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තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන 2030 නයාය පත්රයේ තිරසර සංවර්ධන අරමුණු සහ ඉලක්ක සඳහා 
වන ය ෝලීය දර්ශක  

නිළ සංඛ්යාන විද්යාත්මක මුලධර්මයනට අනුව තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක සඳහා වන ද්ර්ශක 
ආද්ායම, සරී පුරුෂ භාවය, වයස, ජාතිය, ජනවර්ගය, සංක්රමණික තත්ත්වය, ආබාධිත භාවය සහ 

භූගගෝලීය සරථානගත වීම ගහෝ ගවනත් ලක්ෂණ අනුව ගවනගකාට ද්ැක්විය යුතුය.1  
අරමුණු සහ ඉලක්ක (තිරසර සංවර්ධනය 
සඳහා වන 2030 නයාය පත්රය) 

දර්ශක 

තිරසර සංවර්ධන අරමුණු 01-සියලු තන්හි පවතින සෑම ආකාරයකම දුගී බව අවසන්හ කිරීම 

1.1 2030 වන විට ගලෝකගේ සියලුම 
සරථානවල ගවගසන පුද්ගලයින්ගේ අන්ත 
ද්රිද්රතාව තුරන් කිරීම. වර්තමාන තක්ගසරරු 
අනුව දිනකට ග ාලර් 1.25ට ව ා අඩුගවන් 
ආද්ායම් ලබන අය අන්ත දිළිඳු කාණ් යට 
අයත් ගේ.  

1.1.1 සරි පුරුෂ භාවය ‚ වයස‚ගසරවා නියුක්ති 
මට්ටම සහ භූගගෝලීය පිහිටීම (නාගරික, ග්රාමීය) යන 
සාධකයන්ට අනුව අන්තර්ජාතික ද්රිද්රතා ගර්ඛ්ාගවන් 
පහල ජනගහනගේ අනුපාතය 

1.2 ජාතික මට්ටගම් අර්ථ නිරූපණවලට 
අනුකූලවන පරිදි සියලුම ආකාරගේ 
ද්රිද්රතාවයන්ගගන් ගපගළන සියලුම වයසර 
කාණ්  වලට අයත් පිරිමින් ‚ කාන්තාවන්  

හා ළමුන්ගේ අනුනුපාතය අවම වශගයන් 
අ කින් අඩුකිරීම 

1.2.1 සරී පුරුෂ භාවය සහ වයස අනුව  ජාතික 
ද්රිද්රතා ගර්ඛ්ාගවන් පහල ජීවත්වන ජනගහනගේ 
අනුපාතය 

1.2.2 ජාතික නිර්වචනයන් වලට අනුව, ද්රිද්රතාවගේ 
සියලු මානයන්ට අද්ාළ තත්ත්වය තුළ ජීවත් වන 
සියලු වයසර කාණ් යන්ට අයත් පුරුෂ සරී  සහ ළමා 
ජනගහනගේ ප්රමාණය 

1.3 පහළ මට්ටගම් අයද් ඇතුළත්ව සියළුම 
පුද්ගලයින් සම්බන්ධගයන් ජාතික වශගයන් 
සුදුසු වන්නා වූ සමාජ ආරක්ෂණ ක්රම 
ක්රියාවට නැංවීම සහ 2030 වන විට 
ද්රිද්රතාගවන් ගපගළන සහ අවද්ානම් 
කණ් ායම් ප්රමාණවත් ගලස එමගින් 
ආවරණය වී තිබීම 

1.3.1 සමාජ ආරක්ෂණ තල /ක්රම මඟින් ආවරණය 
සැපගයන ජනගහනගේ සරී පුරුෂ භාවය 
අනුව‚ළමුන්, රැකියා වියුක්ති පුද්ගලයන්, වැඩිහිටියන්‚ 
ආබාධිත පුද්ගලයින්‚ ගර්භණී කාන්තාවන්‚ ළද්රුවන්‚ 
රැකියා ආශ්රිත අනතුරු වලට ගගාදුරු වූවන් සහ ද්රිද්ර 
ගමන්ම අවද්ානම් කණ් ායම්හි ප්රමාණය 

1.4 විගශරෂගයන්ම ද්රිද්රතාගවන් ගපගළන 
සහ අවද්ානමට ලක්විය හැකි අය ඇතුළුව 
සියලුම පිරිමින්ට සහ කාන්තාවන්ට 2030 
වසර වන විට ආර්ික සම්පත්, මූලික 
ගසරවාවන්, ඉ ම් හිමිකාරිත්වය හා පාලනය 
කිරීම සහ ගවනත් ආකාරගේ ගද්පළ 
උරුමයන්, සරවභාවික සම්පත්, සුදුසු නව 
තාක්ෂණය සහ ක්ුද්ර මූලය ඇතුළුව මූලය 
ගසරවාවන් සඳහා ප්රගේශවීමට සමාන 
අයිතිවාසිකම් තහවුරු කිරීම  

1.4.1 මූලික ගසරවාවන් සහිත කුටුම්භයන්හි ජීවත්වන 
ජනගහනගේ ප්රමාණය 
1.4.2 සරී පුරුෂ භාවය සහ හිමිකම් මාදිලියට අනුව,  
නීතයානුකූලව පිළිගත් ලිපි ගේඛ්න සහ සුරක්ිත 
ඉ ම් හිමිකම් සහිත  මුළු වැඩිහිටි ජනගහනගේ 
ප්රමාණය 

1.5 2030 වන විට ද්රිද්රතාගවන් 
ගපගළන්නන්ගේ සහ අවද්ානමට ලක් විය 
හැකි තත්වගේ සිටින්නන්ගේ ඔගරාත්තු 
දීගම් හැකියාව වර්ධනය කිරීම සහ ඔවුන් 
කාලගුණික තත්වයන්ගගන් ඇති වන්නාවූ 
හානිකර බලපෑම් ද් ආර්ික සමාජ සහ 
පරිසරමය වශගයන් ඇතිවන්නාවූ හානි සහ 
ආපද්ාවලට නිරාවරණයවීම ද් අඩු කිරීම  

1.5.1 ජනගහනගේ ලක්ෂයකින් සරවභාවික වයසන 
ගහරතුගවන් මියයන, අතුරුද්හන් වන සහ ඍජුව 
බලපෑමට ලක්වන පුද්ගලයන් සංඛ්යාව 

1.5.2 ගලෝක ද්ළ ගද්ශීය නිෂරපාද්නයට සාගේක්ෂව 
සරවාභාවික ආපද්ා ගහරතුගවන් සිදුවන ඍජු ආර්ික 
හානිය  
1.5.3 . ආපද්ා අවද්ානම අවම කිරීම සඳහා වන 

යසන්හඩායි කාර්ය රාමුවට (2015-2030) සමගාමීව 
ජාතික ආපද්ා අවද්ානම් අවම කිරීගම් ක්රගමෝපායන් 
අනුගමනය කරන සහ ක්රියාවට නංවා ඇති රටවේ 
සංඛ්යාව 
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1.5.4 ජාතික ආපද්ා අවද්ානම් අවම කිරීගම් 
ක්රගමෝපායනට සමගාමීව ප්රාගද්ශීය ආපද්ා අවද්ානම් 
අවම කිරීගම් ක්රගමෝපායන් අනුගමනය කරන සහ 
ක්රියාවට නංවා ඇති පළාත් පාලන ආයතන ප්රමාණය 

1.a විගශරෂගයන්ම අවම වශගයන් 
සංවර්ධනය වූ රටවල සහ සංවර්ධනය 
ගවමින් පවත්නා සියලුම ආකාරගේ 
ද්රිද්රතාවන් තුරන් කිරීමට අවශය ප්රමාණවත් 
සහ විශරවාසය තැබිය හැකි ක්රමගේද් 
සම්පාද්නය කිරීම සඳහා වැඩිදියුණු කරන 
ලද් සංවර්ධන සහගයෝගිතාව ඇතුළු විවිධ වූ 
මූලාශ්රයන් මගින් සම්පත් ලබා දීම 
කැපීගපගනන ආකාරගයන් වර්ධනය කිරීම 

1.a.1 දිළිඳුකම අවම කිරීගම් වැ සටහන් සඳහා රජය 
විසින් ගවන් කර ඇති ගද්ශීය වශගයන් ජනනය 
කරන ලද් සම්පත් ප්රමාණය 

1.a.2 අතයවශය ගසරවා (අධයාපන, ගසෞඛ්ය සහ සමාජ 
ආරක්ෂණ ) සඳහා වන රජගේ සමසරත වියද්ම් 

ප්රමාණය 
1.a.3 ද්ළ ගද්ශීය නිෂරපාද්නගේ අනුපාතයක් ගලස 
දිළිඳුකම අවම කිරීගම් වැ සටහන් සඳහා ඍජුව 
ගවන් කර ඇති සමසරත මූලය ප්රද්ානයන්ගේ සහ ණය 
ගනාවන මූලාශ්රයන් වල මුළු එකතුව 

1.b ද්රිද්රතාව තුරන් කිරීගම් ක්රියාවලීන් 
සඳහා ආගයෝජනය කිරීම ගේගවත් කිරීමට, 
ද්රිද්රතාගවන් ගපගළන අය සඳහා ප්රමුඛ්ත්වය 
ලබා ගද්න සහ සරී පුරුෂ සමාජභාවය 
පිළිබඳ සංගේදී ජාතික, කලාපීය සහ 
අන්තර්ජාතික මට්ටගම් ප්රතිපත්ති රාමු 
නිර්මාණය කිරීම 

1.b.1 ප්රතිලාභ ලැබීම සම්බන්ධගයන් අසාධාරණයට 
ලක්වන කාන්තාවන්, දිළිඳු පුද්ගලයින් සහ අවද්ානම් 
කණ් ායම් වැනි අංශ සඳහා වන රජගේ 
පුනරාවර්තන සහ ප්රාේධන වියද්ම් ප්රමාණය 

තිරසර සංවර්ධන අරමුණු 02- සාගින්හන නැති කර, ආහාර සුරක්ිතතාවය සහ යහපත් යපෝෂණ 
තත්වයන්හ දිනාය න තිරසර කෘිකර්මය ප්රවර්ධනය කිරීම  

2.1 2030 වන විට සාගින්න තුරන් කිරීම 
සහ විගශරෂගයන්ම ළද්රුවන් ද් ඇතුළත්ව 
ද්රිද්රතාගවන් ගපගළන සහ අවද්ානමට ලක් 
වී තිගබන ජනතාවට ආරක්ෂාකාරී, 
ගපෝෂණගයන් යුත්, ප්රමාණවත් ආහාර වසර 
පුරා ලබාගැනීමට හැකි බව තහවුරු කිරීම 

2.1.1 මන්ද්ගපෝෂණගේ වයාේතිය 

2.1.2 ආහාර අනාරක්ිතතා අත්විඳීම් ද්ර්ශකය පද්නම් 
කර ගනිමින් ජනගහනය තුළ මධයසරථ ගසර තිව්ර 
ආහාර අනාරක්ිත භාවගේ වයාේතිය  

2.2 අවුරුදු පහට අඩු ළමුන් සම්බන්ධගයන් 
මිටිවීම සහ ක්ෂය වීම පිළිබඳ අන්තර්ජාතික 
වශගයන් එකඟතාවට පත්වූ ඉලක්ක 2025 
වන විට ලඟාකරගැනීම ද් ඇතුළත්ව 2030 
වන විට සියලුම ආකාරගේ පවත්නා 
මන්ද්ගපෝෂණ තත්වයන් තුරන් කිරීම සහ 
නවගයාවුන් ගැහැණු ළමුන්ගේ, ගැබිණි 
මාතාවන්ගේ, කිරිගද්න මේවරුන්ගේ සහ 
වයසරගත පුද්ගලයින්ගේ ගපෝෂණ 
අවශයතාවන්ට විසඳුම් ලබා දීම 

2.2.1 වයස අවුරුදු 5 ට අඩු ද්රුවන් අතර කුරු 
භාවගේ වයාේතිය (ගලෝක ගසෞඛ්ය සංවිධානගේ ළමා 
වර්ධන ප්රමිතීන්ට අනුව, වයසට අද්ාළ උගසහි 
මධයනය අගගයන් <-2ක සම්මත අපගමනයක්) 
2.2.2 වයස අවුරුදු 5 ට අඩු ළමුන් අතරදුෂරගපෝෂණ  

මාදිලිය අනුව (කෘෂවීම සහ සරූලභාවය) එහි  

වයාේතිය (ගලෝක ගසෞඛ්ය සංවිධානගේ ළමා වර්ධන 
ප්රමිතීන්ට අනුව, වයසට අද්ාළ බගරහි මධයයන 
අගගයන් <+2  ගහෝ <-2 ක සම්මත අපගමනයක්) 

2.3 2030 වන විට කු ා පරිමාණ ආහාර 
නිෂරපාද්කයින්ගේ, විගශරෂගයන්ම 
කාන්තාවන්ගේ, සරවගද්ශික ජනයාගේ, ගගාවි 
පවුේ සහ ධීවරයින්ගේ කෘිකාර්මික 
ඵලද්ායිතාව සහ ආද්ායම, ඉ ම්වලට 
ආරක්ෂාකාරීව සහ සමාන ගලස ප්රගේශ 
වීගම් අවසරථාවන්, අගනකුත් නිෂරපාද්න 
සම්පත් හා ප්රද්ානයන්, ද්ැනුම, මූලය ගසරවා, 
ගවළඳගපාළ සහ වටිනාකම් එකතු කිරීම් හා 
ගගාවිපළ ගනාවන රැකියා සඳහා 
අවසරථාවන් ලබා දීම මගින් ගද්ගුණ කිරීම 

2.3.1 ගගාවි/ගව පාලන /වනාන්තර ආශ්රිත කර්මාන්තය 
පන්තීන්හි විශාලත්වය අනුව, ශ්රම ඒකකයක් සඳහා 
වන නිෂරපාද්න පරිමාව 

2.3.2 සරී පුරුෂ භාවය සහ සරවගද්ශික මට්ටම අනුව 
සුළු පරිමාණ ආහාර නිෂරපාද්කයන්ගේ සාමානය 
ආද්ායම 
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2.4 2030 වන විට තිරසර ආහාර නිෂරපාද්න 
පද්ධති පැවැතීම තහවුරු කිරීම සහ ජජව 
පද්ධති පැවැතීම තහවුරු කිරීම සහ ජජව 
පද්ධති පවත්වා ගැනීමට උපකාරී වන්නා වූ, 
කාලගුණ ගවනසරවීම්වලට හැ ගැසීම සඳහා 
වූ ධාරිතාවන් ශක්තිමත් කරන්නා වූ 
හානිකර කාලගුණ තත්වයන්, නියඟ, ගංවතුර 
සහ ගවනත් ආපද්ාවන් සහ ඉ ම් සහ 
පගසර ගුණාත්මක තත්වයන් වර්ධනය 
කරන්නා වූ ඔගරාත්තු දිය හැකි 
කෘිකාර්මික භාවිතාවන් ක්රියාවට නැංවීම 

2.4.1 ඵලද්ායි සහ තිරසාර කෘිකර්මය සිදුකරන 
කෘිකාර්මික බිම් ප්රමාණය 

2.5 2020 වන විට බීජවල, වගාකරන ලද් 
ශාකවල සහ ගගාවිපළ සහ ගෘහාශ්රිත 
සතුන්ගේ ජානමය විවිධත්වය පවත්වාගගන 
යාම සහ ගහාඳින් කළමනාකරණය කරන 
ලද් සහ විවිධත්වයන්ගගන් යුතු බීජ සහ 
ශාක බැංකු ජාතික කලාපීය සහ 
අන්තර්ජාතික මට්ටමින් පවත්වාගගන යාම 
සහ අන්තර්ජාතික වශගයන් එකඟ වූ 
ආකාරයට ජාන සම්පත් සහ පාරම්පරික 
ද්ැනුම උපගයෝගී කරගැනීම මගින් 
ලබාගන්නා වූ ප්රතිලාභවලට ප්රගේශ වීම 
සහ සමානව භුක්ති විදීම තහවුරු කිරීම 

2.5.1 මධය කාලීන ගහෝ දීර්ඝ කාලීන සංරක්ෂණ 
පහසුකම් යටගත් ආරක්ෂා කර තිගබන  ආහාරමය හා 
කෘිකාර්මික වශගයන් වැද්ගත් ශාක හා සත්ව ජාන 
සම්පත් සංඛ්යාව 

2.5.2 අවද්ානම්, අවද්ානම් ගනාවන ගහෝ හඳුනා 
ගනාගත් වඳවීයාගම් අවද්ානම් මට්ටමක් සහිත යන 
කාණ්  යටගත් වර්ගීකරණය කර ඇති ගද්ශීය ජජව 
වරණයන්ගේ සංඛ්යාව 

2.a විගශරෂගයන් අවම වශගයන් දියුණු වූ 
රටවේ ඇතුළුව දියුණු ගවමින් පවත්නා 
රටවල කෘිකාර්මික නිෂරපාද්න ධාරිතාව 
වැඩි කිරීම සඳහා, ඉහල නංවන ලද් 
අන්තර්ජාතික සහගයෝගීතාගවන් ග්රාමීය 
යටිතල පහසුකම්, කෘිකාර්මික පර්ගේෂණ 
සහ වයාේති ගසරවාවන්, තාක්ෂණ සංවර්ධනය 
සහ ශාක සහ පශු සම්පත් ජාන බැංකු 
සඳහා සිදු කරන ආගයෝජන වැඩි කිරීම 

2.a.1 රාජය වියද්ම් සඳහා වන කෘිකාර්මික 
දිශානුගත ද්ර්ශකය 

2.a.2 කෘිකාර්මික අංශය සඳහා වන සමසරත නිළ 
සම්පත් පාලනය (නිළ සංවර්ධන ආධාර සහ ගවනත් 

නිළ ගලා ඒම) 

2.b  ගලෝකගේ කෘිකාර්මික ගවළඳගපාගළර 
සීමා කිරීම සහ සාවද්ය නිගයෝජනය 
වැළැක්වීම සහ නිවැරදි කිරීම සහ ගද්ෝහා 
සංවර්ධන නයාය පත්රගේ එකඟතාවන් අනුව 
කටයුතු කරමින් සියලුම ආකාරගේ 
කෘිකාර්මික අපනයනයන් සඳහා වන 
සහනාධාර සහ සමාන බලපෑම ඇති 
සියලුම අපනයන ප්රයත්නයන් සමාන්තරගතව 
ඉවත් කිරීම 

2.b.1 කෘි අපනයන සහනාධාර 

2.c සීමාන්තික වශගයන් ආහාර මිල 
උච්ඡාවචනය වීම වැළැකිවීමට ආහාර සංචිත 
ද් ඇතුළත්ව ආහාර නිෂරපාද්න 
ගවළඳගපාළවේ සහ ඒවාගේ අතුරු 
නිෂරපාද්න නියමිත ආකාරගයන් ක්රියාත්මක 
වීම තහවුරු කිරීම සඳහා අවශය ක්රියාමාර්ග 
ගැනීම 

2.c.1 ආහාර මිල අසමානතා ද්ර්ශකය 

තිරසර සංවර්ධන අරමුණු 03- නියරෝගී ජීවිත සහතික කර සෑම වයසකම සිටින සියල්ලන්හයේම 
සුබසාධනය ප්රවර්ධනය කිරීම   

3.1.1 මාතෘ මරණ අනුපාතය 
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3.1 2030 වන විට ගලෝකගේ මාතෘ මරණ 
අනුපාතිකය සජීවී උපත් 100,000ට 70 
ද්ක්වා අඩු කිරීම 

3.1.2 පුහුණුව ළත් ගසෞඛ්ය කාර්ය මණ් ල සහාය 
ඇතිව අඩු ළද්රු උපත් ප්රමාණය  

3.2 සියලුම රටවේවල නවජාත මරණ 
අනුපාතිකය සජීවී උපත් 1000ට 12 ද්ක්වා 
සහ අවුරුදු පහට අඩු ළමා මරණ සජීවී 
උපත් 1000ට අවම වශගයන් 25 ද්ක්වා අඩු 
කිරීගම් ඉලක්කය ඇතිව 2030 වන විට 
අලුත උපන් සහ වයස අවුරුදු පහට අඩු 
ළමුන්ගේ වළක්වාගත හැකි මරණ තුරන් 
කිරීම 

3.2.1 වයස අවුරුදු 5ට අඩු ද්රුවන්ගේ මරණ 
අනුපාතය  

3.2.2 බිළිඳු(නවජාත) මරණ අනුපාතය 

3.3 2030 වන විට ඒඩ්සර, ක්ෂය ගරෝගය, 
මැගේරියා ඇතුළු ගනාතකා හැර ඇති ඝර්ම 
කලාපීය වසංගත, ගහපටයිටිසර, ජලය මගින් 
ඇතිවන ගරෝග සහ අගනකුත් ගබෝවන 
ගරෝග තුරන් කිරීම 

3.3.1 සරීපුරුෂ භාවය, වයස සහ ප්රධාන 
ජනගහනයන්ට අද්ාළව HIV ආසාධිත ගනාවූ 
පුද්ගලයන් 1000කට අලුතින් HIV ආසාධිත 
පුද්ගලයන්ගේ සංඛ්යාව 
3.3.2 ජනගහනගයන් පුද්ගලයන් ලක්ෂයකට සිටින 
ක්ෂය ගරෝගීන් සංඛ්යාව 

3.3.3  ජනගහනගේ පුද්ගලයන් 1000කට මැගේරියා 
ගරෝගීන් සංඛ්යාව 

3.3.4 ජනගහනගේ පුද්ගලයන් 10000කට සිටින 
ගහපටයිටිසර B ගරෝගීන් සංඛ්යාව 

3.3.5 ගනාසලකා හරින ලද් ඝර්ම කලාපීය ගරෝග 
සඳහා ගසෞඛ්යමය මැදිහත් වීමක් අවශය පුද්ගලයන් 
සංඛ්යාව 

3.4 2030 වන විට ගබෝ ගනාවන ගරෝග 
නිසා සිදුවන අකේ මරණ, ප්රතිකාර මගින් 
හා වළක්වා ගැනීගම් ක්රම මගින් තුගනන් 
එකකින් අඩු කර ගැනීම සහ මානසික 
ගසෞඛ්යය සහ යහපැවැත්ම ප්රවර්ධනය කිරීම 

3.4.1 හෘද් නාල ආශ්රිත ගරෝග, පිළිකා, දියවැඩියාව 
ගහෝ නිද්න්ගත සරවසන ගරෝග ගහරතුගවන් මියයන 
ප්රමාණය 

3.4.2 සියදිවිනසා ගැනීම් ගහරතුගවන් ජීවිත අහිමි වන 
ප්රමාණය 

3.5 හානිකර ආකාරයට මද්යසාර භාවිතය 
සහ අන්තරායකාරී ඖෂධ භාවිතය 
වැළැක්වීගම් ක්රියාමාර්ග සහ ප්රතිකාර 
ශක්තිමත් කිරීම 

3.5.1 මත්ද්රවය භාවිතය ගහරතුගවන් හටගන්නා ආබාධ 
තත්ත්වය සඳහා ප්රතිකාරමය පහසුකම් (ඖෂධමය, 

මගනෝ විද්යාත්මක, පුනරුත්ථාපනමය සහ රැකබලා 
ගැනීගම් ගසරවා) වයාේතිය 

3.5.2 කැලැන් ර වර්ෂයක් තුල ( අවු 15 ගහෝ ඊට 
වැඩි) පුද්ගලයන් අතර ජාතික ඒක පුද්ගල මධයසාර 
පරිගභෝජනයට අනුව අර්ථ ද්ක්වන ලද් හානිකර 
මධයසාර භාවිතය ශුද්ධ මධයසාර ලීටර් වලින් 

3.6 2030 වන විට මහාමාර්ගවල සිදු වන 
අනතුරුවලින් සිදු වන තුවාල වීම් සහ 
මරණ සංඛ්යාව අඩු කිරීම 

3.6.1 මාර්ග අනතුරු ගහරතුගවන් සිදුවන මරණ 
අනුපාතය 

3.7 2030 වන විට පවුේ සැලසුම් ක්රම 
පිළිබඳ ගතාරතුරු සහ අධයාපනය ද් 
ඇතුළත්ව ලිංගික සහ ප්රජනන ගසෞඛ්ය 
සත්කාරක ගසරවා සඳහා සියලුගද්නාට ම 
ප්රගේශ වීගම් අවසරථා තහවුරු කිරීම සහ 
ප්රජනන ගසෞඛ්යය ජාතික ක්රගමෝපායයන්ට 
සහ වැ සටහන්වලට ඇතුළත් කිරීම 

3.7.1 නවීන පවුේ සැලසුම් ක්රම උපගයෝගීකර 
ගන්නා ප්රජනන වයගසර (අවු 15-49) ගත කරන 
කාන්තාවන්ගේ අනුපාතය 

3.7.2 නව ගයාවුන් කාන්තාවන් අතර ද්රු උපත් 
අනුපාතය (වයස 10-14 සහ 15-19 කාණ් ) 
කාන්තාවන් 10000 කට 
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3.8 මූලයමය අවද්ානයට පත්වීම සඳහා 
ආරක්ෂණය ද් ඇතුළත්ව ආරක්ෂාකාරී, 
ඵලද්ායී, ගුණාත්මක වශගයන් ඉහළ සහ අඩු 
වියද්මකින් ලබා ගත හැකි ඖෂධ, එන්නත් 
හා අතයවශය ගසෞඛ්ය ගසරවාවන් සියලු 
ගද්නාටම ලබා ගත ඇකි වීම ඇතුළුව 
විශරවීය මට්ටමින් ගසෞඛ්ය පහසුකම් ලබා 
ගැනීමට හැකි වීම 

3.8.1 අතයවශය ගසෞඛ්ය ගසරවා ආවරණය (සාමානය 
ජනතාව සහ ව ාත් පහසුකම් අඩු ජනගහනයන් 
අතර ප්රජනන, මාතෘ, ළද්රු, ළමා, ගසෞඛ්ය, ගබෝවන 
ගරෝග, ගබෝගනාවන ගරෝග සහ ගසරවා පහසුකම් 
සඳහා වන සුලභතාවය ගලස අර්ථ ද්ැක්ගේ 

3.8.2 සමසරත පවුගේ වියද්ගමන් නැතගහාත් 
ආද්ායගමන් වැඩි පංගුවක් ගසෞඛ්ය ගවනුගවන් ද්රණ 
ජනගහනගේ ප්රමාණය. 
 
  

3.9 2030 වන විට රසායනික, වාතය, ජලය 
සහ පස දූෂණය වීමත්, අපිරිසිදු වීමත් නිසා 
ඇති වන මරණ සහ ගරෝගී තත්වයන් 
සැලකිය යුතු මට්ටමින් අඩු කිරීම 

3.9.1 ගෘහාශ්රීත නැතගහාත් අවට පරිසරය දූෂණය වීම 
ගහරතුගවන් මරණයට පත්වන අනුපාතය. 

3.9.2 අනාරක්ිත ජලය, අනාරක්ිත සනීපාරක්ෂක 
තත්ත්වයන් සහ පවිත්රතාවය අවම වීම (සියළු 

ගසරවාවන් සඳහා අනාරක්ිත ජලය, සනීපාරක්ෂණය 
සහ පවිත්රතාවගයන් ගතාරවීම -WASH) 

3.9.3 අවගබෝධගයන් ගතාරව විෂ ශරීරගත වීම 
ගහරතුගවන් සිදුවන මරණ අනුපාතය 

3.a දුම් ගකාළ භාවිතය පාලනය කිරීම 
සඳහා වූ ගලෝක ගසෞඛ්ය සංවිධානගේ වැ  
සැලැසරම සියලුම රටවලට අද්ාල වන පරිදි 
ශක්තිමත් කිරීම සහ ක්රියාවට නැංවීම 

3.a.1 වයස අවු:15 සහ ඊට වැඩි පුද්ගයන් අතර 
පවත්නා දුම්ගකාළ භාවිතගේ වයසට අද්ාළ සම්මත 
සුලභතාවය 

3.b මූලික වශගයන් සංවර්ධනය ගවමින් 
පවත්නා රටවලට බලපාන්නා වූ ගබෝ වන 
සහ ගබෝ ගනාවන ගරෝග සඳහා අවශය 
එන්නත් හා ඖෂධ නිපද්වීම සඳහා වූ 
පර්ගේෂණ වලට සහාය ලබා දීම, අතයාවශය 
ඖෂධ සහ එන්නත් ලබා ගැනීමට 
අවසරථාව සැලසීම, ගද්ෝහා ප්රකාශනගේ 
ද්ැක්ගවන TRIPS එකඟතාවයට අනුව දියුණු 
ගවමින් පවතින රටවලට මහජන ගසෞඛ්ය 
ආරක්ෂාකර ගැනීම සම්බන්ධගයන් පියවර 
ගැනීගම්දී විගශරශගයන්ම සියලු ගද්නාටම 
ඖෂධ ලබා ගැනීමට අවසරථාව සැලසීම 
සඳහා ගවළද්ාම සම්බන්ධගයන් වූ බුද්ධිමය 
ගද්පළ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව නමයශීලීව 
කටයුතු කිරීගම් අයිතිවාසිකම පූර්ණ 
වශගයන් ගයාද්ා ගැනීම 

3.b.1 සිය ජාතික ප්රතිශක්තිකරණ වැ සටහන තුළට 
අන්තර්ගත සියළු එන්නත් මඟින් ආවරණය ගකගරන 
ඉලක්කගත ජනගහනගේ ප්රමාණය 

3.b.2 ජවද්ය පාර්ගේෂණ සහ ප්රාථමික ගසෞඛ්ය 
අංශයන් සඳහා වන සමසරත ශුද්ධ ආංශික 
සංවර්ධනය. 

3.b.3 තිරසර පද්නමින් පවත්වන සහ ලබා ගත හැකි 
අද්ාළ අතයවශය ඖෂධ සමූහයකින් සමන්විත ගසෞඛ්ය 
පහසුකම්  ප්රමාණය. 

3.c විගශරශගයන්ම අවම වශගයන් දියුණු වූ 
රටවල සහ කු ා දිවයින් රාජයයන්හි 
ගසෞඛ්ය ගසරවාවන් ගවනුගවන් ගවන් කරන 
මුද්ේ සහ ගසෞඛ්ය කාර්යමණ් ල බඳවා 
ගැනීම සංවර්ධනය කිරීම, පුහුණු කිරීම සහ 
පවත්වාගගන යාම සැලකිය යුතු මට්ටමකින් 
වැඩි කිරීම 

3.c.1 ගසෞඛ්ය ගසරවක ඝණත්වය සහ වයාේතිය. 
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3.d විගශරෂගයන්ම සංවර්ධනය ගවමින් 
පවත්නා රටවේ ඇතුළුව සියලුම රටවල 
ජාතික මට්ටගම් සහ විශරවීය මට්ටගම් 
ගසෞඛ්ය අවද්ානම් සඳහා පූර්ව ද්ැනුම් දීගම්, 
අවද්ානම් අවම කිරීගම් සහ කළමනාකරණ 
කිරීගම් ධාරිතාවන් ශක්තිමත් කිරීම 

3.d.1 අන්තර්ජාතික ගසෞඛ්ය නියමයන් සඳහා වන 
ධාරිතාව සහ හදිසි ගසෞඛ්ය අවසරථාවක් සඳහා වන 
සූද්ානම. 

තිරසර සංවර්ධන අරමුණු 04- පරිපූර්ණ, සාධාරණ ගුණාත්මක අධයාපනයක් සහතික කිරීම සහ 
සැමට ජීවිත කාලය පුරා ඉය නීයේ අවස්ථාව සැලසීම 

4.1 2030 වන විට ඵලද්ායී ඉගගනුම් 
ප්රතිඵල ලබාගැනීමට හැකි වන ආකාරගයන් 
සියලුම ගැහැණු ළමුන් සහ පිරිමි ළමුන් 
නිද්හසර, සමාන සහ ගුණාත්මකභාවගයන් 
ඉහළ, ප්රථමික, සහ ද්විතීයික අධයාපනයක් 
සම්පූර්ණ කර සිටින බව තහවුරු කිරීම 

4.1.1 සරී පුරුෂ භාවය අනුව, a. 2/3 ගශ්රණිවල; b. 
ප්රාථමික ගශ්රරණි අවසානගේ සහ c. පහළ ද්වීතීක 
මට්ටම් වල ඉගගනුම ලබන ද්රුවන් සහ ගයෞවනයන් 
අතර i. කියවීමට සහ ii. ගණිතමය කුසලතාවය සඳහා 
වන අවම මට්ටම සහිත අයගේ ප්රමාණය. 

4.2 2030 වන විට සියලුම ගැහැණු ළමුන්ට 
සහ පිරිමි ළමුන්ට ගුණාත්මක වශගයන් 
ඉහළ පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධනයට, සත්කාර 
ගසරවාවන්ට සහ පූර්ව ප්රාථමික අධයාපනයට 
ප්රගේශ වීගම් අවසරථාව පැවතීම හා එමගින් 
ඔවුන් ප්රාථමික අධයාපනයට සූද්ානම්ව සිටින 
බව තහවුරු කිරීම 

4.2.1 සරී පුරුෂ භාවය අනුව ගසෞඛ්යමය, ඉගගනුම් 
සහ මගනෝවිද්යාත්මක අංශයන්ගගන් යහපත් 
සංවර්ධන මාර්ගයකට අවතීර්ණව සිටින වයස අවු: 5 
ට අඩු ළමුන්ගේ ප්රමාණය. 
4.2.2 සරී පුරුෂ භාවය අනුව සංවිධානාත්මක 
ඉගගනුම් ක්රියාවලියට සම්බන්ධ වී සිටින අනුපාතය 
(ප්රාථමික පන්තියට ඇතුළත් කරගන්නා සම්මත 
වයසට ව ා වසරකට ගපර) 

4.3 2030 වන විට සියලුම කාන්තාවන්ට 
සහ පිරිමින්ට ගුණාත්මක වශගයන් ඉහළ 
සහ අඩු මුද්ලකට ලබා ගත හැකි 
විශරවවිද්යාල අධයාපනය ද් ඇතුළත්ව 
තාක්ෂණික, වෘත්තීය සහ තෘතීයික 
අධයාපනය ලබා ගැනීමට හැකිවීම 

4.3.1 සරී පුරුෂ භාවය අනුව පූර්ව මාස 12 තුළ 
විධිමත් හා ගනාවිධිමත් අධයාපනය සඳහා 
ගයෞවනයන්ගේ සහ වැඩිහිටියන්ගේ සහභාගීත්ව 
අනුපාතය 

4.4 2030 වන විට සුනිසි රැකියා සහ 
වයවසායකත්වයක් සඳහා තාක්ෂණික හා 
වෘත්තීය සුදුසුකම් ඇතුළුව අද්ාළ කුසලතා 
ලබා සිටින තරුණයින් සහ වැඩිහිටියන්ගේ 
සංඛ්යාව සැලකිය යුතු මට්ටමින් ඉහළ 
නැංවීම 

4.4.1 කුසලතාවගේ ආකාරය අනුව ගතාරතුරු හා 
සන්නිගේද්න තාක්ෂණ කුසලතාවගයන් යුක්ත 
ගයාවුන් සහ වැඩිහිටි ජනගහනගේ ප්රමාණය. 

4.5 2030 වන විට අධයාපනගේ සරී පරුෂ 
සමාජභාවය මත පද්නම් වූ ගවනසරකම් 
තුරන් කිරීම, අධයාපනගේ සියලුම 
මට්ටම්වලට ප්රගේශ වීගම් අවසරථාව තහවුරු 
කිරීම සහ ආබාධිත පුද්ගලයින්ට, 
සරවගද්ශිකයින්ට සහ අවද්ානමට ලක්විය 
හැකි ළමුන්ට වෘත්තීය පුහුණුව ලබාගැනීමට 
අවසරථාව සැලසීම 

4.5.1. සියලු අධයාපනික ද්ර්ශක සඳහා වන 
සමානාත්මතා ද්ර්ශක ගවන්ගකාට ද්ැක්විය හැකිය 
(සරී/පුරුෂ, ග්රාමීය/නාගරික, ධනවත්භාවගේ මට්ටම 
යන පංචමකය සහ ආබාධිත මට්ටම, සරවගද්ශික 
ජනයා සහ ගැටුම් බලපෑම ආදී ද්ත්ත පවත්නා බව 
අනුව).  

4.6 2030 වන විට සියලුම තරුණ තරුණීන්, 
සහ කාන්තා,පිරිමි, වැඩිහිටි පුද්ගලයින්ගගන් 
සැලකිය යුතු ප්රමාණයක් අකුරු හැකියාව 
සහ ගණන් කිරිගම් හැකියාව ලබා සිටීම 

4.6.1 සරී පුරුෂ භාවය අනුව කිසියම් වයසර 
කාණ් යකට අද්ාළව අවම a. සාක්ෂරතා b. සංඛ්යාමය 
කාර්ය කුසලතාවක් අත්කරගගන සිටින ජනගහනගේ 
ප්රමාණය    
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4.7 2030 වන විට ඉගගනුම ලබන සියලුම 
ගද්නා තිරසර සංවර්ධනය ප්රවර්ධනය කිරීම 
සඳහා වූ ද්ැනුම සහ කුසලතාවන් ලබාගගන 
සිටීම, එයට තිරසර සංවර්ධනය පිළිබඳ 
අධයාපනය සහ තිරසර ජීවන රටාවන්, 
මානව අයිතිවාසිකම්, සාමය සහ 
ප්රචණ් ත්වගයන් ගතාර සංසරකෘතියක් 
ප්රවර්ධනය කිරීම, ගගෝලීය පුරවැසිභාවය සහ 
සංසරකෘතික විවිධත්වය ඇගයීම සහ තිරසර 
සංවර්ධනයට සංසරකෘතිකමය වශගයන් 
ද්ායක වීම ඇතුළත් ගේ 

4.7.1 (i) ගගෝලීය පුරවැසිභාවය පිළිබඳ ඉගගනුම ii.  
සරී පුරුෂ සමාජ භාවය සහ මානව හිමිකම්  (a). 
ජාතික අධයාපන ප්රතිපත්තීන්  (b). විෂය මාලාවන්; (c) 

ගුරු අධයාපනය සහ (d) ශිෂය ඇගයීම් යන සියළු 
මට්ටම් වලදී ප්රවාහානුගතව පැවතීම ඇතුළත් තිරසර 
සංවර්ධනය සඳහා වන ඉගගනුම. 

4.a ළමුන්, ආබාධිත පුද්ගලයින් සහ සරී 
පුරුෂ සමාජභාවය ගකගරහි සංගේදී 
ආකාරයට අධයාපන පහසුකම් ගගා නැංවීම, 
වැඩිදියුණු කිරීම සහ සියලුම ගද්නාට 
ආරක්ෂාකාරී, ප්රචණ් ත්වගයන් ගතාර, සියලු 
ගද්නා අන්තර්ගතකරණය වූ සහ ඵලද්ායී 
ඉගගනීම් වාතාවරණගයන් තහවුරු කර දීම 

4.a.1 (a) විදුලිය; (b) ඉගැන්වීගම් පහසුකම් පිණිස 
අන්තර්ජාලය භාවිතය; (c) ඉගැන්වීගම් පහසුකම් පිණිස 
පරිගණක භාවිතය; (d) ආබාධ සහිත ද්රුවන් සඳහා 
විගශරිත වූ යටිතල පහසුකම් සහ උපකරණ; (e) 

මුලික පානිය ජල පහසුකම; (f) සරී/පුරුෂ භාවය අනුව 
ගවන්කරන ලද් සරවාසරථතා පහසුකම්;   (g) මුලික 
අත්ගසරදීගම් පහසුකම් (WASH ද්ර්ශකගේ නිර්වචන 
අනුව) ප්රගේශයන් සහිත පාසේ ප්රමාණය. 

4.b  2020 වන විට, සංවර්ධනය වූ සහ 
අගනකුත් සංවර්ධනය ගවමින් පවතින 
රටවලින් විගශරෂගයන් අවම වශගයන් 
සංවර්ධනය වූ රටවේ, කු ා ප්රමාණගේ 
සංවර්ධනය ගවමින් පවතින දිවයින් 
රාජයයන්, අප්රිකානු රටවේ හා සංවර්ධනය 
ගවමින් පවත්නා රටවලට උසසර අධයාපනය 
ලබාගැනීමට, වෘත්තීය පුහුණුව, ගතාරතුරු සහ 
සන්නිගේද්න තාක්ෂණය, තාක්ෂණික, 
ඉංජිගන්රු සහ විද්යාත්මක වැ සටහන් 
සඳහා ලබා ගද්න ශිෂයත්ව සංඛ්යාව 
සැලකිය යුතු ප්රමාණයකින් වැඩි කිරීම 

4.b.1 ක්ගෂරත්රය සහ ඉගගනුම් ආකාරය අනුව, 
ශිෂයත්ව සඳහා නිල සංවර්ධන ආධාර ගලායාගම් 
ප්රමාණය.  

4.c 2030 වන විට අන්තර්ජාතික සහගයෝගය 
තුළින් සංවර්ධනය ගවමින් පවතින කු ා 
දිවයින් රාජයයන්හි සහ අවම වශගයන් 
සංවර්ධනය වූ රටවල සහ සංවර්ධනය 
ගවමින් පවත්නා රටවල ගුණාත්මක 
වශගයන් ඉහළ ගුරුවරුන්ගේ සංඛ්යාව 
සැලකිය යුතු මට්ටමින් ඉහළ නැංවීම 

4.c.1 අද්ාළ රගටහි එක් එක් මට්ටම සඳහා ඉගැන්විම 
සඳහා අවශය වන  පුර්ව ගසරවාසරථ ගහෝ ගසරවාසරථ  (a) 

පූර්ව ප්රාථමික; (b) ප්රාථමික; (c) පහල ද්විතියික; සහ (d) 

ඉහල ද්විතියික අධයාපනය  යන අංශයන්හි අවම 
සංවිධානාත්ම පුහුණුව ගහෝ ලබා ඇති (උද්ා: 
ඉගැන්වීගම් පුහුණුව) ගුරුවරුන් ප්රමාණය. 

තිරසර සංවර්ධන අරමුණු 05- ස්ී පුරුෂ සමානාත්මතාවය ලඟාකර සියලු කාන්හතාවන්හ සහ  ැහැණු 
ළමුන්හ සවිබල  ැන්හීම 

5.1 කාන්තාවන්ට හා ගැහැණු ළමුන්ට 
එගරහිව සියලුම සරථානයන්හි සිදුවන්නා වූ 
සියලුම ආකාරගේ ගවනසරගකාට සැලකීම් 
තුරන් කිරීම 

5.1.1 සරී පුරුෂ භාවයට අද්ාළව සමානාත්මතාවය 
සහ ගවනසරගකාට ගනාසැලකීම ප්රවර්ධනය බලාත්මක 
කිරීම සහ අධීක්ෂණය පිණිස වන ජනතික රාමුවක් 
පවත්ගන්ද් නැද්ද් යන්න 

5.2 මානව කූට්ටනය ලිංගික සහ ගවනත් 
ආකාරගේ දූෂණයන්ද් ඇතුළත්ව 
කාන්තාවන්ට සහ ගැහැණු ළමුන්ට එගරහිව 
ගපාදු සහ ගපෞද්ගලික සරථානයන්හි 

5.2.1 පසුගිය මාස 12ක කාලය තුලදී, හිංසනගේ 
සරවභාවය, සහ වයස අනුව,  සහකරුගවක් සිටි/සිටින,  

වයස අවුරුදු 15ට වැඩි කාන්තාවන් සහ ගැහැණු 
ළමුන් අතරින් කායික, ලිංගික, ගහෝ මානසික 
හිංසනයට ලක්වූ ප්රමාණය.   
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සිදුවන්නා වූ සියලුම ආකාරගේ 
ප්රචණ් ත්වයන් තුරන් කිරීම 

5.2.2 වයස සහ සිදු වූ සරථානය අනුව පසුගිය මාස 
12 තුළදී හිජතෂී සහකරුවා හැර ගසසු පුද්ගලයන් 
අතින් ලිංගික හිංසනයට ලක් වූ කාන්තාවන් සහ 
වයස අවු: 15 ට වැඩි ගැහැණු ද්රුවන්ගේ ප්රමාණය 

5.3 ළමා විවාහයන්, බලහත්කාරගයන් 
සිදුවන්නා වූ විවාහයන්, සහ කාන්තාවන්ගේ 
ලිංගික අවයව තුවාල කිරීම් වැනි සියලුම 
හානිකර භාවිතාවන් තුරන් කිරීම 

5.3.1 වයස අවු 20-24 වූ විවාහක ගහෝ වයස අවු 15 
ට ගපර සහ වයස අවු 18 ට ගපර එක්ව වාසය 
කරන කාන්තාවන්ගේ ප්රමාණය. 
5.3.2 වයස අනුව, අවු 15-49 කාන්තා කණ් ායගම් 
සරී සුන්නත් කිරීමට ලක් කරන ලද් කාන්තාවන්ගේ 
ප්රමාණය   

5.4 මහජන ගසරවාවන් යටිතල පහසුකම් 
සහ සමාජ ආරක්ෂණ ප්රතිපත්තීන් සැපයීම 
තුළින් ගගවීමක් සිදු ගනාකරන්නා වු 
ගසරවාවන් සහ ගෘහාශ්රිත වැ වල වටිනාකම 
හඳුනා ගැනීම, අගය කිරීම, සහ ජාතික 
වශගයන් සුදුසු වන්නා වූ ආකාරයට 
නිවගසර සහ පවුගේ වගකීම් ගබද්ා ගැනීම 
ප්රවර්ධනය කිරීම 

5.4.1 සරී පුරුෂ භාවය, වයස සහ සරථානය අනුව 
වැටුේ ගනාලබන ගෘහාශ්රිත හා රැකබලා ගැනීගම් 
කාර්යයන් ගවනුගවන් වැය කරන  කාල ප්රමාණය. 

5.5 ගද්ශපාලන, ආර්ික, සහ සාමානය 
ජීවිතගේ සියලුම අවසරථාවන්හි තීරණ 
ගැනීගම්දී කාන්තාවන්ට නායකත්වය සහ 
සමාන අවසරථාවන් සැලසීම හා ඵලද්ායී 
අන්ද්මින් සහභාගි වීම තහවුරු කිරීම 

5.5.1 a. ජාතික පාර්ලිගම්න්තුගේ b. පළාත් පාලන 
ආයතනයන්ී කාන්තාවන් විසින් ද්රණු ලබන ආසන 
ප්රමාණය. 
5.5.2 විධායක මට්ටගම් තනතුරු ගහාබවන 
කාන්තාවන්ගේ ප්රමාණය. 

5.6 ජනගහනය සහ සංවර්ධනය පිළිබඳ 
අන්තර්ජාතික සම්මන්ත්රණගේ වැ සැලැසරමට 
අනුකූලව එකඟ වූ පරිදි සහ බීජිං 
ක්රියාකාරකම් සැලැසරම සහ ඔවුන්ගේ 
සමාගලෝචන සම්මන්ත්රණගේ ගේඛ්නවලට 
අනුකූලව ලිංගික, සහ ප්රජනන ගසෞඛ්යය, 
සහ අයිතිවාසිකම් සඳහා සියලු ගද්නාටම 
ප්රගේශ වීගම් අවසරථාව තහවුරු කිරීම 

5.6.1 ලිංගික සම්බන්ධතා, උපත් පාලන ක්රම භාවිතය 
සහ ප්රජනන ගසෞඛ්ය රැකවරණය සම්බන්ධගයන් සරව 
කැමැත්ගතන් තීරණ ගනු ලබන වයස අවු 15-49 
කාණ් ගේ කන්තාවන්ගේ ප්රමාණය. 
5.6.2 වයස අවු 15 වට වැඩි කාන්තාවන් සහ 
පුරුෂයන් සඳහා ලිංගික හා ප්රජනන 
ගසෞඛ්යාරක්ෂණය, ගතාරතුරු සහ අධයාපනය සඳහා 
පූර්ණ සහ සමාන ප්රගේශයන් සුරක්ිත කරන නීති 
සහ නියාමයන් සහිත රටවේ සංඛ්යාව  

5.a කාන්තාවන්ට ආර්ික අයිතිවාසිකම් 
ලබා දීම සඳහා වූ සංගශෝධන සිදු කිරීමට 
කටයුතු කිරීම සහ ගද්ශීය නීතිවලට අනුව 
ඉ ම් සහ ගවනත් ආකාරවල ගද්පල මූලය 
ගසරවාවන්, උරුමයන් සහ සරවභාවික 
සම්පත්වල හිමිකාරිත්වය ලබා ගැනීම සහ 
පාලනය සිදු කිරීම සඳහා අවසරථාව ලබා 
දීමට කටයුතු කිරීම 

5.a.1  හිමිකම් මාදිලිට අද්ාළව (a) සරී පුරුෂ භාවය 
අනුව  කෘිකාර්මික ඉ ම් සම්බන්ධගයන් හිමිකමක් 
නැතගහාත් සුරක්ිත අයිතියක් සහිත සමසරත 
කෘිකාර්මික ජනගහනගේ ප්රමාණය (b) කෘිකාර්මික 
ඉ ම් පිළිබඳ හිමිකරුවන් සහ අයිතිවාසිකම් 
ද්රන්නන් අතර කාන්තාවන්ගේ පංගුව 

5.a.2 ඉ ම් හිමිකම් ගහෝ පාලනය සඳහා 
කාන්තාවන්ට සම අයිතිය තහවුරු ගකගරන 
ජනතික රාමුවක් (වයවහාරමය නීතිය ඇතුළුව) සහිත 
රටවේ අනුපාතය 

5.b කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම සඳහා 
විගශරෂගයන්ම ගතාරතුරු සහ සන්නිගේද්න 
තාක්ෂණය ඇතුළත්ව තාක්ෂණය ලබාගැනීම 
සඳහා සාධනීය අවසරථාවන් ලබා දීම 

5.b.1 සරී පුරුෂ භාවය අනුව ජංගම දුරකථනයක් 
හිමි පුද්ගලයන්ගේ ප්රමාණය. 



Sustainable Development Council of Sri Lanka 

9 
Sustainable Development Council of Sri Lanka 

5.c සරී පුරුෂ සමාජභාවී සමානත්වය සහ 
සියලුම මට්ටම්වල කාන්තාවන් සහ ගැහැණු 
ළමුන් සවිබල ගැන්වීම සඳහා යහපත් 
ප්රතිපත්ති ගයාද්ා ගැනීම සහ ශක්තිමත් කිරීම 
හා නීතිමය ගලස බලාත්මක කිරීම 

5.c.1 සරී පුරුෂ සමානාත්මතාවය සහ කාන්තාවන් 
සවිබල ගැන්වීම හඳුනා ගැනීමට සහ රාජය මුද්ේ 
ගවන් කිරීමක් සහිත ක්රමයන් පවත්නා රටවේ 
ප්රමාණය. 

තිරසර සංවර්ධන අරමුණු 06- සැමට ජලය සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකේ ලබා ැනීම සහ ඒවායේ 
තිරසර කළමනාකරණය සහතික කිරීම 

6.1 2030 වන විට සියලු ගද්නාට 
සමානාත්මතාගවන් යුතුව ආරක්ෂාකාරී සහ 
අඩු මිලකට පානීය ජලය ලබා ගැනීමට 
හැකි වීම 

6.1.1 සුරක්ිතව කළමණාකරණය ගකගරන පානීය 
ජල සැපයුම් ගසරවා භාවිත කරන ජනගහනගේ 
ප්රමාණය. 

6.2 2030 වන විට සියලුම ගද්නාට 
ප්රමාණවත් ගලස සහ සමානත්වගයන් 
යුක්තව සනීපාරක්ෂාව සහ සරවසරථතාව ලබා 
ගැනීමට හැකි වීම සහ එළිමහගන් මළපහ 
කිරීම තුරන් කිරීම සහ විගශරෂගයන්ම 
කාන්තාවන්ගේ, ගැහැණු ළමුන්ගේ, සහ 
අවද්ානමට ලක්විය හැකි තත්වගේ සිටින 
පුද්ගලයින්ගේ විගශරෂ අවශයතාවන් 
ගකගරහි අවධානය ගයාමුකිරීම 

6.2.1 සබන් සහ ජලය සහිත අත් ගසරදීගම් පහසුකම 
ඇතුළුව ආරක්ිතව පාලනය වන සනීපාරාක්ෂක 
ගසරවා භාවිත කරන ජනගහනගේ ප්රමාණය. 

6.3 2030 වන විට ජල දූෂණය අඩු කරමින් 
ජලගේ ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීම, 
හානිකර විෂ රසායනික සහ ගවනත් ද්රවය 
බැහැර කිරීම සහ මුද්ා හැරීම තුරන් කිරීම, 
පිරිපහදු ගනාකරන ලද් අපජලය මුද්ා හැරීම 
අඩු කිරීම සහ ජලය සැලකිය යුතු මට්ටමින් 
ප්රතිචක්රීයකරණය සහ ආරක්ෂාකාරීව නැවත 
භාවිතා කිරීම 

6.3.1 අප ජලය සුරක්ිත ගලස ප්රතිකාර ගකගරන 
ප්රමාණය. 

6.3.2 ගුණාත්මක භාවගයන් යුක්ත ජලය සහිත 
ජලාශ ප්රමාණය. 

6.4 2030 වන විට සියලුම කගෂරත්රයන්හි 
කාර්යක්ෂමව ජලය භාවිතා කිරීම සැලකිය 
යුතු මට්ටමින් ඉහළ නැංවීම, තිරසාර 
අන්ද්මින් ජලය ලබා තැනීම සහ සැපයීම, 
ජලය හිඟ කම මගහැරවීම සඳහා සහ ජලය 
හිඟ කමින් පී ා විදින ජනතාවගේ සංඛ්යාව 
ප්රාමාණික ගලස අවම කිරීම 

6.4.1 ජල භාවිත කාර්යක්ෂමතාවගේ කාලානුරූපී 
ගවනසර වීම 

6.4.2 ජල භාවිත මට්ටම: පවත්නා මිරිදිය මූලාශ්ර 
ප්රමාණයට අනුපාත වූ ජලය භාවිතයට ගන්නා 
ප්රමාණය. 

6.5 2030 වන විට ගද්ශ සීමා හරහා වූ 
සහගයෝගය සුදුසු අන්ද්මින් උපගයෝගි 
කරගනිමින් ඒකාබද්ධ ජල සම්පත් 
කළමනාකරණයක් සියලුම මට්ටම් වල 
ක්රියාවට නැංවීම 

6.5.1 ඒකාබද්ධ ජල සම්පත් කළමණාකරනයක් 
සිදුවන මට්ටම (0-100) 

6.5.2 ජලය සහගයෝගගයන් භාවිතා කිරීම සඳහා වන 
ක්රියාත්මක වැ  පිළිගවලක් සහිත ගද්ශ සීමා අතර 
විහිදුනු ජල නිම්න ප්රගද්ශයන්හි ප්රමාණය. 

6.6 2020 වන විට කඳු, වන ගහන, ගතත් 
බිම්, ගංගාවන්, භූ ගත ජලය සහ විේ 
ඇතුලුව ජලය සම්බන්ධ ජීව පද්ධති 
ආරක්ෂා කිරීම සහ නැවත සරථාපිත කිරීම 

6.6.1 ජලාශ්රිත පරිසර පද්ධතින්හි භූමි ප්රමාණගේ 
කාලානුරූපීය ගවනසරවීම. 
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6.a 2030 වන විට ජලය එක්රැසර කිරීම, 
පිරිපහදු කිරීම, ජලය කාර්යක්ෂමව භාවිතා 
කිරීම, අප ජලය පිරිසිදු කිරීම, 
ප්රතිචක්රීකරණය, නැවත භාවිතා කිරීම සඳහා 
තාක්ෂණය ද් ඇතුලත්ව ජලය හා 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් පිළිබඳ වැ සටහන් 
හා ක්රියාකාරකම් සඳහා සංවර්ධනය ගවමින් 
පවත්නා රටවලට ලබා ගද්න අන්තර්ජාතික 
සහගයෝගිතාව හා ධාරිතාවන් ශක්තිමත් 
කිරීගම් සහගයෝගය ඉහළ නැංවීම 

6.a.1 රාජය සම්බන්ධීකරණගයන් යුක්ත වැය 
සැලැසරගම් ගකාටසක් ගලස ජල හා සනීපාරක්ෂණය 
සහ සම්බන්ධව ක්ගෂරත්ර සංවර්ධනයට සහය ලැගබන 
ප්රමාණය. 

6.b ජලය හා සනීපාරක්ෂක කටයුතු 
කළමනාකරණගේදී ප්රාගද්ශීය ප්රජාවගේ 
සහභාගිත්වය දිරිගැන්වීම සහ සහය ලබා 
දීම 

6.b.1 ජල සහ සනීපාරක්ෂණ කළමනාකරණය සඳහා 
ප්රාගද්ශීය ජන කණ් ායම් සහභාගීකර ගැනීම සඳහා  
සරථාපිත සහ ක්රියාත්මක ප්රතිපත්ති සහිත පළාත් 
පාලන ඒකක  ප්රමාණය. 

තිරසර සංවර්ධන අරමුණු 07- සියල්ලන්හ සඳහා දැරිය හැකි, විශ්ාාසනීය, තිරසර සහ නීන බලශක්ති 
සැපයුම සහතික කිරීම 
7.1 2030 වන විට සියලු ගද්නාටම අඩු 
මිලකට ලබා ගත හැකි විශරවාසද්ායී නවීන 
බල ශක්ති මූලාශ්රවලට ප්රගේශ විය හැකි 
බව තහවුරු කිරීම 

7.1.1 විදුලි සැපයුම සහිත ජනගහනගේ ප්රමාණය. 
7.1.2 මූලිකවම පවිත්ර ඉන්ධන සහ තාක්ෂණය මත 
රඳා පවත්නා ජනගහනගේ ප්රමාණය. 

7.2 2030 වන විට ගලෝක බලශක්ති 
මූලාශ්රයන්හි පුනර්ජනනීය බලශක්තීන්හි 
ගකාටස ඉහළ නැංවීම 

7.2.1 සමසරත අවසන් බලශක්ති පරිගභෝජනගයන් 
පුනර්ජනනීය බලශක්ති පංගුව 

7.3 2030 වන විට ගලෝක බලශක්තී 
කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීගම් අනුපාතිකය 
ගද්ගුණයක් කිරීම 

7.3.1 ප්රාථමික බලශක්තිය සහ ද්ළ ගද්ශීය 
නිෂරපාද්නයට අද්ාළව ගණනය කරන බලශක්ති 
ඝණත්වය 

7.a 2030 වන විට පිරිසිදු බලශක්ති 
පර්ගේෂණ සහ තාක්ෂණ, පුනර්ජනණීය 
බලශක්තියද් ඇතුලත්ව බලශක්ති 
කාර්යක්ෂමතාව සහ උසසර සහ පිරිසිදු 
ගපාසිල ඉන්ධන තාක්ෂණය සහ බලශක්ති 
යටිතල පහසුකම් සහ පිරිසිදු බලශක්ති 
තාක්ෂණ සඳහා අන්තර්ජාතික 
සහගයෝගිතාවය වැඩිදියුණු කිරීම 

7.a.1 පවිත්ර බලශක්තිය සම්බන්ධගයන් වන 
පර්ගේගෂණ සහ සංවර්ධනය ගමන්ම ඒකාබද්ධ 
පද්ධතීන් ඇතුළු පුනර්ජනනීය බලශක්ති උත්පාද්න 
සඳහා සංවර්ධනය ගවමින් පවතින රටවේ ගවත 
ලැගබන ජාතයන්තර මූලය  ගලායාම් 

7.b 2030 වන විට විගශරෂගයන්ම අවම 
වශගයන් සංවර්ධනය වූ රටවල, කු ා දිවයින් 
රාජයයන්හි සහ අගනකුත් රටවල ගද්ශ 
සීමාවන්ගගන් ආවරණය වූ සංවර්ධනය 
ගවමින් පවත්නා රටවේද් ඇතුලත්ව සියලුම 
සංවර්ධනය වන රටවලට ඔවුන්ගේ 
වැ සටහන් සැලසුම්වලට අනුකූලව නවීන 
සහ තිරසර බලශක්ති ගසරවා සැපයීම සඳහා 
යටිතල පහසුකම් වයාේත කිරීම සහ 
තාක්ෂණය වැඩිදියුණු කිරීම 

7.b.1 ද්ළ ගද්ශීය නිෂරපාද්නගේ සහ තිරසර සංවර්ධන 
ගසරවා සඳහා වන යටිතල පහසුකම් සහ තාක්ෂණය 
පිණිස වන මූලය හුවමාරුව පිණිස වන  ඍජු විගද්ශ 
ආගයෝජන ප්රමාණයට අනුපාතව බලශක්ති 
කාර්යක්ෂමතාවය සඳහා වන ආගයෝජන 

තිරසර සංවර්ධන අරමුණු 08- සියල්ලන්හ සඳහාම යපෝිත, පරිපූර්ණ සහ තිරසර ආර්ික වර්ධනය, 
පූර්ණ, ඵලදායී සහ යහපත් රැකියා පුවර්ධනය කිරීම  
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8.1 ජාතික තත්වයන්ට අනුකූලව ඒක 
පුද්ගල ආර්ික වර්ධනය පවත්වාගගන යාම 
සහ විගශරෂගයන්ම අවම වශගයන් 
සංවර්ධනය වී ඇති රටවේ වසරකට අවම 
වශගයන් වසරකට 7% ක ද්ල ජාතික 
නිෂරපාදිතගේ වර්ධනයක් පවත්වාගගන යාම 

8.1.1 සතය ඒක පුද්ගල ද්ළ ගද්ශීය නිෂරපාද්නගේ 
වාර්ික වර්ධනය 

8.2 විවිධාංගීකරණය, තාක්ෂණය ඉහළ 
නැංවීම සහ නගවෝත්පාද්න තුලින් සහ 
ඉහල වටිනාකම් එකතු කරන ලද් සහ ශ්රමය 
සඳහා වැඩි ඉේලුමක් ඇති ක්ගෂරත්රය පිළිබඳ 
අවධානය ගයාමු කිරීම තුලින් ඉහළ 
මට්ටගම් ආර්ික නිෂරපාදිතයක් ලබා ගැනීම 

8.2.1 ගසරවා නියුක්ත පුද්ලගයකු සඳහා වන සතය ද්ළ 
ගද්ශීය නිෂරපාද්නගේ වර්ධනය 

8.3 ඵලද්ායී ක්රියාකාරකම් වලට, සුනිසි 
රැකියා අවසරථාවන්ට, වයවසායකත්වයට සහ 
නිර්මාණශීලී භාවයට සහය ද්ක්වන්නා වූ 
සංවර්ධනාත්මක දිශානතියකින් යුත් 
ප්රතිපත්තිගයන් ප්රවර්ධනය කිරීම. මූලය 
ගසරවාවන්ට ප්රගේශ වීමට අවසරථාව සලසමින් 
ක්ුද්ර කු ා පරිමාණ සහ මධයම ප්රමාණගේ 
වයවසායන් පිහිටුවීම සහ සංවර්ධනය කිරීම 
දිරි ගැන්වීම 

8.3.1 සරී පුරුෂභාවය අනුව, කෘිකාර්මික ගනාවන 
ගසරවා නියුක්තගේ ගනාවිධිමත් ගසරවා නියුක්ති 
ප්රමාණය 

8.4 2030 දී, තිරසර පරිගභෝජනය සහ 
නිෂරපාද්නය පිළිබඳ ද්ස අවුරුදු වැ  
සැලැසරමට අනුකූලව, ගලෝක නිෂරපාද්නගේ 
සහ පරිගභාජනගේදී සම්පත් උපගයෝජනය 
කාර්යක්ෂමව කිරීම සහ ආර්ික 
සංවර්ධනගේදී පරිසරයට හානි සිදු වීම 
නැවැත්වීමට ක්රියාමාර්ග ගැනීම ප්රගතිශීලී 
ආකාරයට වර්ධනය කිරීම. ගමහිදී 
සංවර්ධනය වූ රටවේ විසින් ගපරමුණ ගනු 
ලැගේ 

8.4.1 ද්රවයමය පා සටහන, ඒක පුද්ගල ද්රවයමය පා 
සටහන සහ ද්ළ ගද්ශීය නිෂරපාද්නයට අද්ාළ ද්රවයමය 
පා සටහන 

8.4.2 ගද්ශීය ද්රවය පරිගභෝජනය, ඒක පුද්ගල ගද්ශීය 
ද්රවය පරිගභෝජනය, සහ ද්ළ ගද්ශීය නිෂරපාද්නයට 
අද්ාළව ගද්ශීය ද්රවය පරිගභෝජනය. 

8.5 2030 වන විට ආබාධිත පුද්ගලයින් සහ 
ගයෞවනයින් ද් ඇතුලත්ව සියලුම 
කාන්තාවන් සහ පිරිමින් සඳහා ඵලද්ායී හා 
සුනිසි රැකියා අවසරථාවන් ලබා දීම 

8.5.1 රැකියාව, වයස සහ අබාධිත සහිත පුද්ගලයන් 
යන සාධක අනුව පිරිමි සහ ගැහැණු ගසරවා 
නියුක්තිකයන්ගේ පැයක සාමානය ආද්ායම් ඉපැයීම. 

8.5.2 සරී පුරුෂ භාවය, වයස සහ අබාධිත සහිත 
පුද්ගලයන්ට අද්ාළව විරැකියා අනුපාතය. 

8.6 2020 වන විට අධයාපනය ගනාලබන, 
පුහුණුවක් ගනාලබන, රැකියාවක් ගනාමැති 
ගයෞවනයින්ගේ සංඛ්යාව සැලකිය යුතු 
මට්ටමින් අඩු කිරීම 

8.6.1 අධයාපනය ගනාලබන, රැකියාවක නියුක්ත 
ගනාවන නැතගහාත් පුහුණුවක් ගනාලබන 
ගයෞවනයන්ගේ  (වයස 15-24) ප්රමාණය. 

8.7 බලහත්කාරගයන් ශ්රමය ලබා ගැනීම 
තුරන් කිරීම සඳහා වහාම ඵලද්ායී 
ක්රියාමාර්ග ගැනීම, කාන්තාවන් වහේ 
ගසරවගේ ගයද්වීම සහ මානව කූට්ටනය 
අවසන් කිරීම සහ ළමුන් ගසාේද්ාදුවන් 
වශගයන් බඳවා ගැනීම ද් ඇතුලත්ව අතිශය 
නරක ආකාරගයන් ළමා ශ්රමය ගයාද්ා 
ගැනීම තහනම් කිරීම සහ තුරන් කිරීම සහ 
2025 වන විට සියලුම ආකාරගේ ළමා 
ශ්රමය ගයාද්ා ගැනීම අවසන් කිරීම 

8.7.1 සරී පුරුෂ භාවය සහ වයස අනුව අවුරුදු 5-17 
අතර ළමා ශ්රමිකයින් ගලස ගයාද්ාගගන ඇති 
ප්රමාණය සහ සංඛ්යාව. 
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8.8 කම්කරු අයිතිවාසිකම් 
ආරක්ෂාකරගැනීම, විගශරෂගයන්ම සංක්රමණික 
කාන්තාවන් ඇතුලු සංක්රමණිකයින් සහ 
අවධානම් සහගත රැකියාවල නිරත වූවන් 
ඇතුලත්ව වැ  කරන සියලු ගද්නා සඳහා 
ආරක්ෂාකාරී සහ ප්රගේසම් සහගත ගසරවා 
සරථාන සහිත පරිසරයන් ප්රවර්ධනය කිරීම 

8.8.1 සරී පුරුෂ භාවය සහ සංක්රමණික තත්ත්වය 
අනුව මාරක සහ මාරක ගනාවන රැකියාව ආශ්රිත 
අනතුරු සිදුවීගම් අනුපාතයන් 

8.8.2 සරී පුරුෂ භාවය සහ සංක්රමණික මට්ටම් 
අනුව, අන්තර්ජාතික කම්කරු සංවිධානගේ ගේඛ්න 
මූලාශ්ර ජාතික වයවසරථාව පද්නම්ව කම්කරු 
අයිතිවාසිකම් (රැසරවීගම් සහ සාමූහික ගක්වේ කිරීගම් 
නිද්හස) සම්බන්ධගයන් ඇති ජාතික අනුකූලතාවගේ 
මට්ටම 

8.9 2030 වන විට ගද්ශීය සංසරකෘතිය, 
නිෂරපාද්නය හා රැකියා අවසරථාවන් 
ප්රවර්ධනය කරන්නා වූ තිරසර සංචාරක 
කර්මාන්ත පිළිබඳ ප්රතිපත්ති සැලසුම්කිරීම 
සහ ක්රියාත්මක කිරීම 

8.9.1 සමසරථ ද්ළ ගද්ශීය නිෂරපාද්නගේ සහ වර්ධන 
ගේගගේ පංගුවක් ගලස ඍජු සංචාරක ද්ළ ගද්ශීය 
නිෂරපාද්නය 

8.9.2 සංචාරක ක්ගෂරත්රගේ සමසරත රැකියා 
ප්රමාණගයන් තිරසර සංචාරක කර්මාන්ත ක්ගෂරත්රගේ 
රැකියා ප්රමාණය.  

8.10 සියලු ගද්නාට බැංකු පහසුකම් 
රක්ෂණ, සහ මූලය ගසරවාවන් ලබා ගැනීමට 
ප්රගේශ විය හැකි පරිදි ගද්ශීය මූලය 
ආයතන වල ධාරිතාවන් ශක්තිමත් කිරීම 

8.10.1 (a) වැඩිහිටියන් 10000 කට ඇති වාණිජ බැංකු 
ශාඛ්ා ප්රමාණය සහ (b) සරවයංක්රීය ගටලර් යන්ත්ර 
සංඛ්යාව (ATM). 

8.10.2 බැංකුවක ගහෝ ගවනත් මූලය ආයතනයක 
නැතගහාත් ජංගම මූලය ගසරවා සැපයුම් ගසරවාවක 
ගිණුමක් ඇති වැඩිහිටියන් (අවුරුදු 15 ගහෝ ඊට 
වැඩි) ප්රමාණය. 

8.a විගශරෂගයන් අවම වශගයන් සංවර්ධනය 
වූ රටවේද් ඇතුලත්ව සංවර්ධනය ගවමින් 
පවත්නා රටවලට ගවළද්ාම සම්බන්ධගයන් 
ලබා ගද්න ආධාර වැඩි කිරීම. අවම 
වශගයන් සංවර්ධනය වූ රටවලට ගවළද්ාම 
සම්බන්ධ තාක්ෂණික සහය ලබා දීම සඳහා 
වූ ඒකාබද්ධ වැ  සැලැසරමට අනුකූලව 
කටයුතු කිරීම 

8.a.1 ගවළඳ වගකීම් සහ විසඳීම් සම්බන්ධගයන් 
ආධාර සැපයීම 

8.b 2020 වන විට තරුණ තරුණියන්ට 
රැකියා අවසරථා ලබා දීම සඳහා ජගත් 
මට්ටමින් ක්රගමෝපායක් සංවර්ධනය කිරීම 
සහ ක්රියාවට නැංවීම හා අන්තර්ජාතික 
කම්කරු සංවිධානගේ ජගත් රැකියා සම්මුතිය 
ක්රියාවට නැංවීම 

8.b.1 තරුණ සංවර්ධනය සඳහා හඳුනාගත් 
ක්රගමෝපායක් නැතගහාත් ජාතික ගසරවා නියුක්ත 
ක්රගමෝපාගේ ගකාටසක් ගලස දියුණු සහ ක්රියාත්මක 
තත්වගේ  ජාතික උපායමාර්ගයක් පැවතීම. 

තිරසර සංවර්ධන අරමුණු 09- සවිමත් යටිතල පහසුකේ ය ාඩනැගීම, පරිපූර්ණ සහ තිරසර 
කාර්ීකරණය ප්රවර්ධනය කර නවයකරණය දිරි ැන්හීම 

9.1 ආර්ික සංවර්ධනය සහ මානව 
යහපැවැත්ම ගවනුගවන් සියලු ගද්නාටම 
ලබාගත හැකි සහ ප්රගේශය විය හැකි වීම 
අවධානයට ගගන කලාපීය සහ ජාතික 
ගද්ශසීමාවන් අතර සිදුකරන යටිතල 
පහසුකම් ද් ඇතුළත්ව ගුණාත්මක වශගයන් 
ඉහළ විශරවාසද්ායී තිරසර සහ ආපද්ාවන්ට 
ඔගරාත්තු ගද්න යටිතල පහසුකම් 
සංවර්ධනය කිරීම 

9.1.1 වසර පුරා භාවිත කළ හැකි මාර්ගයක සිට 
කි.මි. 2ක දුර ප්රමාණයක් තුළ ජීවත් වන ග්රාමීය 
ජනගහනගේ ප්රමාණය 
9.1.2 ප්රවාහන මාධයය අනුව මගීන් සහ භාණ්  
ප්රමාණය 
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9.2 සියලු ගද්නාම අන්තර්ගත වන්නා වූ 
සහ තිරසර වූ කර්මාන්තකරණය ප්රවර්ධනය 
කිරීම, 2030 වන විට ජාතික තත්වයන්ට 
අනුකූල රැකියාවන් සැපයීගම්දී කර්මාන්ත 
අංශගේ ද්ායකත්වය කැපී ගපගනන ගලස 
ඉහළ නැංවීම සහ අවම වශගයන් 
සංවර්ධනය වී ඇති රටවල ගමම ද්ායකත්වය 
ගද්ගුණයක් බවට පත් කිරීම 

9.2.1 ද්ළ ගද්ශීය නිෂරපාද්නය සහ ඒක පුද්ගල 
ආද්ායගම් අනුපාතයක් ගලස නිෂරපාද්න අගය එකතු 
කිරීම් 
9.2.2 සමසරත ගසරවා නියුක්තිගේ අනුපාතයක් ගලස 
නිෂරපාද්න අංශගේ ගසරවා නියුක්තිය 

9.3 විගශරෂගයන්ම සංවර්ධනය ගවමින් 
පවතින රටවල කු ා පරිමාණ කර්මාන්ත 
සහ ගවනත් වයවසායන් සඳහා මූලය 
ගසරවාවන්, ණය ලබාගැනීගම් ප්රගේශය සහ 
අවසරථාවන් ඉහළ නැංවීම සහ එම 
වයවසායන් වටිනාකම් ද්ාමයන්ට සහ 
ගවළඳගපාළ ද්ාමයන්ට ඒකාබද්ධ කිරීම 

9.3.1 සමසරත නිෂරපාද්න අගය එකතු කිරීම් වල 
පංගුවක් ගලස කු ා පරිමාණ නිෂරපාද්න ප්රමාණය 

9.3.2 ණය ගහෝ ණය බැඳීම සහිත කු ා පරිමාණ 
කර්මාන්ත ප්රමාණය 

9.4 2030 වන විට යටිතල පහසුකම් 
වැඩිදියුණු කිරීම සහ කර්මාන්ත තිරසර 
කිරීම සඳහා නව තාක්ෂණය මගින් 
සංවර්ධනය කිරීම, කර්මාන්ත ක්රියාවලිගේදී 
සම්පත් කාර්යක්ෂම ආකාරයට භාවිතා කිරීම 
වැඩිදියුණු කිරීම සහ පිරිසිදු සහ පරිසරයට 
සුදුසු ගුණාත්මකභාවගයන් ඉහළ 
තාක්ෂණයන් උපගයෝගී කර ගැනීමට 
සියලුම රටවේ ඔවුන්ට පවත්නා ධාරිතාවන් 
අනුව ගම් සම්බන්ධගයන් පියවර ගැනීම 

9.4.1 අගය එකතු කිරීම් ඒකකයක් සඳහා විගමෝචනය 
වන කාබන්  ගයාක්සයිඩ් වායු ප්රමාණය 

9.5 විද්යාත්මක පර්ගේෂණ වැඩිදියුණු 
කිරීම. විගශරෂගයන්ම සංවර්ධනය ගවමින් 
පවත්නා රටවේ ඇතුළු සියලු රටවල 
කර්මාන්ත අංශයන්හි තාක්ෂණීක ධාරිතාවන් 
ඉහළ නැංවීම. 2030 වන විට 
නගවෝත්පාද්නය දිරිගැන්වීම සහ පර්ගේෂණ 
හා සංවර්ධන කාර්යයන්හි නියුතු ශ්රමිකයන් 
සංඛ්යාව ජනගහනයට සාගේක්ෂව 
ප්රමානිකව ඉහළ නැංවීම සහ රාජය අංශගේ 
සහ ගපෞද්ගලික අංශගේ පර්ගේෂණ සහ 
සංවර්ධනය සඳහා වූ වියද්ම් වැඩි කිරීම 

9.5.1 ද්ළ ගද්ශීය නිෂරපාද්නගේ අනුපාතයක් ගලස 
පර්ගේෂණ හා සංවර්ධන පිරිවැය 

9.5.2 ජනගහනගේ මිලියනයක් සඳහා සිටින 
පර්ගේෂණයන් (පූර්ණ කාලීන ගහෝ සමාන) සංඛ්යාව 

9.a අප්රිකානු රටවලට, අවම වශගයන් 
සංවර්ධනය වූ රටවලට, අගනකුත් රටවලින් 
වට වූ රටවලට සහ සංවර්ධනය ගවමින් 
පවත්නා කු ා දිවයින් රාජයවලට මූලයමය, 
තාක්ෂණගේදී, සහ තාක්ෂණික සහගයෝගය 
ලබාදීම මගින් සංවර්ධනය ගවමින් පවත්නා 
රටවලට ඔගරාත්තු ගද්න ආකාරගයන් 
යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා 
පහසුකම් සැලසීම 

9.a.1 යටිතල පහසුකම් සඳහා වන සමසරත නිළ 
ජාතයන්තර සහාය (නිළ සංවර්ධන ආධාර සහ 
ගවනත් නිළ වශගයන් ලැගබන සැපයුම්) 

9.b සංවර්ධනය ගවමින් පවත්නා රටවල 
ගද්ශීය තාක්ෂණ සංවර්ධනය, පර්ගේෂණ සහ 
නගවෝත්පාද්නය සඳහා සහාය ලබාදීම, 
එකිගනකා අතර කර්මාන්ත විවිධාංගීකරණය 
සහ නිෂරපාද්නයන් සඳහා වටිනාකම එකතු 
කිරීම සඳහා ගයෝගය ප්රතිපත්ති 
වාතාවරණයක් සැකසීම 

9.b.1 සමසරත අගය එකතු කිරීම් වලින් මධය හා 
ඉහළ තාක්ෂණික කර්මාන්ත අගය එකතු කිරීම් 
ආනුපාතය ආවරණය වන ජනගහනගේ අනුපාතය 
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9.c 2020 වන විට ගතාරතුරු සහ 
සන්නිගේද්න තාක්ෂණයට ප්රගේශවීගම් 
හැකියාව කැපී ගපගනන ආකාරයට 
වර්ධනය කිරීම සහ අවම වශගයන් 
සංවර්ධනය වී ඇති රටවලට අඩු මිලට සහ 
සැමටම අන්තර්ජාලය ගවත ප්රගේශවීගම් 
අවසරථාව සැලසීමට ප්රයත්න ද්ැරීම  

9.c.1 ජංගම දුරකථන හා තාක්ෂණගයන් ආවරණය 
වන ජනගහන අනුපාතය 

තිරසර සංවර්ධන අරමුණු 10- රටවල් තුළ සහ ඒවා අතර අසමානතාවය අඩුකිරීම   

10.1 2030 වන විට ජනගහනගේ පහළ 
මට්ටගම් සිටින 40% හි ගේ ආද්ායම් 
වර්ධනය ජාතික මට්ටගම් සාමානය අගයට 
ව ා වැඩිගයන් ප්රගතශීලී ගලස වර්ධනය 
කිරීම සහ පවත්වාගගන යාම 

10.1.1 ජනගහනගේ පහලම 40% සහ සමසරත 
ජනගහනය අතර ගගද්රගද්ාර වියද්ම් ගහෝ ඒක 
පුද්ගල ආද්ායගම් වර්ධන ගේගය 

10.2 2030 වන විට වයස, ලිංගිකත්වය, 
ආබාධිතබව, ජන වර්ගය, ජාතිය, ආගම ගහෝ 
ආර්ික ගහෝ ගවනත් තත්වයන් පිලිබඳව 
තැකීමකින් ගතාරව සියලු ගද්නාගේ සමාජ 
ආර්ික සහ ගද්ශපාලනික අන්තර්කරණය 
සවිබල ගැන්වීම සහ ප්රවර්ධනය කිරීම 

10.2.1 සරී පුරුෂ භාවය, වයස සහ ආබාධිත 
තත්ත්වය යන සාධකයන් අනුව මධය ආද්ායගමන් 
50%කට ව ා පහලින් ජීවත් වන ජනගහනගේ 
ප්රමාණය 

10.3 ප්රතිලාභ ගබදීයාගම්දී සමාන 
අවසරථාවන් පැවතීම තහවුරු කිරීම, පවත්නා 
අසමානතාවන් අවම කිරීම සහ 
ගවනසරගකාට සැලකීමට තුඩුගද්න්නා වූ 
නීති, ප්රතිපත්ති, සහ භාවිතාවන් ඉවත් කිරීම 
සහ ගම් සම්බන්ධගයන් සුදුසු නීති ප්රතිපත්ති 
හා ක්රියාමාර්ග ගැනීම 

10.3.1 ජාතයන්තර මානව හිමිකම් නීතිය යටගත් 
ගවනසර ගකාට සැලකීම යන පද්නම යටගත් තහනම් 
ගකාට ඇති ගවනසරකම් සහ හිංසනයන්ට තමන් 
පසුගිය මාස 12 ක කාලය තුළදී ගගාදුරු වූ බවට 
පුද්ගලිකව හැගඟන බවට වාර්තා කරන ජනගහනගේ 
ප්රමාණය  

10.4 විගශරෂගයන්ම මූලය, වැටුේ සහ සමාජ 
ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති භාවිතයට ගැනීම සහ 
ප්රගතිශීලී ගලස සමානත්වය ළඟා කර 
ගැනීම 

10.4.1 වැටුේ සහ සමාජ ආරක්ෂණ හුවමාරු වලින් 
සමන්විත ද්ළ ගද්ශීය නිෂරපාද්නගේ ශ්රම පංගුව 

10.5 නීතිමය තත්වයන් වර්ධනය කිරීම, 
ගලෝක මූලය ගවළඳ ගපාළවේ සහ 
ආයතන අධීක්ෂණය කිරීම, සහ ගමවැනි 
ගරගුලාසි ක්රියාවට නැංවීම ශක්තිමත් කිරීම 

10.5.1 මූලය සංගේදිතා ද්ර්ශක 

10.6 ජගත් මට්ටගම් අන්තර්ජාතික ආර්ික 
සහ මූලය ආයතන ව ාත් ඵලද්ායී, 
විශරවාසවන්ත, වගවීගමන් යුත් සහ 
නීතිමයභාවයකින් යුත් ආයතන බවට පත් 
කිරීම සඳහා ඒවා සම්බන්ධගයන් තීරණ 
ගැනීගම්දී සංවර්ධනය ගවමින් පවත්නා 
රටවල නිගයෝජනය කාර්යක්ෂමව තහවුරු 
කිරීම 

10.6.1 ජාතයන්තර සංවිධානයන්හි සාමාජිකත්වය 
ද්රණ සහ ඡන්ද් බලය හිමි සංවර්ධනය ගවමින් 
පවත්නා රටවේ ප්රමාණය 

10.7 ගහාඳින් කළමනාකරණය කරන ලද් 
සහ සැලසුම් කරන ලද් ආකාරයට 
සංක්රමණ කටයුතු ක්රියාවට නැංවීම ද් 
ඇතුළත්ව වගවීගමන් යුක්තව, මනාව 
සංවිධානගතව, ආරක්ෂාකාරීව ජනතාවට ඔබ 
ගමාබ යාගම් සහ සංක්රමණය වීගම් 
පහසුකම් සැලසීම 

10.7.1 ගසරවගේ නියුතු රට තුළදී උපයන ආද්ායගම් 
පංගුවක් ගලස ගසරවා ගයෝජකයා විසින් ද්රණු ලබන 
බද්වා ගැනීගම් පිරිවැය 

10.7.2 ගහාඳින් කළමනාකරණය වන සංක්රමණික 
ප්රතිපත්ති ක්රියාවට නංවා ඇති රටවේ සංඛ්යාව  
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10.a විගශරෂගයන්ම අවම වශගයන් 
සංවර්ධනය වූ රටවේ ද් ඇතුළත්ව ගලෝක 
ගවළඳ සංවිධනගේ එකඟතාවන්ට අනුකූලව 
සංවර්ධනය ගවමින් පවත්නා රටවේ සඳහා 
විගශරෂ සහ ගවනසර ආකාරයට සලකන්නා වූ 
මූලධර්මයන් ක්රියාවට නැංවීම 

10.a.1 ආනයනය සඳහා පනවා ඇති තීරු බඳු වලට 
අනුපාතිකව ඌන සංවර්ධිත රටවලින් සහ 
සංවර්ධනය ගවමින් පවත්නා රටවලින් සිදුවන තීරු 
බදු රහිත අපනයනයන්ගේ ප්රමාණය  

10.b වැඩිම අවශයතාවක් පවත්නා අවම 
වශගයන් සංවර්ධනය වූ රටවේ, අප්රිකානු 
රටවේ, සංවර්ධනය ගවමින් පවත්නා කු ා 
දිවයින් රාජයයන්, සහ ගවනත් රටවලින් 
ආවරණය වී පවත්නා රටවේ සඳහා 
ඔවුන්ගේ ජාතික සැලසුම් සහ 
වැ සටහන්වලට අනුකූලව විගද්ශ සෘජු 
ආගයෝජනයන්ද් ඇතුළත්ව නිල සංවර්ධන 
සහායන් සහ මූලය ප්රවාහයන් දිරිගැන්වීම 

10.b.1 ප්රතිලාභී ගහෝ ද්ායක රට සැපයුම් මාදිලිය 
(නිළ සංවර්ධන ආධාර, සෘජු විගද්සර ආගයෝජන ගහෝ 
ගවනත් සැපයුම්) අනුව සංවර්ධනය සඳහා වන 
සමසරත සම්පත් ගලනය 

10.c 2030 වන විට සංක්රමණිකයින් විසින් 
එවනු ලබන මුද්ේ ගේෂණ සඳහා හුවමාරු 
පිරිවැය 3% ට ව ා අඩු කිරීම සහ 5% ට 
ව ා වැ ගයන් අය කරනු ලබන ගේෂණ 
මාර්ගයන් ඉවත් කිරීම 

10.c.1 ගේෂණ වියද්ම, ගේෂණ ප්රමාණගේ පංගුවක් 
ගලස  

තිරසර සංවර්ධන අරමුණු 11- න ර සහ ජනාවාස පරිපූර්ණ, ආරක්ිත, සවිමත් සහ තිරසර යලස 
සකස ්කිරීම 

11.1 2030 වන විට සියලුම ගද්නාට 
ප්රමානවත් ආරක්ෂාකාරී සහ අඩු මිළට ලබා 
ගත හැකි නිවාස සහ මූලික ගසරවාවන් 
ගවත ප්රගේශය තහවුරු කිරීම සහ පැේපත් 
නිවාස වැඩිදියුණු කිරීම 

11.1.1 පැේපත්, අවිධිමත් ජනාවාස ගහෝ ප්රමාණවත් 
ගනාවන නිවාස පහසුකම් යටගත් ජීවත් වන 
නාගරික ජනගහනගේ ප්රමාණය 

11.2 විගශරෂගයන්ම අවද්ානමට ලක් විය 
හැකි තත්වගේ සිටින කාන්තාවන්, ළමුන්, 
ආබාධ සහිත පුද්ගලයින්, සහ වයසරගත 
පුද්ගලයින්ට විගශරෂ අවධානය ගයාමු 
කරමින් මහාමාර්ගවල ආරක්ෂාව ඉහළ 
නැංවීම, ගපාදු ප්රවාහන පද්ධති සැලකිය යුතු 
මට්ටමින් වයාේත කිරීම මගින් 2030 වන 
විට සියලුම ගද්නාට ආරක්ෂාකාරී අඩු මිලට 
ලබා ගත හැකි ප්රගේශවිය හැකි සහ තිරසර 
ප්රවාහන පද්ධති ලබා දීම 

11.2.1 සරී පුරුෂ භාවය, වයස සහ ආබාධ සහිත අය 
යන සාධක මත ගපාදු ප්රවාහන පහසුකම් පහසුගවන් 
ලබාගත හැකි ජනගහනගේ පංගුව 

11.a 2030 වන විට සියලුගද්නා 
අන්තර්කරණය වූ සහ තිරසර 
නාගරීකරණය වැඩිදියුණු කිරීම සහ සියලුම 
රටවල සහභාගිත්ව, ඒකාබද්ධ සහ තිරසර 
මානව ජනාවාස සැලසුම් කිරීම, සහ 
කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ධාරිතාවන් 
වැඩිදියුණු කිරීම 

11.3.1 භූමි පරිගභෝජන ගේගය සහ ජනගහන වර්ධන 
ගේගය අතර අනුපාතය 

11.3.2 විධිමත් සහ ප්රජාතන්ත්රවාදී ගලස ක්රියාවට 
නැංගවන නගර සැලසුම් සහ කළමනාකරණ 
ක්රියාවලියක් තුල සිවිේ සමාජය සඳහා සෘජුව 
සහභාගි විය හැකි වූහයක් සහිත නගර ප්රමාණය 
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11.b ගලෝකගේ සරවාභාවික සහ සංසරකෘතික 
උරුමයන් රැකගැනීම හා ආරක්ෂා කරගැනීම 
සඳහා වූ ප්රයත්නයන් ශක්තිමත් කිරීම 

11.4.1 උරුමගේ ආකාරය (සංසරකෘතික, සරවාභාවික, මිශ්ර 
ගලෝක උරුම මධයසරථාන යටගත්), පරිපාලන මට්ටම 
(ජාතික, ප්රාගද්ශීය, පළාත් පාලන/නාගරික), වියද්ම් 
ආකාරය (ගමගහයුම් වියද්ම්/ආගයෝජන) සහ පුද්ගලික 
මූලය ගයද්වුම් (පුද්ගලික, ලාබ ගනාලැගබන අංශගේ 
සහ අනුග්රාහක) අනුව සියලු සංසරකෘතික සහ 
සරවාභාවික උරුමයන් රැකගැනීම, ආරක්ෂාව සහ 
සංරක්ෂණය ගවනුගවන් සිදුකරන සමසරත ඒක පුද්ගල 
වියද්ම (රාජය හා පුද්ගලික) 

11.c 2030 වන විට ද්රිද්රතාගවහි සහ 
අවද්ානමට පත්විය හැකි තත්වයන්හි සිටින 
පුද්ගලයින් සම්බන්ධගයන් අවධානය ගයාමු 
කරමින් ජලය මගින් සිදුවන්නා වූ 
විනාශයන් ද් ඇතුළු ආපද්ාවලින් ගලෝකගේ 
ද්ළ ගද්ශීය නිෂරපාදිතයට සිදුවන සෘජු 
ආර්ික හානිය සැලකිය යුතු ගලස අඩු 
කිරීම සහ ගමමගින් බලපෑමට හා 
මරණයට පත් වන පුද්ගලයින්ගේ සංඛ්යාව 
කැපී ගපගනන ගලස අඩු කිරීම 

11.5.1 පුද්ගලයන් 100,000ට හදිසි ආපද්ා ගහරතුගවන් 
සිදුව ඇති මරණ සංඛ්යාව, අතුරුද්න් සංඛ්යාව සහ 
සෘජුව බලපෑමට ලක්ව ඇති සංඛ්යාව 
11.5.2 ආපද්ා තත්ත්ව ගහරතුගවන් ගගෝලීය ද්ළ ගද්ශීය 
නිෂරපාද්නයට සාගේක්ෂව සෘජු ආර්ික හානිය, 
අතයවශය යටිතල පහසුකම් වලට සිදු වූ හානිය සහ 
මූලික ගසරවා වලට සිදුවූ බාධාවන් 

11.6 2030 වන විට විගශරෂගයන්ම වාතගේ 
ගුණාත්මකභාවය සහ නාගරික සහ ගවනත් 
අපද්රවය කළමනාකරණය ඇතුළත්ව නගර 
නිසා සිදු වන ඒක පුද්ගල අහිතකර පරිසර 
බලපෑම අඩු කිරීම  

11.6.1 නගරවල ජනනය වන මුළු නාගරික ඝණ 
අපද්රවය ප්රමාණය අතරින් නිතිපතා එකතු ගකගරන 
සහ නිසි පරිදි බැහැර ගකගරන නාගරික ඝණ 
අපද්රවය ප්රමාණය 

11.6.2 නගරවල පවත්නා (ජනගහනභරිත) ක්ුද්ර 
අංශුමය පද්ාර්ථයන්හි වාර්ික මධයනය මට්ටම (උද්ා: 
PH 2.5 සහ PH 10) 

11.7 2030 වන විට විගශරෂගයන්ම 
කාන්තාවන්ට සහ ළමුන්ට, වයසරගත 
පුද්ගලයින්ට සහ ආබාධ සහිත පුද්ගලයින්ට 
ආරක්ෂාකාරී වන, සියලු ගද්නා අන්තර්ගත 
වූ, සහ පහසුගවන් පිවිසිය හැකි ගපාදු හරිත 
අවකාශයන් ලබා දීම 

11.7.1 සරී පුරුෂ භාවය, වයස සහ ආබාධ සහිත 
පුද්ගලයන් යන කරුණු අනුව නගරවල මහජන 
භාවිතයට ඇති විවෘත අවකාශ අතරින් ගගා නගන 
ලද් ප්රගද්ශයන්හි සාමානය පංගුව 

11.7.2 පසුගිය මාස 12 ක කාලය තුළ සරී පුරුෂ 
භාවය, වයස. ආබාධිත සහිත බව අනුව ලිංගික 

හිංසනයට ගගාදුරු වූ පුද්ගලයින්ගේ ප්රමාණය 

11.8 ජාතික සහ කලාපීය සංවර්ධන 
සැලසුම් ශක්තිමත් කිරීම මගින් නාගරික, 
උප නාගරික, සහ ග්රාමීය ප්රගද්ශවල 
ධනාත්මක ආර්ික සමාජයීය සහ 
පරිසරාත්මක සම්බන්ධතාවලට අහාය 
ද්ැක්වීම 

11.a.1 නගර ප්රමානය අනුව ජනගහන  ප්රක්ගෂරපණයන් 
සහ සම්පත් අවශයතාවයන් ඒකාබද්ධ කරමින්  
සිදුකරන නගර සහ ප්රගද්ශීය සංවර්ධන සැලසුම් 
ක්රියාත්මක කරුණු ලබන නගරයන්හි ජීවත්වන 
ජනගහනගේ ප්රමාණය 

11.9 2020 වන විට සියලුම ආකාරගේ 
සියලුම මට්ටම්වල ආපද්ා අවද්ානම් අවම 
කිරීම පිළිබඳව ගසන්ඩියේ වැ සැලැසරගම් 
ප්රතිපත්ති සහ සැලසුම් ක්රියාවට නංවන, 
සියලු ගද්නා අන්තර්ගත වූ, සම්පත් 
කාර්යක්ෂමතාගවන් භාවිතා කරන, 
තාලගුණික ගවනසරකම් අවම කිරීගම් සහ ඒ 
අනුව හැ ගැගසන, ආපද්ාවලට ඔගරාත්තු 
ගද්න ආකාරගේ නගර සහ මානව 

11.b.1 2015-2030 ආපද්ා අවද්ානම අවම කිරීම සඳහා 
වන ගපන් ායි කාර්ය රාමුවට අනුකූලව ජාතික 
අවද්ානම් අවම කිරීගම් ක්රගමෝපායන් ක්රියාත්මක 
කරන රටවේ සංඛ්යාව 
11.b.2 ජාතික ආපද්ා අවම කිරීගම් ක්රගමෝපායන්ට 
සමාන්තරන ප්රාගද්ශීය ආපද්ා අවම කිරීගම් 
ක්රගමෝපායන් ගයාද්ාගගන සහ ක්රියාවට නංවා ඇති 
පළාත් පාලන ආයතන ප්රමාණය  
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ජනාවාසවල ප්රමාණය සැලකිය යුතු 
මට්ටගමන් ඉහළ නැංවීම 

11.10 අවම වශගයන් සංවර්ධනය වූ 
රටවලට ගද්ශීය අමුද්රවය උපගයෝගී කරගගන 
තිරසර සහ ආපද්ාවන්ට ඔගරාත්තු ගද්න 
ගගා නැගිලි සෑදීමට අවශය මූලය සහ 
තාක්ෂණික සහාය ලබාදීම 

11.c.1 ඌන සංවර්ධිත රටවලට ගද්නු ලබන මූලය 
අනුග්රහයයන් අතරින්  ගද්ශීය අමුද්රවය ගයාද්ාගනිමින් 
තිරසර සරථාවර  එගමන්ම සම්පත් කාර්යක්ෂම ගලස 
ගයාද්ා ගැනීගමන් සාද්න සහ අංගගෝපාංග එකතු 
කරනු ලබන ඉදිකිරීම් සඳහා ගවන් ගකගරන 
ප්රමාණය 

තිරසර සංවර්ධන අරමුණු 12- තිරසර පරිය ෝජන සහ නිෂප්ාදන රටාවන්හ සහතික තිරිම 

12.1 සංවර්ධනය ගවමින පවතින රටවල 
සංවර්ධනය සහ ධාරිතාවන් පිළිබඳව 
සැලකිලිමත් ගවමින් තිරසර පාරිගභෝජනය 
සහ නිෂරපාද්නය සම්බන්ධගයන් වන ද්ස 
අවුරුදු වැ සැලැසරම සංවර්ධනය වූ රටවල 
ප්රධානත්වගයන් සියලුම රටවේ විසින් 
ක්රියාවට නැංවීම 

12.1.1 තිරසර පරිගභෝජන සහ නිෂරපාද්න ජාතික 
ක්රියාකාරි සැලසුම් ජාතික ප්රතිපත්තීන් තුළ 
ප්රමානානුගත ප්රමුඛ්තා ගලස ගහෝ ඉලක්ක ගලසින් 
ක්රියාත්මක කරන රටවේ සංඛ්යාව 

12.2 2030 වන විට සරවභාවික සම්පත් 
තිරසර අන්ද්මින් කළමනාකරණය කිරීම සහ 
කාර්යක්ෂව භාවිතා කිරීම ගවත ළඟා වීම 

12.2.1 ද්රවයමය පා සටහන, ඒක පුද්ගල ද්රවයමය පා 
සටහන සහ ද්ළ ගද්ශීය නිෂරපාද්නයට අනුව ද්රවයමය 
පා සටහන 

12.2.2 ගද්ශීය භාණ්  පරිගභෝජනය, ඒක පුද්ගල 
ගද්ශීය භාණ්  පරිගභෝජනය සහ ද්ළ ගද්ශීය 
නිෂරපාද්නයට අනුව ගද්ශීය ද්රවය පරිගභෝජනය 

12.3 2030 වන විට සිේලර සහ 
පාරිගභෝජන මට්ටම්වල ඒක පුද්ගල ආහාර 
අපගත් යාම අවම කිරීම සහ පශරචාත් 
අසරවනු හානි ඇතුළුව නිෂරපාද්න හා සැපයුම් 
ද්ාමයන්හි සිදුවන්නා වූ අපගත් යාම අවම 
කිරීම 

12.3.1 ගලෝක ආහාර හානි ද්ර්ශකය 

12.4 2020 වන විට එකඟතාවට පත් වී 
ඇති අන්තර්ජාතික වැ සැලැසරමට අනුකූලව 
පරිසර හිතකාමී අන්ද්මට රසායනික ද්රවය 
හා සියලුම අපද්රවය කළමනාකරණය කිරීම 
ක්රියාවට නැංවීම සහ එමගින් මානව 
ගසෞඛ්යයට සහ පරිසරයට සිදුවන්නා වූ 
අහිතකර බලපෑම අවම කිරීම සඳහා 
වාතයට, ජලයට සහ පසට ඒවා මුද්ා හැරීම 
අවම කිරීම 

12.4.1 හානිකර අපද්රවය සහ ගසසු රසායනිකයන් 
පිළිබඳ ජාතයන්තර බහු පාර් ශවීය ගිවිසුම් 
සමිබන්ධගයන් එක් එක් ගිවිසුමක් මඟින් අද්ාළ වන 
පරිදි ගතාරතුරු  හුවමාරු කර ගැනීම සඳහා වන 
වගකීම් සහ බැඳිම් සඳහා සම්බන්ධ වී සිටින 
පාර්ශවකරුවන් සංඛ්යාව  

12.4.2 ඒක පුද්ගල හානිකර අපද්රවය  ජනනය සහ 
ප්රතිකාර ක්රමගේ ආකාරය අනුව හානිකර අපද්රවය 
ප්රතිකාර කරන ප්රමාණය  

12.5 2030 වන විට අපද්රවය උත්පාද්නය 
වීම වැළැක්වීම, අඩුකිරීම, ප්රතිචක්රීයකරණය 
සහ ඒවා නැවත භාවිතා කිරීම මගින් අඩු 
කිරීම 

12.5.1 ජාතික ප්රතිචක්රීකරණ ගේගය, ප්රතිචක්රීකරණ 
ද්රවය ගටාන් ගණන 

12.6 විගශරෂගයන්ම විශාල සහ ජාතයන්තර 
සමාගම් ඇතුළු සියලු සමාගම්ව තිරසර 
භාවිතගයන් ගයාද්ා ගැනීමට ගපළඹවීම සහ 
ඔවුන්ගේ වාර්තා කිරීගම් චක්රයට තිරසර 
ගතාරතුරු ඒකාබද්ධ කිරීම දිරි ගැන්වීම 

12.6.1 තිරසරමය වාර්තා ප්රකාශයට පත් කරන 
සමාගම් සංඛ්යාව 
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12.7 ජාතික ප්රතිපත්ති සහ ප්රමුඛ්තාවන් 
අනුව තිරසාර මහජන ප්රතිසම්පාද්න 
භාවිතයන් ප්රවර්ධනය කිරීම 

12.7.1 තිරසර රාජයමය මිලදී ගැනීම් ප්රතිපත්ති සහ 
ක්රියාකාරී සැලසුම් ක්රියාවට නංවා ඇති රටවේ 
සංඛ්යාව 

12.8 2030 වන විට සියලුම ප්රගද්ශවල 
සිටින සියලුම ගද්නාට තිරසාර සංවර්ධනය 
හා සරවභාවධර්මය සමග සුසංගයෝගගයන් 
යුත් ජීවන රටාවන් ගත කිරීම පිළිබඳව 
ද්ැනුවත්භාවයක් සහ ඊට අද්ාළ ගතාරතුරු 
ලැබී තිබීම තහවුරු කිරීම 

12.8.1 (a) ජාතික අධයාපන ප්රතිපත්ති (b) විෂය මාලා 
(c) ගුරු අධයාපනය සහ (d) ශිෂය ඇගයීම්, ගකතරම් 

දුරට (i) ගගෝලය පුරවැසිභාවය පිළිබඳ අධයාපනය 
සහ (ii) තිරසර සංවර්ධනය (ගද්ශගුණික විපර්යාස 
පිළිබඳ අධයාපනය ද් ඇතුළත්ව) යන අංශයන් තුළට 
ප්රවාහානුගතකර තිගේද් යන්න 

12.a තවදුරටත් තිරසාරවත් පාරිගභෝජන සහ 
නිෂරපාද්න රටාවන්වලට ගයාමු වීමට අවශය 
විද්යාත්මක සහ තාක්ෂණික ධාරිතාවන් 
ලබා ගැනීමට සංවර්ධනය ගවමින් පවතින 
රටවලට සහාය ලබා දීම 

12.a.1 සංවර්ධනය වන රටවල තිරසර පරිගභෝජනය 
සහ නිපැයුම් ගමන්ම පාරිසරිකව හිතකර තාක්ෂණ 
හා සම්බන්ධ පර්ගේෂණ හා සංවර්ධනයන්   ගකගරහි 
ද්ක්වන සහගයෝගගේ ප්රමාණය 

12.b රැකියාවන් උත්පාද්නය කරන්නා වූ 
සහ ගද්ශීය සංසරකෘතිය සහ භාණ්  
ප්රවර්ධනය කරන්නා වූ තිරසර සංචාරක 
කර්මාන්තයකට තිරසර සංවර්ධනය මගින් 
සිදුකරන්නා වූ බලපෑම අධීක්ෂණය කිරීමට 
ගමවලම් සංවර්ධනය කිරීම සහ ක්රියාවට 
නැංවීම 

12.b.1 එකඟතාවයට පත් අධීක්ෂණ සහ ඇගයීම් 
ගමවලම් වලින් සමන්විත තිරසර සංවර්ධන 
ක්රගමෝපායන් ගහෝ ප්රතිපත්ති සහ  ක්රියාවට නංවන ලද් 
ප්රතිපත්ති සංඛ්යාව 

12.c ජාතික තත්වයන්ට අනුකූලව බදු අය 
කිරීම ප්රතිවූහගත කිරීම සහ හානිකර 
සහනාධාරවලින් ඉවත්වීමද් ඇතුළුව 
ගවළඳගපාල මිල විකෘති තත්වයන් ඉවත් 
කිරීම මගින් අපගත් යන ආකාරගේ 
පාරිගභෝජනය දිරි ගන්වනු ලබන 
අකාර්යක්ෂම ගපාසිල ඉන්ධන සහනාධාර 
නිවැරදි ආකාරයට සැකසීමත් ඒවා මගින් 
ඇතිවන්නා වූ පරිසර බලපෑම ගපන්වා දීම 
හා ගමහිදී එම සහනාධාරවලින් ඉවත් වීම 
මගින් සංවර්ධනය ගවමින් පවත්නා රටවල 
විගශරිත අවශයතාවන්ට හා තත්වයන්ට ඇති 
වන බලපෑම සැලකිේලට ගැනීම සහ 
ගමමගින් ද්රිද්රතාගවන් ගපගළන සහ 
බලපෑමට ලක් වූ ප්රජාවන්ට හා ඔවුන්ගේ 
සංවර්ධනයට ඇති විය හැකි අහිතකර 
බලපෑම අවම කිරීම සැලකිේලට ගැනීම 

12.c.1 ද්ළ ගද්ශීය නිෂරපාද්න ගේ(නිෂරපාද්නය සහ 
පරිගභෝජනය ) ඒකකයක් ගපාසිල ඉන්ධන සඳහා 
ගවන් කරන ලද් සමසරත ජාතික පිරිවැගයන් 
අනුපාතයක් ගලස ගපාසිල ඉන්ධන සහනාධාර 
ප්රමාණය 

තිරසර සංවර්ධන අරමුණු 13- යේශගුණික විපර්යාස සහ ඒවායේ බලපෑේ වලට එයරිව කඩිනමින්හ 
ක්රියාත්මක ීම 

13.1 සියලුම රටවල කාලගුණය සම්බන්ධ 
විපත් සහ සරවභාවික ආපද්ාවලට ඔගරාත්තු 
දීගම් සහ එවැනි තත්වයන්ට මුහුණ දීගම් 
හැකියාව ශක්තිමත් කිරීම 

13.1.1 ජනගහනගේ පුද්ගලයන් ලක්ෂයකට හදිසි 
ආපද්ා ගහරතුගවන් සිදුවන මරණ, අතුරුද්හන් වන සහ 
ඝෘජුව බලපෑමට ලක්වන පුද්ගලයන් සංඛ්යාව 

13.1.2 2015-2030 අපද්ා අවද්ානම අවම කිරිම සඳහා 
වන ගසන් ායි කාර්ය රාමුවට අනුකූලව ජාතික 
අවද්ානම් අවම කිරීගම් ක්රගමෝපායන් ක්රියාත්මක 
කරන රටවේ සංඛ්යාව 

13.1.3 ජාතික අපද්ා අවම කිරීගම් ක්රගමෝපායන්ට 
සමාන්තරව ප්රගද්ශීය ආපද්ා අවම කිරීගම් 
ක්රගමෝපායන් ගයාද්ාගගන එය ක්රියාවට නංවා ඇති 
පළාත් පාලන කරන  ආයතන ප්රමාණය 
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13.2 ජාතික මට්ටගම් ප්රතිපත්ති 
ක්රගමෝපායන් සහ සැලසුම්වලට කාලගුණ 
ගවනසරකම් අවම කිරීගම් ක්රියාමාර්ග 
ඇතුළත් කිරීම 

13.2.1 ආහාර නිෂරපාද්නයට තර්ජනයක් ගනාවන පරිදි 
(ජාතික හැ ගැසීගම් සැලැසරමක්, ජාතික අධිෂරඨානශීලී 
ද්ායකත්වය, ජාතික සංන්නිගේද්නය සහ අර්ධ වාර්ික 
යාවත්කාලීන වාර්තා සහ ගසසු ගද්) ගද්ශගුණික 
ගවනසරවීගම් අහිතකර බලපෑම් සඳහා හැ ගැසීමට 
ඔවුන්ගේ හැකියාව වැඩිකරන ඒකාබද්ධ 
ප්රතිපත්ති/ක්රගමෝපාය/සැලසුම් සහ කාළගුණික 
ගවනසරවීම් හා හරිතාගාර වායු විගමෝචනයන් අවම 
කිරීම් දියුණු කිරීම සඳහා වන කැපවීම පිළිබඳ අද්හසර 
හුවමාරු කරගගන, සරථාපනය කර සහ ක්රියාවට නංවා 
ඇති රටවේ සංඛ්යාව 

13.3 කාලගුණ ගවනසරවීම අවම කිරීම, ඒ 
අනුව හැ ගැසීම, බලපෑම අවම කිරීම සහ 
පූර්ව අනතුරු සම්බන්ධගයන් අධයාපනය, 
ද්ැනුවත්භාවය ඉහළ නැංවීම සහ මානව 
සහ ආයතනික ධාරිතාවන් ඉහළ නැංවීම 

13.3.1 ප්රාථමික, ද්විතියික හා තෘතියික අධයාපන 
විෂයමාලාවලට අවම කිරීම, හැ ගැසීම, බලපෑම අවම 
කිරීම සහ පූර්ව ද්ැනුම් දීගම් ක්රම ඇතුළත්කර ඇති 
රටවේ සංඛ්යාව 

13.3.2 හැ ගැසීම, අවම කිරීම, සහ තාක්ෂණික 
හුවමාරුව සඳහා වන ආයතනික පද්ධතිමය සහ 
පුද්ගලයන්ගේ ධාරිතා ගගා නැංවීම සවිමත් කිරීම හා 
සංවර්ධනය සඳහා වන ක්රියාමාර්ග පිළිබඳ අද්හසර 
සන්නිගේද්නය සිදුකරගගන ඇති රටවේ සංඛ්යාව 

13.a එක්සත් ජාතීන්ගේ කාලගුණික ගවනසර 
වීම පිළිබඳ ප්රඥේතියට අනුව සංවර්ධනය 
ගවමින් පවත්නා රටවලට කාලගුණික 
ගවනසර වීම්වලින් වන බලපෑම අවම කිරීම 
සඳහා ඵලද්ායී ක්රියාමාර්ග ගැනීමට හා ඒවා 
විනිවිද්භාවගයන් යුතුව ක්රියාත්මක කිරීමට 
හරිත කාලගුණ අරමුද්ල ඇති කිරීමටත් ඒ 
සඳහා 2020 වන විට සියලුම 
මූලාශ්රයන්ගගන් ඒකාබද්ධව වාර්ිකව 
ග ාලර් මිලියන 100ක් එක්රැසර කිරීගම් 
අරමුණ ලඟා කර ගැනීමටත් හා හැකිතාක් 
ඉක්මණින් එහි ගමගහයුම් ආරම්භ කිරීමටත් 
සංවර්ධනය වූ රටවේ පාර්ශවගේ එකඟතාව 
ක්රියාවට නැංවීම 

13.a.1 ග ාලර් බිලියන 100ක ඉලක්කය සඳහා 2020-
2025 කාලය තුළදී වාර්ිකව සපයන ලද් 
ඇගමරිකානු ග ාලර් ප්රමාණය 

13.b අවම වශගයන් සංවර්ධනය වූ රටවල 
සහ කු ා දිවයින්වල පිහිටි සංවර්ධනය 
ගවමින් පවතින රටවල කාන්තාවන්, 
තරුණයින් සහ ගද්ශීය හා ආන්තීකරණයට 
ලක්වූ ප්රජාවන්ද් ඉලක්ක කරගනිමින් 
කාලගුණික ගවනසර වීම් සඳහා ඵලද්ායී 
සැලසුම් සකසර කිරීමට හා කළමනාකරණය 
කිරීම සඳහා ධාරිතාවන් වැඩිදියුණු කිරීගම් 
යාන්ත්රණ ප්රවර්ධනය කිරීම 

13.b.1 කාන්තාවන්, ගයෞවනයන් සහ ග්රාමීය සහ 
ගනාසලකා හැරුණු ජන කණ් ායම් ඉලක්ක කර 
ගනිමින් ඵලද්ායී ගද්ශගුණ විපර්යාස හා සම්බන්ධ 
සැලසුම් සහ කළමනාකරණ ධාරිතාවයන් ඉහල 
නැංවීම ගවනුගවන් වන යාන්ත්රණයන් පිණිස මූලය, 
තාක්ෂණික හා ධාරිතා සංවර්ධනය ඇතුළු අංශ ගවත 
සුවිගශරෂී සහ ප්රමාණවත් සහායක් ලැගබන ඌන 
සංවර්ධිත රටවේ සහ සංවර්ධනය ගවමින් පවත්නා 
කු ා දූපත් රාජයයන් සංඛ්යාව 

තිරසර සංවර්ධන අරමුණු 14- තිරසර සංවර්ධනය සඳහා සා ර, මුහුදු සහ සා ර සේපත් සංරක්ෂණය 
සහ පිරිමැසුේදායී  ාවිතය  

14.1 2025 වන විට සමූද්රීය අපද්රවය සහ 
ගපෝෂක දූෂණය වීම ද් ඇතුළුව 
විගශරෂගයන්ම ගගා බිම් පද්නම් කරගත් 
ක්රියාකාරකම් මගින් සිදුවන සියලුම 
ආකාරගේ සමුද්ර දූෂණය වැළැක්විම සහ 
සැලකිය යුතු මට්ටමින් අවම කිරීම 

14.1.1 ගවරළාසන්න සුගපෝෂණ සහ පාගවන 
ේලාසරටික් අපද්රවය ඝනත්වය 
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14.2 2020 වන විට ආපද්ාවන්ට ඔගරාත්තු 
දීමට සවිබල ගන්වමින් සහ ගසෞඛ්යවත් සහ 
ඵලද්ායිතාගවන් යුක්ත වන ආකාරයට 
සාගර යථා තත්වයට පත් කරමින් සමුද්රීය 
සහ ගවරළබ  පරිසර පද්ධති තිරසාර 
අන්ද්මින් කළමනාකරණය කිරීම සහ 
ආරක්ෂා කිරීම 

14.2.1 පරිසර පද්ධති පාද්ක ප්රගේශය භාවිතගයන් 
කළමනාකරණය ගකගරන විගශරෂ ආර්ික කලාප 
ප්රමාණය 

14.3 සියලුම මට්ටගම් විද්යාත්මක 
සහගයෝගීතාවන්ගගන් යුක්තව සාගර 
ආම්ලීකරණය වීම මගින් ඇතිවන බලපෑම 
අවම කිරීම සහ එයට විසඳුම් ගසවීම 

14.3.1 අනුමත නියැදි සාම්පල මධයසරථානයන්හි මිනුම් 
කරන ලද් සාමානය සාමුද්රිය ආම්ලිකතාවය (PH) 

14.4 2020 වන විට මසුන්ගේ ජීව 
විද්යාත්මක ගති ලක්ෂණ අනුව තීරණය වී 
ඇති ආකාරයට තිරසර වශගයන් උපරිම 
අසරවැන්නක් ලබා දිය හැකි ආකාරයට 
මත්සය සම්පත් හැකි ගකටිම කාලයකදී 
නැවත යථා තත්වයට පත් කිරීම සඳහා 
කාර්යක්ෂම ගලස මසුන් ඇලලීම පාලනය 
කිරීම සහ අසීමිතව, නීතිවිගරෝධී, වාර්තා 
ගනාකළ සහ පාලනය ගනාකළ හා 
හානිකර මසුන් මැරීගම් ක්රම භාවිතය 
අවසන් කිරීම සහ විද්යාත්මක පද්නමකින් 
යුක්ත කළමනාකරණ සැලසුම් ක්රියාත්මක 
කිරීම 

14.4.1 ජජව විද්යාත්මක තිරසර මට්ටම් තුළ 
පවත්නා මත්සය ගතාග ප්රමාණය 

14.5 2020 වන විට ගහාඳම විද්යාත්මක 
ගතාරතුරු සහ ජාතික සහ අන්තර්ජාතික 
නීති වලට අනුකූලව ගවරළබ  සහ සමුද්රීය 
ප්රගද්ශවලින් 10% ක් සංරක්ෂණය කිරීම 

14.5.1 සමුද්රීය ප්රගද්ශයට සාගේක්ෂව ආරක්ිත 
ප්රගද්ශයන්හි වයාේතිය 

14.6 2020 වන විට පවත්නා ධාරිතාවට වැඩි 
සහ අධික ගලස මසුන් මැරීමට ගහරතුවන 
විගශරිත ධීවර සහනාධාර තහනම් කිරීම, 
නීති විගරෝධී, වාර්තා ගනාවන, පාලනය 
ගනාකළ ධීවර කර්මාන්තයට ඉ  සලසන 
සහනාධාර ඉවත් කිරීම, සංවර්ධනය ගවමින් 
පවතින රටවලට සහ අවම වශගයන් 
සංවර්ධනය වී ඇති රටවලට සුදුසු අන්ද්මින් 
ඵලද්ායී ගලස විගශරෂ ගකාට සහ ගවනසර 
අන්ද්මින් සැලකීගම් වැද්ගත්කම හඳුනා 
ගනිමින් ගලෝක ගවළඳ සංවිධානගේ ධීවර 
සහනාධාර සාකච්ඡාවලදී ඒවා අතයවශය 
අංගයක් බවට පත් කිරීම 

14.6.1 රටවේ අනුව නීති විගරෝධී, වාර්තා ගනාවූ සහ 
නියාමනය ගනාකළ මසුන් ඇේලීම මැ ලීම ඉලක්ක 
කරගත් ජාතයන්තර ක්රගමෝපායන් ක්රියාවට නැංවීගම් 
මට්ටම පිළිබඳ ප්රගතිය 

14.7 2030 වන විට තිරසර ගලස ධීවර 
සම්පත්, ජලය ආශ්රිත සංසරකෘතිය සහ 
සංචාරක කර්මාන්තය කළමනාකරණය හා 
තිරසර අන්ද්මින් සමුද්රීය සම්පත් භාවිතා 
කරමින් සංවර්ධනය ගවමින් පවත්නා කු ා 
දිවයින් රාජයවලට සහ අවම වශගයන් 
සංවර්ධනය වී ඇති රටවලට ලැගබන 
ආර්ික ප්රතිලාභ වර්ධනය කිරීම 

14.7.1 සංවර්ධනය ගවමින් පවත්නා කු ා දූපත් 
රාජයයන්, ඌන සංවර්ධිත රටවේ සහ සියලු රටවේ 
වල ද්ළ ගද්ශීය නිෂරපාද්නගේ පංගුවක් ගලස තිරසර 
ධීවර කර්මාන්තය 
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14.a සාගර ගසෞඛ්ය තත්වය වර්ධනය කිරීම 
සහ විගශරෂගයන්ම සංවර්ධනය ගවමින් 
පවත්නා කු ා දිවයින් රාජයවලට සහ අවම 
වශගයන් සංවර්ධනය වූ රටවලට සමුද්රීය 
ජජව විවිධත්වගේ ද්ායකත්වය වැඩිදියුණු 
කිරීම සඳහා අන්තර් රාජය සාගරවිද්යාත්මක 
ගකාමිසගම් ක්රිපටිපාටීන් සහ සමුද්රීය 
තාක්ෂණය පරිණාමය කිරීගම් මාර්ගගෝපගද්ශ 
සැලකිේලට ගනිමින් විද්යාත්මක ද්ැනුම 
වර්ධනය කිරීම, පර්ගේෂණ ධාරිතාවන් 
සංවර්ධනය කිරීම සහ සමුද්රීය තාක්ෂණය 
හුවමාරු කිරීම 

14.a.1 සමුද්රීය තාක්ෂණ ක්ගෂරත්රය තුළ සිදු ගකගරන 
පර්ගේෂණ ගවනුගවන් ගවන්කරන ලද් සමසරත 
පර්ගේෂණ අයවැගයහි පංගුව 

14.b කු ා පරිමාණ පාරම්පරික ධීවරයින්ට 
සමුද්රීය සම්පත් සහ ගවළඳගපාළවලට 
පිවිසීමට අවසරථාව ලබා දීම 

14.b.1 රටවේ අනුව කු ා පරිමාණ ධීවර කර්මාන්තය 
ගවනුගවන් ඇති ප්රගේශ අයිතිය පිළිගන්නා සහ 
ආරක්ෂා කරන 
ජනතික/නියාමන/ප්රතිපත්තිමය/ආයතනික කාර්ය 
රාමුවක් භාවිතයට ගැනීගම් ප්රගතිය 

14.c “අපට අවශය අනාගතය (The Future 

We Want)” හි 158 වන ගේද්ගේ සඳහන් 
කර ඇති පරිදි, සමුද්ර සහ ඒවාගේ සම්පත් 
සංරක්ෂණයට සහ තිරසාර අන්ද්මින් භාවිතා 
කිරීමට නීතිමය වැ සැලැසරමක් සපයන්නා 
වූ UNCLOS හි ද්ැක්ගවන නීති අනුව සමුද්ර 
සහ ඒවාගේ සම්පත් සංරක්ෂණය කිරීම 
සහ තිරසර අන්ද්මින් භාවිතා කිරීම වැඩි 
දියුණු කිරිම  

14.c.1 සමුද්ර සහ ඒවාගේ සම්පත් සංරක්ෂණය හා 
තිරසර භාවිතය සඳහා වන සාමුද්රීය නීතිය පිළිබඳ 
එක්සත් ජාතීන්ගේ සම්මුතිය මඟින් ද්ැක්ගවන 
ජනතික ප්රතිපත්තිමය සහ ආයතනික කාර්යරාමු, 
ජාතයන්තර නීතිය ක්රියාවට නංවන සමුද්රිය ක්ගෂරත්රය 
සම්බන්ධව ක්රගමෝපායන්ට එකඟතාවය පළකිරීගම් 
ප්රගතියක් ද්ක්වා ඇති රටවේ සංඛ්යාව 

තිරසර සංවර්ධන අරමුණු 15- භූය ෝලීය පරිසර පේධතීන්හයේ තිරසර  ාවිතය, තිරසර වනාන්හතර 
කළමනාකරණය, කාන්හතාරීකරණයට එයරිව ක්රියාකිරීම ප්රතිස්ථාපනය කර ආරක්ෂා කර ප්රවර්ධනය 
කිරීම, ඉඩේ හායනය නැවැත්ීම සහ පුරුත්ථාපනය සහ ජජව විවිධත්ව විනාශය නැවැත්ීම 

15.1 2020 වන විට භූමිගේ සහ ගගා බිම 
අභයන්තරගේ පවත්නා මිරිදිය පරිසර පද්ධති 
සහ ඒවායින් ලැගබන්නා වූ ගසරවාවන්, 
විගශරෂ වනාන්තර, කඳු සහ වියළි බිම් 
අන්තර් ජාතික ගිවිසුම්වලට අනුකූල වන 
පරිදි සංරක්ෂණය, නැවත නගාසිටුවීම සහ 
තිරසර අන්ද්මින් භාවිතා කිරීම තහවුරු 
කිරීම 

15.1.1 වන ආවරණය සමසරත භූමි ප්රගද්ශගේ පංගුවක් 
ගලස  

15.1.2 ආරක්ිත ප්රගද්ශ හා පරිසර පද්ධති ආකාරය 
අනුව ගභෞතික හා මිරිදිය ජජව විවිධත්වය සඳහා 
වන වැද්ගත් සරථාන ප්රමාණය 

15.2 2020 වන විට සියලුම වර්ගවල 
වනාන්තර තිරසර අන්ද්මින් කළමනාරණය 
කිරීම ප්රවර්ධනය, වන විනාශය නැවැත්වීම, 
විනාශ වූ වනාන්තර යථා තත්වයට 
පත්කිරීම සහ ජගත් මට්ටමින් වන 
ගරෝපණය සහ නැවත වන වගාව වර්ධනය 
කිරීම  

15.2.1 තිරසර වනාන්තර කළමනාකරණය 
සම්බන්ධගයන් වන ප්රගතිය 

15.3 2030 වන විට කාන්තාරකරණය තුරන් 
කිරීම, කාන්තාරකරණය, නියඟය සහ ගංවතුර 
නිසා බලපෑමට ලක්වූ ඉ ම් ද් ඇතුළුව 
විනාශයට පත් වූ ඉ ම් සහ පස නැවත 
යථා තත්වයට පත්කිරීම සහ ඉ ම් 
විනාශයට පත් ගනාවන ගලෝකයක් ඇති 
කරගැනීම 

15.3.1 සමසරත භූමි ප්රමාණගයන් හායනයට ලක්ව 
ඇති ප්රමාණය 
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15.4 2030 වන විට තිරසර සංවර්ධනය 
සඳහා අතයවශය ප්රතිලාභ ගගන දීමට 
ඒවාගේ ධාරිතාව ඉහළ නැංවීම සඳහා 
ජජව විවිධත්වය ද් සමගින් කඳුකර පරිසර 
පද්ධති සංරක්ෂණය කිරීම තහවුරු කිරීම 

15.4.1 කඳුකර ජජව විවිධත්වය සම්බන්ධගයන් 
වැද්ගත් ආරක්ිත ප්රගද්ශයන්හි වයාේතිය 

15.4.2 කඳුකර හරිත ආවරණ ද්ර්ශකය 

15.5 සරවභාවික වාසභූමි විනාශ වීම අවම 
කිරීමට කඩිනම් සහ කැපී ගපගනන 
ක්රියාමාර්ග ගැනීම, ජජව විවිධත්වයට හානි 
වීම නැවැත්වීම සහ 2020 වන විට 
තර්ජනයට ලක් වූ ජීවී විගශරෂයන් ආරක්ෂා 
කිරීම සහ වඳවීයාම වැළැක්වීම 

15.5.1 රතු ලැයිසරතු ද්ර්ශකය  

15.6 ජාන සම්පත් උපගයෝගී කරගැනීගමන් 
ලබන්නා වූ ප්රතිලාභ සාධාරණ සහ සමාන 
අයුරින් ගබද්ාගැනීම ප්රවර්ධනය කිරීම සහ 
අන්තර්ජාතිකව එකඟ වී ඇති ආකාරයට 
සුදුසු අන්ද්මින් එවැනි සම්පත් සඳහා 
ප්රගේශ වීමට අවසරථාවන් ලබාදීම ප්රවර්ධනය 
කිරීම 

15.6.1 ප්රතිලාභයන් සාධාරණ හා සමාන ගලස ගබද්ා 
ගැනීම තහවුරු කිරීම සඳහා නීති නීතිසම්පාද්නය, 
පරිපාලන හා ප්රතිපත්තිමය කාර්ය රාමු ක්රියාත්මක 
කරන රටවේ සංඛ්යාව 

15.7 සංරක්ිත සත්ව සහ ශාක විගශරෂයන් 
නීති විගරෝධී ගලස ගගනයාම හා ගසාරකම් 
කිරීම සහ නීති විගරෝධී වන සත්ව 
නිෂරපාද්නයන් සම්බන්ධගයන් පවතින 
ඉේලුම සහ සැපයුම වැළැක්වීමට කඩිනම් 
ක්රියාමාර්ග ගැනීම 

15.7.1 අගලවි ගකගරන වනජීවීන් අතරින් ද් යම් කර 
නැතගහාත් නීති විගරෝධී ගලස ජාවාරම් ගකගරන 
ප්රමාණය 

15.8 2020 වන විට ගගා බිම සහ ජලගේ 
පරිසර පද්ධතිවල ගවගසන ආක්රමණික 
පිටසරතර ජීව විගශරෂයන් අලුතින් හඳුන්වාදීම 
සහ ඔවුන්ගගන් සිදු වන බලපෑම 
කැපීගපගනන ගලස අඩුකිරීමට ක්රියාමාර්ග 
හඳුන්වා දීම සහ ගමම විගශරෂයන් පාලනය 
ගහෝ තුරන්කිරීම 

15.8.1 ආක්රමණශීලි විගද්ශීය විගශරෂ වයාේතිය 
වැලැක්වීම හා පාලනය කිරීම පිණිස අද්ාළ වන 
ජාතික නීති සම්පාද්ක සහ ප්රමාණවත් සම්පත් ගයාද්වා 
ඇති රටවේ ප්රමාණය 

15.9 2020 වන විට ජාතික සහ ප්රාගද්ශීය 
සැලසුම්වලට, සංවර්ධන ක්රියාවලියට, ද්රිද්රතාව 
පිටුද්ැකීගම් ක්රගමෝපායන්ට සහ ගිණුම්වලට 
පරිසර පද්ධති සහ ජීව විවිධත්වගේ 
වටිනාකම ඒකාබද්ධ කිරීම 

15.9.1 2011-2020 ජජව විවිධත්ව ක්රගමෝපායික 
සැලැසරගම් අයිචී ජජව විවිධත්ව ඉලක්ක අංක 2 
(Aichi Biodiversity Target 2) අනුව සරථාපිත ජාතික 
ඉලක්ක සම්බන්ධගයන් වන ප්රගතිය 

15.a ජීව විවිධත්වයන් සහ පරිසර පද්ධති 
සංරක්ෂණය කිරීමට සහ තිරසර අන්ද්මින් 
භාවිතා කිරීමට සියලුම මූලාශ්රයන්ගගන් 
මූලය ප්රතිපාද්න රැසරකිරීමට උනන්දු කිරීම 
සහ කැපී ගපගනන ගලස වැඩිකිරීම 

15.a.1 ජජව විවිධත්වය සහ පරිසර පද්ධතීන් 
සංරක්ෂණය හා තිරසර භාවිතය සඳහා වන නිළ 
සංවර්ධන ආධාර සහ රාජය වියද්ම් 

15.b තිරසර ගලස වනාන්තර 
කළමනාකරණය සඳහා සියලුම මූලාශ්රවලින් 
සියලුම මට්ටම්වලට කැපී ගපගනන ගලස 
සම්පත් ලබා දීම සහ සංවර්ධනය ගවමින් 
පවත්නා රටවලට වන සංරක්ෂණය සහ 
නැවත වන වගා කිරීම ඇතුළත්ව 
කළමනාකරණ කටයුතු සඳහා ප්රමාණවත් 
දිරිගැන්වීම් ලබා දීම 

15.b.1 ජජව විවිධත්වය සහ පරිසර පද්ධතීන් 
සංරක්ෂණය හා තිරසර භාවිතය සඳහා වන නිළ 
සංවර්ධන ආධාර සහ රාජය වියද්ම් 
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15.c තිරසර ජීවගනෝපාය මාර්ග අවසරථාවන් 
ග්රහණය කරගැනීමට ගද්ශීය ප්රජාවන්ගේ 
ධාරිතාව ඉහළ නැංවීමද් ඇතුළත්ව 
සංරක්ෂණය කරන ලද් ජීව විගශරෂයන් 
ගසාරකම් කිරීම සහ කුට්ටනය වැළැක්වීම 
සඳහා වූ ප්රයත්නයන්ට ජගත් මට්ටගම් 
සහාය ලබා දීම ඉහළ නැංවීම   

15.c.1 අගලවි ගකගරන වනජීවීන් අතරින් ද් යම් කර 
නැතගහාත් නීති විගරෝධී ගලස ප්රවාහනය ගකගරන 
ප්රමාණය 

තිරසර සංවර්ධන අරමුණු 16- තිරසර සංවර්ධනය සඳහා සාමකාී සහ පරිපූර්ණ සමාජයන්හ ඇති 
කිරීම, යුක්තිය සඳහා සැමට අවස්ථාව ලබාදීම සහ සෑම මට්ටමකම ඵලදායී, ව කීේ සිත පරිපූර්ණ 
ආයතන ය ාඩනැගීම 
16.1 සියලුම සරථානයන්හි සියලුම 
ආකාරගේ ප්රචණ් ත්වයන් සහ ඒ ආශ්රිත 
මරණ කැපී ගපගනන ගලස අඩු කිරීම 

16.1.1 සරී පුරුෂ භාවය හා වයස අනුව 
ජනගහනයන් පුද්ගලයන් 10000ක් අතරින්  සියදිවි 
නසා ගැනීම් වලට ලක්වන සංඛ්යාව 
16.1.2 සරී පුරුෂ භාවය හා වයස අනුව 
ජනගහනයන් පුද්ගලයන් ලක්ෂයකට ගැටුම් හා 
සම්බන්ධ ගහරතු නිසා සිදුවන මරණ සංඛ්යාව 

16.1.3 පසුගිය මාස 12 තුළදී කායික, මානසික ගහෝ 
ලිංගික හිංසනයට ගගාදුරු වූ ජනගහනගේ ප්රමාණය 

16.1.4 තමන් ජීවත් වන ප්රගද්ශගේ හුගද්කලාව 
ගමන්බිමන් යාම ආරක්ෂාකාරී ගලස සිතන 
ජනගහනගේ ප්රමාණය 

16.2 ළමුන් කෘර වධහිංසා කිරීම්වලට සහ 
අපගයෝජනයට, සූරාකෑමට, කුට්ටනයට සහ 
සියලුම ආකාරගේ ප්රචණ් ත්වයන්ට ලක් 
වීම අවසන් කිරීම 

16.2.1 පසුගිය මාසයක කාල සීමාව තුළදී සිටි 
රැකවලුන් අතින් කායික ද්ඩුවම්/ගහෝ මානසික 
ප්රචන් ත්වයන් අත්විඳීමට සිදු වූ වයස අවු 1-17ද්ක්වා 
ළමුන්ගේ ප්රමාණය 
16.2.2 සරී පුරුෂ භාවය හා වයස සහ 
උපගයෝජනගේ  සරවරූපය අනුව ජනගහනගේ 
පුද්ගලයන් 100000ක් අතරින් මිනිසර ජාවාරගමහි 
ගගාදුරු බවට පත්වූ පුද්ගලයන් සංඛ්යාව 

16.2.3 වයස අවු 18 වන විට ලිංගික හිංසනය අත්විඳ 
ඇති වයස අවු 18-29 වයසර කාණ් ගේ තරුණ 
කාන්තාවන් සහ පිරිමින්ගේ ප්රමාණය 

16.3 සියලුම ගද්නාට නීතිගේ සාධාරණත්වය 
ලබා ගැනීමට හැකි වීම සහ ජාතික සහ 
අන්තර්ජාතික මට්ටමින් නීතිගේ ආධිපතයය 
ප්රවර්ධනය කිරීම 

16.3.1 පසුගිය මාස 12ක කාලය තුළ හිංසනයන්ට 
ලක් වූ අය අතරින් නිසි බලධාරීන්ගේ නිළ 
වශගයන් පිළිගත් ගැටුම් සමථකරන යාන්ත්රණයන් 
ගවත වාර්තා කරන ලද් හිංසනයට ලක් වූ 
පුද්ගලයන් ප්රමාණයන් 
16.3.2 සමසරත සිරකරුවන් සංඛ්යාගවන් ද්ඬුවම් නියම 
ගනාකළ රැද්වියන් ප්රමාණය 

16.4 2030 වන විට නීති විගරෝධී මූලය 
සහ ආයුධ ප්රවාහයන් කැපී ගපගනන ගලස 
අඩු කිරීම, ගසාරකම් කරන ලද් වත්කම් 
නැවත ලබාගැනීම ශක්තිමත් කිරීම සහ 
සියලුම ආකාරගේ සංවිධානාත්මක අපරාධ 
තුරන් කිරීම 

16.4.1 අභයන්තර හා බාහිර නීති විගරෝධී මුද්ේ 
ගණගන් සමසරත අගය (ඇගමරිකානු ග ාලර් 
අගගයන්) 
16.4.2 ජාතයන්තර ක්රගමෝපායන්ට සමාන්තරව නිසි 
බලයලත් නිලධාරිගයකු විසින් හඳුනාගත් ගහෝ 
තහවුරුකරගත් අේලාගන්නා ලද්, ගසායාගන්නා ලද් 
ගහෝ බාර ගද්න ලද් නීති විගරෝධී සම්භවයක් සහිත 
ආයුධ ප්රමාණය 
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16.5 සියලුම ආකාරගේ අේලස සහ දූෂණ 
කැපී ගපගනන ගලස අඩු කිරීම 

16.5.1 පසුගිය මාස 12 ක කාලය තුළ රාජය 
නිලධාරිගයකුට අේලසර ලබා ගද්න ලද් ගහෝ රජගේ 
නිලධාරිගයකු විසින් අේලසක් ඉේලා සිටි අවසරථා 
පිළිබඳ අත්ද්ැකීමකට මුහුණපාන ලද් පුද්ගලයන්ගේ 
ප්රමාණය 

16.5.2 පසුගිය මාස 12 ක කාලය තුළදී රාජය 
නිලධාරිගයකු හට අේලසර ලබා දුන් ගහෝ රජගේ 
නිලධාරිගයකු විසින් අේලසක් ඉේලා සිටින ලද් 
අවසරථා පිළිබඳ අත්විඳීමට මුහුණදුන් වයාපාර පුමාණය 

16.6 සියලුම මට්ටම්වලදී ඵලද්ායී වගවීගමන් 
යුක්ත සහ විනිවිද්භාවගයන් යුත් ආයතන 
පිහිටුවීම 

16.6.1 ප්රධාන රාජය වියද්ම් අංශයන් අනුව ( 
නැතගහාත් අයවැය ගක්තයන් ගහෝ සමාන ) මූලික 
අනුමත අයවැගයන් පංගුවක් ගලස    
16.6.2 සිය අවසන් රාජය ගසරවා අත්ද්ැකීම 
සම්බන්ධගයන් තෘේතිමත් ජනගහනගේ ප්රමාණය 

16.7 සියලුම මට්ටම්වලදී ප්රතිචාරාත්මක, 
සියලුගද්නා අන්තර්ගත වූ, සහභාගිත්වගයන් 
යුත් සහ නිගයෝජනගයන් යුත් තීරණ 
ගැනීගම් ක්රියාවලියක් පැවැතීම තහවුරු කිරීම 

16.7.1 ජාතික වයාේතියට සාගේක්ෂව රාජය 
ආයතනයන්හි (ජාතික හා ප්රාගද්ශීය නීති සම්පාද්නය 
ආයතන, රාජය ගසරවා සහ අධිකරණමය) තනතුරු 
ප්රමාණය (සරී පුරුෂ භාවය, වයස, ආබාධිත 
පුද්ගලයන් සහ ජන කණ් ායම් අනුව) 
16.7.2 සරී පුරුෂ භාවය, වයස, ආබාධ සහිත බව හා 
ජන කණ් ායම් අනුව තීරණ ගැනීගම් ක්රියාවලිය තුළ 
තමන්ද් අන්තර්ගත බවට සහ තම අද්හසර වලට 
ප්රතිචාර ද්ක්වන බවට විශරවාසයක් සහිත ජනගහනගේ 
ප්රමාණය 

16.8 ජගත් මට්ටගම් පාලන අයතනයන්හි 
දියුණු ගවමින් පවත්නා රටවල සහභාගිත්වය 
ව ාත් ශක්තිමත් කිරීම 

16.8.1 සංවර්ධනය ගවමින් පවතින රටවල ජාතයන්තර 
සංවිධානවල සිටින සාමාජිකයන් හා ඡන්ද් අයිතිය 
සහිත පුද්ගලයන්ගේ ප්රමාණය 

16.9 උපත් ලියාපදිංචි කිරීම ද් ඇතුළුව 
2030 වන විට සියලු ගද්නාටම නීතිමය 
අනනයතාවක් ලබා දීම 

16.9.1 වයස අනුව, රජගේ බලයලත් ආයතනයක් තුළ 
තම උපත ලියාපදිංචි කර ඇති වයස අවුරුදු 5 ට 
අඩු ළමුන්ගේ ප්රමාණය 

16.10 ජාතික නීති පද්ධතියට සහ 
අන්තර්ජාතික ප්රඥේතීන්, ගිවිසුම්වලට 
අනුකූලව මහජනතාවට ගතාරතුරු ලබා 
ගැනීමට ඇති අයිතිය තහවුරු කිරීම සහ 
මූලික නිද්හස ආරක්ෂා කිරීම තහවුරු කිරීම 

16.10.1 පසුගිය මාස 12 තුළ මාධය ගේදීන්, වෘත්තීය 
සමිති ක්රියාකාරීන් සහ මානව හිමිකම් ක්රියාකාරීන් 
මරා ද්ැමීම්, පැහැර ගැනීම්, අතුරුද්න් කිරීම්, රඳවා තබා 
ගැනීම් සහ වධ හිංසා පැමිණීම් හා සම්බන්ධව 
පැහැදිලිව හඳුනා ගන්නා ලද් අවසරථා සංඛ්යාව 

16.10.2 ගතාරතුරු ද්ැනගැනීම සඳහා වන මහජන 
ප්රගේශය පිණිස වන වයවසරථාමය, ආයතනික සහ/ගහෝ 
ප්රතිපත්තිමය තහවුරු කිරීම් සකසරකර සහ ක්රියාවට 
නංවා ඇති රටවේ සංඛ්යාව 

16.a අන්තර්ජාතික සහගයෝගීතාවද් 
ලබාගගන ප්රචණ් ත්වය වැළැක්වීම සහ 
ත්රසරතවාද්ය සහ අපරාධ තුරන් කිරීම සඳහා 
විගශරෂගයන්ම දියුණු ගවමින් පවත්නා 
රටවේ ද් ඇතුළුව සියලුම මට්ටම්වල අද්ාළ 
ජාතික ආයතනවල ධාරිතාවන් ශක්තිමත් 
කිරීම 

16.a.1 පැරිසර මූලධර්මය හා අනුකූලව සරවාධීන ජාතික 
මානව හිමිකම් ආයනයන්හි පැවැත්ම 
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16.b තිරසර සංවර්ධනය සඳහා 
ගවනසරගකාට සැලකීම වැළැක්වීම සඳහා වූ 
නීති සහ ප්රතිපත්ති ප්රවර්ධනය කිරීම හා 
බලගැන්වීම 

16.b.1 පසුගිය මාස 12 ක කාලය තුළදී, ජාතයන්තර 
මානව හිමිකම් නීතිය මඟින් තහනම් කර ඇති 
ගවනසර ගකාට සැලකීම් වලට අද්ාළ ගවනසර ගකාට 
සැලකීම් ගහෝ හිංසනයන් තමන් අත් විඳි බවට 
හැගඟන බව වාර්තා කරන ජනගහනගේ ප්රමාණය 

තිරසර සංවර්ධන අරමුණු 17. ක්රියාවට නැංීයේ ක්රම සවිමත් කිරීම සහ තිරසර සංවර්ධනය සඳහා 
වන ය ෝලීය සහයයෝගිතාවයේ පුනර්ජීවනය.  

මූලය 
 

17.1 බදු  සහ ගවනත් ආද්ායම් එක්රැසර කිරීම් 
වර්ධනය කිරීම සඳහා සංවර්ධනය ගවමින් 
පවත්නා රටවලට අන්තර්ජාතික සහගයෝගය 
ලබා දීම ඇතුළුව ගද්ශීය සම්පත් 
සජීවීකරණය 

17.1.1 මූලාශ්රය අනුව ද්ළ ගද්ශීය නිෂරපාද්නගයන් 
පංගුවක් ගලස සමසරත රාජය ආද්ායම 

17.1.2 ගද්ශීය අයවැගයන් ගද්ශීය බදු ආද්ායගමහි 
පංගුව 

17.2 සංවර්ධිත රටවේ තම ද්ළ ජාතික 
ආද්ායගමන් 0.7% ක ප්රතිශතයක් නිල 
සංවර්ධන ආධාර ගලස සංවර්ධනය ගවමින් 
පවත්නා රටවේවලට ලබාදීගම් හා 
සංවර්ධිත රටවල ද්ළ ජාතික 
ආද්ායගමන්0.15% සහ0.20% අතර 
ප්රමාණයක් නිල සංවර්ධන ආධාර ගලස 
අවම වශගයන්  සංවර්ධනය වූ රටවලට 
ලබාදීමට සංවර්ධිත රටවේ විසින් වී 
කිගබන ගපාගරාන්දුව සම්පුර්ණගයන් 
ක්රියාත්මක කිරීම සහ අඩුම සංවර්ධිත 
රටවලට ලබාගද්න  නිල සංවර්ධන ආධාර 
ද්ළ ජාතික ආද්ායගමන් 20% ක් ද්ක්වා 
නැංවීම 

17.2.1 ආර්ික සහගයෝගීතාවය සහ සංවර්ධනය 
(OECD) සංවර්ධන සහාය කමිටු ද්ායකයන්ගේ ද්ළ 
ජාතික ආද්ායම (GNI), හි පංගුවක් ගලස ඌන 
සංවර්ධිත රටවේ සඳහා ශුද්ධ නිළ සංවර්ධන ආධාර 
ප්රමාණය 

17.3 විවිධ මූලාශ්ර මඟින් සංවර්ධනය 
ගවමින් පවත්නා රටවේවලට අතිගර්ක මූලය 
සම්පත් සජීවීකරණය 

17.3.1 සමසරත ගද්ශීය අයවැගයන් පංගුවක් ගලස සෘජු 
විගද්සර ආගයෝජන (FDI), නිල සංවර්ධන ආධාර සහ 
ද්කුණු - ද්කුණු සහගයෝගය 

17.3.2 සමසරත ද්ළ ගද්ශීය නිෂරපාද්නගේ පංගුවක් 
ගලස  

17.4 මූලය ණය, ණය සහනාධාර සහ ණය 
ප්රතිවූහගතකරණය ඉලක්ක කර ගත් 
සම්බන්ධීකරණය කරණ ලද් ප්රතිපත්ති 
මඟින් සංවර්ධනය ගවමින් පවත්නා 
රටවේවලට දිගු කාලීන ණය සරථාවරභාවය 
සඳහා සහය ලබා දීම සහ අතිශයින් 
ණයගැතිභාවයට පත් වී ඇති ද්රරිද්රතාවගයන් 
ගපගළන රටවලට ණය ආතතිකාරී 
තත්ත්වගයන් මිදීම සඳහා විසඳුම් ලබා දීම 

17.4.1 භාණ්  සහ ගසරවා අපනයනයන්හි පංගුවක් 
ගලස ණය ගසරවා  

17.5 අවම වශගයන් සංවර්ධනය වන 
රටවල ආගයෝජන ප්රවර්ධන කලාප 
ගයාද්ාගැනීම සහ ක්රියාත්මක කිරීම  

17.5.1 ඌන සංවර්ධිත රටවේ සඳහා ආගයෝජන 
ප්රවර්ධන ගයාද්ාගගන ඇති සහ ක්රියාත්මක කරන 
රටවේ සංඛ්යාව 
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තාක්ෂණය 
 

17.6 විද්යාව  තාක්ෂණය සහ නගවෝත්පාද්න 
ගවනුගවන් උතුරු -ද්කුණු   ද්කුණු- ද්කුණු 
සහ ිගකෝණාත්මක කලාපීය සහ 
අන්තර්ජාතික සහගයෝගිතාවය ඉහල නැංවීම 
සහ විගශරෂගයන්ම එක්සත් ජාතීන්ගේ 
මට්ටගම් ද්ැනට පවත්නා යාන්ත්රණ අතර 
සහගයෝගිතාවය වැඩිදියුණු කිරීගමන් සහ 
ජගත් මට්ටගම් තාක්ෂණ පහසුකම් 
සැලසීගම් යාන්ත්රණයක් මඟින් එකිගනකා 
සමග එකඟ වූ ගකාන්ගද්සි අනුව ද්ැනුම 
ගබද්ාහද්ා ගැනීම ඉහල නැංවීම 

17.6.1 සහගයෝගීතාවගේ ආකාරය අනුව, රාජයයන් 
අතර ඇති විද්යා සහ / ගහෝ තාක්ෂණික 
සහගයෝගීතා ගිවිසුම් සංඛ්යාව 
17.6.2 ගේගය අනුව පුද්ගලයන් සියයකට සරථාවර 
අන්තර්ජාල ගරෝඩ් බෑන්ඩ් සම්බන්ධතා  

17.7 එකිගනකා සමඟින් සාකච්ඡාගවන් 
ඇතිකරගත් එකඟතාවයන්  අනුව වරණීය 
සහ සහනද්ායි වාසිද්ායි ගකාන්ගද්සි අනුව 
පරිසර හිතකාමි තාක්ෂණයන් සංවර්ධනය 
ගවමින් පවත්නා රටවේ ගවනුගවන් 
සංවර්ධනය  කිරීම 

17.7.1 පරිසර හිතකාමී තාක්ෂණයන් සංවර්ධනය, 
හුවමාරුව, ප්රචාරණය සහ ප්රවර්ධනය ගවනුගවන් 
සංවර්ධනය ගවමින් පවත්නා රටවේ සඳහා අනුමත 
මූලයාධාර ප්රමාණ සමසරතය 

17.8 2017 වන විට අවම වශගයන් 
සංවර්ධනය වී ඇති රටවේ සඳහා තාක්ෂණ 
බැංකු හා විද්යාව තාක්ෂණය හා 
නගවෝත්පාද්න ධාරිතාවන් ගගා නැංවීගම් 
යාන්ත්රණ පූර්ණ වශගයන් ක්රියාත්මක කිරීම 
සහ විගශරෂගයන් ගතාරතුරු තාක්ෂණ හා 
සන්න්ගේද්න තාක්ෂණයන්හි නව තාක්ෂණය 
භාවිතා කිරීම වැඩිදියුණු කිරීම 

17.8.1 අන්තර්ජාලය භාවිතයට ගන්නා පුද්ගලයන් 
ප්රමාණය 

ධාරිතාවන්හ ය ාඩනැංීම 
 

17.9 උතුරු -ද්කුණු   ද්කුණු- ද්කුණු 
ිගකෝණාත්මක සහගයෝගිතාවය හරහා 
සංවර්ධනය ගවමින් පවතින රටවලට තිරසර 
සංවර්ධන අරමුණු ක්රියාවට නැංවීමට ජාතික 
සැලසුම් සැකසීම සහ ඵලද්ායී ධාරිතා 
සංවර්ධනය සඳහා ලබා ගද්න අන්තර්ජාතික 
සහගයෝගීතාව වැඩිදියුණු කිරීම 

17.9.1 සංවර්ධනය ගවමින් පවත්නා රටවේ 
ගවනුගවන් ගවන්කරන ලද් මූලය හා තාක්ෂණික 
ආධාරයන්හි (උතුරු-ද්කුණු, ද්කුණු-ද්කුණු සහ 
ජත්රපාර්ශවීය සහගයෝගය ඇතුළුව) ග ාලර් අගය 

යවළදාම 
 

17.10 ගද්ෝහා සංවර්ධනය නයාය පත්රගේ 
සාකච්ඡාවල නිගමනයන්ද් ඇතුළත්ව විශරවීය, 
නීති පද්නම් කර ගත්, විවෘත, ගවනසරගකාට 
සැලකිලි ගනාද්ක්වන සහ සමානත්වගයන් 
යුත් බහු පාර්ශවික ගවළඳ ක්රමයක් ගලෝක 
ගවළඳ සංවිධනය යටගත් ප්රවර්ධනය කිරීම 

17.10.1 ගලෝක වයාේත භාරිත තීරුබදු - සාමානය 
අගය 
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17.11 අවම වශගයන් සංවර්ධනය වූ 
රටවලින් ගලෝක අපනයනයට සපයන 
ගකාටස 2020 වන විට ගද්ගුණ කිරීගම් 
ද්ැක්මකින් යුක්තව, සංවර්ධනය ගවමින් 
පවත්නා රටවල අපනයන සැලකිය යුතු 
මට්ටමකින් වර්ධනය කිරීම 

17.11.1 ගලෝක අපනයනයන්හි සංවර්ධනය ගවමින් 
පවත්නා සහ ඌන සංවර්ධිත රටවල පංගුව 

17.12 සංවර්ධනය වූ රටවේ විසින් අවම 
වශගයන් සංවර්ධනය වූ රටවලින් 
සිදුකරන්නා වූ ආනයනයන් සඳහා බල 
පැවැත්ගවන භාණ්  නිෂරපාද්නය කරන ලද් 
සරථානය පිළිබඳ වරණීය නීති 
විනිවිද්භාවගයන් යුක්ත බව සහ සරල හා 
ගවළඳගපාළට පිවිසීමට ද්ායකත්වය සලසන 
බව තහවුරු කරන බවට වූ ගලෝක ගවළඳ 
සංවිධානගේ තීරණයන්ට අනුව අවම 
වශගයන් සංවර්ධනය වූ රටවලට දිගු 
කාලීනව පවත්නා ගලසට බදුවලින් සහ 
ගකෝටාවලින් නිද්හසරව ගවළඳගපාළට 
පිවිසීගම් හැකියාව නියමිත ගේලාවට 
ක්රියාවට නැංවීම 

17.12.1 සංවර්ධන ගවමින් පවතින රටවේ, ඌන 
සංවර්ධිත රටවේ සහ සංවර්ධනය ගවමින් පවතින 
කු ා දූපත් රාජයයන් 

පේධතිමය කරුණු 
 

ප්රතිපත්ති සහ ආයතනික සංගතභාවය 
 

17.13 ප්රතිපත්ති සම්බන්ධීකරණය සහ 
ප්රතිපත්ති සංගතභාවය තුලින් ජගත් සාර්ව 
ආර්ික සරථාවරත්වය වැඩිදියුණු කිරීම 

17.13.1 සාර්ව ආර්ික ද්ර්ශක 

17.14 තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා ප්රතිපත්ති 
සංගතභාවය වැඩිදියුණු කිරීම 

17.14.1 තිරසර සංවර්ධනගයහි ප්රතිපත්තිමය බැඳීම් 
ඉහල නැංවීම පිණිස ක්රියාත්මක යාන්ත්රණයන් සහිත 
රටවේ සංඛ්යාව 

17.15 ද්රිද්රතාව පිටුද්ැකීගම් සහ තිරසාර 
සංවර්ධනය ඇති කර ගැනීම සඳහා වන 
ප්රතිපත්ති සැකසීගම්දී සෑම රටකටම 
ප්රතිපත්ති සරථාපිත කිරීමට සහ ක්රියාත්මක 
කිරීමට ඇති අයිතියට සහ නායකත්වයට 
ගරු කිරීම 

17.15.1 සංවර්ධන සහගයෝගය සැපයුම්කරුවනට අනුව 
රටට අයත් ප්රතිඵල කාර්ය රාමු සහ සැලසුම් 
ගමවලම් භාවිතගේ මට්ටම 

විවිධ පාර්ශවයන්ගේ හවුේකාරීත්වයන්     
 

17.16 විගශරෂගයන්ම සංවර්ධනය ගවමින් 
පවත්නා රටවේද් ඇතුළුව සියලුම රටවලට 
තිරසර සංවර්ධන අරමුණු ළඟා කර ගැනීම 
සඳහා විවිධ පාර්ශවයන්ගේ  
හවුේකාරීත්වගයන් ද්ැනුම, පළපුරුද්ද්, 
තාක්ෂණය සහ මූලය සම්පත් සජීවීකරණය 
සහ ගබද්ා ගැනීම ඔසරගසර තිරසර 
සංවර්ධනය සඳහා වූ ජගත් හවුේකාරිත්වය 
වැඩිදියුණු කිරීම 

17.16.1 තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක සාක්ෂාත්කර 
ගැනීම සඳහා සහාය වන බහු පාර්ශවීය සංවර්ධන 
ඵලද්ායිතා අධීක්ෂණ කාර්ය රාමු සම්බන්ධගයන් 
ප්රගතියක් වාර්තා කරන රටවේ සංඛ්යාව 

17.17 අත්ද්ැකීම් පළපුරුද්ද් සහ 
පාර්ශවකරණගේ ක්රගමෝපායන් සහ 
මහජනතාව, රාජය-ගපෞද්ගලික අංශය සහ 
සිවිේ සංවිධාන හවුේකාරිත්වයන් 
දිරිගැන්වීම සහ ප්රවර්ධනය කිරීම 

17.17.1 රාජය ගපෞද්ගලික සහ සිවිේ සමාජයීය 
සහගයෝගීතාවය ගවනුගවන් ගවන් ගකගරන 
ඇගමරිකානු ග ාලර් ප්රමාණය 

ද්ත්ත, අධීක්ෂණය සහ වගකීම 
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17.18 2020 වන විට අවම වශගයන් 
සංවර්ධනය වූ රටවේ, සංවර්ධනය ගවමින් 
පවත්නා කු ා දිවයින් රාජය ද් ඇතුළුව 
සංවර්ධනය ගවමින් පවත්නා රටවල උසසර 
ගුණාත්මක තත්වගේ, නිසි කලට නිකුත් 
වන, විශරවාසද්ායී ද්ත්ත, ආද්ායම, සරී පුරුෂ 
භාවය, වයස, ජනවර්ගය, ජාතිකත්වය, 
සංක්රමණික තත්වය, ආබාධිත බව, භූ 
විද්යාත්මක සරථානය සහ අද්ාළ සන්ද්ර්භයන් 
පද්නම් කරගගන ගවන් ගවන් වශගයන් 
පවත්වාගගන යාමට අවශය ධාරිතාවන් 
ශක්තිමත් කිරීම 

17.18.1 නිල සංඛ්යා ගේඛ්නයන්හි මූලික 
මූලධර්මයන්ට අනුකූලව, ඉලක්කයන්ට අද්ාළව 
සම්පූර්ණ නියැඳියක් සහිතව ජාතික මට්ටමින් සකසා 
ගන්නා තිරසර සංවර්ධන ද්ර්ශක ප්රමාණය 

17.18.2 නිළ සංඛ්යානමය මූලික මූලධර්මයන්ට 
අනුකූලව ජාතික සංඛ්යානමය නීති සම්පාද්නයක් 
සහිත රටවේ සංඛ්යාව 

17.18.3 මූලය සැපයුම මූලාශ්රවලට අනුව, සම්පූර්ණ 
මූලය සැපයුමක් සහිත සහ ක්රියාත්මක තත්වගේ 
පවත්නා ජාතික සංඛ්යානමය සැලැසරමක් සහිත 
රටවේ සංඛ්යාව 

17.19 2030 වන විට ද්ැනට පවත්නා 
ක්රියාමාර්ග ද් උපගයෝගී කරගගන ද්ළ 
ගද්ශීය නිෂරපාද්නයට අතිගර්කව තිරසර 
සංවර්ධනගේ ප්රගතිය මැනීමට මිනුම් 
සංවර්ධනය කිරීම සහ සංවර්ධනය ගවමින් 
පවත්නා රටවල සංඛ්යාන ධාරිතාවන් 
ගගා නැංවීමට සහගයෝගය ලබා දීම 

17.19.1 සංවර්ධනය ගවමින් පවත්නා රටවල සංඛ්යා 
ගේඛ්නමය ධාරිතා සංවර්ධනය සඳහා ඇති සම්පත් 
ප්රමාණය ග ාලර් අගගයන් 

17.19.2 (a)පසුගිය වසර 10ක කාලය තුළ දී අඩු 
කරමින් එක් ජන හා නිවාස සංගණනයක් ගහෝ 
පවත්වා (b) 100% ක උපත් ලියාපදිංචි මට්ටමක් සහ 
80%ක මරණ ලියාපදිංචි මට්ටමක් ළඟා කරගගන 
ඇති රටවේ ප්රමාණය 

 


