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එෙම�ම ෙග��ය තරැණ �රජාව �ළ HIV ආ��ත මානව ��ක� උ�ලංඝනය
��� ��බඳව FGD ඔ�ෙස අවධානය ෙයා� කර�.
HIV ආ��ත මානව ��ක� කඩ�� ��බදව සහ අ�දැ�� එ� කරගැ�මට
ස�බ�ධ � ඉල�කගත ක�ඩායම ව�ෙන; රා�ය ෙනාවන සං�ධාන (NGO), සමාජ
��යාකා��, අ�ත�ජා�ක රා�ය ෙනාවන සං�ධාන (INGOs), ෙම�ම ��ග�කව
මානව ��ක� කඩ��වලට ��ණ �� ��ගල��ෙ�.ඒ �සා එම ද�ත භා�තා
ෙකාට ෙග��ය තරැණ �රජාව ෙව�ෙව� අපට HIV වැළැ��ම සහ SRHR ආ��ත
�යාපාර ෙව�ෙව� අ�වාචනය (Advocacy) කළ හැ� බව අපෙ� ��වාසය�.



ඉල��ගතඉල��ගතඉල��ගත
ක�ඩාය�ක�ඩාය�ක�ඩාය�
සාක�ඡාවසාක�ඡාවසාක�ඡාව
(FGD)(FGD)(FGD)

 හැ���ම: පැ�� (PACT) උපෙ�ශක ක�ඩායම ෙලස අ� "ඉල�කගත
ක�ඩාය� සාක�ඡාව(FGD)" න�� �යාපෘ�ය� ��මාණය කෙළ�. එ��
��ට� අ�වාචනය (Digital Advocacy) උපාය මා�ග ��මාණය ��මට අ� ෙලාව
�රා ��න තරැණ තරැ�ය� ��� කෙළ�, එ�� ඔ��ෙ� �රජාව�, රටව�
සහ කලාප �ළ අ�වාචනය (Advocacy) ��යා�මක කරන ආකාරය� එ�
�ර�පල ��� ��න අ�රැ ��බඳව ෙප�වා ��ෙන�. ඔ�� එම සාක�ඡාව
අවසානෙ�� "HIV ආ��ත මානව ��ක� උ�ලංඝන ෙ�ඛන" න� අපෙ�
ස��ෂණය ඔ��ෙ� ක�ඩාය� සමග ෙබදා ගැ�මට එකඟ �ය. ෙමම
ස��ශනෙය� අප ද�ත ර�� කළ අතර ෙමම ද�ත ර����ෙ� ප��කාව
සමඟ �රමාණා�මක හා �ණා�මක ද�ත ෙම�ම සා�� ලබා ගැ�මට අපට
ඉඩ සලස�. එ�� අප ���ශනයට ල� �ෙ� සැබෑ ස�ද�භය �ළ තරැණ HIV
සදහා අ� අවදාන� �රජාව (YKP) සහ HIV සමග �ව� වන තරැණ �රජාව
(YPLHIV) ෙ�. එෙම�ම බලපෑ� වලට ල� � ෙමම �රජාව� ��� ර�� කළ ද�ත
අනාගතෙ� � අ�වචන ෙමවලම� ෙලස (Advocacy tool) භා�තා කළ හැ� බව
අපෙ� ��වාසය�.

Introduction:



HIV ආ��තHIV ආ��තHIV ආ��ත
මානව ��ක�මානව ��ක�මානව ��ක�
උ�ලංඝනයඋ�ලංඝනයඋ�ලංඝනය
���-ෙ�ඛනගත���-ෙ�ඛනගත���-ෙ�ඛනගත
��ම��ම��ම

න���යාව (53.8%)
 පා��තානය (7.7%)
 ඉ��යාව (7.7%)
ෙග�තමාලාව (15.4%)
ෙබා��යාව (7.7%)
එ� සැ�වෙද�රය (7.7%)

 ��ග�ක ද�ත 
 මානව �ංසන වා�තා
බලය පැව�ෙ� අංශය

ෙමම අ�වාචන ෙමවලම �ළ, අපට නව ෙයා�� �ෙ� සහ තරැණ අ� අවදානමට
ල� � ��ගල��ෙ� සහභා��වය (A/YKP), නව ෙයා�� �ෙ� ප�වන සහ තරැණ
�ෙ� ප�වන එ�.අ�.� සමග �ව� වන (A/YPLHIV) සහභා��වය ���ය. අපෙ�
ස��ෂණයට සහභා� � රටව�:

අපෙ� ස��ෂණයට සහභා� � �� තරැණ තරැ�ය� සං�යාව සහ නව
ෙයා�� �ෙ� �රජාව ��ධ ක�ඩාය� �ෙය�ජනය කෙ�ය. ෙමම ස��ෂණයට
ෙකාට� 3� ඇත:

1.
2.
3.



��ග�ක ෙතාර�රැ අංශය
 

 ඇය/ඇය: 61.5% 
 ඔ�/ඔ� : 15.4% 
 ඔ��/ඔ�� : 15.4%
 ආම��රණය ෙහ� ෙනාකරන: 7.7%

ස�වනාම: සහභා�ව�න�ෙ� ස�වනාම මත පදන�ව ද�ත වා�තා කර ඇත.

ඇය/ඇය
61.5%

ඔ�/ඔ�
15.4%

ඔ��/ඔ��
15.4%

ආම��රණය ෙහ� ෙනාකරන:
7.7%

කා�තා: 46.2%
���: 30.8%
සං�රා�� සමාජභා� ��ගලය�: 23%

Iසමාජභාවය: සහභා�ව�න�ෙ� ��� �රැෂ සමාජභාවය මත පදන�ව ද�ත
වා�තා කර ඇත. 

කා�තා
46.2%

���
30.8%

සං�රා�� සමාජභා� ��ගලය�:
23%



25-29 අ�රැ�       53.8 %
21-24 අ�රැ�       30.8 %
15-20අ�රැ�       15.4 %
වයස අ�රැ� 10-15 ��ව� නැත

වය� කා�ඩය: සහභා�ව�න�ෙ� වය� කා�ඩය මත පදන�ව ද�ත වා�තා
කර ඇත. 

25-29 
53.8%

21-24
30.8%

15-20
15.4%

කලාපය: සහභා�ව�න�ෙ� කලාපය මත පදන�ව ද�ත වා�තා කර ඇත. 
අ��කාව: 53.8%
ඇම�කාව: 30.8%
ආ�යාව: 15.4%
�ෙර�පය: ද�ත නැත

අ��කාව
53.8%

ඇම�කාව
30.8%

ආ�යාව
15.4%

Personal Information:



FGD � මානව ��ක� උ�ලංඝනය ��ම ��බඳ සාක�ඡාව ��ක වශෙය�
පදන� �ෙ� මානව ��ක� කඩ��� ���� මත ෙහ� වගඋ�තරකරැව� ෙවත
පැ��යහ. 
��ධ වසරවල වා�තා � මානව ��ක� කඩ�� ���� 2001 ෙදසැ�බ� 22; 2004
ෙනාවැ�බ� 12; 2014 ඔ�ෙත�බ� 8; 2018 මැ� 1; 3 මැ� 2020; 6 මැ� 2020; 2020
අෙග��� 10; 2022 ජනවා� 18; 8 අෙග��� 2022; 3 සැ�තැ�බ� 2022; 2022 ඔ�ෙත�බ�
10; 2 ෙනාවැ�බ� 2022. ��� අ�පාතය ��බඳ ගැට�ෙ� බරපතල බව මත අපට
�රධාන ව�ග ෙදක�� ලැෙ�;
ජා�ක ම�ට�� 53.8% � සහ
��ගල ම�ට�� 46.2% � බලපා ඇත

වැ��ර �ම�ශනය ෙමම අ�පාතෙය� මානව ��ක� උ�ලංඝනය�ට
�� ෙදන ගැට�ෙ� �වභාවය ඉතා ස��තරා�මකව ෙහ� කර�:

HIV ෙවත අ� අවදාන� තරැණ �රජාවට ෙහ� HIV සමග �ව� වන තරැණ �රජාවට ෙවන� ෙකාට සැල�ම
61.5%

සම�ං�ක�වයට එෙර��ම
7.7%

ර��යාව �ර��ෙ�ප �ය:
7.7%

සං�රා��ක සමාජභා� �ංසනය:
7.7%

��� �රැෂ සමාජභාවය පදන� කරග� �රච�ඩ�වය:
7.7%

��ත ආ��ක අව�ථා
7.7%

HIV ෙවත අ� අවදාන� තරැණ �රජාවට ෙහ� HIV සමග �ව� වන තරැණ
�රජාවට ෙවන� ෙකාට සැල�ම: 61.5% 
 සම�ං�ක�වයට එෙර��ම: 7.7% 
ර��යාව �ර��ෙ�ප �ය: 7.7% 
 සං�රා��ක සමාජභා� �ංසනය: 7.7% 
 ��� �රැෂ සමාජභාවය පදන� කරග� �රච�ඩ�වය: 7.7% 
 ��ත ආ��ක අව�ථා: 7.7%

වැ��ර �ම�ශනය ෙමම අ�පාතෙය� මානව ��ක� උ�ලංඝනය�ට �� ෙදන
ගැට�ෙ� �වභාවය ඉතා ස��තරා�මකව ෙහ� කර�:

මානව ��ක� කඩ��� වා�තාව
 



�ර�චාර දැ��ව�ෙග� එ� අෙය�: ඇයට ර��යාව� ලබා ��, ඇයෙ�
එ�.අ�.� ත�වය අවභා�තා කර �ංසනයට ල� කළ ��ගලෙය� ��බඳ
කතාව� ෙබදා ග�තාය, එ�� ඇෙ� �රකථනය උ�රා ෙගන ඇයව �ං�ක
�ංසනයට කර ඇත. 
එ�.අ�.� �සා ෙහා�� අ�යාපනය ලබා ග� ���ක� ස�ත ෙකෙන�ෙ�
ර��යාව ෙදවතාව� අ�� කර ඇත. එ�.අ�.� සමග �ව�වන ��ගලය� ෙබාෙහ�
රටවල �ර��යාවට ��ණ ෙද�. 
තව� එ�.අ�.� සමග �ව�වන ��ගලය�ට ර��යා සගය� සහ ඔ�ෙ�
අස�වැ�ය� ��� �ං�ක ��හැරවලට ල� කර ඇත, එෙම�ම ඔ�ෙ� �ං�ක
�ශාන�ය �සා ඔ�ට ර��යාව අ�� �ය. ඔ� �ර��ෙ�ප කරන ල�. ඔ��ෙ�
�ං�ක �ශාන�ය සහ සමාජ ත��වය �සා ෙබාෙහ� අව�ථාව� වල� ඔ��
සමාජෙය� ෙකා� ෙ�.
ස��ෂණයට අ�ව, HIV ෛවරසය සම�ං�ක ���� �ළ ෙබාෙහ� �ට ද�නට
ලැෙබන අතර, ෙකෙන�ෙ� �ං�ක�වය �රකාශ ෙනා��මට �රජා �ඩනය �සා
ඔ� තව� අපහ�තාවයට ප� ෙ� , ෙමය HIV ��බදව ෙනාදැ�ව�කමට ෙ�� ෙ�,
එය ප�ව ඔ�ෙ� ෙහ� ඇයෙ� සහකරැ ෙහ� සහකා�ය ෙවත ස�ෙ��ශනය �ය
හැක.
 ෙමම ��ගලයා ��ෙර� ��� ෙනාදැ�ව� කම මත සෙ��රශණය � ඇත.
 නව සමා�කෙය� ෙ� අදහස එ� කර ඇත. එ�.අ�.� මරණ ද�ඩනය ෙනාවන
බව� එය �ව කළ හැ� බව� ����ට අවෙබ�ධ වන ප�� අප දැ�ම වැ����
කර දැ�ව� කළ �� යැ� මම ��වාස කර�.
 �රැව�ය� තම ���ෙග� සමහර� HIV සමග �ව� වන බව දැනග� �ට, ඇය
ඔ��ෙග� ඈ� � ඒවාට �ර�චාර දැ��ම �ර��ෙ�ප කළ අතර, එ�
�ර�ඵලය� ෙලස �ඩාවට ප� ��� අතර ෙනාමනා හැ��� සහ ෙවන� ෙකාට
සැල�� ඇ� �ය. �රැවරයාෙ� හැ��ම �සා අෙන�� ��� ඔ��ට නරක ෙලස
සලක�.
ෙසෟ�ය ම�ය�ථාන ��ටා ඇ�ෙ� ම�යගත �රෙ�ශවල පමණ� බැ�� ඖෂධ
සඳහා ��ත �රෙ�ශය. 
�ං�ක අ�යාපනය ලබා ගත ෙනාහැක. HIV සමඟ �ව� වන ෙහ� �ඩාවට ප� �
��ගලය� සඳහා අප���ය සහ ෙවන� ෙකාට සැල�ම වැ� ��ම
 HIV සමඟ �ව� �ෙම� ෙවන�ක� වලට ල��ම
 �ං�ක සහ �රජනන ෙසෟ�ය අ��වා�ක� (SRHR) ෙවත ��ත �රෙ�ශය

එක� කරන ලද ද�ත ��රහ ��ම: 

මානව ��ක� කඩ��ම සෑම �ටම ෙලාව �රා ��න ���� ��ණ ෙදන
�රධාන ගැට�ව�. අ� ද�ත එ�ර�� කර ���තය�ෙ� ස�ය ද�ත ර��
��මට සා�ථක �ය. ��තර කරන ලද ���� ��පය� පහත ප�� ෙ�:
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යෙම� ෛවරසය ආසාදනය � ඇ�න�, ඔ�/ඇය/ඔ�� එය අ� අයට
ස�ෙ��ෂණය ෙනාකරන ෙලස HIV දැ�ව� ��ම �රව�ධනය කළ ��ය. 
ආසා�ත ��ගල�� ර��යාවට ෙනාහැ�ය ��ය; ඔ��ට ය� ය�
��වාර�ෂාව� සමඟ �ගටම වැඩ ��මට හැ� �ය ��ය. 
සමාජෙ� ෙවන� ෙකාට සැල�මට ල�වන ��ගලය�ට ��
සැල��ල� දැ��ය ��ය. එ�.අ�.� ආසා�ත ��ගල��ට ෙවන�
ෙකාට සැල�මට ල� ෙනාවන ප�� ��යමය වශෙය� ආධාර කළ ��ය.

��� බලධා��ෙග� උපකාර ඉ�ලා එක� කරන ලද ද�ත

මානව ��ක� කඩ���වලට ෙගා�රැ �ව�ෙග� 46.2% � පමණ� ෙමම
මානව ��ක� උ�ලංඝනය ස�බ�ධෙය� කට�� ��ෙ�� අදාළ
බලධා��ෙ� සහය පැ� අතර, එම ��කර කාලය �ළ එය වා�තා ��මට
සහ ආධාර ඉ�ලා ��මට ඔ��ට හැ� �ය. සම වයෙ� ��ර�ෙග� එ�ල
වන බලපෑ�, ක�පනය සහ මානව ��ක� සහය ��බඳ ඔ��ෙ� අ� දැ�ම
ෙ��ෙව� 53.8% � ෙමම මානව ��ක� උ�ලංඝනයට �ර�චාර වශෙය�
අදාළ බලධා��ෙ� සහය ෙනාපැ� අතර, �පතට ප� �ව� ස�බ�ධෙය�
��ව�ෙ� �ම�ද ය�න ��බඳව ප�ෙ� සාමා�ක��ෙ� අවධානය ෙයා�
ෙනා�ය.
ෙමම ����ව�� ප�ව �� බලධා�� ��� ��ධ �ස�� ලබා � ඇ� අතර,
ඒවා�� ��පය� පහත දැ�ෙ�: 
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බලය පැව�ෙ� අංශය 
�ඩාවට ප� �ව�ෙග� 88.9% � තම කතාව උපෙ�ශන �යාපාර
හරහා ෙබදා ගැ�මට කැමැ�ත පළ කළහ. 55.6%� තම අන�යතාව
වා�තාෙ� ෙහ� ��මට කැමැ�ත පළ කළ අතර 44.4% � තම
අන�යතාව ෙහ� ��මට අකමැ� �හ.



 අ�රැ� 40කට වැ� කාලය� ගත �වද, නව ෙයා�� �ෙ� සහ
තාරැ�යෙ� අප���යට හා ෙවන�ක�වලට ��ණ �මට �� ෙ�.
�ෙ��ර වැඩ සහ ��ට� ෙ��කා හරහා ��ඝ ඖෂධ භා�තෙය�
"U = U" (ෛවරසය හ�නාගත ෙනාහැ� = ස�ෙ��ෂණය කළ
ෙනාහැ�) හ�නා ගැ�ම ��බඳව ජනතාව දැ�ව� ��ම සහ වැර�
ෙතාර�රැ අවම ��ම සඳහා ��� �ං�ක අ�යාපනය� සඳහා
ෙප� ��ෙ� වැදග�කම PACT හ�නා ග�.
නව ෙයා�� �ෙ� සහ එ�.අ�.�. තරැණ අය ගැන පැ��� ��මට
අපහ�ය; පළ� සාධකය �ය�. ෙයෟවනය� ඔ��ෙ� මානව
��ක� ��බඳව ස�බල ගැ��ම වැදග� වන අතර ���
ආකාරයක �රච�ඩ�වෙය� ෙතාර ��තයකට ඔ��ෙ�
�රෙ�ශය �මා කළ ෙනාහැ� බව අවධාරණය කර�. 
ෙලාව �රා HIV �ෙ��තව සාපරා� බවට ප� කරන ���ත ��
ඇත, එබැ�� HIV ආසා�ත තරැණ�� සහ ෙලාව �රා ��න �රධාන
ජනගහනය ��ණ ෙදන යථා�ථය� �රෑපණය ��ම සඳහා
�රමාණා�මක සහ �ණා�මක ද�ත මත පදන�ව උපෙ�ශන
උපාය මා�ග සංව�ධනය ��ම, �රෙ�ශයට සෘ�වම බලපාන
ද�ව� �� ඔ��ෙ� මානව ��ක� ඉව� කර ඇ� අතර, HIV
ආසා�ත ෙහ� බලපෑමට ල� � නව ෙයා�� �ෙ� සහ තරැණ
තරැ�ය�ට සෘ�වම බලපාන අසමානතා අවම ��ම අව�ය ෙ�.

1.

2.

3.

�ගමන:�ගමන:�ගමන:



Moderator: Jenny Arinze
Facilitators:

Ali Raza Khan
Molly Chan
Kaushal Ranasinghe

Co-facilitator: Damilare Oyedele
Translators

Grace Isong : French
Venicia Fernandes: Hindi

This process was thanks to teamwork, mainly the leading team of the PACT.

GratitudeGratitudeGratitude

Focus Group Discussion (FGD) meeting held on November 7, 2022




