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Preface   

 

This Guide intends to inform government officials including Women Development 

Officers, elected women officials, women leaders at national and sub-national levels 

as well as other stakeholders, non-Governmental and civil society organizations 

including women’s organizations and women headed organizations about the 

Sustainable Development Goals (SDGs) and how this aligns with  Sri Lanka’s overall 

development process and the realization of the 2030 Agenda with the key guiding 

principal of leaving no one behind. 

 

In particular the Guide will focus on Goal 5; achieve gender equality and empower 

all women and girls and Goal 16; Promote peaceful and inclusive societies for 

sustainable development, provide access to justice for all and build effective, 

accountable and inclusive institutions at all levels 

and will focus on the gender dimensions of the goals and indicators that  are largely 

concerned with the empowerment of women and girls and enhancing their well-

being, access to justice and overall development. The Guide aims to inform users of 

the application and importance of all the indicators (including localization) of the 

two Goals and the indicators which Sri Lanka is currently reporting against. This 

Guide also lists the indicators of the remaining 15 Goals that have an impact on the 

situation of women and girls and on gender in general and Sri Lanka’s status  in  

achieving those indicator milestones. This knowledge is expected to support the 

planning and budgeting processes of the government and related institutions given 

the alignment of the SDGs to Sri Lanka’s national development process. The guide 

will further identify gaps and challenges in achieving the indicators and make 

recommendations to address same.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Through this knowledge building process the Guide also aims at providing a voice 

to women, women’s organizations and organizations that have a strong focus on 

gender equality and women’s advancement, to familiarize, engage and contribute 

towards the realization of the 2030 development agenda in Sri Lanka. 

 

 Given the enhanced understanding of the SGDs and in particular the gender specific 

indicators, it is expected that the space for women to engaged in the development 

planning process will expand. This guide will also provide them with the tools to 

track the progress of women’s empowerment and the achievement of gender 

equality in the country as elaborated in national policy documents of Sri Lanka.  
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Chapter 1: What are SDGs and their significance in Sri Lanka  

 

As the time frame for achieving the 8 Millennium Development Goals (MDGs) came 

to an end, having learnt lessons from that process, the global community developed 

a wider and more comprehensive development agenda that not only sought to end 

global poverty in all its forms but address social, economic and environmental 

factors that were barriers to creating a better world for all. Continuing from the 

common agenda developed through the MDGs, the countries were keen to drive the 

process to develop a more progressive and inclusive development agenda. 

Governments involved businesses, civil society and the citizens right from the start 

and expect to continue to engage them in achieving the goals set forth for the new 

development agenda.   

 

Known as the 2030 Agenda for Sustainable Development, the new development 

agenda contains 17 global goals known as Sustainable Development Goals (SDGs) 

or Global Goals, that address a multitude of global challenges including poverty, 

inequality, environmental degradation, clean energy, climate change, peace and 

justice which were not entirely addressed previously by the MDGs.   

 

In the next 15 years the countries of the world together with their stakeholders and 

partners, consisting of the private sector, civil society and academia pledged to take 

action to achieve the goals, closely monitor and report on same at all levels of 

Government and to engage all segments of the population in doing so1. 

 

The 17 SDGs have been developed based on the goals and aspirations of a multitude 

of international frameworks with the aim of leaving no one behind. There are 169 

targets and 232 indicators attached to the 17 goals.  

 

The goals are not stand alone, they interact with each other and have several cross- 

cutting indicators. The progress on one target often contributes to progress on other 

targets. 

 

Reporting on the achievements under each Goal and corresponding target, requires 

reliable, accurate and up-to-date information and data. In Sri Lanka, the 

Department of Census and Statistics plays the lead role in ensuring the availability 

of such data. They are collaborating with all State entities to ensure filling of 

information gaps as far as possible and are collecting new data through purpose- 

designed surveys where possible. 

 

 
1 https://sdgs.un.org 

 

https://sdgs.un.org/
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Significance of SDGs in Sri Lanka’s Development Agenda   

 

• Achieving the SDG targets are referred to in Sri Lanka’s national policy document, Vistas 

of Prosperity and Splendour, as a strategy to achieving an efficient governance 2 (Ministry 

of Sustainable Development, Wild Life and Regional Development, 2018)mechanism and 

is aligned with several  national policies, plans and programmes3 These includes the 

Policy Framework and National Action Plan to address Sexual and Gender Based 

Violence 2016 - 2020, National Action Plan for the Protection and Promotion of Human 

Rights 2017-2021, National Labour Migration Policy of 2008 and the National Human 

Trafficking Action Plan 2021-2025.  

 

• The SDGs and respective targets are therefore a reference guide for Government 

reporting at national and sub-national levels. 

 

• The SGDs are driven by the countries themselves and therefore prioritizing SDGs and 

customising targets, reflect the current context of Sri Lanka and enhances ownership 

and accountability. 

 

• Sri Lanka has committed to the SDGs through the enactment of legislation, the Sri Lanka 

Sustainable Development Act No 19 of 2017 and establishing a Sustainable 

Development Council to enforce the articles in the Act. 

 

• Many Ministries have looked at different sectors and set their targets in order to 

contribute to the collective achievement of the SDGs by 2030 

 

• UNDP is the mandated UN agency to call for progress of the 2030 development agenda 

globally as well as within countries and therefore also holds the responsibility to ensure 

capacities of countries, at all levels, are built on the knowledge and understanding of 

the SDGs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Voluntary National Review on the Status of Implementing the Sustainable Development Goals, GOSL,  

   June 2018  (pg 31) 
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Chapter 2: Brief Description of the “5 Ps” that shape the SDGs - 

People, Planet, Prosperity, Peace, and Partnerships 

 

The SDGs have a broader focus and are categorized in to 5 areas known as the “5 Ps” 

to better understand how they are linked to each other and not standalone goals. This 

also makes it easier to show how the progress of one goal contributes to the progress 

of other goals and helps to monitor and assess the overall progress of the 17 goals. The 

indicators for these global goals are progressive and reflect real issues. Some countries 

are advanced in the types of data collected and the time period for which they have been 

collecting data, to be able to report against the Goals, while for other countries it is an 

opportunity to start collecting specific data suited to their context. The following 

paragraphs lists which goals are categorized under each ‘P’ with some examples of Sri 

Lanka’s priorities and their present status with respect to the areas covered by the 5 

categories. Excerpts from a speech delivered by former United Nations Secretary 

General Ban Ki Moon provides the thinking and logic behind the categorization of the 

SDGs4. 

 

People 

The International community is “determined to end poverty and hunger, in all their forms 

and dimensions, and to ensure that all human beings can fulfil their potential in dignity 

and equality and in a healthy environment”. Goals 1 and 2 address poverty and hunger 

while Goals 3 and 4 address the fundamental needs of health, well-being and education 

of human beings. Goal 5 seeks to address one of the key social issues of empowering 

women and girls around the world. By asserting equal opportunity for all women and 

girls including through jobs, food and education it is expected that women would have 

equal space and opportunity in society.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
4 https://www.coursera.org/lecture/sustainable-development-ban-ki-moon/summary-JvkbC 

Despite a 30-year civil conflict, Sri Lanka has been progressing on poverty 

reduction with the poverty head count index reducing from 8.9 (2009/2010) 

to 4.1 in 2019. However disparities between the districts still remain, with 

rates of poverty relatively higher in the north and east of the country, in 

comparison with the rest of the country. Sri Lanka spent 1.6 % of its Gross 

Domestic Product (GDP) on health and providing universal access to health 

for all its citizens (Central Bank of Sri Lanka, 2020).  

 

Sri Lanka's population had an adult literacy rate of 92.9% in 2019, which is 

above average by world and regional standards. In 2019, computer literacy 

was 30.8%, phone users were 105% and website users 32% therefore was well 

placed to reach the targets in education (Wikipedia, 2021). Sri Lanka however 

lags behind on gender equality and empowerment of women and girls, despite 

the higher educational attainment of girls, especially those who complete 

tertiary education. 

about:blank
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Planet 

The goals were set in place to ‘protect the planet from degradation, including through 

sustainable consumption and production, sustainably managing its natural resources and 

taking urgent action on climate change, so that it can support the needs of the present 

and future generations’                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Goals 6, 12, 13,14 and 15 address the challenges that our planet is facing and sets 

targets to save our planet for the future. Goal 6 is on management of water and 

sanitation to ensure access to clean and safe water for all people. Goal 12 assert 

appropriate and proportionate consumption and production for ensuring sustainable 

development and Goal 13 pushes countries to take urgent action to combat climate 

change and its impacts. 

 

Goals 14 and 15 calls on the protection and sustainable use of our marine ecosystem 

as well as our green ecosystems, while reversing deforestation and halting 

desertification which is crucial for the survival of our planet. Especially when it comes to 

the environment, be in land, sea or air, we must work systematically and simultaneously 

in collaboration with countries of our region and beyond5. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 https://www.coursera.org/lecture/sustainable-development-ban-ki-moon/summary-

JvkbC 

Being an island nation located in the tropics, Sri Lanka is blessed with water 

resources which has been part of the country’s cultural identity from ancient 

times. Ground water and surface water is used for agriculture, hydro power 

generation, manufacturing and to meet the needs of the population. In 2019, 

91.9% of the population had access to safe drinking water and 51.8% to pipe 

borne water (Central Bank of Sri Lanka, 2020). Developing standards and 

policy on consumption has been new to the country with a policy being 

developed in 2018.  

 

Due to the location in the tropics, the elevation, the rainfall it receives and 

diversity in soil and vegetation types, Sri Lanka is rich in biological diversity 

and endemism however it has also been feeling the effects of extreme weather 

conditions more frequently. With monsoons getting more intense and drought 

periods getting harsh, Sri Lanka cannot escape the effects of climate change. 

With the ocean bordering the country from all directions, Sri Lanka and its 

people depend on the ocean for large scale economic activity as well as small 

scale livelihoods. Therefore, aiming to reach the established targets under the 

planet categorization is extremely important to ensure the country uses its 

natural resources in a sustainable manner. 

about:blank
about:blank
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Prosperity  

The international community is ‘determined to ensure that all human beings can enjoy 

prosperous and fulfilling lives and that economic, social and technological progress occurs 

in harmony with nature’. 

 

The SDGs not only focus on human development and the careful management of natural 

resources within the planet, it does not ignore the fact that economic development is 

essential too. In the present day, a country’s economic development is measured by 

prosperity. However prosperity must be achieved without ignoring reliable, accessible, 

sustainable and modern energy which can be accessed by all as addressed by Goal 7.  

 

Prosperity is also achieved by productive, inclusive and decent jobs, infrastructure that 

is inclusive, resilient and sustainable while promoting innovation. These support the 

reduction of inequalities that in most cases serve as a barrier to collective and inclusive 

growth leading to prosperity. Ensuring that cities and human settlements are inclusive 

and liveable and safe also contributes to greater economic development and therefore 

prosperity. Thus Goals 7, 8, 9 10 and 11 are clustered as those to achieve in order to 

achieve prosperity6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 https://www.coursera.org/lecture/sustainable-development-ban-ki-moon/summary-

JvkbC 

Sri Lanka has several types of renewable energy resources, such as hydro 

power, biomass, solar and wind. The Sustainable Energy Authority aspires to 

make the country carbon neutral by 2050 using existing renewable energy as 

well as developing cleaner energy resources according to the National Energy 

Policy and Strategies of Sri Lanka (Sri Lanka Sustainable Energy Authority, 

2021).  

 

The path to prosperity had a barrier in the form of Covid-19. The resulting 

lockdowns had the biggest impact on economic growth with employment rates 

dropping from 8.181 million in 2019 to 7.9 million in 2020 (Central Bank of 

Sri Lanka, 2020). All labour market indicators showed negative effects owing 

to the pandemic. While those in the informal sector were faced with the 

possibility of little to no income, alternate working arrangements like working 

from home, only increased the vulnerabilities of those without formal 

employment and highlighted the digital divide.  

 

Sri Lanka’s urban population consists of 18% of its total 21 Million population 

and is expected to reach only 30% urbanization in 2050. Despite being one of 

the least urbanized countries, challenges still remain in urban governance and 

service delivery in many towns and cities (UNHABITAT, Sri Lanka, 2017).  

 

about:blank
about:blank
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Peace  

 

The SDGs acknowledge that “There can be no sustainable development without peace 

and no peace without sustainable development”. The SDGs aim to establish peaceful, 

just, and inclusive societies7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

Partnerships                                                                                                                                                                                                                      

The global community is ‘determined to mobilize the means required to implement this 

Agenda through a revitalised Global Partnership for Sustainable Development, based on a 

spirit of strengthened global solidarity, focused in particular on the needs of the poorest and 

most vulnerable and with the participation of all countries, all stakeholders and all people.’ 

 

Partnerships is the key to achieving each of the other 16 goals. As in the Millennium 

Development Goals, partnerships remains an absolute necessity to ensure not just 

governments but national stakeholders, private sector, civil society, academics, common 

interest groups and individuals all establish and maintain strong partnerships to achieve 

the SDGs.  

 

 
7 https://www.coursera.org/lecture/sustainable-development-ban-ki-moon/summary-

JvkbC 

Despite the advancements in human development and technology over the 

years, conflict, civil disturbances and terrorism have been a threat to peace 

around the world and it attempts to reverse the positive advancements of 

humanity.  Establishing and maintaining strong and independent institutions 

that promote peace, justice and inclusion is the corner stone of ensuring peace 

within the country and globally. Therefore SDG 16 aims specifically to promote 

and protect peace around the world. For Sri Lanka, this goal is particularly 

significant due to 30 years of civil conflict in the country and many people 

seeking access to justice, legal identity to ascertain proof for housing, or land 

tenure in the conflict affected areas. 

 

The opportunity and potential to ensure access to justice and reparation from 

the effects of conflict remains high with Sri Lanka developing new policies to 

support access to justice and setting in place mechanisms to support same.  

Developing the National Policy on Reconciliation which was adopted in 2017 

and establishing the Office of Missing Persons in 2018 (Offce of Missing 

Persons, 2021) to trace and search for the missing persons were key moves 

toward finding truth and closure for those affected by the conflict. Sri Lanka 

needs to continue to invest in such mechanisms and ensure full support and 

resources are provided to ensure all affected person have access to such 

reparation mechanisms.  

 

 

about:blank
about:blank
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Goal 17 emphasizes the spirit of strengthened global solidarity. We need to collaborate  

more and collaborate better. Partnerships for financing the means to achieve the goals are 

perhaps the most important of partnerships to successfully implement the 2030 

development agenda8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 https://www.coursera.org/lecture/sustainable-development-ban-ki-moon/summary-

JvkbC 

Endorsing the importance of partnerships and in an effort to accelerate the 

attainment of the SDGs and targets the UN Resident Coordinators Office along 

with the 2030 Agenda Partnership Accelerator plans to engage a broad range of 

stakeholders to implement the SDGs. The stakeholders including the GOSL, the 

UN system, academia, private sector, and civil society are all called to support 

the implementation of the SDGs and building back better, by enhancing 

cooperation among sectors and stakeholders, and inspiring new multi-

stakeholder initiatives.  

 

A Partnership Landscape Assessment has been completed for Sri Lanka and a 

Sri Lanka Partnership Road Map is expected to provide an overview of 

development actors who are already engaged in partnerships, key partnerships 

and actions taking place, mechanisms that are helping to engage stakeholders 

and sectors towards SDG implementation.  The partnership road map will also 

identify thematic areas and topics that could generate new partnerships across 

several sectors regional and international Organizations as well as donors 

(United Nations, 2021),   

 

about:blank
about:blank
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Chapter 3: Snapshot of the 17 Sustainable Development Goals in 

the Sri Lankan Context  
 

Each of the 17 Goals have targets and respective indicators, which are time bound and 

quantified. Therefore data is a key element to report on the established indicators. In 

2017 the Sri Lanka Department of Census and Statistics11 confirmed that data was 

available only for 46 of the 232 global indicators. Subsequently the national Sustainable 

Development Data Portal was established and developed by the Sustainable 

Development Council. This brought together all State institutions into an integrated 

platform which promoted a whole of government approach to data compilation and 

dissemination.  

 

While data was still being mapped in March 2021, the Sustainable Development Council 

of Sri Lanka reported that data was available to report on a further 27 indicators.  

 

The Covid-19 pandemic which hit the world in early 2019,  created havoc as well as 

disruption at all levels and caused unprecedented numbers of deaths bringing  

economies to a standstill and further into debt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Sri Lanka was no exception. While the government made every effort to curb the spread 

of virus, by establishing an operation centre, shutting down international borders, 

establishing dedicated quarantine centres and hospitals for the treatment of persons 

infected with Covid-19, the effects of the pandemic threatened progress made on the 

SDGs (Central Bank of Sri Lanka, 2020). 

 

Prior to the pandemic, the economy was in a transitory stage; moving from a 

predominantly rural-based economy towards a more urbanized economy oriented 

around manufacturing and services. Social indicators ranked the nation among the 

highest in South Asia and compared favorably with other middle-income countries 

(Central Bank of Sri Lanka, 2020). 

 

Covid-19 worsened already existing challenges such as poverty and inequality.  

Approximately 60% of those employed are engaged in the informal sector and an 

estimated 1.9 million being daily wage earners representing a large number of 

households, were placed in a very desperate situation with no means to earn their daily 

wage. With essential food items and other goods being sold on e-commerce platforms, 

the use of debit and credit cards for financial transactions,                                                                                                                                                                

the digital divide, among others caused a disproportionate impact on vulnerable groups, 

marginalizing them even further. The closure of schools and the commencement of 

online learning meant that children from poor households with little to no technology 

capacity were left without schooling and education. Elderly and people living just above 

the poverty line too were much affected as they were not able to get about their daily 

activities (World Bank, 2021).  
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For easy reference and for a better understanding of what each goal entails for Sri Lanka, the table below lists each of the 17 goals. It also 

lists some sample gender aspects for each goal,  present status of achieving the SDGs based on localized indicators, the total number of 

targets for each goal and respective indicator.  The last column lists the indicators that Sri Lanka is able to report on at present based on 

the data available as per Presentation done by the Sustainable Development Council on the 21st March 2021. Information obtained through 

the initiatives of UNDP and other UN agencies are also listed as relevant.  
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SDG Symbol and 

Name 

Gender aspects for the 

Goal  

Present Status in Sri Lanka8  

 

  No. of 

 Targets 

No. of 

‘Indicat

ors  

Indicators that 

Sri Lanka has 

data to report 

on as at 

October 2021 

    
End poverty in all its 

forms everywhere 

                                                                             

 

 

Address gendered social and 

economic inequalities faced by 

all groups in society  

 

 

Sri Lanka’s multidimensional poverty9 

indices (based on comparison with 

100 other developing countries)  for 

201610 were: Multidimensional 

poverty headcount Index 2.4%, 

Intensity of Poverty 37.5%, 

Multidimensional Poverty Index 

0.009, vulnerability to 

Multidimensional Poverty 11.9% and 

severely multidimensional poor 0.2%.   

The Multidimensional head count 

ratio for female (% of female 

population) is 2.5.  In terms of 

comparison, the proportion of overall 

population below the international 

poverty line (earning US$1.90 per 

day) in 2013 was 1.9 and in 2016 it 

reduced to 0.83. In further detail, 

comparison of women and men below 

the international poverty line in 2013 

and 2016 were 1.9 and 0.8 for women 

and 2.0 and 086 for men. Age group-

wise population below 18 showed the 

highest improvement from 2.6 to 

1.16, geographically the biggest 

7 14 4 

 
9 An international measure of acute poverty covering over 100 developing countries  
10 http://www.statistics.gov.lk/Resource/en/Poverty/GMPI_Bulletin2019.pdf, page 2 

http://www.statistics.gov.lk/Resource/en/Poverty/GMPI_Bulletin2019.pdf
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reduction of population below the 

international poverty line was for the 

rural population over urban 

population which reduced from 2.3 to 

0.95 from 2013 to 2016.11. The overall 

population covered by a social 

protection system in 2013 was 41.4 

and in 2016 this value increased 

marginally to 42.3, with the 

percentage of women covered 

increasing from 41.8 to 42.8 for the 

same time periods which was 0.2 

percentage higher than for men. 

When it came to populations over 60 

years of age who were covered by a 

social protection system, women 

fared better with the coverage 

increasing from 51.6% in 2013 to 54% 

In 2016. The population of men 

covered by a social protection system 

increased only from 49.5 to 51.5 from 

2013 to 2016 (Sustainable 

Development Council of Sri Lanka , 

2021). 

  
End hunger, achieve food 

security and improved 

Address the nutritional needs 

of Women and Mothers, and 

empower Sri Lanka’s women 

Agriculturaliss                                                                                                                                                                                                                                                                      

Sri Lanka was ranked 66th amongst 

113 countries in the Global Food 

Security Index (GFSI)12 in 2019 

(Central Bank of Sri Lanka, 2020). . 

Data on the prevalence of  stunting. 

among children under the age of 

5increased from 17% in 2007 to 

8 13 7 

 
11 Household Income & Expenditure Survey, Department of Census and Statistics & The World Bank -2013-2016 
12 The GFSI is measured based on the different dimensions of food availability, food affordability and its quality and safety. 
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nutrition, and promote 

sustainable agriculture 

 

 

 

17.3% in 2016. wasting was 15.1% 

and the prevalence of malnutrition, or 

being underweight  among children 

under 5 which has continued to be an 

issue is 20.5% of the child population  

(Department of Census and Statistics, 

Sri Lanka, 2016) Data on crop 

production per labour unit for both 

Yala and Maha seasons and the 

average income of small-scale crop 

producers is being collected since 

2018 (Sustainable Development 

Council of Sri Lanka , 2021)                                         

Over 16,000 plant and 15,000 animal 

genetic resources have been secured 

in medium to long term facilities for 

food and agricultural work                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

beyond 203013. 

    
Ensure healthy lives and 

promote well-being for all 

at all ages 

 

 

Provide sexual and 

reproductive healthcare, 

reduce maternal mortality 

rates  

Sri Lanka’s maternal mortality ratio in 

2017 was 36 deaths per 100,000 live 

births and mortality rates in 2018 

was 7.4 deaths per 1000 live births 

(World Health Organization, 2021),                                                                                                                                                                                                                              

By 2019 the percentage of births 

attended by skilled personnel was 

99.5%14. Deaths due to road traffic 

accidents are 2,82% of total deaths in 

the country                                                                                             

(Epidemiology Unit, Ministry of 

Health, Nutrition and Indigenous 

13 27 10 

 
13 Horticultural Crop Research and Development Institute, Department of Agriculture, Sri Lanka, 2020 
14 Demographic and Health Survey, 2016, Department and Census and Statistics, Sri Lanka. 
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Medicine, 2021)The number of 

women of reproductive age satisfying 

their family planning needs with 

modern methods increased from 

55.9% in 2007 to 74.2% in 201615. The 

density of Medical Officers and 

Nurses per 100,000 population                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

increased by 5 and 10 respectively 

from 2015 to 201716. 

    
Ensure inclusive and 

equitable quality 

education and promote 

life-long learning 

opportunities for all 

Achieve gender parity in 

school enrolment, 

participation, completion and 

teacher deployment and 

promote entry and completion 

of tertiary and vocational                                                                                                                                                                                                                                                                       

education for women and girls                                                                                                                                                                                                                                                                                            

for women and girls in non-

traditional areas of work. 

Participation rates in organized 

learning (a year before primary entry 

age) have increased from 2015 to 

2016 to 95.6 to 97.717. The proportion 

of youth and adults having ICT skills  

increased only marginally from 2015 

to 201618. In terms to access to 

services, in 2016 only 35.4% of 

schools had electricity, 85.2% single 

sex-basic sanitation and 86.8% had 

basic drinking water19. There were 

85.6% of Primary School teachers, 

84.7% of Lower Secondary Teachers 

and 76.1% of Upper Secondary 

Teachers who had received the 

minimum organized teacher training 

in Government schools in the country. 

10 11 4 

 
15 Demographic & Health Survey, Department of Census & Statistics 2007 and 2016 
16 Annual Health Bulletin, Ministry of Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 2015 and 2017 
17 School Census, Ministry of Education, 2015-2016 
18 Labour Force Survey, Department of Census & Statistics, Sri Lanka, 2015 & 2016 
19 School Census, Ministry of Education, 2016 
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Achieve gender equality 

and empower all women 

and girls 

 

Gender equality and non-

discrimination in all aspects of 

political economic and social 

spheres.  

The Sri Lankan Constitution provides 

the legal base for non-discrimination 

based on sex. The portion of women 

and girls having faced physical, 

sexual or psychological violence by a 

former or current partner reduced 

from 16.6 to 14.5 from 2016 to 

201920. Women of ages 15 and above 

spent 25.4% of their time during a 24 

hour period on unpaid domestic and 

care work while men the same age 

spent only 6.8% of their time. In 

terms of employment21, the 

proportion of women in managerial 

positions increased from 25.6% in 

2016 to 28.4% in 2019. Proportion of 

seats held by women in national 

parliaments and local governments 

increased from 4.9% in 2016 to 5.38% 

in 202022, The proportion of women in 

managerial positions was 25.6% 

which was the same in 201623.  

9 14 6 

    

Equal access to sources of 

clean water and gender 

sensitive sanitation facilities  

The percentage of Sri Lankan 

households with access to safe 

drinking water rose from 80.9% in 

2012/13 to 90%in 202024 

8 11 1 

 
20 Demographic & Health Survey & Women's Well-being Survey, Department of Census and Statistics, 2016 & 2019 
21 Sri Lanka Time Use Survey, Department of Census and Statistics, 2017 
22 Statista Research Department, November 2021, www,statista.com 
23 Labour Force Survey, Department of Census & Statistics, Sri Lanka, 2016 & 2019 
24 https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/08/31/sri-lanka-needs-new-water-and-sanitation-policies-to-unlock-investment-barriers 

https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/08/31/sri-lanka-needs-new-water-and-sanitation-policies-to-unlock-investment-barriers
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Ensure availability and 

sustainable management 

of water and sanitation 

for all 

    
Ensure access to 

affordable, reliable, 

sustainable, and modern 

energy for all 

Equal access to reliable, clean 

and modern energy resources 

while contributing to 

generating clean energy 

In 2019, 100% of Sri Lanka’s 

population had access to electricity. 

Sri Lanka’s renewable energy 

consumption as a percentage of total 

final energy consumption in 2018 was 

51.425. Renewable energy sources in 

Sri Lanka include, biomass, wind, 

solar and geo thermal.             

5 6 1 

   

   
Promote sustained, 

inclusive and sustainable 

economic growth, full and 

productive employment, 

and decent work for all                                                                                                                                                

Eliminate employment and 

wage gaps, promote decent 

work for all 

Sri Lanka’s annual growth rate of real 

GDP per capita fell from 4 in 2015 to 

1.7 in 201926. Annual growth rate of 

GDP per employed person dropped 

from 3.3 in 2015 to 0.2 in 2019. The 

proportion of informal employment 

within the employed population 

reduced marginally from 59.8 in 2015 

to 57.4 in 201927. Sex disaggregated 

data also showed that there were 

more men in informal employment 

than women. The overall 

unemployment rates increased from 

4.2% to 4.8 % in 2011 to 201928. Of 

the total number of children from 

ages 5 to 17, 1% were found to be 

12 17 6 

 
25 https://data.worldbank.org/indicator/EG.FEC.RNEW.ZS?locations=LK 
26 Annual Estimates on National Accounts, Department of Census & Statistics, 2015 and 2019 
27 Labour Force Survey, Department of Census and Statistics, 2015 and 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
28 Labour Force Survey, Department of Census & Statistics, 2011 and 2019 

https://data.worldbank.org/indicator/EG.FEC.RNEW.ZS?locations
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engaging in child labour as per 2016 

data29. 

   
Build resilient 

infrastructure, promote 

inclusive and sustainable 

industrialization, and 

foster innovation 

Create gender sensitive 

infrastructure by engaging all 

users in their planning and 

development. Promote 

innovation amongst all   

Proportion of the rural population 

who live within 2 km to the nearest 

bus halt was 95.6% in 201530.  

Manufacturing employment as a 

proportion of total employment by 

occupation, increased just 0.4 from 

being 18% in 201931.  

8 12 4 

    
Reduce inequality within 

and among countrie 

Reduce all forms of 

discrimination and inequalities  

Growth rates of household 

expenditure was grew from 7.8% in 

2013 to 13.3% in 2016.32 The 

proportion of people living below the 

50% of median income decreased 

from 12.7 to 11.48 from 2013 to 

201633 The labour share of GDP, 

which comprises wages and social 

protection transfers was 29% in 2015 

and down to 28.6% in 201834 

10 11 3 

    

Ensure access to and design 

safe, healthy and inclusive 

public spaces  

In 2012, 0.8% of the total urban 

population lived in underserved 

settlements and temporary 

dwellings35. In terms of air quality in 

major cities in Sri Lanka, the Colombo 

10 15 2 

 
29 Child Activity Survey, Department of Census and Statistics, 2016 
30 Household Income & Expenditure Survey, Department of Census & Statistics, 2013 
31Labour Force Survey, Department of Census & Statistics, 2015 and 2019 
32 Household Income & Expenditure Survey, Department of Census & Statistics, 2013 and 2016                       
33 Household Income & Expenditure Survey , Department of Census & Statistics, 2013 and 2016 
34 Annual estimates on National Accounts, Department of Census & Statistics, 2015 and 2018 
35 Census of Population and Housing, Department of Census and Statistics, 2012 
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Make cities and human 

settlements inclusive,  

safe, resilient and 

sustainable 

 

Fort PM10 levels dropped from 80 

µg/m3 to 57 µg/m3 from 2019 to 

2020. Significantly PM2 levels in 

Kandy dropped from 44.5µg/m3 to 

15.27 µg/m3 during the same time 

frame. The PM10 levels in Kandy and 

PM2 levels in Battaramulla however 

remained at the same levels or 

thereabouts during that same time 

period36.  

    
Ensure sustainable 

consumption and 

production patterns 

                                                            

Ensure gender sensitive 

consumption, production and 

waste management policies  

A National Policy on Sustainable 

Consumption and Production was 

approved by the Cabinet in 2019 and 

compliance of hazardous waste and 

other chemicals management and 

disposal through alignment with 

several                                                                                                                                                                                                                                                       

international Conventions and 

Protocols37. National Green reporting 

systems established and operational 

for large companies from 2016 to 

2020. A national policy on green 

procurement is being drafted38.  

11 13 4 

 
36 Central Environmental Authority, Annual mean levels of fine particulate matter, 2011-2020 
37  http://www.scp.mmde.gov.lk/news_events_view.php?n_id=79 
 
38 Environment Planning and Economics Division, Ministry of Environment, 2020 
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Take urgent action to 

combat climate change 

and its impacts                                                                                                                                                                 

 

Gender integrated climate 

action and disaster risk 

reduction and management 

National Adaptation Plan for Climate 

Change Impacts of Sri Lanka from 

2016-2025 drafted, on-going 

projects, including from Green 

Climate Fund to amounting to a total 

of 101 Mil USD.  The Projects aim to - 

Strengthen Climate Resilience of 

Subsistence Farmers and Agricultural 

Plantation Communities residing in 

the vulnerable river basins, 

watershed areas and downstream of 

the Knuckles Mountain Range 

Catchment of Sri Lanka and  
Strengthen the resilience of 

smallholder farmers in the Dry Zone 

to climate variability and extreme 

events through an integrated 

approach to water management. 

5 8 3 

    
Conserve and sustainably 

use the oceans, seas, and 

marine resources for 

sustainable development                              

Gender-sensitive development 

and conservation of marine 

resources  

25 % (343.52Km) of total coastal 

length belongs to the protected area 

network of Department of Wildlife 

Conservation, Utilizing              

ecosystem-based approaches for 

conservation,  specific fish, crab and 

lobster stocks are being measured 

and spawning potential being 

determined to ensure production of 

maximum sustainable yields39. The 

Department of Wildlife Conservation 

is in the process of declaring more 

marine protected areas to jncrease 

10 10 5 

 
39 Statistical Unit, Ministry of Fisheries, 2016 and 2020 
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coverage of more protected areas. 

Fisheries as a proportion of GDP 

remains at 1.1% in 202040. 

    
Protect, restore and 

promote sustainable use of 

terrestrial ecosystems, 

sustainably manage 

forests, combat 

desertification, halt and 

reverse land degradation, 

and halt biodiversity loss                                                                                                                                                                                                                  

Engage with all users of 

natural resources including 

women’s groups in protecting 

and managing sustainable 

ecosystems. Promote gender 

sensitive and gender inclusive 

conservation efforts,  

Out of Sri Lanka’s total land cover, 

29.2% of the land is forest41. The 

National Fisheries and Aquaculture 

Policy has been approved by the 

Cabinet of Ministers in 2018. A total 

of 1,220,449.20ha of important 

terrestrial and marine sites identified 

and being protected. A National 

Policy on Access to Biological 

material and Fair and Equitable 

Benefit Sharing has been formulated. 

More than 1300 detections by Wildlife 

Officers in 202042.  

A National Policy on Invasive Alien 

Species (IAS) and priority lists of 

Fauna and Flora have been prepared 

and Pre and post Risk Assessment 

protocols are available43. 

12 14 8 

 
40 Statistical Unit, Ministry of Fisheries, 2016 and 2020                                                                                                        
41 Department of Forest Conservation, 2020 
42Bio Diversity Secretariat Division, Ministry of Environment, 2020 
43 Bio Diversity Secretariat Division, Ministry of Environment, 2020 
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Promote peaceful and 

inclusive societies for 

sustainable development, 

provide access to justice 

for all, and build effective, 

accountable and inclusive 

institutions at all levels 

Reduce gender-based 

vulnerabilities that lead to 

violence and achieve gender 

parity in all institutions  

The number of victims of intentional 

homicide per 100,000 population has 

not changed from 2016 to 2018, 

fluctuating from 2.3 to 2.5 in and 

back to 2.3 in 2015 and 201844.  

Proportion of population per 100,000 

subjected to (a) physical violence, (b) 

psychological violence and (c) sexual 

violence in the previous 12 months is     

55.245  The Number of human 

trafficking per 100,000 population is 

0.1 and unsentenced detainees as a 

proportion of overall prison 

population was 0.6 in 201846.  The 

proportion of seized, found or 

surrendered arms whose illicit origin 

or context has been traced or 

established by a competent authority 

in line with international instruments 

is 0.6% of the total prison population 

in 201847.  

12 23 5 

    
 Strengthen the means of 

implementation and 

revitalize the global 

Strengthen the 

implementation of the global 

goals by collecting sex 

disaggregated data to track 

progress for each goal, and 

promote inclusive 

partnerships between 

The establishment of the SDG Council 

is expected to encourage 

coordination and collaboration 

among key sectoral Ministries and 

agencies of the Government and 

strengthen the partnership element. 

Sri Lanka has completed a 

Partnership Landscape Assessment 

19 25  

 
44 Sri Lanka Police, Statistics, 2015 and 2018 
45 Sri Lanka Police, Statistics, 2015 and 2016 
46 Department of Prisons, 2015 and 2018 
47 Sri Lanka Police, 2015-2018 
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partnership for 

sustainable development 

 

governments, private sector 

and civil society to 

collectively achieve these 

global development targets  

to identify key partners, platforms 

and possible potential partnerships 

that can be forged in order to ensure 

successful partnerships are 

established and maintained to 

achieve the targets set forth in the 

Sustainable Development agenda.  

 

 

 



25 

 

Chapter 4: The Importance of Promoting Gender Empowerment in the SDG 

Agenda  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

The world over, roughly half the population comprises women and girls. If their 

empowerment and development is not supported, it would mean only roughly half the 

population of the world will advance and poverty will manifest quickly and in many different 

forms. Denying advancement to half the world’s population means denying the world of 

half of its human potential (UNWOMEN, 2018).  

 

Therefore, in order to ensure everyone progresses, gender aspects and the contribution of 

women and girls are interwoven with all SDGs. When women and girls are denied their basic 

rights, poor health, inadequate family care and nutrition, which will then impact on income 

generation, and have a knock-on effect on the growth and prosperity of the family and 

society. When women and girls face physical and psychological violence by their partners, 

family members or previously unknown persons, it impacts on their physical and mental 

health, as well as the well-being of people of all ages within the family. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

When women are subjected to sexual or physical intimate partner violence, they are 1.5 

times more likely to become infected with HIV and they are almost twice as likely to 

experience depression and suffer from alcohol related disorders. Stigma and discrimination 

towards women living with HIV is twice as much as for men. This impacts on children who 

witness the effects on their mothers and female family members which could have an 

impact on their own physical, emotional and social development (UNWOMEN, 2018).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Leaving behind women and girls in the 2030 development agenda will have serious negative 

impacts on all SDGs and considerably slow down or even reverse the progress achieved to 

date. From the provision, management and safeguarding of water resources, efficient and 

sustainable energy consumption to conservation, facilitating peace, conflict free and 

inclusive societies, women have a positive impact on all aspects of the family, community 

and society (UNWOMEN, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

Chapter 5: SDG5 Progress, Gaps and Recommendations  

 

Globally, the indicators of the SDGs are classified in to 3 tiers in order to make the data 

uniform among all the countries and therefore comparable, (Sustainable Development 

Council of Sri Lanka , 2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

The data availability is reviewed annually and updated at the global level. 

 

Tier  

Classification 

Standard Data Availability 

Tier 1 Data is well established and available  Data produced regularly  

Tier 2 Data is conceptually clear, has an 

internationally established methodology 

and standards are available 

Data not produced 

regularly by countries  

Tier 3 Data not established or under 

development or being tested  

No data  

 

In Sri Lanka, the Department of Census and Statistics as the main custodian and producer 

of data in Sri Lanka, has developed its own 6 tier system for data availability. 

 

Tier Classification No. of Indicators 

as at October 

2021  

1.Indicators or proxy indicators for which data are already compiled 

by the DCS through ongoing censuses and surveys and 

administrative records. 

 

46 

2.Indicators or proxy indicators for which data to be compiled by 

adding new modules into ongoing censuses and surveys or through 

new surveys and special studies. 

 

29 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3.Indicators or proxy indicators for which data are available through 

other institutions of the National Statistical System or specific 

agencies 

131 

4.Indicators or proxy indicators for which data to be compiled by 

other institutions of the National Statistical System or specific 

agencies 

- 

5.SDG Indicators corresponding to regional or global levels 35 

6. SDG Indicators or disaggregation levels, which are not directly 

relevant to the Sri Lankan context 

3 
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As shown in the table in Chapter 3, SDG 5 has a total of 14 indicators to which countries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

can report their progress against. Based on the above data classification, Sri Lanka is able 

to report only on 6 indicators as per data currently available with Government entities.  

 

Target 5.1 End all forms of discrimination against all women and girls 

everywhere 

 

Indicator 5.1.1: Compliance with the legal frameworks in place to promote, enforce and 

monitor equality and non-discrimination on the basis of sex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Progress 

Sri Lanka has enacted laws, signed Conventions, developed policies and drafted 

corresponding action plans to promote gender equality and non-discrimination based on 

sex. This is a Tier 3 indicator as no internationally established methodology exists but the 

Department of Census and Statistics (DCS) has already compiled data and hence classified 

as category 1.  

 

Laws: 

• Sri Lanka’s Constitution of 1978 provides for the non-discrimination based on sex in 

its Preamble. The principles of freedom, equality, justice, fundamental human rights 

and the independence of judiciary are declared as the intangible heritage of its 

people both present and future. Article 12 of the Constitution states that All persons 

are equal before law and are entitled to the equal protection of law and that no 

citizen shall be discriminated against on the grounds of race, religion, language, 

caste, sex, political opinion, place of birth, or any one of such grounds. 

• Article 12 further states that nothing in the Constitution shall prevent special 

provisions being made, by law, subordinate legislation or executive action, for the 

advancement of women, children or disabled persons. The Article goes on to state 

that those who are over 18 may enter into the register of electors, furthermore, every 

person who is an elector is eligible to be elected as a member of Parliament.   

• Penal Code Amendments 1995 & 1998 (345 SH) (363 Rape) (364A Incest) 

• Prevention of Domestic Violence Act - 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Conventions: 

• Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – 

1981 

• UN Convention on the Protection and Empowerment of Migrant Workers and their 

family members - 1990 

 

Policies: 

• Women’s Charter – 1993  

• Youth Employment Policy- 2007 (updated since) 

• National Labour Migration Policy - 2008 

• Family Policy of Sri Lanka – 2011  

• National Human Resources and Employment Policy - 2012 
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• Youth Policy – 2014 

• National Policy Framework and Action Plan to address Sexual and Gender-based 

Violence (2016-2020) 

 

Action Plans: 

• National Action Plan for the Protection and Promotion of Human Rights (2011-

2016) and (2017 – 2022) 

• National Action Plan on Women (2014-2018)  

• Strategic National Action Plan to Combat Human Trafficking (2015-2019) 

• National Policy Framework and Action Plan to address SGBV (2016 -2020) 

 

Gaps 

A. While the 1978 Constitution of Sri Lanka provides the legislation for non-

discrimination, their continues to be gaps such as criminalization and marginalization 

which takes place based on interpretation of legislation: 

 

• People living with HIV are stigmatized and marginalized.  

• People who are engaged in same sex sexual relations are criminalized. They are 

denied basic human rights and corned in society pushing them in to multi-

dimensional poverty.  

 

B. Sri Lanka’s legal landscape, is influenced by Roman Dutch Law, British common law and 

customary laws, Kandyan, Thesawalmai and Muslim laws, which do discriminate women 

(Goonasekara, 2017).  While the legislation in Sri Lanka is highly influenced by culture 

and religion, it discriminates based on gender.  

 

• Sri Lanka’s Penal Code criminalizes adult, consensual same-sex sexual conduct  

• Abortion is a criminal offence under 1883 Penal Code. The need to save a life of a 

woman in a life-threatening medical indication, congenital anomalies of the foetus 

and pregnancy as a result of rape 

• Rape within a marriage - Marital rape is therefore not an offence if a woman is not 

legally separated by court order, and she is living with her spouse, or is in a situation 

of de facto separation (Goonasekara, 2017).  

• Married Women’s Property Ordinance prohibits bigamy, child marriages, and provide 

for maintenance rights. However some provisions are discriminatory.  

• Vagrants Ordinance: Introduced during the British rule to stop people from 

gathering in the streets and conspiring against the rulers, this legislation has been 

used to arrest and harass individuals, especially on the basis of their sexual 

orientation, gender identity and expression and sex characteristics (Goonasekara, 

2017) 

• Land Development Ordinance- gives precedence to male heirs over female heirs when 

the land owner dies, women can be pushed out by the male relatives even while she 

is cultivating the land, a man’s remarriage would leave the first wife with no claim to 

the land although they may have jointly cultivated it (Kamdar, March 2021 ).     

 

The CEDAW Concluding Observations (2017) called on the Sri Lanka to review and repeal 

discriminatory laws/ provisions of the Land Development Ordinance (LDO) and amend all 
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personal laws - Muslim, Kandyan and Tesawalamai. Given this context, UNDP in 

consultation with the Department of Legislative Services of the Sri Lanka Parliament 

undertook the following amendments.  

1. Bill to amend the General Marriages Ordinance (GMO) to allow all citizens to register 

their marriage under the GMO.  Previously, the Muslim community was not allowed 

to marry under the said Law.  

2. Bill establishing 18 years of age as the minimum age of marriage for all citizens 

including the Muslim community where this did not apply before.   

3. Bill to ensure gender equality in land inheritance by amending the LDO where the 

male child had prominence and the female child only inherited in the absence of 

male siblings.  

The 3 Bills were reviewed by the Legal Draftsman’s Department and the Attorney General’s 

Department and have been resubmitted to the 9th Parliament by an MP for further action. 

 

C. Data classification on Violence Against Women is not uniform.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

Target 5.2 Eliminate all forms of violence against all women and girls in the 

public and private spheres, including trafficking and sexual and other types of 

exploitation 

 

Indicator 5.2.1: Proportion of ever-partnered women and girls aged 15 years and older 

subjected to physical, sexual or psychological violence by a current or former intimate 

partner in the previous 12 months. 

 

Women and girls face physical, psychological and sexual violence in all spheres of their 

lives, be it in private, within their marriages or within the extended family as well as while 

travelling in public transport, in schools and in workplaces. This Tier 2 indicator with 

conceptual clarity, has an internationally established methodology to calculate a figure but 

data not regularly produced. DCS has classified at category 1 as data is already compiled 

through on-going surveys and census. 

 

Progress 

In 2016, Sri Lanka commenced collecting nation-wide data on the well-being of women 

through the Demographic and Health Survey, by adding a module on domestic violence to 

Recommendations:  

• Definitions of Violence Against Women should be standardized nationally and 

all data collected by different agencies should be brought to a single and 

reliable platform 

• Dignity and respect to survivors of violence by maintaining confidentiality in 

data collection  

• Ministry of Justice to take more leadership to fast track the legal reforms 

process  

• Line Ministry to collaborate with the Department of Census and Statistics to 

align data collection to report on as many indicators as possible. 
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the questionnaire of the survey. Progressing from there, the first dedicated national 

prevalence survey on violence against women was conducted by the Department of Census 

and Statistics in 2019. This survey named the Women’s Wellbeing survey, covered 2,200 

respondents representing all 25 Districts of Sri Lanka (Department of Census and Statistics 

& UNFPA Sri Lanka, 2019) 

 

The proportion of ever-partnered women and girls aged 15 years and older subjected to 

physical, sexual or psychological violence by a current or former intimate partner in the 

previous 12 months was 14.5%. Data from the 2016 Demographic and Health Survey 

indicates that all forms of violence from a partner was 16.6% (Department of Census and 

Statistics, Sri Lanka, 2016). This is a reduction of partner violence in 2019. 

 

The age group showing the most incidents of partner violence is the 15 to 34 age group 

which is also the age group of high economic activity and peak reproduction rates 

(Department of Census and Statistics & UNFPA Sri Lanka, 2019). It is important to ensure 

efforts are made to reduce partner violence as it may impact negatively on the economic 

empowerment of women as well as on births and birth rates. 

 

Despite the downward trend of partner violence in the previous 12 months, the survey also 

found that 2 in every 5 women (39.8%) have experienced physical, sexual, emotional, and/or 

economic violence and/or controlling behaviours by a partner in their lifetime.  

 

Gaps 

• Although the data is official, it has been obtained from 2 different types of surveys  

• Surveys on violence against women are not conducted periodically 

• Some studies18&19 have also shown that, violence and particularly intimate partner 

violence is culturally accepted and therefore it is feared that women with such beliefs 

may not report incidence of violence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicator 5.2.2: Proportion of women and girls aged 15 years and older subjected to 

sexual violence by persons other than an intimate partner in the previous 12 months 

 

Recommendations:  

• Allocate national budget to conduct the Women’s Wellbeing Survey periodically 

• Create Awareness on different forms of violence and its consequences 

• Engage Boys and young men in awareness raising about different forms of 

violence and how they affect women and girls 

• Include age-appropriate information about gender-based violence in school 

curricular, on the lines of respect, communication and resolving issues in a 

peaceful manner 

• Build capacities of the women and children’s desks at police stations to accept, 

record and follow-up on cases of domestic violence in all its forms, which are 

reported to them and provide a safe and confidential environment to do so 
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Sexual violence referred to here can take place as sexual abuse, incest, sexual violence at 

the workplace and cyber violence of sexual nature. This is a Tier 2 indicator with conceptual 

clarity and established methodology for data collection but data is not regularly collected.  

  

Progress                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

The proportion of women and girls aged 15 years and older who were subjected to sexual 

violence by persons other than an intimate partner in the previous 12 months was 0.4% of 

the 2,200 women surveyed (Department of Census and Statistics & UNFPA Sri Lanka, 2019).  

 

When comparing reported cases of rape of girls under the age of 16 against women to the 

Sri Lanka Police, from 2008 to 2011, it is alarming that the number of rapes of girls under 

the age of 16 has been increasing. Out of the total incidents of rape reported, the number 

for girls increased from 1157 to 1463 out of a total of 1582 and 1871 respectively. This is 

a Tier 2 indicator with DCS classification of category 2 where data can be compiled by 

including extra modules in currently on-going periodic survey or census questionnaires. 

                                       

Gaps: 

• Not all incidences of sexual violence are reported 

• Those who have faced some form of sexual violence are unsure of what sexual 

violence is or what the boundaries are to report it to authorities  

• Data is collected in different forms  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicator 5.3.1: Proportion of women aged 20-24 years who were married or in a union 

before age 18 

                                  

Progress: 

When comparing data from the Demographic and Health Surveys done in 2007 and 2016, 

the proportion of women aged 20-24 years who were married or in a union before they 

reached 18 years was 11.8% and 9.8% respectively.  

 

Unlike in some African and Asian countries, where young girls are forced in marriage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

at a very young age, in Sri Lanka this phenomenon no longer exists. A UNICEF study done 

in 2003 found that many of the cases of marriage or co-existing with girls under 16 was 

not forced, and with known men, however based on the Penal Code amendment of 1995, 

identified as statutory rape. (Goonasekara & Amarasuriya, Emerging Concerns and Case 

Studies on Child Marriage in Sri Lanka, 2003) 

Recommendations:  

• Ensure confidential and safe reporting facilities are available  

• Set up a mechanism to collect data from courts and other service 

providers 

• Advocate with Police to collectively look at all cases of statutory rape and 

align data collection towards the SDG indicator 

• Set up a mechanism to collect data from courts and other service 

providers whom cases may get reported to 
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However the reason Sri Lanka should be concerned about such unions, be it with or without 

consent is that it limits the opportunity of the girl child to reach her full potential. The 

UNICEF Study states that ‘the denial of life chances is increasingly conceptualized as an 

infringement of human rights.’  

 

The provision of free education in Sri Lanka has contributed towards more access to  

primary education which in turn delayed the early marriage of girls. This is a Tier 1 indicator 

with classification of category 1 where data is already being compiled. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Gaps: 

• Data on marriages and co-existence that take place when girls are below 18 years 

may be distorted as many such unions are usually not reported to the police as they 

are not considered an infringement or crime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Target 5.3 Eliminate all harmful practices, such as child, early and forced 

marriage and female genital mutilation 

 

Indicator 5.3.2: Proportion of girls and women aged 15-49 years who have undergone 

female genital mutilation/cutting, by age                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

There is limited data collected at the national level on female genital mutilation (FGM) and 

no specific law exists on its prohibition in Sri Lanka. The Penal Code however identifies that 

a person engaging in wilful assault, ill treatment, neglect or injury to the health of a person 

under the age of 18 commits the offence of cruelty to children. Sri Lanka has ratified 

international instruments such as the International Covenant on Civil and Political Rights 

(1980) which recognizes the sacredness of the human body and emphasizes the importance 

of personal autonomy and the self-determination that human beings should have over their 

own bodies. The UN Convention on the Rights of a Child (1898) has articles on the protection 

of children from FGM. These instruments can form the basis of specific legislation to stop 

this unsafe practice. 

 

A qualitative interpretative study conducted by Angela Dawson and Kumudu Wijewardene 

in 2021 states that some Islamic bodies in Sri Lanka, such as the All Ceylon Jamiyyathul 

Ulama, considered the Supreme Council of Muslims in Sri Lanka, have been strong 

advocates for this practice (Dawson & Wijewardena, 2021). This is a Tier 1 indicator with 

the DCS classified category 6 with no data currently relevant to the Sri Lankan context. 

 

 

Recommendations:  

• Create more awareness in school curricular about the potential girls can 

reach when basic education and freedoms are available to them.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommendations:  

• Carry out more comprehensive research on the prevalence of FGM in Sri 

Lanka to understand the culture, custom, practice and consequences 

caused by it. 

• Developing regulations or policies for prevention of FGM 

• Ensure health professionals in the areas predominantly where FGM takes 
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Target 5.4 Recognize and value unpaid care and domestic work through the 

provision of public services, infrastructure and social protection policies and the 

promotion of shared responsibility within the household and the family as 

nationally appropriate 

 

Indicator 5.4.1: Proportion of time spent on unpaid domestic and care work, by sex, age  

(15+, 15-24, 25-44, 45-54, 55-64 and 65+) and location (urban/rural/estate) 

 

The numbers for unpaid care work according to age and geographical location are 

presented in the table below (Department of Census and Statistics, Sri Lanka., 2017). 

 

Data Disaggregation Proportion of time spent on 

unpaid domestic and care work as 

a % of a 24 hour day 

Sri Lanka 16.9 

Gender 

Male  6.8 

Female 25.4 

Age 

15-24 7.6 

25-44 21.4 

45-54 19.4 

55-64 18 

65+ 14 

Sector 

Urban 16 

Rural 17.2 

Estate 14.4 

 

The data above, extracted from the Time Use Survey Report of 2017 shows that women 

spend three times as much time men spend, on unpaid domestic and care work.    

 

In terms of ages, the most economically and reproductively active cohort of the population 

spends the most amount of time on unpaid domestic and care work. The time spent by 

urban and rural populations on unpaid domestic and care work is almost the same and 

geographical location does not seem to have an impact. DCS has classified it as category 2 
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where data can be compiled by adding new modules to existing surveys or census 

questionnaire. 

 

Progress: 

• National Policy document: Vistas of Prosperity and Splendor has acknowledged the 

need for quality child care to allow greater economic participation for women  

• The 2012 census included a question on unpaid work and acknowledged the 

contribution by women towards this type of work 

• Provision for day care centres is acknowledging that childcare is unpaid work, which 

a women could earn if someone were to look after her children  

• National Home Garden programme recognizes women in small scale agriculture 

which is unpaid 

• Young men are increasingly sharing household chores with women and social 

perception is changing 

• Establishing Creches in the plantation sector 

 

Gaps: 

• No value placed on or costing done on economic terms for unpaid work yet as it is 

taken for granted  

• Unpaid care work is not fully recognized as work 

• Unpaid care work is considered a woman's work which she provides out of love 

• Low social perception of unpaid care work  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Target 5.5 Ensure women’s full and effective participation and equal 

opportunities for leadership at all levels of decision-making in political, economic 

and public life 

 

Indicator 5.5.1: Proportion of seats held by women in national parliaments and local 

governments 

 

Progress 

Recommendations:  

• National recognition for unpaid care work for the young, elderly and 

disabled persons 

• Government to place a value or hourly costing based on the intensity of 

the care work and the prerequisites for example for a person with 

disabilities or injuries 

• Enhance social perception by conducting a media campaign on the dignity 

of home-based care work  
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Despite producing the world’s first female Prime Minister and Head of Government, Sri 

Lanka’s record of women in political office is poor in comparison to other South Asian and 

Asian countries with only Maldives having fewer women in Politics.  

 

According to the National Elections Commission of Sri Lanka, In 2020, only 5.3%, that is 12 

out of 225 parliamentary seats were occupied by women. 

 

In 2004, there were only 1.9% of women elected to Local Government bodies. The Inter-

Parliamentary Union, a global organization of national Parliaments, ranked Sri Lanka 182nd 

out of 193 countries (Kamdar, Women in Sri Lanka Make up 56% of Voters but only 5% of 

Legislators , 2020).   

 

In an effort to increase this number, lobbying from the Ministry of Women and Child Affairs 

and together with national campaigns by civil society, mainly women’s groups, for a quota 

system to ensure each political party had a specific number of women running for office 

during elections.    

 

The efforts resulted in the Local Authority’s Election Act No. 16 being amended by 

incorporating a 25% quota for women in Local Government Authorities. Soon after women’s 

representation in the local government bodies increased from 2% to 22% at the elections 

held in 2017. That is from less than 100 seats to 200 seats with a total of 14,826 female 

candidates contesting at the elections. DCS classifies it as category 3 and 4 which states 

that data is available through other institutions and could be compiled, respectively. 

 

Gaps                                                                                                                                                                     

• Continuing patriarchal attitudes in political party structures  

• Verbal, psychological and at times physical violence associated in politics resulting 

in family resistance  

• High cost of campaigning   

• Non- acceptance of female leadership unless she is from a prominent political family 

or a widow of a prominent political leader  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicator 5.5.2: Proportion of women in managerial positions 

 

Progress 

• The baseline was established in 2015 as 23.7%. which in 2019 there are collectively 

28.4% of women in managerial positions, taking into account women working in the 

3 categories of Technical and Associate Professionals, Professionals and Managers, 

Senior Officials and Legislators (Department of Census and Statistics, Sri Lanka, 

2019)   

Recommendations:  

• Penalties on any form of violence against women politicians to be 

introduced and adhered/implemented strictly by the Elections 

Commission.  
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• Women and men have equal voting rights – 1931 Universal Franchise 

Local Authorities Elections (Amendment) Act No. 1 of 2016 sought to address the 

low participation of women in politics by introducing a mandatory quota of 25% for 

women. After this amendment, in the subsequent elections 29.1% of councilors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

were  women (positive change from 1.9% in 2012) 

• No formal barriers for women to participate at managerial level – yet levels are low 

 

This is a Tier 1 indicator with classification of category 1 where data is already being 

compiled by DCS. 

 

Gaps 

• Women are represented in public administrative bodies - but very few at top 

administrative (Secretary) level  

• Women are represented in trade unions and state bodies, but few in leadership 

positions or office bearers within those Trade Unions or State bodies. 

• Stereo typical attitudes to enter certain types of jobs & hold certain managerial 

posts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Target 5.6 Ensure universal access to sexual and reproductive health and 

reproductive rights as agreed in accordance with the Programme of Action of 

the International Conference on Population and Development and the Beijing 

Platform for Action and the outcome documents of their review conferences 

 

 

Indicator 5.6.1: Proportion of women aged 15-49 years who make their own informed 

decisions regarding sexual relations, contraceptive use and reproductive health care 

 

Progress 

Data from the Demographic and Health Survey of 2016 reveals that 35% of married women 

do not use contraception. However it is not clear if it is by choice.  Teenage pregnancies are 

at a rate of 4.6% with sub-national disparities of 5-8%. As a result, it is estimated that 650 

unsafe abortions take place daily in Sri Lanka, with no recent evidence of a decline, and 

80% are estimated to be accessed by married women above the age of 30 (Department of 

Census and Statistics, Sri Lanka, 2016). 

 

Teenage pregnancies, unsafe abortions and older women accessing unsafe abortions 

indicate the lack of timely information and choice for women. Trends in contraceptive use17 

Recommendations  

• Make it mandatory to have Gender balance in appointments to all independent 

commissions, Private sector Boards etc. 

• If proportion of women in managerial positions are low due to childcare 

responsibilities, promote all government departments to have crèche facilities  
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shows a decline in female sterilization since 1987 up to 2016 but an increase in the use of 

modern contraceptive methods.  

 

This is a Tier 3 indicator with no internationally established methodology but DCS classifies 

as category 2, for which data can be compiled by adding new modules to on-going census 

and surveys. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Gaps 

• The lack of specific data on informed decision-making regarding sexual choices and 

reproductive health in in Lanka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicator 5.6.2 Number of countries with laws and regulations that guarantee women 

aged 15-49 years access to sexual and reproductive health care, information and 

education 

Progress 

Sri Lanka has set in place policies and guidelines to ensure reproductive health, health 

education and family planning is accessible at the local levels. The Population and 

Reproductive Health Policy of 1998, the National Maternal and Child Health Policy, The 

establishment of the Family Health Bureau and the resulting Family Planning Guidelines as 

well as the National Guideline on Sexual Harassment at work place are examples of such 

provisions. This is a Tier 3 indicator with no internationally established methodology to 

collect data and DCS categorizing as indicators corresponding to regional or global levels. 

 

Gaps 

• Men assume sexual and reproductive health information is mainly for females and 

tends not to see this information at the local level 

 

 

 

 

 

 

 

Target 5.a Undertake reforms to give women equal rights to economic resources, 

as well as access to ownership and control over land and other forms of property, 

financial services, inheritance and natural resources, in accordance with national 

laws 

 

Recommendations:  

• Timely community level family planning advice and support  

• Public Health midwife to speak to husband and wife together regarding 

reproductive health and contraception  

  

 

 

 

 

 

 

 

Recommendations:  

• All policies and programmes to be extended to cover men along with 

women 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

Indicator 5.a.1 (a) Proportion of total agricultural population with ownership or secure 

rights over agricultural land, by sex; and (b) share of women among owners or rights-

bearers of agricultural land, by type of tenure 

 

Progress 

Women have property rights and inheritance rights apart from provisions in the Land 

Ordinance and customary law. A review of customary laws is currently taking place.                                                                                

Reforms of Land Ordinance which has gender discriminatory provisions too is on-going but 

very slow progress. 

 

 

 

 

 

 

Indicator 5.a.2 Proportion of countries where the legal framework (including customary 

law) guarantees women’s equal rights to land ownership and/or control 

 

The Married Women’s Property Ordinance 1923, is Sri Lanka’s general law on matrimonial 

property rights.  This law allows a woman to hold, acquire, or dispose of any movable or 

immovable property without the consent if her husband. This applies to all property 

belonging to a women at the time of marriage and property acquired after marriage. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Target 5.b Enhance the use of enabling technology, in particular information 

and communications technology, to promote the empowerment of women 

 

Indicator 5.b.1 Proportion of individuals who own a mobile telephone, by sex 

 

The following can be used as an indication to the access women and men have to mobile 

telephones as well as other electronic devices as well as literacy when it comes to 

technology. This is also an indication of the potential to have freedom to use a technology 

of choice and utilize it for economic aspects. 

 

The overall Computer literacy in Sri Lanka is 32%. This is an overall increase from 27.5% in 

2018. Breaking down the values further 33.9% of men and 30.4% of women are computer 

literate according to survey findings in 2020 (Department of Census and Statistcs, Sri Lanka, 

2020)  Digital Literacy rates fir Sri Lanka in 2020 are 49.5% with the value for men being 

53% and women being 46.2%.  

Recommendations 

• Provide women with more information and access to modern and a variety of 

contraception methods  

 

Recommendations 

• Create more awareness among women about specific legislation that 

supports them 
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In 2020, there were 138,8 Mobile phone subscribers, per 100 people according to the 

International Telecommunication Union48  

 

                                                     

                                                                                                                                                                            

                                                                                                     

Indicator 5.c.1 Proportion of countries with systems to track and make public 

allocations for gender equality and women’s empowerment 

 

 

Target 5.c Adopt and strengthen sound policies and enforceable legislation for 

the promotion of gender equality and the empowerment of all women and girls 

at all levels 

 

Indicator 5.C.1: Proportion of countries with systems to track and make public 

allocations for gender equality and women’s empowerment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Progress 

Gender Responsive Budgeting is a methodology to track public funds for gender equality 

that commenced in Sri Lanka within the last 3 to 4 years. Capacity building for gender 

responsive budgeting is now taking place among several government departments in Sri 

Lanka. Scoping studies on GRB has been done and Key Performance Indicators are to be 

developed shortly.  

 

Gaps 

• No GRB policy/or advocacy for such policy 

• No sub-national level GRB tracking   

• No sector budget analysis 

  

The indicator is Tier 3 with no internationally established methodology available, however 

DCS has classified the indicator as 3 and 4 where data is available through other agencies 

and can be compiled by them. 

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 
48 https://www.theglobaleconomy.com/Sri-Lanka/Mobile_phone_subscribers_per_100_people/ 

Recommendations 

• Encourage telecommunication companies to develop specific products or 

packages for rural women, especially areas where areas have weak 

signals or little telecommunication  

•  

•  

•  

•  

•  

• inforstructure 

Recommendations 

• Promote support and build capacities on Gender responsive budgeting and 

ensure it is done as a regular practice among women’s organizations. 
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Chapter 6: SDG 16 Progress, Gaps and Recommendations  

 

As indicated in the table in Chapter 3, SDG 16 has a total of 23 indicators to which countries 

can report their progress against. Sri Lanka can report only on 5 of those indicators based 

on official data currently available with Government. For indicators that Sri Lanka cannot  

report on due to lack of data, on brief update is provided on the subject area for knowledge 

building. 

 

Target:16.1 Significantly reduce all forms of violence and related death rates 

everywhere 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Indicator 16.1.1: Number of victims of intentional homicide per 100,000 population, by 

sex and age 

 

Progress 

The UN Office of Drugs and Crime (UNODC), defines intentional homicide in its Global Study 

on Homicides of 2014, as ‘Within the broad range of violent deaths, the core element of 

intentional homicide is the complete liability of the direct perpetrator, which thus excludes 

killings directly related to war or conflicts, self-inflicted death (suicide), killings due to legal 

interventions or justifiable killings (such as self-defence)  

 

The baseline rate in 2015 was 2.3 victims per 100,000 population, and 3.7 male and 1 

female per 100,000 population. In 2018, the rate for Sri Lanka is listed as 2.42 cases per 

100,000 population which is a total of 514. 

 

In order to give further perspective to total intentional homicide cases, we may look at the 

statistics released by the Sri Lanka Police which are shown in absolute numbers per year.  

In 2020 the total number of homicide cases reported was 464 and in 2019 and 2018 these 

numbers were 479 and 489 respectively49. The published Sri Lanka Police data is not sex 

disaggregated and therefore is not possible to know the sex of the victims or the offenders. 

However the numbers indicate a reducing trend and this provides some indication of the 

reduced incidence of this serious crime. 

 

This is a Tier 1 indicator and a DCS classification of category 1 where data is compiled 

regularly. 

 

Gaps 

• Age groups of the victims or their sex is not provided by the Police.   

• Time duration to convict/charge a suspect is too long 

 

 

Recommendations  

• Data should be collected and listed in more detail.  

 

 

 
49 https://www.police.lk/index.php/item/138-crime-statistics 

https://www.police.lk/index.php/item/138-crime-statistics
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Indicator 16.1.2 Conflict-related deaths per 100,000 population, by sex, age and cause 

 

Conflict related deaths are broader than battle related deaths as it includes killings that 

amount to war crimes, such as targeting of civilians or of military ´hors combat´, killings 

associated with a conflict (but not accompanied by a battle between warring parties) such 

as one-sided killings, pogroms and genocides (The United Nations office of Drugs and Crime 

statistics, 2021). 

 

The World Bank reported Sri Lanka as having 2 conflict related deaths in the year 2018.  

 

Gaps 

• The data is not sex disaggregated. 

 

Indicator 16.1.3: Proportion of population subjected to physical, psychological and 

sexual violence in the previous 12 months 

 

Progress 

The proportion of population in Sri Lanka that faced physical, psychological and sexual 

violence is 62.6, when collection of data to report on this indicator was first identified50.  

 

 

Gaps  

Data is not disaggregated according to sex and therefore difficult to see how many women 

committed these crimes.  

 

 

Recommendations  

 

 

 

 

Indicator 16.1.4: Proportion of population that feel safe walking alone around the area 

they live 

 

The United Nations Population Fund (UNFPA) in Sri Lanka conducted the country’s first 

national survey on sexual harassment in public transport to understand the prevalence of 

the issue. Initial data collection revealed that up to 90% of female respondents were 

affected by some form or the other by sexual harassment in public buses and trains at least 

once in their lifetime51. The study further mentions that only 4% had reported such incidents 

to the police.  

 
50 www.statistics.gov.lk/sdg/index.php/sdg/indicator/16/1/3 

 
51 https://srilanka.unfpa.org/sites/default/files/pub 

pdf/Online_DoesSheTravelSafe_Report%2001032019-compressed_1.pdf 

 

Recommendations  

• Data should be collected by adding new questions on to the Household Census and 

statistics survey questionnaire 

http://www.statistics.gov.lk/sdg/index.php/sdg/indicator/16/1/3
https://srilanka.unfpa.org/sites/default/files/pub%20pdf/Online_DoesSheTravelSafe_Report%2001032019-compressed_1.pdf
https://srilanka.unfpa.org/sites/default/files/pub%20pdf/Online_DoesSheTravelSafe_Report%2001032019-compressed_1.pdf
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Although this may not be a direct reflection of overall safety of a neighbourhood per say, it 

does reflect the circumstances and the environment that that essentially half the population 

face while reaching their homes after education, employment activities or a mere journey 

to buy food to a nearby marketplace. The very low rate of reporting such incidents is also a 

reflects the seriousness of action taken by the authorities and the confidence of the public 

in those actions taken. 

 

Thus study highlights the importance of ensuring safety in and around the areas where 

people live and that mainstreaming of gender and awareness of gender-based violence 

among these stakeholders and the population in general was significant to monitor and 

gather data in a continuous manner to improve the situation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Target: 16.2   End abuse, exploitation, trafficking and all forms of violence 

against and torture of children 

 

Indicator 16.2.1: Proportion of children aged 1-17 years who experienced any physical 

punishment and/or psychological aggression by caregivers in the past month 

  

According to UNCEF, the United Nations agency that has a mandate to protect children, Sri 

Lanka lacks a national child protection framework, which means that there are no 

established nation-wide accepted guidelines or standards of how to respond to a specific 

situation of physical punishment or aggression towards a child.  

 

It further states that several communities lack the ability to identify and respond early to 

the needs of children, especially children of disadvantaged communities or children with 

disabilities that do not have suitable parental support schemes to provide the type of safety 

net that they and their families need. 

 

In the Sri Lankan context, social and cultural norms tolerate emotional, physical and sexual 

violence against children. Physical punishments especially to boys was rampant a few 

decades ago and to a lesser extent at present. In most cases parents, teachers and children 

themselves are often unaware of how to access and utilize child protection services even if 

an aggression or violation is experienced52.  

 
52 UNICEF Sri Lanka website  https://www.unicef.org/srilanka/child-protection 

 

Recommendations  

• A new module on neighbourhood safety can be added to the Household Census 

and Population Survey questionnaire in order to obtain a measure of safety. 

• A holistic approach to address the issue of sexual harassment in public transport 

and neighbourhoods through multi-sectoral coordination, within the transport, 

police, justice and social welfare sectors need to be further developed through 

strengthened partnerships. 

https://www.unicef.org/srilanka/child-protection
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Most importantly this also means that there is a reluctance of reporting and therefore 

limited basis for data collection to be able to report on this particular indicator. The 

statistics published by Sri Lanka Police however indicate 76 cases of cruelty to children 

reported in 2020 with 14 Plaints filed and a total of 75 cases pending an outcome. In 2019 

there were 80 cases were reported with 20 Plaints filed and 77 total cases pending outcome. 

This gives an indication of how few cases are reported to the Police for follow-up action27.   

 
Further efforts need to be made at several levels in several sectors to be able to obtain data 

and address issues of physical punishment and psychological aggression by care givers, 

including parents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicator 16.2.2: Number of victims of human trafficking per 100,000 population, by 

sex, age and form of exploitation 

 

Progress 

The prolonged civil conflict coupled with economic downturns at various points in the past 

few decades in Sri Lanka has forced people in to leaving the shores of Sri Lanka due to 

economic or political victimisation and disadvantage. This has spurred on the increase of 

incidents of human trafficking abuse and exploitation, especially in the guise of overseas 

employment.  

 

Sri Lanka signed the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, 

especially women and children in year 2000 and made amendments to Sri Lanka’s Penal 

Code in 2006, to identify all forms of trafficking as a grave crime, punishable for up to 20 

years of imprisonment. The Protocol was approved in 2015 and in 2019 ratified the 2014 

Forced Labour Protocol which supplements the ILO Forced Labour Convention of 1930. 

International commitments gave rise to Sri Lanka developing a Strategic National Action 

Plan to combat human trafficking through multi-stakeholder interventions, lead by a 

national Task Force chaired by the Ministry of Justice. This national action plan is supported 

and implemented by State agencies together with international and local organizations with  

combined resources through collaboration, coordination and information sharing.   

 

Through this process Sri Lanka Police tabulates information on reported cases of human 

trafficking, investigations, prosecutions and convictions. According to published data by the 

Sri Lanka Police, there were 23 cases of human trafficking in 2018, in 2019 it dropped to 9 

and in 2020 the numbers increased to 28 (Sri Lanka Police website, 2020). These numbers 

Recommendations  

• Improvement in financial and human resource capacities of government agencies, 

non-government partners and communities on the ground to support prevention 

and respond to instances of child abuse, neglect or exploitation. 
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are totals and not per 100,000 population. What the numbers do not indicate is the number 

of victims in total as the prosecution of an offender does not necessarily reflect the number 

of persons who have fallen victim to the actions of that individual. Therefore, Sri Lanka 

would have to make further efforts to identify and record by sex, age and form of 

exploitation the number of persons affected by human trafficking. 

 

Gaps 

• While data on human trafficking perpetrators is being collected on an official 

nation-wide level, data on victims is not clear at all.   

• The data collected on human trafficking is not disaggregated into sex and age and 

in most instances the prosecution is for procuration and not human trafficking per 

say, which skews the data even further.  

 

 

   Recommendations 

• The data collected must be further expanded to detail age and sex of those affected 

by the perpetrator of human trafficking.  

 

 

 

 

Indicator 16.2.3: Proportion of young women and men aged 18‑29 years who 

experienced sexual violence by age 18 

 

Different forms of sexual and gender-based violence have been recorded in Sri Lanka 

through research, administrative notes and official statistical records. These indicate types 

of violence such as rape, sexual abuse, intimate partner violence, domestic violence, violence 

during pregnancy and a sexual harassment on public transport, that are generally prevalent 

in Sri Lanka (Australian Council for International Development , 2021). The research varies 

in population groups, geographical regions, sample sizes and methodology and therefore 

cannot be collated or compared. No national level surveys  have been conducted on sexual 

violence and therefore no comprehensive official data is available to identify the proportion 

of young women and men between the ages of 18-29 who have experienced sexual violence.  

 

Sri Lanka however is currently implementing a National Action Plan to address sexual and 

gender-based violence (SGBV National Action Plan) which was envisioned predominantly to 

ensure a ‘violence free life for women and children’ and is significant in that it was developed 

through a multi-sectoral approach involving the engagement of Ministries representing 9 

sectors in 2016. This policy and commitment by the sectoral Ministries further reinforces 

Sri Lanka’s zero tolerance to sexual and gender based violence in all spheres.  

 

Data collection is specified in situations of natural emergencies and disasters as well in 

labour migration within the SGBV National Action Plan.  

 

Gaps 

• Data on sexual violence is not collected based on age categories and therefore 

reporting against this indicator is not possible at this stage. 
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Target 16.3: Promote the rule of law at the national and international levels and 

ensure equal access to justice for all 

 

 

Indicator 16.3.1: Proportion of victims of violence in the previous 12 months who 

reported their victimization to competent authorities or other officially recognized 

conflict resolution mechanisms 

 

Efforts have been made at the national level to improve access to justice for excluded and 

vulnerable groups through the strengthening of victim and witness protection mechanisms.  

 

The introduction of a women and children’s unit within Sri Lanka Police and establishing 

separate Women and Children’s desks at each Police Station has made it more conducive 

for victims, especially women and child victims to file a complaint and seek legal redress. 

 

 

Indicator 16.3.2: Unsentenced detainees as a proportion of overall prison population 

 

Progress 

It is a well-known fact the Sri Lankan prisons accommodate far more than the capacity it 

was originally meant to serve.  

 

According to the Department of Prisons, the baseline data available in 2015 indicated the 

proportion of unsentenced detainees against overall prison population was 0.5. The 

indicator has a Tier 2 classification. 

 

In order to support and protect personal liberties and fundamental rights of the public, 

especially during the COVID-19 pandemic, UNDP in Sri Lanka through technical 

collaboration with the Judiciary, issued a Judicial circular/order prioritizing bail as urgent 

applications with a total of over 10,000 applications heard since the beginning of the 

pandemic53. 

 

Indicator 16.3.3: Proportion of the population who have experienced a dispute in the 

past two years and who accessed a formal or informal dispute resolution mechanism, by 

type of mechanism 

 

The Legal Aid Commission of Sri Lanka provides legal advice and free legal assistance 

through lawyers to low-income groups and under special legal circumstances provides legal 

 
53 UNDP presentation on SDG 5 and SDG 16 at the CENWOR Women’s Convention, 2021. 

Recommendations  

• A mid-term evaluation of the National Action Plan on SGBV needs to take place to 

take stock of the initiatives and explore means to strengthen the data collection 

process to align it with reporting against this indicator 
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representation in courts for women who seek maintenance for themselves and or their 

children irrespective of their income status. There are 77 legal aid centres island-wide54                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Sri Lanka also has a well-functioning community mediation system which promotes 

resolution of disputes with regards to civil matters, fraud, disagreements etc. and 

geographically based special mediation facilities for land and migrant workers issues within 

Sri Lanka. Sri Lanka has 329 Mediation Boards, spread throughout the Island with more 

than 8000 mediators working on a voluntary basis36.  

 

UNDP has supported to strengthen grievance handling mechanisms for public sector  

through the formulation of anti-sexual harassment/discriminatory measures i.e respectful 

workplace guidelines33.  

 

While data exists separately through these entities, it has not been collated to a single 

location to get an overall overview of the number of persons who have accessed these 

dispute resolution mechanisms. 

 

 

 

Indicator 16.4.1: Total value of inward and outward illicit financial flows (in current 

United States dollars)  

 

Sri Lanka established the Financial Investigation Unit under the Ministry of Finance and 

Planning in 2006. This entity was revamped as a separate independent body in 2007 under 

the Central Bank’s framework and administrative structure35. In line with these during this 

period, Sri Lanka also ratified the Convention on the Suppression of Terrorist Financing Act, 

The Prevention of Money Laundering Act and the Financial Transactions Reporting Act55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Therefore despite the country establishing procedures and policies to help in addressing 

illicit financial flows to and from the country this indicator has a Tier 3 classification and 

therefore no data is available in Sri Lanka for reporting against it.  
 

There also is no internationally established methodology or standards yet available for the 

indicator. 

 

Indicator 16.4.2: Proportion of seized, found or surrendered arms whose illicit origin or 

context has been traced or established by a competent authority in line with 

international instruments 

 

Globally this indicator falls under Tier 3 as there is no internationally established 

methodology or standards yet available for the indicator, but methodology/standards are 

being (or will be) developed or tested. 

 
54 Website of the Legal Aid Commission of Sri Lanka – www.legalaid.gov.lk 

 
55 Website of the Financial Investigation Unit - 

http://fiusrilanka.gov.lk/#:~:text=The%20Financial%20Intelligence%20Unit%20(FIU)%20of%20Sri%

20Lanka%20conducts%20training,AML%2FCFT%20compliance%20for%20the 

http://www.legalaid.gov.lk/
http://fiusrilanka.gov.lk/#:~:text=The%20Financial%20Intelligence%20Unit%20(FIU)%20of%20Sri%20Lanka%20conducts%20training,AML%2FCFT%20compliance%20for%20the
http://fiusrilanka.gov.lk/#:~:text=The%20Financial%20Intelligence%20Unit%20(FIU)%20of%20Sri%20Lanka%20conducts%20training,AML%2FCFT%20compliance%20for%20the
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However under the DCS classification it falls under category 1, where data is already being 

compiled by the DCS through ongoing censuses and surveys and administrative records.  

 

As per data provided by the Sri Lanka Police 0.5 weapons have been traced per 100,000 

population in Sri Lanka56. 

 

Target :16.5  Substantially reduce corruption and bribery in all their forms 

 

Indicator 16.5.1: Proportion of persons who had at least one contact with a public 

official and who paid a bribe to a public official, or were asked for a bribe by those public 

officials, during the previous 12 months 

 

The Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruption was established in Sri 

Lanka in 1994. The Commission mandate expands to bribery, corruption and Declaration 

of Assets and Liabilities law. It is statutorily empowered to investigate and prosecute all 

complaints. Sri Lanka continues to perform poorly in the 2017 Global Corruption 

Barometer (GCB)2 with 15% - 20% of the Sri Lankan public still experiencing bribery in 

2018 which is the same as in 2013. The Sri Lanka Police appears to be the highest bribe 

accepting entity according to the data (Transparency International , 2018) 

 

There is no regularly collected data this indicator, however the DCS classifies it as category 

3 and 4 which states that data is available through other institutions and could be compiled, 

respectively through a coordinated effort. 

 

Indicator 16.5.2: Proportion of businesses that had at least one contact with a public 

official and that paid a bribe to a public official, or were asked for a bribe by those public 

officials during the previous 12 months 

 

It is interesting to note that Sri Lanka’s Bribery Act does not include private sector 

corruption. Therefore bribery or corruption that takes place in the private sector cannot be 

1taken up by the Bribery Commission. National Anti-Corruption Action Plan was launched 

in 2019 to cover 2019 - 2023. Similar to Indicator 16.5.1, data is available through other 

institutions in Sri Lanka however it is yet to be compiled.  

 

Target: 16.6   Develop effective, accountable and transparent institutions at all 

levels 

 

Indicator 16.6.1: Primary government expenditures as a proportion of original 

approved budget, by sector (or by budget codes or similar) & Indicator 16.6.2 

Proportion of the population satisfied with their last experience of public services 

 

 
56 Website for Sustainable Development Goals in Sri Lanka - 

http://www.statistics.gov.lk/sdg/index.php/sdg/indicator/16/4/2 

 

http://www.statistics.gov.lk/sdg/index.php/sdg/indicator/16/4/2
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The indicators under target 16.6 are to ensure that planning capacities at Provincial and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

District level are enhanced, budgeting and expenses are transparent and can be 

questioned at open setting such as town hall meetings.  

 

Some of the initiatives supported by UNDP in partnership with local governments have 

been; improving   virtual communication and operational capabilities of Local Authorities in 

Northern, Eastern, North Central and Uva Provinces during Covid-19 pandemic and 

supporting business continuity. Local government planning and budgeting cycles have been 

strengthened and local service delivery improved by making them more responsive to 

gender and marginalization issues57 

 

Indicator 16.6.1 is identified as a Tier 1 indicator, with an internationally established 

methodology and standards, data for this indicator is generated by at least 50% of the 

countries. DCS classifies it as category 3 and 4 with data available in other institutions but 

is yet to be compiled.  

 

Indicator 16.6.2 is identified as a Tier 3 indicator, with no internationally established 

methodology to collect data. 

 

 

Target: 16.7   Ensure responsive, inclusive, participatory and representative 

decision-making at all levels  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Indicator 16.7.1: Proportions of positions (by sex, age, persons with disabilities and 

population groups) in public institutions (national and local legislatures, public 

service, and judiciary) compared to national distributions 

 

The public sector employs or engages the highest percentage of the population than any 

other sector. Non-discrimination clauses in the Sri Lankan constitution are meant to ensure 

that there is no limitation in the types of persons filling those positions, if they possess the 

required qualifications, experience and expertise. However there are instances biased on 

based on political affiliations and memberships in Trade Unions etc.  

 

There is no internationally accepted methodology to collect data for this indicator, being 

classified as a Tier 3 indicator, DCS has classified it as category 2 where data can be 

compiled by adding new modules into on-going census and surveys. 

 

Indicator 16.7.2:  Proportion of population who believe decision-making is inclusive and 

responsive, by sex, age, disability and population group 

 

Although there is no internationally accepted methodology to collect data, being classified 

as a tier 3 indicator, DCS has classified it as category 2 where data can be compiled by 

adding new modules into on-going census and surveys. 

 

 
57 UNDP presentation on SDG 5 and SDG 16 at the CENWOR Women’s Convention, 2021. 
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Target: 16.8  Broaden and strengthen the participation of developing countries 

in the institutions of global governance 

 

Indicator 16.8.1: Proportion of members and voting rights of developing countries in 

international organizations 

 

Identified as a Tier 1 indicator, with an internationally established methodology and 

standards, data for this indicator is generated by atleast 50% of the countries. DCS classifies 

it as category 3 and 4 with data available in other institutions but is yet to be compiled.  

 

Target:  16.9 By 2030, provide legal identity for all, including birth registration 

 

Indicator 16.9.1: Proportion of children under 5 years of age whose births have been 

registered with a civil authority, by age 

 

According to a UNICEF publication in 2019 on birth registrations (Birth Registration for 

Every Child in 2030: Are we on Track?) South Asia and sub-Saharan Africa are home to 87 

per cent of all unregistered children under age 5 worldwide. However these figures do not 

necessarily reflect the ground situation in Sri Lanka which is more advanced in terms of 

access to post partem services and general health care through public health officers and 

midwives being actively engaged at the community level.  

  

As a tier 1 indicator where the indicator itself is conceptually clear and an international 

established methodology to compile data is available, which is regularly compiled by 50% 

of countries, Sri Lanka is yet to collect this data. However DCS believes by adding a new 

module in to existing questionnaires of surveys and census, data can be obtained. 

 

Target: 16.10  Ensure public access to information and protect fundamental 

freedoms, in accordance with national legislation and international agreements 

 

16.10.1 Number of verified cases of killing, kidnapping, enforced disappearance, 

arbitrary detention and torture of journalists, associated media personnel, trade 

unionists and human rights advocates in the previous 12 months 

 

16.10.2 Number of countries that adopt and implement constitutional, statutory and/or 

policy guarantees for public access to information 

 

The 19th Amendment to the Constitution of Sri Lanka acknowledged the Right to 

Information as a fundamental right. Following this the Right to Information Act was passed 

in 2016. The law at present is considered to be the third best legislation on Right to 

Information in the world, according the ranking done by Center for Law and Democracy 

(Transparency International , 2018). 

 

The government should ensure that civil society and media has the freedom and space to 

actively speak against corruption without reprisals. Furthermore, investigations should be 

completed and prosecutions initiated into the murders, disappearances and other attacks 

targeting media personnel to create an enabling environment for 
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freedom of expression (Transparency International , 2018). 

 

 

Target: 16.a Strengthen relevant national institutions, including through 

international cooperation, for building capacity at all levels, in particular in 

developing countries, to prevent violence and combat terrorism and crime 

 

Indicator 16.a: Existence of independent national human rights institutions in 

compliance with the Paris Principles & Indicator 16.b Proportion of population 

reporting having personally felt discriminated against or harassed in the previous 12 

months on the basis of a ground of discrimination prohibited under international human 

rights law 

 

The Human Rights Commission of Sri Lanka (HRCSL) was established is an independent 

Commission in 1997 with the enactment of the Human Rights Commission Act No. 21 of 

1996. The HRCSL publishes data on the number of complaints it receives at its head office 

as well as regional and district offices, based on violations to personally liberty and all other 

civil and political rights58.  

 

Indicator 16.a is identified as a Tier 1 indicator, with an internationally established 

methodology. Sri Lanka has no data to report on the indicator. Indicator 16.b is classified                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

as a tier 3 with DCS confirming that data could be compiled by adding new modules in 

existing census or surveys.                                                                             

 
58 Website of Sri Lanka Human Rights Commission – https://www.hrcsl.lk/ 

 

https://www.hrcsl.lk/
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Chapter 7: Cross-cutting Gender indicators of remaining SDGs   

 
The table below lists the gender relevant targets against each of the remaining Goals along with gender cross-cutting indicators (United 

Nations Statistics Division, 2018). The indicators for which Sri Lanka has data and are reporting on are highlighted. 
 

 

SDG Targets Gender Cross cutting Indicators 

 

 

 
 

 

 

 

1.1 By 2030, eradicate extreme poverty for all people 

everywhere, currently measured as people living on less than $1.25 

a day1. 

1.1.1 Proportion of population below the international poverty line, by sex, age, 

employment status and geographical location (urban/rural) 

1.2 By 2030, reduce at least by half the proportion of men, women 

and children of all ages living in poverty in all its dimensions 

according to national definitions 

1.2.1 Proportion of population living below the national poverty line, by sex and age 

1.2.2 Proportion of men, women and children of all ages living in poverty in all its 

dimensions according to national definitions 

1.3 Implement nationally appropriate social protection systems 

and measures for all, including floors, and by 2030 achieve 

substantial coverage of the poor and the vulnerable 

1.3.1 Proportion of population covered by social protection floors/systems, by sex, 

distinguishing children, unemployed persons, older persons, persons with 

disabilities, pregnant women, new borns, work-injury victims and the poor and the 

vulnerable 

1.4 By 2030, ensure that all men and women, in particular the poor 

and the vulnerable, have equal rights to economic resources, as 

well as access to basic services, ownership and control over land 

and other forms of property, inheritance, natural resources, 

appropriate new technology and financial services, including 

microfinance 

1.4.2 Proportion of total adult population with secure tenure rights to land, with 

legally recognized documentation and who perceive their rights to land as secure, 

by sex and by type of tenure 

1.5 By 2030, build the resilience of the poor and those in 

vulnerable situations and reduce their exposure and vulnerability 

to climate-related extreme events and other economic, social and 

environmental shocks and disasters 

1.5.1 Number of deaths, missing persons and directly affected persons attributed 

to disasters per 100,000 population 

1.b Create sound policy frameworks at the national, regional and 

international levels, based on pro-poor and gender-sensitive 

development strategies, to support accelerated investment in 

poverty eradication actions 

1.b.1 Proportion of government recurrent and capital spending to sectors that 

disproportionately benefit women, the poor and vulnerable groups 
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SDG Targets Gender Cross-cutting Indicators 

 

 
 

 

2.1 By 2030, end hunger and ensure access by all people, in 

particular the poor and people in vulnerable situations, including 

infants, to safe, nutritious and sufficient food all year round 

2.1.2 Prevalence of moderate or severe food insecurity in the population, based 

on the Food Insecurity Experience Scale (FIES) 

2.2 By 2030, end all forms of malnutrition, including achieving, by 

2025, the internationally agreed targets on stunting and wasting in 

children under 5 years of age, and address the nutritional needs of 

adolescent girls, pregnant and lactating women and older persons 

2.2.1 Prevalence of stunting (height for age <-2 standard deviation from the 

median of the World Health Organization (WHO) Child Growth Standards) among 

children under 5 years of age 

2.2.2 Prevalence of malnutrition (weight for height >+2 or <-2 standard deviation 

from the median of the WHO Child Growth Standards) among children under 5 

years of age, by type (wasting and overweight) 

2.3 By 2030, double the agricultural productivity and incomes of 

small-scale food producers, in particular women, indigenous 

peoples, family farmers, pastoralists and fishers, including through 

secure and equal access to land, other productive resources and 

inputs, knowledge, financial services, markets and opportunities for 

value addition and non-farm employment 

2.3.2 Average income of small-scale food producers, by sex and indigenous 

status 

 

 

3.1 By 2030, reduce the global maternal mortality ratio to less than 

70 per 100,000 live births 

3.1.1 Maternal mortality ratio 

3.1.2 Proportion of births attended by skilled health personnel 

3.2 By 2030, end preventable deaths of newborns and children 

under 5 years of age, with all countries aiming to reduce neonatal 

mortality to at least as low as 12 per 1,000 live births and under-5 

mortality to at least as low as 25 per 1,000 live births 

3.2.1 Under-five mortality rate 

3.3 By 2030, end the epidemics of AIDS, tuberculosis, malaria and 

neglected tropical diseases and combat hepatitis, water-borne 

diseases and other communicable diseases 

3.3.1 Number of new HIV infections per 1,000 uninfected population, by sex, age 

and key populations 

3.4 By 2030, reduce by one third premature mortality from non-

communicable diseases through prevention and treatment and 

promote mental health and well-being 

3.4.1 Mortality rate attributed to cardiovascular disease, cancer, diabetes or 

chronic respiratory disease 

3.4.2 Suicide mortality rate 
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 3.5 Strengthen the prevention and treatment of substance abuse, 

including narcotic drug abuse and harmful use of alcohol 

3.5.2 Harmful use of alcohol, defined according to the national context as alcohol 

per capita consumption (aged 15 years and older) within a calendar year in litres 

of pure alcohol 

SDG Targets Gender Cross-cutting Indicators 

 3.6 By 2020, halve the number of global deaths and injuries from 

road traffic accidents 

3.6.1 Death rate due to road traffic injuries 

3.7 By 2030, ensure universal access to sexual and reproductive 

health-care services, including for family planning, information and 

education, and the integration of reproductive health into national 

strategies and programmes 

3.7.1 Proportion of women of reproductive age (aged 15-49 years) who have their 

need for family planning satisfied with modern methods 

3.7.2 Adolescent birth rate (aged 10-14 years; aged 15-19 years) per 1,000 

women in that age group 

3.8 Achieve universal health coverage, including financial risk 

protection, access to quality essential health-care services and 

access to safe, effective, quality and affordable essential medicines 

and vaccines for all 

3.8.1 Coverage of essential health services (defined as the average coverage of 

essential services based on tracer interventions that include reproductive, 

maternal, newborn and child health, infectious diseases, non-communicable 

diseases and service capacity and access, among the general and the most 

disadvantaged population) 

3.8.2 Proportion of population with large household expenditures on health as a 

share of total household expenditure or income 

3.9 By 2030, substantially reduce the number of deaths and 

illnesses from hazardous chemicals and air, water and soil pollution 

and contamination 

3.9.1 Mortality rate attributed to household and ambient air pollution 

3.9.2 Mortality rate attributed to unsafe water, unsafe sanitation and lack of 

hygiene (exposure to unsafe Water, Sanitation and Hygiene for All (WASH) 

services) 

3.a Strengthen the implementation of the World Health 

Organization Framework Convention on Tobacco Control in all 

countries, as appropriate 

3.a.1 Age-standardized prevalence of current tobacco use among persons aged 

15 years and older 

3.b Support the research and development of vaccines and 

medicines for the communicable and non-communicable diseases 

that primarily affect developing countries, provide access to 

affordable essential medicines and vaccines, in accordance with the 

Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, 

which affirms the right of developing countries to use to the full the 

provisions in the Agreement on Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights regarding flexibilities to protect public 

health, and, in particular, provide access to medicines for all 

3.b.1 Proportion of the target population covered by all vaccines included in their 

national programme 
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SDG Targets Gender Cross-cutting Indicators 

 
 

4.1 By 2030, ensure that all girls and boys complete free, equitable 

and quality primary and secondary education leading to relevant 

and effective learning outcomes 

4.1.1 Proportion of children and young people: (a) in grades 2/3; (b) at the end 

of primary; and (c) at the end of lower secondary achieving at least a minimum 

proficiency level in (i) reading and (ii) mathematics, by sex 

4.2 By 2030, ensure that all girls and boys have access to quality 

early childhood development, care and pre-primary education so 

that they are ready for primary education 

4.2.1 Proportion of children under 5 years of age who are developmentally on 

track in health, learning and psychosocial well-being, by sex 

4.2.2 Participation rate in organized learning (one year before the official 

primary entry age), by sex 

4.3 By 2030, ensure equal access for all women and men to 

affordable and quality technical, vocational and tertiary education, 

including university 

4.3.1 Participation rate of youth and adults in formal and non-formal education 

and training in the previous 12 months, by sex 

4.4 By 2030, substantially increase the number of youth and adults 

who have relevant skills, including technical and vocational skills, 

for employment, decent jobs and entrepreneurship 

4.4.1 Proportion of youth and adults with information and communications 

technology (ICT) skills, by type of skill 

4.5 By 2030, eliminate gender disparities in education and ensure 

equal access to all levels of education and vocational training for 

the vulnerable, including persons with disabilities, indigenous 

peoples and children in vulnerable situations 

4.5.1 Parity indices (female/male, rural/urban, bottom/top wealth quintile and 

others such as disability status, indigenous peoples and conflict-affected, as data 

become available) for all education indicators on this list that can be 

disaggregate 

4.6 By 2030, ensure that all youth and a substantial proportion of 

adults, both men and women, achieve literacy and numeracy 

4.6.1 Proportion of population in a given age group achieving at least a fixed 

level of proficiency in functional (a) literacy and (b) numeracy skills, by sex 

4.7 By 2030, ensure that all learners acquire the knowledge and 

skills needed to promote sustainable development, including, 

among others, through education for sustainable development and 

sustainable lifestyles, human rights, gender equality, promotion of 

a culture of peace and non-violence, global citizenship and 

appreciation of cultural diversity and of culture’s contribution to 

sustainable development 

4.7.1 Extent to which (i) global citizenship education and (ii) education for 

sustainable development, including gender equality and human rights, are 

mainstreamed at all levels in: (a) national education policies; (b) curricula; (c) 

teacher education; and (d) student assessment 

4.a Build and upgrade education facilities that are child, disability 

and gender sensitive and provide safe, non-violent, inclusive and 

effective learning environments for all 

4.a.1 Proportion of schools with access to: (a) electricity; (b) the Internet for 

pedagogical purposes; (c) computers for pedagogical purposes; (d) adapted 

infrastructure and materials for students with disabilities; (e) basic drinking 

water; (f) single-sex basic sanitation facilities; and (g) basic handwashing 

facilities (as per the WASH indicator definitions) 
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SDG Targets Gender Cross-cutting Indicators 

 

6.2 By 2030, achieve access to adequate and equitable sanitation 

and hygiene for all and end open defecation, paying special 

attention to the needs of women and girls and those in vulnerable 

situations 

6.2.1 Proportion of population using safely managed sanitation services, 

including a hand-washing facility with soap and water 

 

7.1 By 2030, ensure universal access to affordable, reliable and 

modern energy services 

7.1.2 Proportion of population with primary reliance on clean fuels and 

technology 

 

 
 

8.3 Promote development-oriented policies that support 

productive activities, decent job creation, entrepreneurship, 

creativity and innovation, and encourage the formalization and 

growth of micro-, small- and medium-sized enterprises, including 

through access to financial services 

8.3.1 Proportion of informal employment in non-agriculture employment, by sex 

8.5 By 2030, achieve full and productive employment and decent 

work for all women and men, including for young people and 

persons with disabilities, and equal pay for work of equal value 

8.5.1 Average hourly earnings of female and male employees, by occupation, age 

and persons with disabilities 

8.5.2 Unemployment rate, by sex, age and persons with disabilities    

8.6 By 2020, substantially reduce the proportion of youth not in 

employment, education or training 

8.6.1 Proportion of youth (aged 15-24 years) not in education, employment or 

training 

8.7 Take immediate and effective measures to eradicate forced 

labour, end modern slavery and human trafficking and secure the 

prohibition and elimination of the worst forms of child labour, 

including recruitment and use of child soldiers, and by 2025 end 

child labour in all its forms 

8.7.1 Proportion and number of children aged 5-17 years engaged in child 

labour, by sex and age 

8.8 Protect labour rights and promote safe and secure working 

environments for all workers, including migrant workers, in 

particular women migrants, and those in precarious employment 

8.8.1 Frequency rates of fatal and non-fatal occupational injuries, by sex and 

migrant status 

8.8.2 Level of national compliance of labour rights (freedom of association and 

collective bargaining) based on International Labour Organization (ILO) textual 

sources and national legislation, by sex and migrant status 

 8.9 By 2030, devise and implement policies to promote sustainable 

tourism that creates jobs and promotes local culture and products 

8.9.2 Proportion of jobs in sustainable tourism industries out of total tourism 

jobs 
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SDG Targets Gender Cross-cutting Indicators 

 8.10 Strengthen the capacity of domestic financial institutions to 

encourage and expand access to banking, insurance and financial 

services for all 

8.10.2 Proportion of adults (15 years and older) with an account at a bank or 

other financial institution or with a mobile-money-service provider 

 

9.5 Enhance scientific research, upgrade the technological 

capabilities of industrial sectors in all countries, in particular 

developing countries, including, by 2030, encouraging innovation 

and substantially increasing the number of research and 

development workers per 1 million people and public and private 

research and development spending 

9.5.2 Researchers (in full-time equivalent) per million inhabitants 

 

10.2 By 2030, empower and promote the social, economic and 

political inclusion of all, irrespective of age, sex, disability, race, 

ethnicity, origin, religion or economic or other status 

10.2.1 Proportion of people living below 50 per cent of median income, by sex, 

age and persons with disabilities 

10.3 Ensure equal opportunity and reduce inequalities of outcome, 

including by eliminating discriminatory laws, policies and practices 

and promoting appropriate legislation, policies and action in this 

regard 

10.3.1 Proportion of population reporting having personally felt discriminated 

against or harassed in the previous 12 months on the basis of a ground of 

discrimination prohibited under international human rights law 

  

 

11.2 By 2030, provide access to safe, affordable, accessible and 

sustainable transport systems for all, improving road safety, 

notably by expanding public transport, with special attention to the 

needs of those in vulnerable situations, women, children, persons 

with disabilities and older persons 

11.2.1 Proportion of population that has convenient access to public transport, 

by sex, age and persons with disabilities 

11.5 By 2030, significantly reduce the number of deaths and the 

number of people affected and substantially decrease the direct 

economic losses relative to global gross domestic product caused 

by disasters, including water-related disasters, with a focus on 

protecting the poor and people in vulnerable situations 

11.5.1 Number of deaths, missing persons and directly affected persons 

attributed to disasters per 100,000 population 

11.7 By 2030, provide universal access to safe, inclusive and 

accessible, green and public spaces, in particular for women and 

children, older persons and persons with disabilities 

11.7.1 Average share of the built-up area of cities that is open space for public 

use for all, by sex, age and persons with disabilities 
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SDG Targets Gender Cross-cutting Indicators 

 

13.1 Strengthen resilience and adaptive capacity to climate-related 

hazards and natural disasters in all countries 

13.1.1 Number of deaths, missing persons and directly affected persons 

attributed to disasters per 100,000 population 

13.b Promote mechanisms for raising capacity for effective climate 

change-related planning and management in least developed 

countries and small island developing States, including focusing on 

women, youth and local and marginalized communities 

13.b.1 Number of least developed countries and small island developing States 

that are receiving specialized support, and amount of support, including finance, 

technology and capacity-building, for mechanisms for raising capacities for 

effective climate change-related planning and management, including focusing 

on women, youth and local and marginalized communities 

 

 

17.8 Fully operationalize the technology bank and science, 

technology and innovation capacity-building mechanism for least 

developed countries by 2017 and enhance the use of enabling 

technology, in particular information and communications 

technology 

17.8.1 Proportion of individuals using the Internet 

17.18 By 2020, enhance capacity-building support to developing 

countries, including for least developed countries and small island 

developing States, to increase significantly the availability of high-

quality, timely and reliable data disaggregated by income, gender, 

age, race, ethnicity, migratory status, disability, geographic location 

and other characteristics relevant in national contexts 

17.18.1 Proportion of sustainable development indicators produced at the 

national level with full disaggregation when relevant to the target, in accordance 

with the Fundamental Principles of Official Statistics 
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Chapter 8: Recommendations to mainstream SDG 5 & SDG 16 and cross 

cutting indicators into the Development Plans at the sub-national level in 

Sri Lanka. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

If Sri Lanka is to achieve the SDG targets, with only 8 years to go, it should make 

every effort to achieve the indicators set forth in the 2030 Development Agenda. It 

indeed it would be a whole-of-country, all-stakeholder effort, involving provincial and 

district levels as well.  

 

The following recommendations are made to achieve the milestones set froth in the 

indicators in SDG 5 and SDG 16 and include them in development plans at the sub-

national level: 

 

• Sensitize all key personnel at Provincial and District level on the 2030 

development agenda and the alignment of the targets and indicators with that 

of Sri Lanka’s national policies and development processes 

• Conduct a stakeholder analysis to identify potential partners within the 

Province or District that should be invited to engage more closely and 

frequently in achieving the SDG targets 

• Conduct capacity building sessions for Provincial and District authorities to 

develop Provincial and District level i.e more localized indicators for SDG 5 and 

SDG 16  

• In collaboration with the Department of Census and Statistics and relevant line 

Ministries, identify the different types of localized data to be collected for each 

local authority/council/secretariat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

• Include the efforts to localize and mainstream SDG indicators into 

development plans of the Provincial or District level authorities as a KPIs in 

periodic performance evaluations of senior managers                                                                                                                                                                    

• Engage, involve and partner with private sector, civil society and academics 

within the respective geographical area to identify their contribution toward 

achieving specific indicators 
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පෙරවදන 

කොන්තො සංවර්ධන නිලධොරිනියන්, පත්රී ෙත් වූ කොන්තො නිලධොරිනියන්, ජොතික හො උෙ ජොතික 

 ට්ටපම් කොන්තො නොයිකොවන් ප න්  අපනකුත් ෙොර්ශවකරුවන්, කොන්තො සංවිධොන ඇතුළු 

රොජය පනොවන සහ සිවිල් ස ොජ සංවිධොන සහ කොන්තො මූලිකත්වපයන් යුත් සංවිධොන තිරසොර 

සංවර්ධන අරමුණු (SDGs)  පිළිබඳව දැනුවත් කිරී ට ප    ොර්පගෝෙපද්ධශය අපේක්ෂො කරයි. 

එප න්  ප  ගින් ශ්රී ලංකොපේ ස ස්ථ සංවර්ධන ක්රියොවලිය ස ඟ ස ෙොත වන ආකොරය සහ 

කිසිපවකු  ග පනොහැරීපම් ප්රධොන  ොර්පගෝෙපද්ධශක මූලධර් ය අනුග නය කරමින් 2030 

නයොය ෙත්රය සොක්ෂොත් කර ගැනී  අපේක්ෂො කරයි. 

විපශ්ෂපයන් , ප    ොර්පගෝෙපද්ධශය ස්ී පුරුෂ ස ොජභොවීය ස ොනොත් තොවය සොක්ෂොත් 

කර ගැනී  සහ සියලු  කොන්තොවන් සහ ගැහැණු ළ යින් සවිබල ගැන්වී  ඉලක්ක කරගත් 5 

වන අරමුණ ප න් ; තිරසොර සංවර්ධනය සඳහො සො කොමී සහ සියල්ලන් ඇතුළත් වූ 

ස ොජයන්  ප්රවර්ධනය කිරී , සැ ට යුක්තිය සඳහො ප්රපේශය සැෙයී  සහ සෑ  තරොතිර ක  

ඵලදොයී, වගවීප න් සහ සියල්ලන් ඇතුළත් වූ ආයතන පගොඩනැගී  ඉලක්ක කරගත් සහ 

ඉලක්කය 16 වන අරමුණ පකපරහි අවධොනය පයොමු කරනු ඇත. ප හිදී කොන්තොවන් සහ 

ගැහැණු ළ යින් සවිබල ගැන්වී  සහ ඔවුන්පේ යහෙැවැත් , යුක්තිය සඳහො ප්රපේශය සහ 

ස ස්ත සංවර්ධනය වැඩි දියුණු කිරී  සම්බන්ධපයන් සැලකිලි ත් පේ. ශ්රී ලංකොව දැනට 

වොර්තො කරන අරමුණු  පදකට අදොළ සියලු  දර්ශකවල (ප්රොපද්ධශීයකරණය ඇතුළුව) භොවිතය 

සහ වැදගත්ක  පිළිබඳව ෙරිශීලකයන් දැනුවත් කිරී   ොර්පගෝෙපද්ධශය අරමුණු කරයි. ප   

 ොර්පගෝෙපද්ධශය කොන්තොවන්පේ සහ ගැහැණු ළ යින්පේ තත්ත්වය සහ පෙොදුපේ ස්ී පුරුෂ 

ස ොජභොවය සහ එ  දර්ශකවල සන්ිස්ථොන සොක්ෂොත් කර ගැනීපම්දී ශ්රී ලංකොපේ තත්ත්වය 

පකපරහි බලෙොන ඉතිරි අරමුණු 15 හි දර්ශක ද පෙළගස්වයි. ප   දැනු  ශ්රී ලංකොපේ ජොතික 

සංවර්ධන ක්රියොවලිය පකපරහි තිරසර සංවර්ධන අරමුණු  ගළෙො ගැනී  පිණිස රජපේ සහ 

අදොළ අපනකුත් ආයතනවල සැලසුම් සහ අයවැය සම්ෙොදන ක්රියොවලීන් සඳහො සහොය වනු 

ඇතැයි අපේක්ෂො පකපර්. එපස් , ප    ොර්පගෝෙපද්ධශය අදොළ දර්ශක සොක්ෂොත් කර ගැනීපම් 

දී ඇතිවන හිඩැස් සහ අභිපයෝගයන් තවදුරටත් හඳුනොපගන ඒවො විසඳී  පිණිස  නිර්පද්ධශ ද 

ඉදිරිෙත් කරනු ඇත. 

ප   දැනු  පගොඩනැංවීපම් ක්රියොවලිය හරහො ශ්රී ලංකොපේ 2030 සංවර්ධන නයොය ෙත්රය හුරු 

කරවී , සම්බන්ධ වී  සහ දොයක වී  සඳහො ස්ී පුරුෂ ස ොජභොවීය ස ොනොත් තොවය සහ 

කොන්තො අභිවෘද්ධිය පකපරහි දැඩි අවධොනයක් පයොමු කරන කොන්තොවන්, කොන්තො සංවිධොන 

සහ අපනකුත් සංවිධොනවලට හඬක් සැෙයී  ද  ොර්පගෝෙපද්ධශය අරමුණු කරයි.  

තිරසර සංවර්ධන අරමුණු සහ විපශ්ෂපයන්  ස්ී පුරුෂ ස ොජභොවීය වශපයන් විපශ්ෂිත 

දර්ශක පිළිබඳ වැඩි දියුණු කළ අවපබෝධය ස ග, සංවර්ධන සැලසුම් ක්රියොවලිපේ නිරත වී ට 

කොන්තොවන්ට ඇති ඉඩකඩ පුළුල් වනු ඇතැයි අපේක්ෂො පකපර්. ප    ොර්පගෝෙපද්ධශය පවත 

පයොමු වී   ගින් ශ්රී ලංකොපේ ජොතික ප්රතිෙත්ති පල්ඛනවල විස්තර කර ඇති ෙරිදි කොන්තො 

සවිබල ගැන්වීපම් ප්රගතිය සහ රට තුළ ස්ී පුරුෂ ස ොජභොවීය ස ොනොත් තොවය සොක්ෂොත් කර 

ගැනී  සඳහො අවශය ප වලම් ද ඔවුන්ට ලබො පදනු ඇත. 

 



 
4 

 

1 වන ෙරිච්පේදය: තිරසර සංවර්ධන අරමුණු යනු ප ොනවොද? සහ ශ්රී ලංකොව පකපරහි  

ඒවොපේ වැදගත්ක . 

සහස්ර සංවර්ධන අරමුණු  (MDGs) 8 සොක්ෂොත් කර ගැනීපම් කොල රොමුව අවසන් වන විට, එ  

ක්රියොවලිපයන් උගත් ෙොඩම් හරහො පගෝලීය ප්රජොව විසින්  පගෝලීය දරිද්රතොවය එය සියලු 

ආකොරවලින් අවසන් කිරී ට ෙ ණක් පනොව, සැ ට යහෙත් පලෝකයක් නිර් ොණය කිරී ට 

බොධොවක් වූ ස ොජ, ආර්ික සහ ෙොරිසරික සොධක ආ න්ත්රණය කිරී  පිණිස වඩො පුළුල් 

සංවර්ධන නයොය ෙත්රයක් සකස් කපළ්ය. සහස්ර සංවර්ධන අරමුණු  හරහො වර්ධනය වූ පෙොදු 

නයොය ෙත්රපයන් ඉදිරියට යමින්, වඩොත් ප්රගතිශීලී සහ සියල්ලන් ඇතුළත් සංවර්ධන නයොය 

ෙත්රයක් සංවර්ධනය කිරීපම් ක්රියොවලිය ප පහයවී ට රටවල් උනන්දු විය. අදොළ රජයන් 

ආරම්භපේ සිට  වයොෙොර, සිවිල් ස ොජය සහ පුරවැසියන් සම්බන්ධ කර ගත් අතර නව 

සංවර්ධන නයොය ෙත්රය සඳහො සැලසුම් කර ඇති අරමුණු සොක්ෂොත් කර ගැනී  සඳහො ඔවුන් 

දිගට  සම්බන්ධ කර ගැනී ට අපේක්ෂො කරයි. 

තිරසොර සංවර්ධනය සඳහො වූ 2030 නයොය ෙත්රය පලස හැඳින්පවන, නව සංවර්ධන නයොය 

ෙත්රපේ සහස්ර සංවර්ධන අරමුණු විසින් මින් පෙර සම්ූර්ණපයන්  ආ න්ත්රණය පනොකළ 

දරිද්රතොවය, අස ොනතොවය, ෙොරිසරික ෙරිහොනිය, පිරිසිදු බලශක්තිය, පද්ධශගුණික විෙර්යොස, 

සො ය සහ යුක්තිය ඇතුළු පගෝලීය අභිපයෝග රොශියක් ආ න්ත්රණය පකපරන තිරසොර 

සංවර්ධන අරමුණු (SDGs) පහෝ පගෝලීය අරමුණු  පලසින් හඳුන්වන ඉලක්ක 17ක් අඩංගු 

පේ.  

ඉදිරි වසර 15 ක කොලය තුළ, පෙෞද්ධගලික අංශය, සිවිල් ස ොජය සහ වෘත්ීයපේදීන්පගන් 

ස න්විත පලෝකපේ රටවල් ඔවුන්පේ ෙොර්ශ්වකරුවන් සහ හවුල්කරුවන් ස ඟ එක්ව අදොළ 

ඉලක්ක සොක්ෂොත් කර ගැනී ට පියවර ගැනී ටත්, රජපේ සෑ  තරොතිර ක  සමීෙව 

නිරීක්ෂණය කර වොර්තො කිරී ටත් ප න්  එපස් කිරී ට ජනගහනපේ සියලු  පකොටස් 

සම්බන්ධ කර ගැනී ට පෙොපරොන්දු විය1. 

තිරසර සංවර්ධන අරමුණු  17 සම්ෙොදනය  කර ඇත්පත් කිසිවකු  ගහැර පනොයොපම් අරමුණින් 

ජොතයන්තර රොමු රොශියක අරමුණු සහ අභිලොෂයන්  ත ය. ප   අරමුණු  17 ට ඉලක්ක 169 

ක් සහ දර්ශක 232 ක් සම්බන්ධ කර  ඇත. 

ප   අරමුණු එකිපකන  තනිව පනොෙවතින අතර, ඒවො  එකිපනක ස ඟ අන්තර්ක්රියො කරන 

අතර අපනයෝනය වශපයන් සම්බන්ධ දර්ශක කිහිෙයක් ද ඇත. එක් අරමුණක  ප්රගතිය විපටක 

අපනක් අරමුණුවල  ප්රගතියට සැ විට  ෙොපහ්  දොයක පේ. 

එක් එක් අරමුණ සහ ඊට අනුරූෙ ඉලක්කය යටපත් අත්කරගත් ජයග්රහණයන් වොර්තො කිරී ට 

විශ්වොසදොයක, නිවැරදි සහ යොවත්කොලීන පතොරතුරු හො දත්ත අවශය පේ. ශ්රී ලංකොව තුළ, 

එවැනි දත්ත ෙවතින බව සහතික කිරී  සඳහො ජන හො සංඛයොපල්ඛන පදෙොර්තපම්න්තුව ප්රමුඛ 

කොර්යභොරයක් ඉටු කරයි. ඔවුන් පතොරතුරුවල ෙවතින  හිඩැස් පිරවී  හැකිතොක් සහතික කිරී  

සඳහො සියලු  රොජය ආයතන ස ඟ සහපයෝගපයන් කටයුතු කරන අතර අදොළ අරමුණ ෙොදක 

කරගත් සමීක්ෂණ  ගින් හැකිතොක් නව දත්ත රැස්කරමින් සිටී. 

ශ්රී ලංකොපේ සංවර්ධන නයොය ෙත්රය තුළ තිරසර සංවර්ධන අරමුණුවල වැදගත්ක   

 
1 https://sdgs.un.org 
 

https://sdgs.un.org/
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• තිරසර සංවර්ධන අරමුණු සපුරො ගැනී  කොර්යක්ෂ  ෙොලන යොන්ත්රණයක් සොක්ෂොත් කර 

ගැනීපම් උෙොය  ොර්ගයක් පලස ශ්රී ලංකොපේ ජොතික ප්රතිෙත්ති පල්ඛනය2, (තිරසර සංවර්ධන, 

වනජීවී සහ ප්රොපද්ධශීය සංවර්ධන අ ොතයොංශය, 2018) යොන්ත්රණය සහ ජොතික ප්රතිෙත්ති, 

සැලසුම් සහ වැඩසටහන් කිහිෙයක් ස ඟ පෙළගැසී ඇත3. පම්වො ලිංගික සහ ස්ී පුරුෂ 

ස ොජභොවය ෙදනම් කරගත් ප්රචණ්ඩත්වය විසඳී  සඳහො ප්රතිෙත්ති රොමුව සහ ජොතික ක්රියොකොරී 

සැලැස්  2016 - 2020,  ොනව හිමිකම් සුරැකී  සහ ප්රවර්ධනය සඳහො වූ ජොතික ක්රියොකොරී 

සැලැස්  - 2017-2021, 2008 ජොතික කම්කරු සංක්ර ණ ප්රතිෙත්තිය සහ 2021-2025 ජොතික 

මිනිස් ජොවොරම් පිලිබඳ ක්රියොකොරී සැලැස්  ආදිපයන් ස න්විතපේ. 

• එබැවින්, තිරසර සංවර්ධන අරමුණු සහ අදොළ ඉලක්ක ජොතික සහ උෙ ජොතික 

 ට්ටමින් රජපේ වොර්තොකරණය    සඳහො පයොමු  ොර්පගෝෙපද්ධශයකි. 

• තිරසර සංවර්ධන අරමුණු ප පහයවනු ලබන්පන් අදොළ රටවල් විසින්  වන අතර ඒ 

නිසො  තිරසර සංවර්ධන අරමුණු වලට ප්රමුඛත්වය පදමින් සහ ඒවොපේ ඉලක්ක 

ගලෙොගනිමින්, ශ්රී ලංකොපේ වත් න් සන්දර්භය පිළිබිඹු කරන අතර  හිමිකොරිත්වය සහ 

වගවී  වැඩි දියුණු කරයි. 

• නීති සම්ෙොදනය කිරී  සහ  2017 අංක 19 දරන ශ්රී ලංකො තිරසොර සංවර්ධන ෙනත සහ 

ෙනපත් වගන්ති බලොත් ක කිරී  සඳහො තිරසොර සංවර්ධන කවුන්සිලයක් පිහිටුවී  හරහො ශ්රී 

ලංකොව තිරසර සංවර්ධන අරමුණු සොක්ෂොත් කරගැනී  සඳහො කැෙවී ඇත. 

 

• 2030 වන විට ප   තිරසර අරමුණු සොමුහිකව සොක්ෂොත් කර ගැනී  සඳහො දොයක වී  

සඳහො පබොපහෝ අ ොතයොංශ විසින් විවිධ අංශ පදස සැළකිලි ත්ව  ඔවුන්පේ ඉලක්ක 

පගොඩනගො ඇත. 

 

• 2030 වන විට SDG හි සොමූහික ජයග්රහණ සඳහො දොයක වී  සඳහො පබොපහෝ අ ොතයොංශ 

විවිධ අංශ පකපරහි සැළකිලි ත් පවමින් සිය  ඉලක්ක සැලසුම් කර ඇත. 

 

• එක්සත් ජොීන්පේ සංවර්ධන වැඩසටහන (UNDP) යනු 2030 සංවර්ධන නයොය ෙත්රපේ 

ප්රගතිය පිරික්ී  සඳහො පගෝලීය වශපයන් ප න්  රටවල් තුළ ප්රගතිය ඉල්ලො සිටී  සඳහො 

අනිවොර්පයන් ෙත්ව ඇති එක්සත් ජොීන්පේ  (UN) නිපයෝජිත ආයතනය වන අතර එ  නිසො 

තිරසර සංවර්ධන අරමුණු පිළිබඳ දැනු  සහ අවපබෝධය  ත රටවල්වල ධොරිතොවයන් සෑ  

 ට්ටමින්   පගොඩනගො ඇති බව සහතික කිරීපම් වගකී  ද දරයි.  

 

 

 

 

 
2 Voluntary National Review on the Status of Implementing the Sustainable Development Goals, GOSL,  
   June 2018 (pg. 31) 
 
3 Lecture by former UNSG Ban Ki Moon - https://www.coursera.org/lecture/sustainable-development-ban-ki-
moon/summary-JvkbC 
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2 වන ෙරිච්පේදය: තිරසර සංවර්ධන අරමුණු  හැඩගස්වන “P 5” පිළිබඳ පකටි 

විස්තරය: මිනිසුන්, පලෝකය, ස ෘද්ධි ත්භොවය, සො ය සහ හවුල්කොරිත්වයන්  

 

තිරසර සංවර්ධන අරමුණු වඩො පුළුල් අවධොනයක් සහිතව සකසො ඇති  ඇති අතර ඒවො 

එකිපනකට සම්බන්ධ වී ඇති ආකොරය සහ හුදකලො අරමුණු  වඩො පහොඳින් අවපබෝධ කර 

ගැනී  සඳහො "5 Ps" පලස හැඳින්පවන ක්පෂ්ත්ර 5කට වර්ග කර ඇත. ප  ගින් එක් අරමුණක 

ප්රගතිය අපනකුත් අරමුණුවල ප්රගතියට දොයක වන ආකොරය පෙන්වී ට ෙහසු වන අතර 

අරමුණු  17 හි ස ස්ත ප්රගතිය නිරීක්ෂණය කිරී ට සහ තක්පස්රු කිරී ට උෙකොරී පේ. ප   

පගෝලීය අරමුණු සඳහො වන දර්ශක ප්රගතිශීලී වන අතර සැබෑ ගැටළු පිළිබිඹු කරයි. ස හර 

රටවල් අදොළ අරමුණු ප්රගතිය වොර්තො කිරී ට හැකි වන ෙරිදි රැස් කරන ලද දත්ත වර්ග සහ 

ඔවුන් දත්ත රැස්කර ඇති කොල සී ොව තුළ දියුණුවක් පෙන්වන වන අතර අපනකුත් රටවලට 

ඔවුන්පේ සන්දර්භයට ගැලපෙන නිශ්ිත දත්ත රැස් කිරී  ආරම්භ කිරී ට අවස්ථොව තිපේ. 

ෙහත දැක්පවන පේදවල ශ්රී ලංකොපේ ප්රමුඛතො සහ කොණ්ඩ 5  ගින් ආවරණය වන ක්පෂ්ත්ර 

සම්බන්ධපයන් ඒවොපේ වර්ත ොන තත්ත්වය පිළිබඳ උදොහරණ කිහිෙයක් ස ඟ එක් එක් ‘P’ 

යටපත් වර්ගීකරණය කර ඇති අරමුණු  ලැයිස්තුගත කර ඇත. එක්සත් ජොීන්පේ හිටපු 

 හපල්කම් බෑන් කී මූන් විසින් කරන ලද කථොවකින් උපුටො ගත් පකොටස් තිරසර සංවර්ධන 

අරමුණු වර්ගීකරණය පිටුෙස ඇති ින්තනය සහ තර්කනය සෙයයි4. 

මිනිසුන් (People) 

ජොතයන්තර ප්රජොව “දරිද්රතොවය සහ කුසගින්න, සියලු ආකොරවලින් සහ සෑ   ොනයන්පගන්  

අවසන් කිරී ටත්, සියලු මිනිසුන්ට අභි ොනපයන් ප න්  ස ොනොත් තොවපයන් යුත් සහ 

පසෞඛය සම්ෙන්න ෙරිසරයක් තුළ ඔවුන්පේ සකයතොවයන් සපුරොලී ට හැකි බව සහතික 

කිරී ටත් අපේක්ෂො කර ඇත. අරමුණු  1 සහ 2 දරිද්රතොවය සහ කුසගින්න ආ න්ත්රණය කරන 

අතර අරමුණු 3 සහ 4 මිනිසොපේ පසෞඛය, යහෙැවැත්  සහ අධයොෙනපේ මූලික අවශයතො 

ආ න්ත්රණය කරයි. 5 වන අරමුණ පලොව පුරො කොන්තොවන් සහ ගැහැණු ළ යින් සවිබල 

ගැන්වීපම් ප්රධොන ස ොජ ගැටළු වලින් එකක් විසඳී ට උත්සොහ කරයි. රැකියො, ආහොර සහ 

අධයොෙනය ඇතුළුව සියලු  කොන්තොවන්ට සහ ගැහැණු ළ යින්ට ස ොන අවස්ථො තහවුරු 

කිරීප න් කොන්තොවන්ට ස ොජපේ ස ොන ඉඩක් හො අවස්ථො ලැපබනු ඇතැයි අපේක්ෂො 

පකපර්. 

 

වසර 30 ක සිවිල් ගැටු ක් තිබියදීත්, ශ්රී ලංකොව දරිද්රතො අව  කිරීපම් ප්රගතියක් ලබො ඇති 

අතර, දරිද්රතො සංඛයො දර්ශකය 8.9 (2009/2010) සිට 2019 දී  4.1  දක්වො අඩු වී ඇත. පකපස් 

පවතත් ඇතැම්  දිස්ික්ක අතර විෂ තො තව ත් ෙවතින අතර  රපට් පසසු ප්රපද්ධශවලට 
සොපේක්ෂව උතුරු හො නැපගනහිර දරිද්රතො අනුෙොතය සොපේක්ෂව ඉහළය. ශ්රී ලංකොව සිය දළ 

ජොතික නිෂ්ෙොදිතපයන් 1.6% ක් පසෞඛය සඳහො වැය කර ඇති අතර එහි සියලු  පුරවැසියන්ට 

පසෞඛය සඳහො විශ්වීය ප්රපේශය ලබො පදයි. (ශ්රී ලංකො  හ බැංකුව 2020) 

ශ්රී ලංකොපේ ජනගහනය 2019 දී වැඩිහිටි සොක්ෂරතො අනුෙොතය 92.9% ක් වූ අතර එය පලෝක 

සහ කලොපීය ප්රමිීන්ට අනුව සො ොනයයට වඩො වැඩි ය. 2019 වසපර් ෙරිගණක සොක්ෂරතොව 

 
4 https://www.coursera.org/lecture/sustainable-development-ban-ki-moon/summary-JvkbC 
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30.8%ක් වූ අතර දුරකථන භොවිත කරන්නන් 105%ක් සහ පවේ අඩවි භොවිත කරන්නන් 

32%ක් වූ බැවින් අධයොෙනපේ ඉලක්ක පවත ළඟොවී  සඳහො ඉතො පහොඳ තත්වයක විය 

(විකිපීඩියො 2021). පකපස් පවතත්, විපශ්ෂපයන්  තෘීයික අධයොෙනය සම්ූර්ණ කරන 

ගැහැණු ළ යින්පේ උසස් අධයොෙන  ට්ටම් හැරුණුපකොට, ස්ී පුරුෂ ස ොජභොවීය  

ස ොනොත් තොවය සහ කොන්තොවන් සහ ගැහැණු ළ යින් සවිබල ගැන්වී  සම්බන්ධපයන් ශ්රී 

ලංකොව ෙසුගොමී ය. 

පලෝකය (Planet) 

‘තිරසොර ෙරිපභෝජනය සහ නිෂ්ෙොදනය ඇතුළුව ග්රහපලෝකය පිරිහීප න් ආරක්ෂො කිරී , එහි 

ස්වභොවික සම්ෙත් තිරසොර පලස කළ නොකරණය කිරී  සහ පද්ධශගුණික විෙර්යොස පිළිබඳ 

හදිසි ක්රියො ොර්ග ගැනී , වර්ත ොන සහ අනොගත ෙරම්ෙරොපේ අවශයතො සඳහො සහොය විය හැකි 

ෙරිදි අරමුණු සකස් කර ඇත. 

අරමුණු  6, 12, 13,14 සහ 15 පලෝකය මුහුණ පදන අභිපයෝග ආ න්ත්රණය කරන අතර 

අනොගතය සඳහො පලෝකය සුරැකී ට ඉලක්ක සකසයි. 6 වන අරමුණ වන්පන් සියලු  මිනිසුන් 

සඳහො පිරිසිදු සහ ආරක්ෂිත ජලය සඳහො ප්රපේශය සහතික කිරී  සඳහො ජලය සහ 

සනීෙොරක්ෂොව කළ නොකරණය කිරී යි. 12 වන අරමුණ තිරසොර සංවර්ධනය සහතික කිරී  

සඳහො සුදුසු සහ ස ොනුෙොතික ෙරිපභෝජනය සහ නිෂ්ෙොදනය  පිළිබඳව ෙැහැදිළි කරන අතර 13 

අරමුණ පද්ධශගුණික විෙර්යොස සහ එහි බලෙෑම් වලට එපරහිව සටන් කිරී ට කඩිනම් 

ක්රියො ොර්ග ගැනී ට රටවල් දිරි ත් කරයි. 

අරමුණු 14 සහ 15 අෙපේ ෙෘිවිපේ ෙැවැත්  සඳහො ීරණොත් ක වන වන විනොශය සහ 

කොන්තොරකරණය නතර කරන අතර , අෙපේ සමුද්ර ෙරිසර ෙද්ධධතිපේ ප න්  අෙපේ හරිත 

ෙරිසර ෙද්ධධතිවල ආරක්ෂොව සහ තිරසොර භොවිතය අපේක්ෂො කර සිටී. විපශ්ෂපයන්  ෙරිසරය 

සම්බන්ධපයන් ගත් කල, පගොඩබි , මුහුපද්ධ පහෝ ගුවපන් පේවො, අෙ අෙපේ කලොෙපේ සහ 

ඉන් ඔේපබහි රටවල් ස ඟ සහපයෝගපයන් ක්ර ොනුකූලව හො ස ගොමීව ක්රියො කළ යුතුය5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

නිවර්තන කලොෙපේ පිහිටො ඇති දූෙත් රොජයයක් වන ශ්රී ලංකොව පුරොණපේ සිට  එහි ජල 

සම්ෙත ආශිර්වොදයක් කටගත් අතර එය රපට් සංස්කෘතික අනනයතොවපේ පකොටසක් ද විය. 

භූගත ජලය සහ  තුපිට ජලය කෘෂිකර් ොන්තය, ජල විදුලි උත්ෙොදනය, නිෂ්ෙොදනය සහ එහි 

 
5 https://www.coursera.org/lecture/sustainable-development-ban-ki-moon/summary-JvkbC 
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ජනගහනපේ අවශයතො  සපුරොලී  සඳහො පයොදො ගනී. 2019 දී, ජනගහනපයන් 91.9% කට 

ආරක්ෂිත ෙොනීය ජලය  සහ 51.8% කට නල ජලය සඳහො ප්රපේශ විය (ශ්රී ලංකො  හ බැංකුව 

2020). 2018 දී සකස් කරන ලද ප්රතිෙත්තියක් ස ඟ ප්රමිති සහ ෙරිපභෝජනය පිළිබඳ ප්රතිෙත්ති 

සංවර්ධනය කිරී  රටට අලුත් පදයකි. 

නිවර්තන කලොෙපේ පිහිටී , එහි පිහිටීපම් උස, වර්ෂොෙතනය සහ ෙපසහි සහ වෘක්ෂලතො 

වර්ගවල විවිධත්වය පහ්තුපවන්, ශ්රී ලංකොව ජජව විවිධත්වපයන් සහ රටට ආපේණික වූ 

පදයින්  පෙොපහොසත් නමුත් ආන්තික කොලගුණික තත්ත්වයන්පේ බලෙෑම් නිතර නිතර 

අත්විඳිමින් සිටී. ප ෝසම් වර්ෂොව වඩොත් ීව්ර වී ත්, නියඟ කොල සී ොවන් දරුණු වී ත් ස ඟ ශ්රී 

ලංකොවට විවිධ පද්ධශගුණික විෙර්යොසවල බලෙෑම්වලින් ගැලවිය පනොහැක. සෑ  දිශොවකින්  

රටට  ොයිම්ව ඇති සොගරය ස ඟ, ශ්රී ලංකොව සහ එහි ජනතොව  හො ෙරි ොණ ආර්ික 

ක්රියොකොරකම් ප න්  කුඩො ෙරි ොණ ජීවපනෝෙොයන් සඳහො සොගරය  ත යැපේ. එබැවින් 

පලෝක වර්ගීකරණය යටපත් ස්ථොපිත ඉලක්ක පවත ළඟොවී  අරමුණු කර ගනිමින් රට එහි 

ස්වභොවික සම්ෙත් තිරසොර පලස භොවිතො කිරී  සහතික කිරී  සඳහො උනන්දුවී   අතිශයින් 

වැදගත් පේ. 

ස ෘද්ධි ත්භොවය (Prosperity)  

‘සියලු  නුෂයයින්ට ස ෘද්ධි ත් සහ තෘේති ත් ජීවිත භුක්ති විඳිය හැකි බව සහතික කිරී ටත්, 

ආර්ික, ස ොජීය හො තොක්ෂණික ප්රගතිය ස්වභොවධර් යට අනුකූලව සිදු වන බවටත් සහතික 
කිරී ට ජොතයන්තර ප්රජොව අිෂ්ඨොනය කර ඇත. 

තිරසර සංවර්ධන අරමුණු  ගින්  ොනව සංවර්ධනය සහ පලෝකය තුළ ස්වභොවික සම්ෙත් 

ප්රපේශප න් කළ නොකරණය කිරී  පකපරහි ෙ ණක් පනොව, ආර්ික සංවර්ධනය ද 

අතයවශය බව කොරණයක් බව සලකයි. වර්ත ොනපේ රටක ආර්ික සංවර්ධනය  නිනු 

ලබන්පන් ස ෘද්ධිපයනි. පකපස් පවතත්, 7 වන අරමුණ  ගින් ආ න්ත්රණය කර ඇති ෙරිදි 

සැ ට ප්රපේශ විය හැකි විශ්වොසනීය, තිරසොර සහ සැ ට ප්රපේශ විය හැකි නවීන බලශක්තිය 

පිළිබදව පනොසලකො හැරී කින් පතොරව ස ෘද්ධිය අත් කරගත යුතුය. 

නපවෝත්ෙොදනයන් ප්රවර්ධනය කරමින්, ඵලදොයි, සැපවො  අන්තර්කරණය වන ෙරිදි සහ 

පගෘරවනීය  රැකියො සහ තිරසොර හො දැරිය හැකි යටිතල ෙහසුකම්  ගින් ද ස ෘද්ධිය අත්කර 

ගනී. පම්වො පබොපහෝ අවස්ථොවලදී ස ෘද්ධිය කරො පගන යන සොමූහික සහ අන්තර්කරනපයන් 

යුත්  වර්ධනයට බොධොවක් පලස බලෙොන අස ොනතො අඩු කිරී ට සහොය පේ. නගර සහ මිනිස ්

ජනොවොස සියල්ල අන්තර්කරණපයන් යුත් සහ ජීවත්විය හැකි ප න්  ආරක්ෂිත බව සහතික 

කිරී  වැඩි ආර්ික සංවර්ධනයකට පස්  ස ෘද්ධියට ද දොයක පේ. පම් අනුව 7, 8, 9 10 සහ 

11 අරමුණු ස ෘද්ධිය සොක්ෂොත් කර ගැනී  සඳහො අත්ෙත් කර ගත යුතු ඒවො පලස පෙොකුරු 

කර ඇත6. 

 

 

 

ශ්රී ලංකොව සතුව ජල විදුලිය, ජජව ස්කන්ධ, සූර්ය සහ සුළං වැනි පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

සම්ෙත් වර්ග කිහිෙයක් තිපේ. ශ්රී ලංකොපේ ජොතික බලශක්ති ප්රතිෙත්තියට සහ උෙොය 

 
6 https://www.coursera.org/lecture/sustainable-development-ban-ki-moon/summary-JvkbC 
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 ොර්ගවලට අනුව ෙවතින පුනර්ජනනීය බලශක්තිය ප න්  වඩො පිරිසිදු බලශක්ති සම්ෙත් 

සංවර්ධනය කරමින් 2050 වන විට රට කොබන් උදොසීන තත්ත්වයට ෙත් කිරී ට තිරසොර 

බලශක්ති අිකොරිය අපේක්ෂො කරයි6. (ශ්රී ලංකො තිරසර බලශක්ති අිකොරිය, 2021) 

පසෞභොගයපේ  ොවතට පකොවිඩ් -19 විශොල  බොධකයක් වුණි. 2019 දී වූ රැකියො අනුෙොතය 

මිලියන 8.181 සිට 20204 දී මිලියන 7.9 දක්වො ෙහත ද මින්  විටින්විට ක්රියොත් ක වූ රට  

අගුලු දැමීම් ආර්ික වර්ධනයට අති ප්රබල බලෙෑ ක් ඇති කපළ්ය (ශ්රී ලංකො  හ බැංකුව 

2020). ශ්ර  පවළඳෙල දර්ශක සියල්ල  වසංගතය පහ්තුපවන් ඍණොත් ක බලෙෑම් පෙන්නුම් 

කපළ්ය. අවිි ත් අංශපේ අය සුළු ආදොය ක් ලැබීපම් තත්වයකට මුහුණ පදන අතර, නිවපස් 

සිට වැඩ කිරී  වැනි විකල්ෙ වැඩ විිවිධොන, විි ත් රැකියොවක් පනො ැති අයපේ දුර්වලතො 

වැඩි වී ක් ඉස් තු කපළ්ය. 

ශ්රී ලංකොපේ නොගරික ජනගහනය එහි මුළු ජනගහනය මිලියන 21 න් 18% කින් ස න්විත වන 

අතර 2050 දී 30% නොගරීකරණය පවත ළඟො වනු ඇතැයි අපේක්ෂො පකපර්. අව  වශපයන් 

නොගරීකරණය වූ රටවලින් එකක් වුවද, පබොපහෝ නගර සහ පුවරයන්හි නොගරික ෙොලනය සහ 

පස්වො සැෙයීපම් අභිපයෝග තව ත් ෙවී (UNHABITAT, ශ්රී ලංකොව, 2017) . 

සො ය (Peace) 

"සො පයන් පතොර තිරසොර සංවර්ධනයක් සහ තිරසොර සංවර්ධනපයන් පතොර සො යක් තිබිය 

පනොහැක" යන්න තිරසර සංවර්ධන අරමුණු අවධොරණය කරයි. තිරසර සංවර්ධන අරමුණුවල  

ෙර ොර්ථය වන්පන් සො කොමී, යුක්තිසහගත සහ සියල්ලන් ඇතුළත් ස ොජ ස්ථොපිත කිරී යි7. 

වසර ගණනොවක් තිස්පස්  ොනව සංවර්ධනපේ සහ තොක්ෂණපේ දියුණුව හැරුණුපකොට, ගැටුම්, සිවිල් 

කැළඹීම් සහ ත්රස්තවොදය පලොව පුරො සො යට තර්ජනයක් වී ඇති අතර එය  ොනව වර්ගයොපේ 

ධනොත් ක දියුණුව ආෙසු හැරවී ට උත්සොහ කරයි. සො ය, යුක්තිය සහ අන්තර්කරණය  ප්රවර්ධනය 

කරන ශක්ති ත් සහ ස්වොධීන ආයතන පිහිටුවී  සහ ෙවත්වොපගන යො  රට තුළ සහ පගෝලීය 

වශපයන් සො ය සහතික කිරීපම් මූලික ෙදන  පේ. එබැවින් 16 වන තිරසර සංවර්ධන අරමුණ  

විපශ්ෂපයන් පලොව පුරො සො ය ප්රවර්ධනය කිරී  සහ ආරක්ෂො කිරී  අරමුණු කරයි. ශ්රී ලංකොව 

සම්බන්ධපයන් ගත් කල, ප   ඉලක්කය විපශ්ෂපයන් වැදගත් වන්පන් රට තුළ වසර 30ක සිවිල් 

ගැටු ක් ෙැවති අතර පබොපහෝ මිනිසුන් යුක් තිය සඳහො ප්රපේශය, නීති ය අනනයතොවය, ප න්  

ගැටුම්වලින් පීඩොවට ෙත් ප්රපද්ධශවල මිනිසුන් සිය නිවොස පිළිබඳ පහෝ ඉඩම් අයිතිය සඳහො ප්රපේශ වී  

අපේක්ෂො කිරී  පහ්තුපවනි. 

යුක්තිය සඳහො ප්රපේශය සහතික කිරී ට සහ ගැටුපම් ප්රතිවිෙොකවලින් පීඩොවට ෙත්වූවන්ට වන්දි 

පගවී ට ඇති අවස්ථොව සහ හැකියොව සම්න්ධපයන් ශ්රී ලංකොව යුක්තිය සඳහො ප්රපේශය සඳහො සහොය 

වී  සඳහො නව ප්රතිෙත්ති සකස් කිරී  සහ ඊට සහොය වී  සඳහො යොන්ත්රණයන් සැකසී  ස ඟ ඉහළ 

 ට්ට ක ෙවී. 2017 දී සම් ත කරන ලද සංහිඳියොව පිළිබඳ ජොතික ප්රතිෙත්තිය සකස ්කිරී  සහ 

2018  දී අතුරුදන් වූවන් පිළිබඳ පසොයො බැලී  සඳහො අතුරුදන් වූවන් පිළිබඳ කොර්යොලය ( අතුරුදන් 

වූවන් පිළිබඳ පසොයො බැලී  සඳහො අතුරුදන් වූවන් පිළිබඳ කොර්යොලය 2021) පිහිටුවී   ගින් 

ගැටුප න් පීඩොවට ෙත් වූවන් පිළිබද සතය තත්වය පසවී  පිණිස ප්රධොන වශපයන් පයොමු විය. ශ්රී 

ලංකොව එවැනි යොන්ත්රණයන් සඳහො අඛණ්ඩව ආපයෝජනය කළ යුතු අතර, බලෙෑ ට ලක් වූ සියලු  

පුද්ධගලයන්ට එවැනි යොන්ත්රණ සඳහො ප්රපේශය ඇති බව සහතික කිරී  සඳහො ූර්ණ සහපයෝගය සහ 

සම්ෙත් ලබො දී  සහතික කළ යුතුය. 

 
 

7 https://www.coursera.org/lecture/sustainable-development-ban-ki-moon/summary-JvkbC 
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හවුල්කොරිත්වයන් (Partnerships) 

විපශ්ෂපයන් දුේෙත්  සහ වඩොත්  අවදොනම්ෙොී අයවළුන් සදහො  සහභොගීත්වපයන් යුත්, 

තිරසොර සංවර්ධනය සඳහො පුනර්ජීවනය වූ පගෝලීය හවුල්කොරිත්වයක් හරහො ප   නයොය 

ෙත්රය ක්රියොත් ක කිරී ට සියලු රටවල්, සියලු ෙොර්ශවකරුවන් සහ සියලු ජනතොව.' අවශය 

පලස බලමුලු ගැන්වී ට පගෝලීය ප්රජොව අිෂ්ඨොන කර ඇත.  

හවුල්කොරිත්වයන් යනු; අපනකුත් අරමුණු 16න් සෑ  එකක්  සොක්ෂොත් කර ගැනී  සඳහො වන 

යතුරයි. සහස්ර සංවර්ධන අරමුණුවල ප න්, හවුල්කොරිත්වය යනු  රජයන් ෙ ණක් පනොව 

ජොතික ෙොර්ශවකරුවන්, පෙෞද්ධගලික අංශය, සිවිල් ස ොජය, විද්ධවතුන්, පෙොදු කැෙවීම් කරන 

කණ්ඩොයම් සහ පුද්ධගලයන් යන සියල්ලන්ට  තිරසර සංවර්ධන අරමුණු සොක්ෂොත් කර ගැනී  

සඳහො ශක්ති ත් හවුල්කොරිත්වයක් ඇති කර ගැනී  සහ ෙවත්වොපගන යො  සහතික කිරී  

ෙර  අවශයතොවයක් පලස ෙවත්ව ඇත. 

 

17 වන අරමුණ ශක්ති ත් පගෝලීය සහපයෝගීතොවපේ දැඩි අවශයතොවය අවධොරණය කරයි. ඒ 

අනුව, අෙ වඩො වැඩි සහපයෝගීතොවයන්පගන් යුතුව තව තවත් පහොඳින් හො සහපයෝගපයන් 

කටයුතු කළ යුතුය. 2030 සංවර්ධන නයොය ෙත්රය3 සොර්ථකව ක්රියොත් ක කිරී  සඳහො වූ 

හවුල්කොරිත්වයන් අතරින් අදොළ ඉලක්ක සපුරො ගැනී  සඳහො වන කොරණොවන් සඳහො 

මූලයකරණය සඳහො හවුල්කොරිත්වයන් ස හර විට වඩොත් වැදගත් පේ8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

හවුල්කොරිත්වපේ වැදගත්ක  අනු ත කරමින් සහ තිරසර සංවර්ධන අරමුණු සොක්ෂොත් කර 

ගැනී    පේගවත් කිරීපම් උත්සොහයක් පලස ප න්  2030 නයොය ෙත්රය හවුල්කොරිත්වයන් 

ස ඟ එක්ව, එක්සත් ජොීන්පේ පන්වොසික සම්බන්ධීකොරක කොර්යොලය ඉලක්ක කර ගනිමින් 

ශ්රී ලංතො රොජය නිලධොරීන්, එක්සත් ජොීන්පේ ෙද්ධධතිය (UN), විද්ධවත් ෙොර්ශව හො පෙෞද්ධගලික 

අංශය සහ සිවිල් ස ොජය ආදී ෙොර්ශවකරුවන් අතර සහපයෝගීතොව වැඩි දියුණු කිරී  සහ නව 

බහු ෙොර්ශ්වකරුවන්පේ මුලපිරීම් දිරි ත් කිරී   ගින්  පුළුල් ෙරොසයක ෙොර්ශවකරුවන් 

 
8 https://www.coursera.org/lecture/sustainable-development-ban-ki-moon/summary-JvkbC 
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සම්බන්ධ කර ගනිමින් තිරසර සංවර්ධන අරමුණු  ක්රියොත් ක කිරී ට සහොය ලබො ගැනී  

සැලසුම් කරයි.  

ශ්රී ලංකොපේ ෙවතින හවුල්කොරිත්වයන් පිළිබඳ තක්පස්රුවක් සිදුකර ඇති අතර ශ්රී ලංකො 

හවුල්කොරිත්වයන් පිළිබඳ  ොර්ග සිතිය ක්  ගින් දැනට ත් හවුල්කොරිත්වයන්හි නියැලී සිටින 

සංවර්ධන ක්රියොකොරීන්, ප්රධොන හවුල්කොරිත්වයන් සහ අදොළ ක්රියොකොරීත්වයන්, ෙොර්ශවකරුවන් 

සම්බන්ධ කර ගැනී ට උෙකොරී වන යොන්ත්රණ ප න්  තිරසර සංවර්ධන අරමුණු ක්රියොත් ක 

කිරී ට පයොමුවන අංශ පිළිබඳ දළ විශ්පල්ෂණයක් සැෙයී ට අපේක්ෂො පකපර්. හවුල්කොරිත්ව 

 ොර්ග සිතිය   ඟින් කලොපීය සහ ජොතයන්තර සංවිධොන ප න්  ආධොරක ආයතන (එක්සත් 

ජොීන්, 2021) වැනි ක්පෂ්ත්ර කිහිෙයක් හරහො නව හවුල්කොරිත්වයක් ඇති කළ හැකි පත් ොගත  

ක්පෂ්ත්ර සහ  ොතෘකො හඳුනො ගනී. 
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3 වන ෙරිච්පේදය: ශ්රී ලොංකික සන්දර්භය තුළ  තිරසොර සංවර්ධන අරමුණු  17 පිළිබඳ 

පකටි සඳහන   

අරමුණු 17 න් සෑ  එකට  කොලොනුරූපී සහ ප්ර ොණොත් ක ඉලක්ක සහ ඊට අදොළ දර්ශක ඇත. 

එබැවින් ස්ථොපිත දර්ශක පිළිබඳ වොර්තො කිරී ට දත්ත ප්රධොන අංගයකි. 2017 වසපර් ශ්රී ලංකො 

ජන හො සංඛයොපල්ඛන පදෙොර්තපම්න්තුව තහවුරු කපළ් දර්ශක 232න් 46ක් සඳහො ෙ ණක් 

දත්ත ෙවතින බවයි. ඉන්ෙසුව, සියලු රොජය ආයතන එකතු කර දත්ත සම්ෙොදනය සහ පබදො 

හැරී  සඳහො ස ස්ත රොජය ප්රපේශයක් ප්රවර්ධනය කරන ඒකොබද්ධධ පේදිකොවක් බවට ෙත් 

කරමින් තිරසොර සංවර්ධන කවුන්සිලය විසින් ජොතික තිරසොර සංවර්ධන දත්ත ද්ධවොරය ස්ථොපිත 

කර සංවර්ධනය කරන ලදී. 

2021  ොර්තු  ොසපේ දත්ත තව ත් සිතියම්ගත කරමින් තිබියදී, ශ්රී ලංකො තිරසොර සංවර්ධන 

කවුන්සිලය වොර්තො කර ඇත්පත් තවත් දර්ශක 27ක් පිළිබඳව වොර්තො කිරී ට දත්ත දැන් 

තිපබන බවයි. 

2019 වසපර් මුල් භොගපේදී පලොව පුරො ෙැතිර ගිය පකොවිඩ් -19 වසංගතය පලොව පුරො 

විනොශයක් සිදු කරමින් පෙර පනොවූ විරූ පුද්ධගල  රණ සංඛයොවක් ඇති කළ අතර ආර්ිකයන් 

ඇනහිටී ට ද  තවදුරටත් ණයගැතිභොවය ඉහළ නංවන්නට පහ්තු විය.  

ශ්රී ලංකොවටද ප   උවදුපරන් ගැලවී ට පනොහැකි විය. ජවරසය ෙැතිරී   ැඩලී  පිණිස  

ප පහයුම්  ධයස්ථොනයක් ස්ථොපිත කිරී , ජොතයන්තර පද්ධශසී ො වසො දැමී , පකොවිඩ් -19  

ආසොදිත පුද්ධගලයින්ට ප්රතිකොර කිරී  සඳහො කැෙවූ නිපරෝධොයන  ධයස්ථොන සහ පරෝහල් 

පිහිටුවී   ගින් රජය තත්වය ෙොලනය කිරී ට සෑ  උත්සොහයක්  ගත් අතර, වසංගතපේ 

බලෙෑම් තිරසර සංවර්ධන අරමුණුවල ප්රගතියට දැඩි තර්ජනයක් විය (ශ්රී ලංකො  හ බැංකුව 

2020).  

වසංගතයට පෙර, ප්රධොන වශපයන් ග්රොමීය ආර්ිකය ෙදනම් වූ ආර්ිකයක සිට නිෂ්ෙොදන සහ 

පස්වො වටො නැඹුරු වූ වඩොත් නොගරීකරණය වූ ආර්ිකයක් කරො ග න් කරමින්, රපට් 

ආර්ිකය සංක්රොන්තික අවියක ෙැවතුනි. ස ොජ දර්ශක  ගින් රට දකුණු ආසියොපේ ඉහළ  

රටවල් අතරට පශ්ර්ණිගත කර ඇති අතර අපනකුත්  ධය  ආදොයම් ලබන රටවල් ස ඟ 

සුබවොදීව  සංසන්දනයට ලක්ව ඇත (ශ්රී ලංකො  හ බැංකුව 2020). 

පකොවිඩ් -19 වසංගත තත්වය දැනට ත් ෙවතින දරිද්රතොවය සහ අස ොනතොවය වැනි අභිපයෝග 

තවදුරටත් නරක අතට හරවමින් ෙවී. රැකියො නියුක්ත පිඑරිපසන් ආසන්න වශපයන් 60% ක් 

ෙ ණ අවිි ත් අංශපේ නියැලී සිටින අතර ඇස්තපම්න්තු කර ඇති ෙරිදි මිලියන 1.9 ක් 

ජදනික වැටුේ ලබන්නන් වන අතර, ඔවුන් විශොල ෙවුල් සංඛයොවක් නිපයෝජනය කරමින් 

ඔවුන්පේ ජදනික වැටුෙ උෙයො ගැනී ට ක්ර යක් පනො ැතිව ඉතො අසරණ තත්ත්වයකට 

ෙත්ව ඇත. අතයවශය ආහොර ද්රවය සහ අපනකුත් භොණ්ඩ විදුත්-වොණිජ ක්ර පේදයන් හරහො 

අපලවි කිරී ත් ස ඟ, මූලය ගනුපදනු සඳහො හර (Debit) සහ ණයෙත් (Credit – card) භොවිතො 

කිරී  ඇතුලු  ඩිජිටල් තොක්ෂණයන් හො අනුගතවී   ත  වඩොත්  අවදොනම්ෙොීය කණ්ඩොයම් 

පකපරහි විස ොනුෙොතික බලෙෑ ක් ඇති කර තිපබන අතර ඔවුන් තවදුරටත් ආන්කිකභොවය 

පකපරහි තල්ලු වනු ඇත. ෙොසල් වසො දැමී  සහ ඔන්ලයින් තොක්ෂණය හරහො ඉපගනී  

ආරම්භ කිරී  නිසො තොක්ෂණික ය අතින් අඩු හැකියොවක් ඇති පහෝ එවන් හැකියොවක් 

පනො ැති දුේෙත් ෙවුල්වල දරුවන්ට ෙොසල් අධයොෙනය ලැබීපම් අවස්ථොව ගිලිහී පගොස් ඇත. 

වැඩිහිටියන් සහ දරිද්රතො පර්ඛොවට  දක් ඉහළින් ජීවත් වන ජනතොවද සිය ජදනික 
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වැඩකටයුතු කරගැනී ට පනොහැකිව පබොපහෝ පසයින් පීඩොවට ෙත් විය (පලෝක බැංකුව 

2021). 

අදොළ කරුණු පකපරහි පයොමු වීපම් ෙහසුව පිණිස සහ ශ්රී ලංකොව පිළිබඳව එක් එක් අරමුණ 

පකපරහි ඇතුළත් වන්පන් ප ොනවොද? යන්න පිළිබඳ වඩො පහොඳ අවපබෝධයක් සඳහො ෙහත 

වගුපේ අදොළ අරමුණු  17 පවන් පවන්ව ලැයිස්තුගත කර ඇත. පද්ධශීයකරණය කල දර්ශක  ත 

ෙදනම්ව එ  අරමුණ  සොක්ෂොත් කර ගැනී  සම්බන්ධපයන් ෙවතින වර්ත ොන තත්ත්වය, එක් 

එක් අරමුණ සඳහො මුළු ඉලක්ක ගණන සහ අදොළ දර්ශක ප න්  2021  ොර්තු 21 වන දින 

තිරසර සංවර්ධන කවුන්සිලය විසින් කරන ලද ඉදිරිෙත් කිරී  අනුව දැනට ෙවතින දත්ත  ත 

ෙදනම්ව ශ්රී ලංකොවට දැනට වොර්තො කළ හැකි දර්ශක අවසොන ීරුපේ ලැයිස්තුගත කරයි. 

එක්සත් ජොීන්පේ සංවර්ධන වැඩසටහන සහ අපනකුත් එක්සත් ජොීන්පේ 

නිපයෝජිතොයතනවල මුලපිරීම් හරහො ලබොගත් පතොරතුරු ද ප හි අදොළ ෙරිදි ලැයිස්තුගත කර 

ඇත. 

 

 

 

 

තිරසර සංවර්ධන 

අරමුණ සහ 

අරමුපණහි ස්ී පුරුෂ 

ස ොජභොවීය ෙැතිකඩ  

ශ්රී ලංකොපේ 

වර්ත ොන තත්ත්වය 

ඉලක්ක 

ගණන  

දර්ශක 

ගණන  

2021 

ඔක්පතෝබර් 

වන විට ශ්රී 
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සංපේතය  ලංකොවට 

වොර්තො 

කිරී ට 

දත්ත ඇති 

බවට 

දර්ශක 

 

 

 

සෑ  තැනක  සෑ  

ආකොරයකින්  

දුේෙත්ක  අවසන් 

කිරී   

ස ොජපේ සියලු  

කණ්ඩොයම් මුහුණ 

පදන ස්ී පුරුෂ 

ස ොජීය හො ආර්ික 

අස ොනතො 

ආ න්ත්රණය කිරී   

2016 සඳහො ශ්රී 

ලංකොපේ බහු ොන 

දරිද්රතො දර්ශක9 

(පවනත් සංවර්ධනය 

පවමින් ෙවතින 

රටවල් 100ක් ස ඟ 

සංසන්දනොත් කව) 

වූපේ10: බහු ොන 

දරිද්රතො ප්රධොන 

සංඛයොව 2.4%, 

දරිද්රතොවපේ 

ීව්රතොවය 37.5%, 

බහු ොන දරිද්රතො 

දර්ශකය 0.009, 

බහු ොන 

දරිද්රතොවයට පගොදුරු 

වීපම් අවදොන  

11.9% සහ දැඩි 

පලස බහු ොන 

දුේෙතුන් 0.2%. 

කොන්තොවන් සඳහො 

බහු ොන අනුෙොතය 

2.5 (කොන්තො 

ජනගහනපයන්%) 

සංසන්දනය 

කිරීපම්දී, 

ජොතයන්තර දරිද්රතො 

පර්ඛොවට ෙහළින් 

(දිනකට US$1.90 

ඉෙයී ) ස ස්ත 

ජනගහනපේ 

අනුෙොතය 2013 දී 

1.9 ක් වූ අතර 2016 

7 14 4 

 
9 An international measure of acute poverty covering over 100 developing countries  
10 http://www.statistics.gov.lk/Resource/en/Poverty/GMPI_Bulletin2019.pdf, page 2 
 

http://www.statistics.gov.lk/Resource/en/Poverty/GMPI_Bulletin2019.pdf
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දී එය 0.83 දක්වො 

අඩු විය. තව දුරටත් 

විස්තරොත් කව 

දක්වපතොත්, 2013 

සහ 2016 වසරවල 

ජොතයන්තර දරිද්රතො 

පර්ඛොවට ෙහළින් 

සිටින කොන්තොවන් 

සහ පිරිමින් 

සංසන්දනය 

කිරීපම්දී පිළිපවලින් 

කොන්තොවන් 1.9 සහ 

0.8 ක් සහ පිරිමින් 

2.0 සහ 0.86 ක් විය. 

වයස් කොණ්ඩ අනුව 

වයස අවුරුදු 18ට 

අඩු ජනගහනය 2.6 

සිට 1.16 දක්වො 

ඉහළ  වර්ධනයක් 

පෙන්නුම් කරයි, 

භූපගෝලීය වශපයන් 

ජොතයන්තර දරිද්රතො 

පර්ඛොපවන් ෙහළ 

ජනගහනපේ 

විශොලත  අඩුවී  

නොගරික 

ජනගහනයට වඩො 

ග්රොමීය ජනගහනය 

සඳහො වන අතර එය 

2013 සිට 2016 

දක්වො 2.3 සිට 0.95 

දක්වො අඩු විය11. 

2013 දී ස ොජ 

ආරක්ෂණ 

ෙද්ධධතියකින් 

ආවරණය වූ ස ස්ත 

ජනගහනය 41.4 ක් 

වූ අතර 2016 දී 

ප   අගය 42.3 

දක්වො සුළු වශපයන් 

වැඩි විය, එ  

 
11 Household Income & Expenditure Survey, Department of Census and Statistics & The World Bank -2013-
2016 
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කොලසී ොවන් සඳහො 

ආවරණය වන 

කොන්තො ප්රතිශතය 

41.8 සිට 42.8 

දක්වො වැඩි වූ අතර 

එය පිරිමින්ට වඩො 

0.2 ක 

ප්රතිශතොත් ක 

වර්ධනයක්  විය. 

ස ොජ ආරක්ෂණ 

ෙද්ධධතියකින් 

ආවරණය වූ වයස 

අවුරුදු 60 ට වැඩි 

ජනගහනය 

සම්බන්ධපයන් ගත් 

කල, 2013 දී 

ආවරණය 51.6% 

සිට 2016 දී 54% 

දක්වො වැඩි වී ත් 

ස ඟ 

කොන්තොවන්පේ 

තත්වය වඩො පහොඳ 

විය. ස ොජ 

ආරක්ෂණ 

ෙද්ධධතියකින් 

ආවරණය වන පිරිමි 

ජනගහනය 2013 

සිට 2016 දක්වො 

49.5 සිට 51.5 

දක්වො ෙ ණක් වැඩි 

විය (ශ්රී ලංකො 

තිරසොර සංවර්ධන 

කවුන්සිලය, 2021). 

 

 

 

කුසගින්න නි ො 

කිරී , ආහොර 

සුරක්ෂිතතොව සහ 

කොන්තොවන්පේ සහ 

 ේවරුන්පේ 

පෙෝෂණ අවශයතො 

සපුරොලී  සහ ශ්රී 

ලංකොපේ 

කෘෂිකොර්මික 

කොන්තොවන් සවිබල 

2019 වසපර් (ශ්රී 

ලංකො  හ බැංකුව, 

2020) පගෝලීය 

ආහොර සුරක්ෂිතතො 

දර්ශකපේ (GFSI)12 

රටවල් 113ක් 

අතරින් ශ්රී ලංකොව 

8 13 7 

 
12 The GFSI is measured based on the different dimensions of food availability, food affordability and its quality 
and safety. 
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පෙෝෂණය වැඩි 

දියුණු කිරී  සහ 

තිරසොර 

කෘෂිකර් ොන්තය 

ප්රවර්ධනය කිරී  

 

 

 

 

 

ගැන්වී  66 වැනි ස්ථොනයට 

ෙත්විය. වයස 

අවුරුදු 5 ට අඩු 

ළමුන් අතර අඩු 

වර්ධන වයොේතිය 

පිළිබඳ දත්ත අනුව 

2007 දී 17% සිට 

2016 දී 17.3% 

දක්වො වැඩි විය. 

නොස්තිය 15.1% ක් 

වූ අතර අවුරුදු 5 ට 

අඩු ළමුන් අතර 

 න්දපෙෝෂණය 

ෙැතිරී  පහෝ අඩු බර 

ෙැවී  ළ ො 

ජනගහනපයන් 

20.5% කි 

(සංගණන හො 

සංඛයොපල්ඛන 

පදෙොර්තපම්න්තුව, 

ශ්රී ලංකොව, 2016). 

යල සහ  හ කන්න 

පදපකහි  ශ්ර  

ඒකකයකට පබෝග 

නිෂ්ෙොදනය සහ 

කුඩො ෙරි ොණ 

පබෝග 

නිෂ්ෙොදකයින්පේ 

සො ොනය ආදොය  

පිළිබඳ දත්ත 2018 

සිට රැස්කරමින් 

ෙවී (ශ්රී ලංකො 

තිරසොර සංවර්ධන 

කවුන්සිලය, 2021). 

2030 වසපරන් 

ඔේබට ආහොර සහ 

කෘෂිකොර්මික 

කටයුතු සඳහො 

 ධය  හො දිගු 

කොලීන ෙහසුකම් 

සඳහො ශොක 16,000 

කට අික 

ප්ර ොණයක් සහ 
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සත්ව ජොන සම්ෙත් 

15,000 කට වඩො 

සුරක්ෂිත කර ඇත13. 

 

 

 

පසෞඛය සම්ෙන්න 

ජීවිතයක් සහතික 

කිරී  සහ සියලු 

වයස්වල සැ පේ   

යහෙැවැත්  

ප්රවර්ධනය කිරී  

ලිංගික හො ප්රජනක 

පසෞඛය පස්වො 

සැෙයී ,  ොතෘ  රණ 

අනුෙොත අඩු කිරී  

2017 වසපර් ශ්රී 

ලංකොපේ  ොතෘ 

 රණ අනුෙොතය 

සජීවී උෙත් 

100,000කට  රණ 

36ක් වූ අතර 2018 

වසපර්  රණ 

අනුෙොතිකය සජීවී 

උෙත් 1000කට 

 රණ 7.4ක් විය 

(පලෝක පසෞඛය 

සංවිධොනය, 2021), 

2019 වන විට 

කුසලතො සහිත  

වෘත්තිකයින් පස්වො 

සහපයන්  වූ උෙත් 

ප්රතිශතය 99.5% 

කි14.  ොර්ග අනතුරු 

පහ්තුපවන් සිදුවන 

 රණ රපට් ස ස්ත 

 රණවලින් 2.82% 

කි (වසංගත පරෝග 

ඒකකය, පසෞඛය, 

පෙෝෂණ හො පද්ධශීය 

ජවදය 

අ ොතයොංශය, 

2021). නවීන 

ක්ර වලින් ත  ෙවුල් 

සැලසුම් අවශයතො 

සපුරො ගන්නො 

ප්රජනක වයපස් 

සිටින කොන්තොවන් 

සංඛයොව 2007 දී 

55.9% සිට 2016 දී 

74.2% දක්වො වැඩි 

විය15. ජවදය 

13 27 10 

 
13 Horticultural Crop Research and Development Institute, Department of Agriculture, Sri Lanka, 2020 
14 Demographic and Health Survey, 2016, Department and Census and Statistics, Sri Lanka. 
15 Demographic & Health Survey, Department of Census & Statistics 2007 and 2016 
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නිලධොරීන්පේ 

ඝනත්වය 2015 සිට 

2017 දක්වො 

පිළිපවලින් 5% කින්  

සහ 10% කින් 

වර්ධනය විය16. 

 

සියළු  පදනො 

අන්තර්කරණය වූ 

සහ  සොධොරණ හො 

ගුණොත් ක 

අධයොෙනයක්  

සහතික කිරී  සහ 

සැ ට සිය  ජීවිත 

කොලය පුරො අවශය  

ඉපගනීපම් අවස්ථො 

ප්රවර්ධනය කිරී  

ෙොසල්වලට  ඇතුළත් 

කිරී , සහභොගීත්වය, 

අධයොෙනය සම්ූර්ණ 

කිරී  සහ ගුරුවරුන් 

පයදවී  තුළ ස්ී 

පුරුෂ ස ොජභොවීය 

ස ොනොත් තොවය 

ළඟො කර ගැනී  සහ 

සොම්ප්රදොයික පනොවන 

රැකියො ක්පෂ්ත්රවල 

කොන්තොවන් සහ 

ගැහැණු ළ යින් 

සඳහො තෘීයික හො 

වෘත්ීය අධයොෙනයට 

ඇතුළත් වී  සහ 

ඉපගනුම් සම්ූර්ණ 

කිරී  ප්රවර්ධනය 

කිරී . 

සංවිිත ඉපගනුම් 

ක්රියොවලිපේ  

සහභොගීත්ව 

අනුෙොතය (ප්රොථමික 

ඇතුළත් වීපම් 

වයසට වසරකට 

පෙර) 2015 සිට 

2016 දක්වො 95.6% 

සිට 97.7% දක්වො 

වැඩි වී ඇත17. 2015 

සිට 2016 දක්වො 

පතොරතුරු හො 

සන්නිපේදන 

තොක්ෂණ දැනු  

සහිත  තරුණ හො 

වැඩිහිටි ප්රතිශතය 

සුළු වශපයන් ඉහළ 

පගොස් ඇත18. පස්වො 

සඳහො ප්රපේශය 

සම්බන්ධපයන් ගත් 

කල, 2016 දී 

ෙොසල්වලින් 35.4% 

කට ෙ ණක් විදුලිය 

ද, 85.2% කට ඒ්ක-

ලිංගික මූලික 

සනීෙොරක්ෂොව ද, 

86.8% කට මූලික 

ෙොනීය ජලය ද 

තිබුණි19. රපට් 

රජපේ ෙොසල්වල 

අව  

10 11 4 

 
16 Annual Health Bulletin, Ministry of Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 2015 and 2017 
 
17 School Census, Ministry of Education, 2015-2016 
18 Labour Force Survey, Department of Census & Statistics, Sri Lanka, 2015 & 2016 
19 School Census, Ministry of Education, 2016 
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සංවිධොනොත් ක ගුරු 

පුහුණුව ලැබූ 

ප්රොථමික ෙොසල් 

ගුරුවරුන්පගන් 

85.6% ක්, ෙහළ 

ද්ධවිතියික 

ගුරුවරුන්පගන් 

84.7% ක් සහ ඉහළ 

ද්ධවිීයික 

ගුරුවරුන්පගන් 

76.1% ක් සිටියහ. 

 

 

 

ස්ී පුරුෂ 

ස ොජභොවීය 

ස ොනොත් තොවය 

සොක්ෂොත් කර 

ගැනී  සහ සියලු  

කොන්තොවන් සහ 

ගැහැණු ළ යින් 

සවිබල ගැන්වී  

 

පද්ධශෙොලන ආර්ික 

හො ස ොජීය 

ක්පෂ්ත්රවල සෑ  

අංශයක  ස්ී පුරුෂ 

ස ොජභොවීය 

ස ොනොත් තොවය සහ 

පවනස්පකොට 

පනොසැළකී  සහතික 

කිරී . 

ශ්රී ලංකො ආණ්ඩුක්ර  

වයවස්ථොව  ගින් 

ස්ී පුරුෂ 

ස ොජභොවය  ත 

පවනස් පකොට 

සැලකී  පනොකිරී  

සඳහො නීති ය 

ෙදන  සෙයයි. 

2016 සිට 2019 

දක්වො හිටපු පහෝ 

වත් න් 

සහකරුපවකු විසින් 

කොයික, ලිංගික පහෝ 

 ොනසික 

ප්රචණ්ඩත්වයට 

මුහුණ දුන් 

කොන්තොවන්පේ සහ 

ගැහැණු ළ යින්පේ 

පකොටස 16.6% සිට 

14.5% දක්වො අඩු වී 

ඇත20. වයස අවුරුදු 

15 සහ ඊට වැඩි 

කොන්තොවන් ෙැය 

24ක කොලය තුළ 

ත  කොලපයන් 

25.4%ක් කිසිදු 

පගවී ක් පනොලබො 

9 14 6 

 
20 Demographic & Health Survey & Women's Well-being Survey, Department of Census and Statistics, 2016 & 
2019 
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ගෘහස්ථ සහ 

රැකවරණ කටයුතු 

කරන අතර ස  

වයපස් පිරිමින් 

ඔවුන්පේ කොලපයන් 

6.8%ක් ෙ ණක් 

එවැනි කටයුතු 

පකපරහි වැය කරයි. 

රැකියො 

සම්බන්ධපයන් ගත් 

කල21, 2016 වසපර් 

කළ නොකොර 

තනතුරුවල කොන්තො 

ප්රතිශතය 25.6% 

සිට 2019 දී 28.4% 

දක්වො ඉහළ පගොස් 

ඇත. ජොතික 

ෙොර්ලිපම්න්තු සහ 

ෙළොත් ෙොලන 

ආයතනවල කොන්තො 

 න්ී ධුර ප්රතිශතය 

2016 දී 4.9% සිට 

2019 දී 5.38% 

දක්වො ඉහළ පගොස් 

ඇති අතර22 

කළ නොකොර 

තනතුරු වල 

කොන්තො ප්රතිශතය 

25.6%ක් වූ අතර 

එය 2016 වසපර්ද 

එපස්  විය23. 

සියල්ලන්ට  ජලය 

සහ සනීෙොරක්ෂොව 

පිරිසිදු ජල මූලොශ්ර සහ 

ස්ී පුරුෂ 

ස ොජභොවීය වශපයන්  

සංපේදී සනීෙොරක්ෂක 

ෙහසුකම් සඳහො 

ස ොන ප්රපේශයක් 

සුරක්ෂිත ෙොනීය 

ජලය සඳහො 

ප්රපේශය ඇති ශ්රී 

ලොංකික නිවොසවල 

ප්රතිශතය 2012/13 දී 

80.9% සිට 2020 දී 

90% දක්වො ඉහළ 

8 11 1 

 
21 Sri Lanka Time Use Survey, Department of Census and Statistics, 2017 
22 Statista Research Department, November 2021, www,statista.com 
23 Labour Force Survey, Department of Census & Statistics, Sri Lanka, 2016 & 2019 
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ලබො ගැනීපම් 

හැකියොව සහ 

තිරසොර 

කළ නොකරණය 

සහතික කිරී  

පගොස් ඇත24. 

 

 

 

සැ ට දැරිය හැකි, 

විශ්වොසනීය, 

තිරසොර සහ නවීන 

බලශක්තියට 

ප්රපේශය සහතික 

කිරී  

පිරිසිදු බලශක්තිය 

උත්ෙොදනය කිරී ට 

දොයක වන අතර  

විශ්වොසනීය, පිරිසිදු හො 

නවීන බලශක්ති 

සම්ෙත් සඳහො ස ොන 

ප්රපේශයක් 

2019 දී ශ්රී ලංකොපේ 

ස ස්ත  

ජනගහනපයන් 

100% කට විදුලිය 

සඳහො ප්රපේශය 

තිබිණි. ශ්රී ලංකොපේ 

පුනර්ජනනීය 

බලශක්ති 

ෙරිපභෝජනය 2018 

වසපර් ස ස්ත 

බලශක්ති 

ෙරිපභෝජනපේ 

ප්රතිශතයක් පලස 

51.4% කි25. ශ්රී 

ලංකොපේ 

පුනර්ජනනීය 

බලශක්ති ප්රභවයන් 

අතර ජජව 

ස්කන්ධ, සුළං, සූර්ය 

සහ භූ තොෙ ආදී 

ප්රභවයන්  ඇතුළත් 

පේ. 

5 6 1 

 

 

 

තිරසොර, සියල්ලන් 

ඇතුළත් වූ සහ 

තිරසොර ආර්ික 

වර්ධනයක් ප න්  

ූර්ණ හො ඵලදොයී 

රැකියො ප්රවර්ධනය 

සහ සැ ට යහෙත් 

රැකියො සහ වැටුේ 

ෙරතරයන්  නි ො 

කිරී , සැ ට 

පගෘරවනීය 

රැකියොවක් ප්රවර්ධනය 

කිරී  

ශ්රී ලංකොපේ ඒක 

පුද්ධගල දළ පද්ධශීය 

නිෂ්ෙොදිතපේ 

වොර්ෂික වර්ධන 

පේගය 2015 දී 4% 

සිට 2019 දී 1.7% 

දක්වො ෙහත 

වැටුණි26. පස්වො 

නියුක්ත 

පුද්ධගලයකුපේ 

වොර්ෂික දළ පද්ධශීය 

12 17 6 

 
24 https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/08/31/sri-lanka-needs-new-water-and-sanitation-
policies-to-unlock-investment-barriers 
25 https://data.worldbank.org/indicator/EG.FEC.RNEW.ZS?locations=LK 
26 Annual Estimates on National Accounts, Department of Census & Statistics, 2015 and 2019 

https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/08/31/sri-lanka-needs-new-water-and-sanitation-policies-to-unlock-investment-barriers
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/08/31/sri-lanka-needs-new-water-and-sanitation-policies-to-unlock-investment-barriers
https://data.worldbank.org/indicator/EG.FEC.RNEW.ZS?locations
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රැකියොවක් 

 

නිෂ්ෙොදිතපේ වර්ධන 

පේගය 2015 දී 

3.3% සිට 2019 දී 

0.2% දක්වො ෙහත 

වැටුණි. පස්වො 

නියුක්ත ජනගහනය 

තුළ අවිි ත් රැකියො 

අනුෙොතය 2015 දී 

59.8% සිට 2019 දී 

57.4% දක්වො සුළු 

වශපයන් අඩු විය27. 

ස්ී පුරුෂභොවය 

අනුව පවන් පවන්ව 

රැස්කල  දත්ත ද 

පෙන්නුම් කපළ් 

කොන්තොවන්ට වඩො 

පිරිමින් අවිි ත් 

රැකියො වල සිටින 

බවයි. 2011 සිට 

2019 දක්වො ස ස්ත 

විරැකියො 

අනුෙොතිකය 4.2% 

සිට 4.8% දක්වො 

වැඩි විය28. වයස 

අවුරුදු 5 සිට 17 

දක්වො වූ මුළු ළමුන් 

සංඛයොපවන් 1% ක් 

ළ ො ශ්ර පේ 

පයපදන බව 2016 

දත්තවලට අනුව 

අනොවරණය විය29. 

 

 

 

ඔපරොත්තු පදන 

යටිතල ෙහසුකම් 

පගොඩනැගී , 

සියළු  ෙරිශීලකයින් 

ඔවුන්පේ සැලසුම් සහ 

සංවර්ධනය සඳහො 

සම්බන්ධ කර 

ගැනීප න් ස්ී පුරුෂ 

ස ොජභොවීය වශපයන්  

සංපේදී යටිතල 

ෙහසුකම් සැකසී  සහ 

ආසන්නත  බස් 

නැවතුම්ෙළට 

කිපලෝමීටර් 2 ක් 

ඇතුළත ජීවත් වන 

ග්රොමීය ජනගහනපේ 

අනුෙොතය 2015 දී 

95.6% කි30. 

8 12 4 

 
27 Labour Force Survey, Department of Census and Statistics, 2015 and 2019 
28 Labour Force Survey, Department of Census & Statistics, 2011 and 2019 
29 Child Activity Survey, Department of Census and Statistics, 2016 
30 Household Income & Expenditure Survey, Department of Census & Statistics, 2013 
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සියල්ලන් ඇතුළත් 

වූ  සහ තිරසොර 

කොර්මිකකරණය 

ප්රවර්ධනය කිරී  

සහ 

නපවෝත්ෙොදනයන් 

පෙෝෂණය කිරී  

සියලු පදනො අතර 

නපවෝත්ෙොදනය 

ප්රවර්ධනය කිරී   

රැකියොව අනුව මුළු 

පස්වො නියුක්තිපේ 

ප්රතිශතයක් පලස 

නිෂ්ෙොදන පස්වො 

නියුක්තිය 2019 දී 

18% සිට 0.4% කින් 

වැඩි විය31.  

 

 

 

රටවල් තුළ සහ 

රටවල් අතර 

අස ොනතොවය 

අව  කිරී  

සියලු ආකොරපේ 

පවනස්පකොට 

සැළකීම්  සහ 

අස ොනතො අඩු කිරී   

ෙවුල්  ට් පම්  

වියදම්වල වර්ධන 

අනුෙොත 2013 දී 

7.8% ක්ව ෙැවති 

අතර එය  2016 දී 

13.3% දක්වො 

වර්ධනය විය32. 

 ධය   ආදොයම් 

සී ොපවන්  50% ට 

අඩු පුද්ධගලයින්පේ 

අනුෙොතය 12.7% 

සිට 11.48% දක්වො 

2013 සිට 2016 

වනවිට අඩු විය33. 

වැටුේ හො ස ොජ 

ආරක්ෂණය හො 

සම්බන්ධව දළ 

පද්ධශීය නිෂ්ෙොදිතපේ 

ශ්ර  දොයකත්ව 

පකොටස 2015 දී 

29% ක් වූ අතර 

2018 දී 28.6% 

දක්වො අඩු වී ඇත34. 

10 11 3 

 

 

 

නගරීක සහ මිනිස් 

ජනොවොස 

සියල්ලන් ඇතුළත් 

ආරක්ෂිත, පසෞඛය 

සම්ෙන්න සහ 

සියල්ලන් ඇතුළත් 

පෙොදු අවකොශයන්ට 

ප්රපේශය සහ එය  

සැලසුම් කිරී  

සහතික කිරී   

2012 දී, මුළු 

නොගරික 

ජනගහනපයන් 

0.8% ක් ෙ ණක් 

අඩු ෙහසුකම් සහිත 

ජනොවොස සහ 

තොවකොලික 

වොසස්ථොනවල ජීවත් 

10 15 2 

 
31 Labour Force Survey, Department of Census & Statistics, 2015 and 2019 
32 Household Income & Expenditure Survey, Department of Census & Statistics, 2013 and 2016 
33 Household Income & Expenditure Survey, Department of Census & Statistics, 2013 and 2016 
34 Annual estimates on National Accounts, Department of Census & Statistics, 2015 and 2018 
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වූ ස්ථොන බවට 

සහතික කිරී  සහ 

ඒවො ආරක්ෂිත, 

ඔපරොත්තු පදන 

සහ තිරසොර ස්ථොන 

බව තහවුරු කිරී .  

විය35. ශ්රී ලංකොපේ 

ප්රධොන නගරවල 

වොයු 

ගුණොත් කභොවය 

අනුව, පකොළඹ 

පකොටුව PM10 

 ට්ට  2019 සිට 

2020 දක්වො 80 

µg/m3 සිට 57 

µg/m3 දක්වො ෙහත 

වැටුණි. ඊට  

 හනුවර PM2 

 ට්ට  44.5µg/m3 

සිට 15.27 µg/m3 

දක්වො ෙහත වැටී 

ඇත. එක  කොල 

රොමුව.  හනුවර 

PM10  ට්ට  සහ 

බත්තරමුල්පල් 

PM2  ට්ට  

පකපස් පවතත් එ  

කොලය තුළ එ  

 ට්ටම්වල  පහෝ ඒ 

ආසන්නපේ  

ෙැවතුනි36. 

 

 

 

තිරසොර 

ෙරිපභෝජනය සහ 

නිෂ්ෙොදන රටොවන් 

සහතික කිරී  

 

 

 

 

 

ස්ී පුරුෂ ස ොජභොවීය 

වශපයන් සංපේදී 

ෙරිපභෝජන, නිෂ්ෙොදන 

සහ අෙද්රවය 

කළ නොකරණ 

ප්රතිෙත්ති සහතික කිරී  

 

 

 

 

 

 

 

තිරසොර ෙරිපභෝජනය 

සහ නිෂ්ෙොදනය 

පිළිබඳ ජොතික 

ප්රතිෙත්තියක් 2019 දී 

අ ොතය  ණ්ඩලය 

විසින් අනු ත කරන 

ලද අතර 

අන්තරොයකර අෙද්රවය 

සහ අපනකුත් 

රසොයනික ද්රවය 

කළ නොකරණය 

කිරී  සහ ජොතයන්තර 

සම්මුීන් සහ 

පප්රොපටෝපකෝල 

කිහිෙයක් ස ඟ 

අනුගත පවමින්  

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 
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35 Census of Population and Housing, Department of Census and Statistics, 2012 
36 Central Environmental Authority, Annual mean levels of fine particulate matter, 2011-2020 
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බැහැර කිරී ට 

පයෝජිතය37. 2016 

සිට 2020 දක්වො 

විශොල ස ොගම් සඳහො 

ජොතික හරිත 

වොර්තොකරණ ෙද්ධධති 

ස්ථොපිත කර 

ක්රියොත් ක පේ. හරිත 

ප්රසම්ෙොදනය පිළිබඳ 

ජොතික ප්රතිෙත්තියක් 

පකටුම්ෙත් කරමින් 

ෙවී38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37 http://www.scp.mmde.gov.lk/news_events_view.php?n_id=79 
38 Environment Planning and Economics Division, Ministry of Environment, 2020 
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පද්ධශගුණික 

විෙර්යොස සහ එහි 

බලෙෑම් වලට 

එපරහිව සටන් 

කිරී ට කඩිණම් 

පියවර ගැනී   

 

 

ස්ී පුරුෂ ස ොජභොවය 

හො ඒකොබද්ධධ 

පද්ධශගුණික තත්වයන්  

සහ ආෙදො අවදොනම් 

අව  කිරී  සහ 

කළ නොකරණය 

 

2016-2025 දක්වො ශ්රී 

ලංකොපේ පද්ධශගුණික 

විෙර්යොස බලෙෑම් 

සඳහො වූ ජොතික 

අනුවර්තන සැලැස් , 

හරිත පද්ධශගුණික 

අරමුදපලන් ඇ.පඩො. 

මිලියන 101ක් ද 

ඇතුළුව, දැනට 

ක්රියොත් ක වයොෙෘති 

පකටුම්ෙත් කරන ලදී. 

ශ්රී ලංකොපේ නකල්ස් 

කඳුවැටිය ජල 

පෙෝෂක ප්රපද්ධශපේ 

අවදොන ට ලක්විය 

හැකි ගංගො පද්රෝණිවල, 

ජල පෙෝෂක 

ප්රපද්ධශවල සහ ෙහළ 

ගංගො ආශ්රිතව ෙදිංි 

පගොවීන්පේ සහ 

කෘෂිකොර්මික වැවිලි 

ප්රජොවන්පේ 

පද්ධශගුණික 

5 8 3 
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තත්වයන්ට ඔපරොත්තු 

දීපම් හැකියොව 

ශක්ති ත් කිරී  

ප න් ,  

ජල කළ නොකරණය 

සඳහො ඒකොබද්ධධ 

ප්රපේශයක් හරහො 

වියළි කලොෙපේ කුඩො 

වතු හිමියන්පේ 

පද්ධශගුණික විචලයතො 

සහ ආන්තික සිදුවීම් 

වලට ඔපරොත්තු දීපම් 

හැකියොව ශක්ති ත් 

කිරී  වයොෙෘතිවල 

අරමුණයි. 

තිරසොර 

සංවර්ධනය සඳහො 

සොගර, මුහුද සහ 

සොගර සම්ෙත් 

සංරක්ෂණය කිරී  

සහ තිරසොර පලස 

භොවිතො කිරී  

 

 

 

ස්ී පුරුෂ 

ස ොජභොවීය වශපයන්  

සංපේදී පලස සමුද්ර 

සම්ෙත් සංවර්ධනය 

සහ සංරක්ෂණය 

පවරපළහි ස ස්ත 

දිපගන් 25 % 

(343.52 කි.මී.) 

වනජීවී සංරක්ෂණ 

පදෙොර්තපම්න්තුපේ 

ආරක්ෂිත ප්රපද්ධශ 

ජොලයට අයත් වන 

අතර සංරක්ෂණය 

සඳහො ෙරිසර 

ෙද්ධධතිය ෙදනම් 

කරගත් ප්රපේශයන් 

භොවිතො කරයි. 

උෙරි  තිරසොර 

අස්වැන්නක් ලබො 

ගැනී  සහතික 

කිරී  සඳහො39 

විපශ්ෂිත  ොළු, 

කකුළුවන් සහ 

පෙොකිරිස්සන් පතොග 

ප්ර ොණයන්  ැන 

බැලී ක් කරනු  

ලබන අතර ෙැටවුන් 

බිහි කිරීපම් 

හැකියොව ගැන ද 

සැළකිලි ත් වනු  

ලැපේ. වනජීවී 

සංරක්ෂණ 

10 10 5 

 
39 Statistical Unit, Ministry of Fisheries, 2016 and 2020 
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පදෙොර්තපම්න්තුව 

වඩොත් ආරක්ෂිත 

ප්රපද්ධශ ආවරණය 

කිරී  සඳහො තවත් 

සමුද්ර ආරක්ෂිත 

ප්රපද්ධශ ප්රකොශයට 

ෙත් කිරීපම් 

ක්රියොවලියක පයදී 

සිටී. දළ පද්ධශීය 

නිෂ්ෙොදිතපේ 

අනුෙොතයක් පලස 

ධීවර කර් ොන්තය 

2020 දී 1.1% 

 ට්ටපම් ෙවී40. 

 

 

 

පභෞමික ෙරිසර 

ෙද්ධධතිවල තිරසොර 

භොවිතය ආරක්ෂො 

කිරී , 

ප්රතිසංස්කරණය 

කිරී  සහ 

ප්රවර්ධනය කිරී , 

වනොන්තර තිරසොර 

පලස 

කළ නොකරණය 

කිරී , 

කොන්තොරකරණයට 

එපරහිව සටන් 

කිරී , ඉඩම් 

හොයනය 

නැවැත්වී  සහ 

ජජව විවිධත්ව 

හොනිය නැවැත්වී   

 

තිරසොර ෙරිසර ෙද්ධධති 

ආරක්ෂො කිරී  සහ 

කළ නොකරණය 

කිරී  සඳහො කොන්තො 

කණ්ඩොයම් ඇතුළු 

ස්වභොවික සම්ෙත් 

භොවිතො කරන්නන් 

ස ඟ සම්බන්ධ වී . 

ස්ී පුරුෂ 

ස ොජභොවීය වශපයන් 

සංපේදී සහ ස්ී පුරුෂ 

ස ොජභොවය 

අන්තර්කරණය වූ 

සංරක්ෂණ 

ප්රයත්නයන් 

ප්රවර්ධනය කිරී  

ශ්රී ලංකොපේ මුළු භූමි 

ප්ර ොණපයන් 

29.2%ක් වනොන්තර 

පේ41. ජොතික ධීවර 

හො ජලජීවී වගො 

ප්රතිෙත්තිය 2018 දී 

අ ොතය  ණ්ඩලය 

විසින් අනු ත කර 

ඇත. වැදගත් 

පගොඩබිම් සහ සමුද්ර 

ස්ථොන හඳුනොපගන 

ආරක්ෂො කර ඇති 

මුළු පහක්ටයොර 

ප්ර ොණය 

1,220,449.20 කි. 

ජීව විදයොත් ක 

සම්ෙත්  සඳහො 

ප්රපේශය සහ 

සොධොරණ හො ස   

ප්රතිලොභ පබදොගැනී  

පිළිබඳ ජොතික 

ප්රතිෙත්තියක් ද 

සකස් කර ඇති 

අතර, 2020 දී 

වනජීවී නිලධොරීන් 

විසින් නව 

12 14 8 

 
40 Statistical Unit, Ministry of Fisheries, 2016 and 2020 
41 Department of Forest Conservation, 2020 
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හඳුනොගැනීම් 1300 

කට වඩො සිදුකර 

ඇත42. 

ආක්ර ණශීලී 

පිටසක්වල ජීවී 

විපශ්ෂ පිළිබඳ 

ජොතික ප්රතිෙත්තිය 

(IAS) සහ සත්ව හො 

වෘක්ෂලතො ප්රමුඛතො 

ලැයිස්තු සකස් කර 

ඇති අතර සහ ූර්ව 

සහ ෙසු අවදොනම් 

තක්පස්රු කිරීපම් 

පප්රොපටෝපකෝල ද 

සම්ෙොදනය කර 

ඇත43. 

 

 

 

 

තිරසොර 

සංවර්ධනය සඳහො 

සො කොමී සහ 

සියල්ලන් ඇතුළත් 

ස ොජ ප්රවර්ධනය 

කිරී , සැ ට 

යුක්තිය සඳහො 

ප්රපේශය සැෙයී  

සහ සෑ  

තරොතිර ක  

ඵලදොයී, 

වගවීප න් යුතු  

සහ සියල්ලන් 

ඇතුළත් වූ ආයතන 

පගොඩනැගී  

 

ප්රචණ්ඩත්වයට තුඩු 

පදන ස්ී පුරුෂ 

ස ොජභොවය  ත 

ෙදනම් වූ 

අවධොනම්ෙොීභොවයන්  

අව  කිරී  සහ 

සියලු  ආයතනවල 

ස්ී පුරුෂ 

ස ොජභොවීය 

ස ොනොත් තොවය 

සොක්ෂොත් කර ගැනී  

ජනගහනය 

100,000 කට 

හිතො තො පකපරන 

 නුෂය 

ඝොතණයන්ට  

පගොදුරු වූවන් 

සංඛයොව 2016 සිට 

2018 දක්වො පවනස් 

වී නැත, එය 2.3 සිට 

2.5 දක්වො 

උච්ඡොවචනය 

පවමින් සිට 2015 

සහ 2018 දී නැවත 

2.3 බවට ෙත්විය44. 

පෙර  ොස 12 තුළ 

(අ) ශොරීරික 

හිංසනයට, (ආ) 

 ොනසික 

ප්රචණ්ඩත්වයට සහ 

(ඇ) ලිංගික 

හිංසනයට ලක් වූ 

100,000කට 

ජනගහන අනුෙොතය 

12 23 5 

 
42 Bio Diversity Secretariat Division, Ministry of Environment, 2020 
43 Bio Diversity Secretariat Division, Ministry of Environment, 2020 
44 Sri Lanka Police, Statistics, 2015 and 2018 
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55.2 කි45. 

ජනගහනය 

100,000 කට මිනිස් 

ජොවොරම් සංඛයොව 

0.1 ක් වන අතර 

ස ස්ත 

බන්ධනොගොර 

ජනගහනපේ 

ප්රතිශතයක් පලස 

දඬුවම් පනොලැබූ 

රැඳවියන් 2018 දී 

0.6 ක් විය46. 

ජොතයන්තර 

සම්මුීන්ට 

අනුකූලව නිසි 

බලධොරිපයකු විසින් 

නීතිවිපරෝධී 

සම්භවය  ත පහෝ 

සන්දර්භය  ත අත් 

අඩංගුවට ගත්, 

පසොයොගත්, පහෝ 

භොර දුන් ආයුධවල 

අනුෙොතය 2018 මුළු 

බන්ධනොගොර 

ජනගහනපයන් 

0.6% කි47. 

 

 

 

 

ක්රියොත් ක කිරීපම් 

 ොධයයන් 

ශක්ති ත් කිරී  

සහ තිරසොර 

සංවර්ධනය සඳහො 

පගෝලීය 

ප   පගෝලීය 

සංවර්ධන අරමුණු 

සොමූහිකව සොක්ෂොත් 

කර ගැනී  සඳහො එක් 

එක් අරමුණ පිළිබඳ 

ප්රගතිය නිරීක්ෂණය 

කිරී  සඳහො ස්ී -

පුරුෂ වශපයන් පවන් 

පවන්ව දත්ත රැස් 

කිරී  සහ රජයන්, 

පෙෞද්ධගලික අංශය 

සහ සිවිල් ස ොජය 

තිරසොර සංවර්ධන 

අරමුණු පිළිබඳ 

කවුන්සිලය 

පිහිටුවී   ගින් 

රජපේ ප්රධොන 

ආංශික අ ොතයොංශ 

සහ 

නිපයෝජිතොයතන 

අතර 

සම්බන්ධීකරණය 

සහ සහපයෝගීතොව 

දිරි ත් කිරී  සහ 

19 25  

 
45 Sri Lanka Police, Statistics, 2015 and 2016 
 
46 Department of Prisons, 2015 and 2018 
47 Sri Lanka Police, 2015-2018 
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හවුල්කොරිත්වය 

පුනර්ජීවනය කිරී  

 

අතර සොමූහික  

හවුල්කොරිත්වය 

ප්රවර්ධනය කිරී  

 ගින් පගෝලීය 

අරමුණු  ක්රියොත් ක 

කිරී  ශක්ති ත් 

කිරී . 

හවුල්කොරිත්වය 

ශක්ති ත් කිරී  

අපේක්ෂො පකපර්. 

තිරසොර සංවර්ධන 

නයොය ෙත්රපේ දක්වො 

ඇති ඉලක්ක 

සොක්ෂොත් කර 

ගැනී  සඳහො 

සොර්ථක 

හවුල්කොරිත්වයන් 

ස්ථොපිත කර 

ෙවත්වොපගන යො  

සහතික කිරී  සඳහො 

පගොඩනගො ගත හැකි 

ප්රධොන 

හවුල්කොරීත්වයන් 

සහ පේදිකොවන්  

හඳුනො ගැනී  සඳහො 

ශ්රී ලංකොව 

හවුල්කොරිත්ව 

තක්පස්රුවක් 

සම්ූර්ණ කර ඇත. 
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4 වන ෙරිච්පේදය: තිරසර සංවර්ධන අරමුණු  පිළිබඳ නයොය ෙත්රය තුළ ස්ී පුරුෂ භොවීය 

සවිබලගැන්වී  ප්රවර්ධනය කිරීපේ වැදගත්ක  

 

පලොව පුරො, ජනගහනපයන් හරි අඩක් ෙ ණ කොන්තොවන් සහ ගැහැණු ළ යින්පගන් 

ස න්විත පේ. ඔවුන්පේ සවිබල ගැන්වී ට සහ සංවර්ධනයට සහොය පනොදක්වන්පන් නම්, 

එයින් අදහස් වන්පන් පලෝකපේ ජනගහනපයන් අඩකට ආසන්න ප්ර ොණයක් ෙ ණක් 

දියුණුව කරො ග න් කරන අතර අපනක් අතින්, දුේෙත්ක  සීඝ්රව හො විවිධ ආකොරවලින් ප්රකොශ 

වනු ඇති බවයි. පලෝක ජනගහනපයන් අඩකට දියුණුව ප්රතික්පෂ්ෙ කිරී  යනු පලොව  ොනව 

විභවපයන් අඩක් ප්රතික්පෂ්ෙ කිරී යි  (UNWOMEN, 2018). 

එබැවින් සෑ  පකපනකුපේ  ප්රගතිය සහතික කිරී  සඳහො, ස්ී පුරුෂ ස ොජභොවය සහ 

කොන්තොවන්පේ සහ ගැහැණු ළ යින්පේ දොයකත්වය සියලු  තිරසර සංවර්ධන අරමුණු ස ඟ 

බැඳී ෙවී. කොන්තොවන්ට සහ ගැහැණු ළ යින්ට ඔවුන්පේ මූලික අයිතිවොසිකම් අහිමි වූ විට, 

දුර්වල පසෞඛය, ප්ර ොණවත් ෙවුල් රැකවරණය සහ පෙෝෂණය පනොලැබීයො  ප න්  එවිට 

ඔවුන්පේ ආදොයම් උත්ෙොදනයට බලෙෑ ක් වන අතර, ෙවුපල් සහ ස ොජපේ වර්ධනයට සහ 

ස ෘද්ධියට බලෙෑම් ඇති කරයි. කොන්තොවන් සහ ගැහැණු ළ යින් ඔවුන්පේ සහකරුවන්, 

ෙවුපල් සො ොජිකයන් පහෝ පෙර දැන පනොසිටි පුද්ධගලයින් අතින් කොයික හො  ොනසික 

හිංසනයට මුහුණ පදන විට, එය ඔවුන්පේ කොයික හො  ොනසික පසෞඛයයට ප න්  ෙවුල තුළ 

සිටින සියලු  වයස්වල පුද්ධගලයින්පේ යහෙැවැත් ට ද බලෙොනු ඇත. 

 

කොන්තොවන් ලිංගික පහෝ කොයික වශපයන් සමීෙ සහකරු ප්රචණ්ඩත්වයට ලක් වූ විට, ඔවුන් 

HIV ආසොදනය වීපම් සම්භොවිතොව 1.5 ගුණයකින් වැඩි වන අතර ඔවුන්  ොනසික අවපීඩනය 

අත්විඳී ට සහ  ත්ෙැන් ආශ්රිත ආබොධවලට පගොදුරු වීපම් සම්භොවිතොව පදගුණයක් ෙ ණ පේ. 

HIV ආසොදිත කොන්තොවන් පකපරහි අෙකීර්තිය සහ පවනස්පකොට සැළකී ට ළක්වීපම් 

අවදොන  පිරිමින්ට සොපේක්ෂව පදගුණයකි. ප ය ඔවුන්පේ  කොයික, ිත්තපේගීය හො 

ස ොජීය සංවර්ධනයට බලෙෑ ක් ඇති කළ හැකි අතර ත   ේවරුන්ට සහ ෙවුපල් 

සො ොජිකයන්ට ඇතිවන බලෙෑම් දකින දරුවන්ට ද  බලෙෑම් ඇති කරයි  (UNWOMEN, 

2018).  

2030 සංවර්ධන නයොය ෙත්රය තුළ කොන්තොවන් සහ ගැහැණු ළ යින්  ගහැර යො  සියලු  

තිරසර අරමුණු පකපරහි බරෙතල ඍණොත් ක බලෙෑම් ඇති කරන අතර පම් දක්වො ලබොපගන 

ඇති ප්රගතිය සැලකිය යුතු පලස  න්දගොමී වී ට පහෝ ආෙසු හැරවී ට ෙවො පහ්තු වනු ඇත. 

ජල සම්ෙත් සැෙයී , කළ නොකරණය සහ ආරක්ෂො කිරී , කොර්යක්ෂ  හො තිරසොර බලශක්ති 

ෙරිපභෝජනය සංරක්ෂණය, සො ය සඳහො ෙහසුකම් සැලසී , ගැටුම්වලින් පතොර සහ සියල්ලන් 

ඇතුළත් වූ ස ොජයන් දක්වො කොන්තොවන් ෙවුල, ප්රජොව සහ ස ොජපේ සියලු අංශ පකපරහි 

ධනොත් ක බලෙෑ ක් ඇති කරයි (UNWOMEN, 2018).  
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5 වන ෙරිච්පේදය: තිරසර සංවර්ධන අරමුණු  5 හි  ප්රගතිය, ෙරතරයන්/හිඩැස් සහ නිර්පද්ධශ 

පගෝලීය වශපයන්, සියලු රටවල් ස ඟ දත්ත ඒකොකොරී කිරී  සඳහො SDGs හි දර්ශක ස්ථර 3 

කට වර්ගීකරණය කර ඇත (ශ්රී ලංකො තිරසොර සංවර්ධන කවුන්සිලය, 2021). දත්ත ලබො 

ගැනීපම් හැකියොව වොර්ෂිකව ස ොපලෝචනය කර පගෝලීය  ට්ටමින් යොවත්කොලීන කරනු 

ලැපේ. 

ස්ථරය වර්ීකරණය ප්රමිතිය  දත්ත ලබො ගැනීපේ හැකියොව 

ස්ථරය: 1 දත්ත පහොඳින් ස්ථොපිතව ඇති 

අතර  ෙහසුපවන් ලබො ගත 

හැකිය 

අඛණ්ඩව  දත්ත රැස් කරයි  

ස්ථරය: 2 දත්ත සංකල්ෙ ය වශපයන් 

ෙැහැදිලිය, ජොතයන්තරව 

ස්ථොපිත ක්ර පේදයක් ඇති 

අතර ප්රමිීන් සහිතය  

රටවල් විසින් අඛණ්ඩව  

දත්ත රැස් පනොකරයි 

ස්ථරය: 3 දත්ත ස්ථොපිත කර පනො ැති 

පහෝ සංවර්ධනය පවමින් 

ෙවතින පහෝ ෙරීක්ෂොවට ලක් 

පවමින් ෙවී 

දත්ත නැත  

 

ශ්රී ලංකොපේ දත්ත පිලිබඳ ප්රධොන භොරකරු සහ දත්ත නිෂ්ෙොදකයො පලස ජනපල්ඛන හො 

සංඛයොපල්ඛන පදෙොර්තපම්න්තුව කටයුතු කරන අතර , දත්ත ලබො ගැනී  සඳහො එය ස්ථර 6 

කින් යුත් ත න්පේ  ෙද්ධධතියක් සකස් කර ඇත. 

ස්ථර වර්ීකරණය32 2021 ඔකපතෝබර් වන විට දර්ශක ගණන 

1. දැනට ෙවතින සංගණන සහ සමීක්ෂණ සහ 

ෙරිෙොලන වොර්තො හරහො ජනපල්ඛන හො 

සංඛයොපල්ඛන පදෙොර්තපම්න්තුව විසින් දත්ත 

සම්ෙොදනය කර ඇති දර්ශක පහෝ පප්රොක්සි 

දර්ශක. 

46 

2. දැනට ෙවතින සංගණන සහ 

සමීක්ෂණවලට නව ප ොඩියුල එකතු 

කිරීප න් පහෝ නව සමීක්ෂණ සහ විපශ්ෂ 

අධයයන හරහො දත්ත සම්ෙොදනය කළ යුතු 

දර්ශක පහෝ පප්රොක්සි දර්ශක. 

29 

3. ජොතික සංඛයොන ෙද්ධධතිපේ පවනත් 

ආයතන පහෝ විපශ්ෂිත ආයතන හරහො ලබො 

ගතහැකි දත්ත පිළිබඳ දර්ශක පහෝ පප්රොක්සි 

දර්ශක 

131 

4. ජොතික සංඛයොපල්ඛන ෙද්ධධතිපේ පවනත් - 
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ආයතන පහෝ විපශ්ෂිත ආයතන විසින් 

සම්ෙොදනය කළ යුතු දත්ත සඳහො දර්ශක පහෝ 

පප්රොක්සි දර්ශක 

5. කලොපීය පහෝ පගෝලීය  ට්ට ට අනුරූෙ 

වන තිරසර සංවර්ධන අරමුණු පිළිබඳ දර්ශක 

35 

6. ශ්රී ලංකො සන්දර්භයට සෘජුව  අදොළ 

පනොවන තිරසර සංවර්ධන අරමුණු පිළිබඳ 

දර්ශක පහෝ විසංපයෝජන (පවන් පවන්ව 

දත්ත රැස් කිරීපම්)  ට්ටම් 

3 

 

3 වන ෙරිච්පේදපේ වගුපේ පෙන්වො ඇති ෙරිදි, 5 වන තිරසර සංවර්ධන අරමුණට අදොළ මුළු 

දර්ශක 14 ක් ඇති අතර ඒවොට අනුව රටවලට ඔවුන්පේ ප්රගතිය වොර්තො කළ හැකිය. ඉහත 

දත්ත වර්ගීකරණය  ත ෙදනම්ව, ශ්රී ලංකොවට වොර්තො කළ හැක්පක් රජපේ ආයතන ස ඟ 

දැනට ෙවතින දත්ත අනුව දර්ශක 6ක්  ත ෙ ණි. 

 

 

ඉලකකය 5.1 සෑ  තැනක  සිටින සියලු  කොන්තොවන්ට සහ ගැහැණු ළ යින්ට එපරහි සියලු 

ආකොරපේ පවනස්පකොට සැළකීේ නි ො කිරී   

දර්ශකය 5.1.1: ස ොනොත් තොවය සහ ස්ී පුරුෂභොවය ෙදනේ කරපගන පවනස් පකොට 

පනොසැලකී  ප්රවර්ධනය කිරී , බලොත් ක කිරී  සහ අධීකෂණය කිරී  සඳහො ෙවතින 

නීති ය රොමුවට අනුකූල වී  

ප්රගතිය 

ශ්රී ලංකොව ස්ී පුරුෂ ස ොජභොවීය ස ොනොත් තොවය සහ ස්ී පුරුෂභොවය  ත ෙදනම්ව පවනස් 

පකොට පනොසැලකී  ප්රවර්ධනය කිරී  සඳහො නීති සම්ෙොදනය කර, සම්මුීන් අත්සන් කර, 

ප්රතිෙත්ති සකස් කර ඇති අතර ඊට අනුරූෙව ක්රියොකොරී සැලසුම් ද පකටුම්ෙත් කර ඇත. 

ජොතයන්තරව ස්ථොපිත ක්ර පේදයක් පනොෙවතින නමුත් ජනපල්ඛන හො සංඛයොපල්ඛන 

පදෙොර්තපම්න්තුව දැනට ත් දත්ත සම්ෙොදනය කර ඇති බැවින් ප ය  3 වන ස්ථරපේ 

දර්ශකයක් පලස වර්ගීකරණය කර ඇත. 

නීති: 

• 1978 ශ්රී ලංකො ආණ්ඩුක්ර  වයවස්ථොව එහි ූර්විකොපේ ස්ී පුරුෂභොවය ෙදනම් 

කරපගන පවනස්කම් පනොකිරී ට විිවිධොන සලසො ඇත. නිදහස, ස ොනොත් තොවය, 

යුක්තිය, මූලික  ොනව හිමිකම් සහ අිකරණපේ ස්වොධීනත්වය යන මූලධර්  එහි 

ජනතොවපේ වර්ත ොන සහ අනොගතය යන පදපකහි  අස්ෙෘශය උරු යන් පලස 

ප්රකොශයට ෙත් පකපර්. ආණ්ඩුක්ර  වයවස්ථොපේ 12 වැනි වගන්තිපයහි සඳහන් 

වන්පන් සියලු  පුද්ධගලයන් නීතිය ඉදිරිපේ ස ොන බවත් නීතිපේ ස ොන ආරක්ෂොවට 

හිමිකම් ඇති බවත් ජොතිය, ආග , භොෂොව, කුලය, ස්ී පුරුෂ භොවය, පද්ධශෙොලන  තය 
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පහො උෙන් ස්ථොනය යන පහ්තු  ත පහෝ එවැනි පහ්තු වලින් එකක් පහෝ  ත කිසිදු 

පුරවැසිපයකු පවනස් පකොට සැලකී  පනොකළ යුතු බවත්ය. 

• 12 වැනි වගන්තිය තවදුරටත් අවධරණය කරන්පන් කොන්තොවන්පේ, දරුවන්පේ පහෝ 

ආබොිත පුද්ධගලයන්පේ දියුණුව සඳහො නීතිපයන්, අවපශ්ෂ නීති සම්ෙොදනයන් පහෝ 

විධොයක ක්රියො ොර්ග  ගින් විපශ්ෂ විිවිධොන සැලසී  වගන්තිපේ කිසිවක් වැළැක්විය 

පනොහැකි බවයි. වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි අයට ඡන්ද හිමි නො පල්ඛනයට ඇතුළත් 

විය හැකි බවත්, ඊට අ තරව, ඡන්ද හිමියකු වන සෑ  පුද්ධගලයකු  ෙොර්ලිපම්න්තු 

 න්ීවරයකු පලස පත්රී ෙත්වී ට සුදුසුකම් ලබන බවත් වගන්තිපේ වැඩිදුරටත් 

සඳහන් පේ. 

 • දණ්ඩ නීති සංග්රහ සංපශෝධන 1995 සහ 1998 (345 ලිංගික හිංසනය) (363 ස්ී 

දූෂණ)     

   (364A වයභිචොරය) 

 

• ගෘහස්ථ හිංසනය වැළැක්වීපම් ෙනත - 2005 

සේමුතීන්: 

• කොන්තොවන්ට එපරහි සියලු ආකොරපේ පවනස්පකොට සැළකීම් තුරන් කිරී  පිළිබඳ 

සම්මුතිය (CEDAW) - 1981 

• සංක්ර ණික ශ්රමිකයින් සහ ඔවුන්පේ ෙවුල්වල සො ොජිකයින් ආරක්ෂො කිරී  සහ 

සවිබල ගැන්වී  පිළිබඳ එක්සත් ජොීන්පේ සම්මුතිය - 1990 

ප්රතිෙත්තීන්: 

• කොන්තො ප්රඥේතිය - 1993 

• තරුණ රැකියො ප්රතිෙත්තිය- 2007 (යොවත්කොලීන කර ඇත) 

• ජොතික කම්කරු සංක්ර ණ ප්රතිෙත්තිය - 2008 

• ශ්රී ලංකොපේ ෙවුල් ප්රතිෙත්තිය - 2011 

• ජොතික  ොනව සම්ෙත් සහ රැකියො ප්රතිෙත්තිය -2012 

• තරුණ ප්රතිෙත්තිය - 2014 

• ලිංගික සහ ස්ී පුරුෂ ස ොජභොවය ෙදනම් කරගත් ප්රචණ්ඩත්වය (2016-2020) 

විසඳී  සඳහො ජොතික ප්රතිෙත්ති රොමුව සහ ක්රියොකොරී සැලැස්  

 

ක්රියොකොරී සැලසුේ: 

•  ොනව හිමිකම් ආරක්ෂො කිරී  සහ ප්රවර්ධනය සඳහො ජොතික ක්රියොකොරී සැලැස්  

(2011-2016) සහ (2017 - 2022) 

• කොන්තොවන් පිළිබඳ ජොතික ක්රියොකොරී සැලැස්  (2014-2018) 

• මිනිස් ජොවොර ට එපරහිව සටන් කිරීපම් උෙොය  ොර්ගික ජොතික ක්රියොකොරී සැලැස්  

(2015-2019) 
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•  ලිංගික හො ස්ී පුරුෂ ස ොජභොවය  ත ෙදනම් වූ ප්රචණ්ඩත්වය ආ න්ත්රණය පිණිස 

වන  ජොතික ප්රතිෙත්ති රොමුව සහ ක්රියොකොරී සැලැස්  (2016 -2020) 

හිඩැස් 

අ. 1978 ශ්රී ලංකො ආණ්ඩුක්ර  වයවස්ථොව පවනස් පකොට පනොසැලකී  සඳහො නීති 

සම්ෙොදනය කරන අතර, නීති සම්ෙොදනය පිළිබඳ අර්ථ නිරූෙණය  ත ෙදනම්ව 

අෙරොධකරණය සහ ආන්තිකකරණය වැනි හිඩැස් දිගට  ෙවී: 

 

• එච්.අයි.වී ස ඟ ජීවත් වන පුද්ධගලයින් අෙකීර්තියට ෙත්කිරී  හො පකොන් කිරී  කරනු 

ලැපේ. 

• ස ලිංගික ලිංගික සම්බන්ධතො වල පයපදන පුද්ධගලයින් අෙරොධකරුවන් බවට ෙත් 

පකපර්. ඔවුන්ට මූලික මිනිස් අයිතිවොසිකම් අහිමි කර ස ොජය තුළ ඔවුන්ව දරිද්රතොවය 

පවත තල්ලු කරයි. 

ආ. ශ්රී ලංකොපේ නීති ය භූ දර්ශනය පරෝ -ලන්පද්ධසි නීතිය, බ්රිතොනය පෙොදු නීතිය සහ 

චොරිත්ර වොරිත්ර, උඩරට, පතසවල් යි සහ මුස්ලිම් නීති  ගින් කොන්තොවන්ට පවනස් 

පකොට සැලකීපම් බලෙෑම් ඇති කරයි  (ගුණපස්කර 2017,). ශ්රී ලංකොපේ නීති 

සම්ෙොදනය සංස්කෘතිය සහ ආග  පම් පකපරහි පබපහවින් බලෙො ඇති අතර, එය ස්ී 

පුරුෂ භොවය  ත ෙදනම්ව පවනස් පකොට සැලකීම් කරයි. 

• ශ්රී ලංකොපේ දණ්ඩඩ නීති සංග්රහය වැඩිහිටි, සම්මුතිවොදී ස ලිංගික ලිංගික හැසිරීම් 

අෙරොධ කරයි 

• ගබ්සොව 1883 දණ්ඩ නීති සංග්රහය යටපත් සොෙරොධී වරදකි. ජීවිතයට තර්ජනයක් වන 

ජවදය ය ඇඟවී ක් තුළ කොන්තොවකපේ ජීවිතයක් පේරො ගැනීපම් අවශයතොවය, 

කලලරූෙපේ සහජ විෂ තො සහ ස්ී දූෂණයක ප්රතිඵලයක් පලස ගැේ ගැනී  

වැළැක්විය හැක.  

• විවොහයක තුළ ස්ී දූෂණය - ස්ියක් අිකරණ නිපයෝගයකින් නීතයොනුකූලව පවන් 

වී පනො ැති නම් සහ ඇය ත  සහකරු පහෝ සහකොරිය ස ඟ ජීවත් වන්පන් නම් පහෝ 

පවන් පවන්ව ජීවත් වන තත්ත්වයක සිටී නම්14 ජවවොහක දූෂණය වරදක් 

පනොපේ(ගුණපස්කර 2017,). 

• විවොහක කොන්තො පද්ධෙල ආඥොෙනත ද්ධවිභොර්යො තත්වය, ළ ො විවොහ තහනම් කිරී  

සහ එහි ස හර විිවිධොන තුළ නඩත්තු අයිතිවොසිකම් ලබො දී .  

• අයොල ආඥොෙනත: බ්රිතොනය ෙොලන ස පේදී මිනිසුන් වීදිවල රැස්වී ෙොලකයින්ට 

එපරහිව කු න්ත්රණ කිරී  නැවැත්වී  සඳහො හඳුන්වො දුන් ප   නීතිය පුද්ධගලයන් 

අත්අඩංගුවට ගැනී ට සහ හිරිහැර කිරී ට, විපශ්ෂපයන් ඔවුන්පේ ලිංගික දිශොනතිය, 

ස්ී පුරුෂ ස ොජභොවීය අනනයතොවය සහ ප්රකොශනය සහ ස්ී පුරුෂභොවීය ලක්ෂණ  

ෙදනම් කර පගන ඇත (ගුණපස්කර 2017,). 

• ඉඩේ සංවර්ධන ආඥොෙනත- ඉඩම් හිමියො මිය ගිය විට කොන්තො උරු ක්කොරයන්ට 

වඩො පිරිමි උරු ක්කොරයන්ට ප්රමුඛත්වය ලබො පදයි, ඉඩපම් වගො කරන විට ෙවො පිරිමි 

ඥොීන්ට කොන්තොවන් බැහැර කිරී ට අවස්ථොව ෙවතින අතර, පිරිමිපයකුපේ නැවත 
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විවොහ වීප න් ඔවුන් එක්ව වගො කලො විය හැකි වුවද ෙළමු බිරිඳට ඉඩ ට හිමිකම් 

පනොලැපේ (කේඩර් ,  ොර්තු 2021). 

කොන්තොවන්ට එපරහි සියලු ආකොරපේ පවනස්පකොට සැළකීම් තුරන් කිරීපම් සම්මුතිය 

පිළිබඳ (CEDAW) අවසොන නිරීක්ෂණය (2017) අනුව, ඉඩම් සංවර්ධන ආඥොෙනපත් 

ෙවතින පවනස් පකොට සැලකීපම් නීති/විිවිධොන ස ොපලෝචනය කර අවලංගු කරන 

පලසත්, මුස්ලිම්, උඩරට සහ පත්සවල යි සියලු පුද්ධගලික නීති සංපශෝධනය කරන 

පලසත් ශ්රී ලංකොපවන් ඉල්ලො සිටිපේය. ප   සන්දර්භය සැලකිල්ලට පගන, UNDP 

විසින් ශ්රී ලංකො ෙොර්ලිපම්න්තුපේ වයවස්ථොදොයක පස්වො පදෙොර්තපම්න්තුව ස ඟ 

සොකච්ඡො කර ෙහත සංපශෝධන සිදු කරන ලදී; 

1. සො ොනය විවොහ ආඥොෙනත (GMO) සංපශෝධන ෙනත් පකටුම්ෙත, සියලු  

පුරවැසියන්ට ප   සො ොනය විවොහ ආඥොෙනත යටපත් ත  විවොහ ලියොෙදිංි කිරී ට 

ඉඩ සැලසී . මින් පෙර එ  නීතිය යටපත් මුස්ලිම් ප්රජොවට විවොහ වී ට අවසර තිබුපණ් 

නැත. 

2. මීට පෙර ප ය අදොළ පනොවූ මුස්ලිම් ප්රජොව ඇතුළු සියලු  පුරවැසියන් සඳහො විවොහ 

වීපම් අව  වයස පලස අවුරුදු 18 ස්ථොපිත කිරීපම් ෙනත් පකටුම්ෙත. 

3. පිරිමි දරුවොට ප්රමුඛත්වය හිමි වූ සහ පිරිමි සපහෝදරයන් පනො ැති විට ෙ ණක්  

ගැහැණු දරුවොට අයිතිය උරු  වූ ඉඩම් සංවර්ධන ආඥොෙනත (LDO) සංපශෝධනය 

කිරී   ගින් ඉඩම් උරු පේ ස්ී පුරුෂ ස ොජභොවීය ස ොනොත් තොවය සහතික කිරී  

සඳහො වූ ෙනත් පකටුම්ෙත. 

ප   ෙනත් පකටුම්ෙත් 3 නීති පකටුම්ෙත් පදෙොර්තපම්න්තුව සහ නීතිෙති 

පදෙොර්තපම්න්තුව විසින් ස ොපලෝචනය කරන ලද අතර ඉදිරි ක්රියො ොර්ග සඳහො 

ෙොර්ලිපම්න්තු  න්ීවරපයකු විසින් 9 වැනි ෙොර්ලිපම්න්තුවට නැවත ඉදිරිෙත් කර ඇත. 

ඇ. කොන්තොවන්ට එපරහි හිංසනය පිළිබඳ දත්ත වර්ගීකරණය ඒකොකොරී පනොපේ. 

 

 

 

 

 

 

නිර්පද්ධශ: 

• කොන්තොවන්ට එපරහි ප්රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ නිර්වචන ජොතික වශපයන් ප්රමිතිගත කළ  

යුතු අතර විවිධ ආයතන විසින් රැස් කරන ලද සියලු  දත්ත තනි සහ විශ්වොසදොයක  

පේදිකොවකට පගන ආ යුතුය. 

• දත්ත රැස්කිරීපම්දී රහසයභොවය ෙවත්වො ගැනීප න් ප්රචණ්ඩත්වපයන් අගතියට ෙත්  

වින්දිතයිනපේ පගෞරවය සහ අභි ොනය රැකිය යුතුය.  

• නීති ප්රතිසංස්කරණ ක්රියොවලිය පේගවත් කිරී  සඳහො වැඩි නොයකත්වයක් ගැනී ට  
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අිකරණ අ ොතයොංශය පියවර ගැනී .  

• හැකිතොක් දර්ශක වොර්තො කිරී ට හැකිවන ෙරිදි දත්ත රැස්කිරී  ස ගොමී කිරී ට 

පර්ඛීය  

අ ොතයොංශයන් ජන හො සංඛයොපල්ඛන පදෙොර්තපම්න්තුව ස ඟ සහපයෝගපයන් 

කටයුතු  

කිරී . 

 

ඉලකකය 5.2 කුට්ඨනය සහ ලංගික සහ පවනත් ආකොරපේ සූරොකෑේ ඇතුළුව, පෙොදු සහ 

පෙෞද්ධගලක කපෂ්ත්රවල සියලු  කොන්තොවන්ට සහ ගැහැණු ළ යින්ට එපරහි සියලු ආකොරපේ 

හිංසනයන් තුරන් කිරී . 

දර්ශකය 5.2.1: ෙසුගිය  ොස 12 තුළ වත් න් පහෝ හිටපු සමීෙ සහකරුපවකු විසින් කොයික, 

ලංගික පහෝ  ොනසික හිංසනයට ලක වූ වයස අවුරුදු 15 සහ ඊට වැඩි සදොකොලක හවුල්කොර 

කොන්තොවන් සහ ගැහැණු ළ යින්පේ අනුෙොතය. 

කොන්තොවන් සහ ගැහැණු ළ යින් ඔවුන්පේ ජීවිතපේ සෑ  අංශයක  ශොරීරික,  ොනසික සහ 

ලිංගික හිංසනයට මුහුණ පදයි, එය පුද්ධගලිකව, ඔවුන්පේ විවොහයන් තුළ පහෝ විස්කෘත ෙවුල 

තුළ ප න්  පෙොදු ප්රවොහනපේ ග න් කරන විට, ෙොසල්වල සහ පස්වො ස්ථොනවල සිදුපේ. 

සංකල්පීය ෙැහැදිලික  සහිත 2 වන ස්ථරපේ දර්ශකය ජොතයන්තරව ස්ථොපිත ක්ර පේදයක් 

සහිත නමුත් දත්ත නිතිෙතො රැස්කර නැති අතර, දැනට ෙවතින සමීක්ෂණ සහ සංගණන  ගින් 

දත්ත සම්ෙොදනය කර ඇති බැවින් ජන හො සංඛයොපල්ඛන පදෙොර්තපම්න්තුව විසින් එය 1 වන  

කොණ්ඩයට වර්ග කර ඇත. 

ප්රගතිය 

2016 දී, සමීක්ෂණපේ ප්රශ්නොවලියට ගෘහස්ථ හිංසනය පිළිබඳ ප ොඩියුලයක් එක් කරමින්, 

ජනවිකොස සහ පසෞඛය සමීක්ෂණය හරහො ශ්රී ලංකොව කොන්තොවන්පේ යහෙැවැත්  පිළිබඳ 

රටපුරො දත්ත රැස් කිරී  ආරම්භ කපළ්ය. එතැන් සිට ඉදිරියට යමින්, 2019 දී ජන හො 

සංඛයොපල්ඛන පදෙොර්තපම්න්තුව විසින් කොන්තොවන්ට එපරහි හිංසනය පිළිබඳ කැෙ වූ ෙළමු 

ජොතික  ට්ටපම්  සමීක්ෂණය ෙවත්වන ලදී. ප   සමීක්ෂණය කොන්තොවන්පේ යහෙැවැත්  

පිලිබඳ සමීක්ෂණය පලස නම් කරන ලද අතර, ශ්රී ලංකොපේ දිස්ික්ක 25   නිපයෝජනය 

කරමින් ප්රතිචොර දැක්වූවන් 2,200 ක් ආවරණය කරන ලදී (ජන හො සංඛයොපල්ඛන 

පදෙොර්තපම්න්තුව සහ එක්සත් ජොීන්පේ ජනගහන අරමුදල (UNFPA) ශ්රී ලංකො, 2019). 

 

ෙසුගිය  ොස 12 තුළ වත් න් පහෝ හිටපු සමීෙ සහකරුපවකු විසින් කොයික, ලිංගික පහෝ 

 ොනසික ප්රචණ්ඩත්වයට ලක් වූ වයස අවුරුදු 15 සහ ඊට වැඩි සදොකොලික සහකරු 

කොන්තොවන් සහ ගැහැණු ළමුන්පේ අනුෙොතය 14.5%16 කි. 2016 ජන විකොශන සහ පසෞඛය 

සමීක්ෂණපේ දත්ත පෙන්නුම් කරන්පන් හවුල්කරුපවකුපේ සියලු ආකොරපේ ප්රචණ්ඩත්වය 

16.6% ක් බවයි (ජන හො සංඛයොපල්ඛන පදෙොර්තපම්න්තුව, ශ්රී ලංකොව, 2016). එබැවින්, අදොළ 

දත්ත  ගින් 2019 දී හවුල්කොර ප්රචණ්ඩත්වපේ අඩුවී ක් පෙන්නුම් කරයි. 

සහකරු ප්රචණ්ඩත්වපේ වැඩි  සිදුවීම් පෙන්නුම් කරන වයස් කොණ්ඩය වන්පන් වයස අවුරුදු 

15 සිට 34 දක්වො වයස් කොණ්ඩය වන අතර එය ඉහළ ආර්ික ක්රියොකොරකම් සහ උෙරි  

ප්රජනන අනුෙොතයන් ද පේ (ජන හො සංඛයොපල්ඛන පදෙොර්තපම්න්තුව සහ එක්සත් ජොීන්පේ 
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ජනගහන අරමුදල (UNFPA) ශ්රී ලංකො, 2019). කොන්තොවන්පේ ආර්ික සවිබල ගැන්වී ට 

ප න්  උෙත් සහ උෙත් අනුෙොතිකයට අහිතකර පලස බලෙෑ හැකි බැවින් සහකරු 

ප්රචණ්ඩත්වය අව  කිරී ට උත්සොහ කිරී  සහතික කිරී  වැදගත් පේ. 

පෙර  ොස 12 තුළ සහකරුපේ ප්රචණ්ඩත්වපේ ෙහත වැටීපම් ප්රවණතොවයක් ෙැවතිය ද, සෑ  

කොන්තොවන් 5 පදපනකුපගන් 2 පදපනකු  (39.8%) සිය ජීවිත කොලය තුළ ශොරීරික, ලිංගික, 

ිත්තපේගීය සහ/පහෝ ආර්ික ප්රචණ්ඩත්වය සහ/පහෝ හවුල්කරුපවකු විසින් ෙොලනයට නතු 

කර ගැනීපම් හැසිරීම් අත්විඳ ඇති බව සමීක්ෂණපයන් පසොයො ගන්නො ලදී.  

 

හිඩැස් 

• දත්ත නිල ස්වභොවයක් දැක්වුවද, එය විවිධ සමීක්ෂණ වර්ග 2 කින් ලබොපගන ඇත 

• කොන්තොවන්ට එපරහි හිංසනය පිළිබඳ සමීක්ෂණ කොලොනුරූෙව සිදු පනොපකපර් 

• ස හර අධයයනයන් පෙන්වො දී ඇත්පත් ප්රචණ්ඩත්වය සහ විපශ්ෂපයන්  සමීෙ සහකරු 

ප්රචණ්ඩත්වය සංස්කෘතික වශපයන් පිළිපගන ඇති බවත්, එබැවින් එවැනි විශ්වොසයන් දරණ  

කොන්තොවන් ප්රචණ්ඩත්වය වොර්තො පනොකරන තත්වයකට ෙත්ව ඇති බවත්ය. 

 

නිර්පද්ධශ: 
• කොන්තො යහෙැවැත්  පිළිබඳ සමීක්ෂණය වරින් වර ෙැවැත්වී  සඳහො ජොතික අයවැය පවන්    
   කිරී .  
• විවිධ ආකොරපේ ප්රචණ්ඩත්වයන් සහ ඒවොපේ ප්රතිවිෙොක පිළිබඳව දැනුවත් කිරී  
• විවිධ ආකොරපේ ප්රචණ්ඩත්වයන් සහ ඒවො කොන්තොවන්ට සහ ගැහැණු ළ යින්ට බලෙොන     
   ආකොරය පිළිබඳව දැනුවත් කිරී  සඳහො පිරිමි ළ යින් හො තරුණයන් සම්බන්ධ කර ගැනී . 
• පගෞරවය, සන්නිපේදනය සහ සො කොමී ආකොරපයන් ගැටලු විසඳී  අපේක්ෂොපවන් ෙොසල් 
විෂය ොලොව තුළ ස්ී පුරුෂ ස ොජභොවය  ත ෙදනම් වූ ප්රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ වයසට ගැළපෙන 
පතොරතුරු ඇතුළත් කිරී .   
• වොර්තො වන ගෘහස්ථ ප්රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ සිද්ධධීන් පිළිගැනී ට, වොර්තො කිරී ට සහ ෙසු 
විෙරම් කිරී ට පෙොලිස් ස්ථොනවල ඇති කොන්තො සහ ළ ො කොර්යොංශපේ ධොරිතොයවන් 
පගොඩනැගී  සහ ඒ සඳහො ආරක්ෂිත සහ රහසයභොවපයන් යුත් ෙරිසරයක් සැෙයී . 

  

දර්ශකය 5.2.2: ෙසුගිය  ොස 12 තුළ සමීෙ සහකරුපවකු හැර පවනත් පුද්ධගලයින් විසින් 

ලංගික හිංසනයට ලක වූ වයස අවුරුදු 15 සහ ඊට වැඩි කොන්තොවන් සහ ගැහැණු ළ යින්පේ 

අනුෙොතය, 

ප හි සඳහන් වන ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වය; ලිංගික අෙපයෝජන, වයභිචොරය, රැකියො ස්ථොනපේ 

ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වය සහ ලිංගික ස්වභොවපේ සයිබර් ප්රචණ්ඩත්වය පලස සිදු විය හැක. 2 වන 

ස්ථරපේ දර්ශක සංකල්පීය ෙැහැදිලි බව සහ දත්ත රැස් කිරී  සඳහො ස්ථොපිත 

ක්ර පේදයන්පගන් යුත් නමුත්, නිතිෙතො දත්ත රැස් කරනු පනොලැපේ. 

ප්රගතිය 

ෙසුගිය  ොස 12 තුළ සමීෙ සහකරුපවකු හැර පවනත් පුද්ධගලයින් විසින් ලිංගික හිංසනයට 

ලක් වූ වයස අවුරුදු 15 සහ ඊට වැඩි කොන්තොවන් සහ ගැහැණු ළ යින්පේ අනුෙොතය 
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සමීක්ෂණයට ලක් කළ කොන්තොවන් 2,200 න් 0.4% කි (ජන හො සංඛයොපල්ඛන 

පදෙොර්තපම්න්තුව සහ එක්සත් ජොීන්පේ ජනගහන අරමුදල (UNFPA) ශ්රී ලංකො, 2019).   

2008 වසපර් සිට 2011 වසර දක්වො ශ්රී ලංකො පෙොලිසිපේ කොන්තොවන්ට එපරහිව වොර්තො වී ඇති 

වයස අවුරුදු 16ට අඩු දැරියන් දූෂණය කිරීපම් සිද්ධධීන් සසඳන විට, වයස අවුරුදු 16 ට අඩු 

දැරියන් දූෂණය කිරීම් සංඛයොව ඉහළ යමින් තිබී  ඉතො ත්  භයොනක ය. වොර්තො වී ඇති 

ස ස්ත ස්ී දූෂණ සිදුවීම් අතරින් ගැහැණු ළමුන්පේ සංඛයොව පිළිපවලින් 1157 සිට 1463 සහ 

1582 සිට  1871 න් දක්වො වැඩි වී ඇත. සමීක්ෂණ පහෝ සංගණන ප්රශ්නොවලිවල අ තර 

ප ොඩියුල ඇතුළත් කිරීප න් ජන හො සංඛයොපල්ඛන පදෙොර්තපම්න්තුව විසින් 2 වන 

කොණ්ඩපයහිලො වර්ගීකරණය කර ඇති 2 වන ස්ථරපේ දර්ශකය  සඳහො දත්ත  සම්ෙොදනය කළ 

හැකිය.   

 

හිඩැස්: 

• සියලු  ලිංගික හිංසනයන් වොර්තො පනොපේ 

• ලිංගික හිංසනය යනු කු ක්ද යන්න පහෝ වොර්තො කළ හැකි සී ොවන් ප ොනවොද යන්න 

පිළිබඳව මිනිසුන්ට අවිනිශ්ිතය 

• දත්ත රැස් කිරී  විවිධ ආකොරවලින් සිදු පකපර් 

නිර්පද්ධශ: 

• රහසයභොවපයන් යුත් සහ ආරක්ෂිත වොර්තොකරණ ෙහසුකම් ඇති බවට සහතික වී .  

• උසොවි සහ අපනකුත් පස්වො සෙයන්නන්පගන් දත්ත රැස් කිරී ට යොන්ත්රණයක් සැකසී . 

• සියලු  වයවස්ථොපිත ස්ී දූෂණ සිද්ධධීන් සොමූහිකව සළකො බැලී ට සහ දත්ත රැස්කිරී  ජන 

හො සංඛයොපල්ඛන පදෙොර්තපම්න්තුපේ දර්ශකයට පෙළගස්වන පලස පෙොලිසිය ස ඟ පෙනී 

සිටී . 

• උසොවි සහ සිද්ධින්  වොර්තො කළ හැකි අපනකුත් පස්වො සෙයන්නන්පගන් දත්ත රැස් කිරී ට 

යොන්ත්රණයක් සැකසී .  

දර්ශකය 5.3.1: වයස අවුරුදු 18 ට පෙර විවොහ වූ පහෝ එකව වොසය කරන අවුරුදු 20-24 

අතර කොන්තොවන්පේ අනුෙොතය 

ප්රගතිය: 

2007 සහ 2016 වසරවල සිදු කරන ලද ජනවිකොස සහ පසෞඛය සමීක්ෂණවල දත්ත 

සංසන්දනය කිරීපම්දී, වයස අවුරුදු 20-24 අතර විවොහ වූ පහෝ අවුරුදු 18 ට පෙර එක්ව වොසය 

කල  කොන්තොවන්පේ අනුෙොතය පිළිපවලින් 11.8% සහ 9.8% කි. 

ඇතැම් අප්රිකොනු සහ ආසියොතික රටවල ප න් තරුණ ගැහැණු ළ යින් ඉතො අඩු වයසින් විවොහ 

වී ට බල පකපරන ආකොරපේ තත්වයක් ශ්රී ලංකොපේ තවදුරටත් පනො ැත. 2003 දී කරන ලද 

යුනිපසෆ් අධයයනයකින් පහළි වූපේ අවුරුදු 16ට අඩු ගැහැණු ළ යින් ස ඟ විවොහ පහෝ 

එක්ව වොසය කිරී ට බලහත්කොරපයන් පෙළඹවී  පනොවන බවත්, දන්නො හඳුනන  පිරිමින් 

ස ඟ උවද එපස් හැසිරී , 1995 දණ්ඩ නීති සංග්රහපේ සංපශෝධනය  ත ෙදනම්ව, 
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වයවස්ථොපිත ස්ී දූෂණයක් 20පලස හඳුනොපගන ඇති බවත් ය (ගුණපස්කර සහ අ රසූරිය, ශ්රී 

ලංකොපේ ළ ො විවොහ පිළිබඳ  තුවන උත්සුකතො සහ සිද්ධි අධයයනය, 2003). 

පකපස් පවතත්, ශ්රී ලංකොව ලිංගික එක්වීම් ගැන සැලකිලි ත් විය යුතු පහ්තුව, එවන් හැසිරීම් 

සිදුවන්පන් කැ ැත්ත ඇතිව පහෝ පනො ැතිව පේවො, එය ගැහැණු ළ යොපේ සම්ූර්ණ 

විභවයතොවයන් කරො ළඟො වී ට ඇයට ඇති අවස්ථොව සී ො කරන බැවිනි. යුනිපසෆ් අධයයනය 

ෙවසන්පන් ‘ජීවිත අවස්ථො ප්රතික්පෂ්ෙ කිරී   ොනව හිමිකම් කඩ කිරී ක් පලස වඩ වඩොත් 

සංකල්ෙගත පවමින් ෙවතින’ බවයි. 

ශ්රී ලංකොපේ පනොමිපල් අධයොෙනය ලබොදී  ප්රොථමික අධයොෙනයට වැඩි ප්රපේශයක් ලබො 

ගැනී ට දොයක වී ඇති අතර එ ඟින් ගැහැණු ළ යින්පේ ල ොවිය විවොහ ප්ර ොද කර ඇත. 1 

කොණ්ඩපේ වර්ගීකරණය යටපත් 2 වන ස්ථරපේ දර්ශකය සම්බන්ධපයන් පම් පිළිබඳ දත්ත 

දැනට ත් සම්ෙොදනය කරමින් ෙවී. 

හිඩැස්: 

• වයස අවුරුදු 18 ට අඩු ගැහැණු ළ යින් විවොහ වී   සහ එක්ව වොසය කිරී  පිළිබඳ දත්ත 

පබොපහෝවිට නිවැරදි පනොවිය හැකිය,  න්ද එවැනි පබොපහෝ අඩු වයස් විවොහ වීම්  සහ/පහෝ 

එක්ව වොසය කිරීම් පිළිබඳ දත්ත සො ොනයපයන් පෙොලිසියට වොර්තො පනොවන බැවින් ඒවො 

උල්ලංඝනය කිරී ක් පහෝ අෙරොධයක් පලස පනොසැලපක්. 

නිර්පද්ධශ: 

• ගැහැණු ළ යින්ට මූලික අධයොෙනය සහ නිදහස තිපබන විට දැරියන්ට ළඟො විය හැකි 

විභවයන් පිළිබඳව ෙොසල් විෂය ොලොව තුළ වැඩි අවපබෝධයක් ඇති කිරී . 

 

 

 

ඉලකකය 5.3 ළ ො සහ බලහත්කොර විවොහ ප න්   කොන්තො ලංගික පේදනය වැනි සියලු  

හොනිකර ක්රියොවන් තුරන් කිරී . 

දර්ශක 5.3.2: වයස අනුව, ස්ී ලංපේන්ීන් පේදනයට/කැපී කට ලක වූ වයස අවුරුදු 15-49 

අතර ගැහැණු හො ගැහැණුන්පේ අනුෙොතය 

කොන්තො ලිංපේන්ීන් පේදනය (FGM) පිළිබඳ ජොතික  ට්ටමින් සීමිත දත්ත එකතු කර ඇති 

අතර එය තහනම් කිරී  සම්බන්ධපයන් නිශ්ිත නීතියක් පනො ැත. පකපස් පවතත් දණ්ඩ 

නීති සංග්රහය  ගින් දරුවන්ට කෲරත්වපේ වරදක් සිදු පකපරන ෙරිදි, වයස අවුරුදු 18 ට අඩු 

පුද්ධගලයකුට හිතො තො ෙහරදී , පනො නො පලස සැලකී , පනොසලකො හැරී  පහෝ පසෞඛයයට 

හොනි කිරී  හඳුනො ගනී. මිනිස් සිරුපර් ෙරිශුද්ධධභොවය පිළිගන්නො අතර පුද්ධගල ස්වොිෙතයපේ 

වැදගත්ක  සහ මිනිසුන්ට ත  ශරීරය පකපරහි තිබිය යුතු ස්වයං නිර්ණය පිළිබඳ වැදගත්ක  

අවධොරණය කරන සිවිල් සහ පද්ධශෙොලන අයිතිවොසිකම් පිළිබඳ ජොතයන්තර සම්මුතිය (1980) 

වැනි ජොතයන්තර එකගතො ශ්රී ලංකොව විසින් අනු ත කර ඇත. ළ ො අයිතිවොසිකම් පිළිබඳ 

එක්සත් ජොීන්පේ සම්මුතිය (1898) කොන්තො ලිංපේන්ීන් පේදනය යන හිංසොපවන් ළ යින් 

ආරක්ෂො කිරී  පිළිබඳ වගන්ති ඇතුළත් කර ඇත. ප   අනොරක්ෂිත ක්රියොව නැවැත්වී  සඳහො 

නිශ්ිත නීති සම්ෙොදනයක ෙදන  ප   සම්මුීන්ට සැකසිය හැකිය. 
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2021 දී ඇන්පජලො පඩෝසන් සහ කුමුදු විපේවර්ධන විසින් කරන ලද ගුණොත් ක අර්ථකථන 

සහිත  අධයයනයකින් කියැපවන්පන් ශ්රී ලංකොපේ මුස්ලිම්වරුන්පේ උත්තරීතර කවුන්සිලය 

පලස සැලපකන ස ස්ත ලංකො ජමියතුල් උල ො වැනි ශ්රී ලංකොපේ ස හර ඉස්ලොමීය ආයතන 

ප   ක්රියොව සඳහො ප්රබල පලස පෙනී සිටි බවයි (පඩෝසන් සහ විපේවර්ධන, 2021). ජන හො 

සංඛයොපල්ඛන පදෙොර්තපම්න්තුව විසින් 6 වන කොණ්ඩපයහිලො වර්ගීකරණය කර ඇති 1 වන 

ස්ථරපේ දර්ශකය යටපත් පම් පිළිබඳව ශ්රී ලොංකීය සන්දර්භයට  අදොළ දත්ත දැනට පනො ැත. 

නිර්පද්ධශ: 

• ශ්රී ලංකොපේ කොන්තො ලිංපේන්ීන් පේදනය යන හිංසනපේ වයොේතිය පිළිබඳ වඩොත් පුළුල් 

ෙර්පේෂණ සිදු කිරී , සංස්කෘතිය, සිරිත් විරිත්, භොවිතය සහ එයින් ඇති වන ප්රතිවිෙොක 

අවපබෝධ කර ගැනී . 

• කොන්තො ලිංපේන්ීන් පේදනය වැළැක්වී  සඳහො පරගුලොසි පහෝ ප්රතිෙත්ති සකස් කිරී  

• කොන්තො ලිංපේන්ීන් පේදනය ප්රධොන වශපයන් සිදු වන ප්රපද්ධශවල පසෞඛය වෘත්තිකයන් 

පීඩොවට ෙත් වූ ගැහැණු ළ යින් රැකබලො ගැනී ට වඩොත් පහොඳින් සූදොනම් බව සහතික කිරී  

• ඔවුන්පේ  ප්රජොවන් තුළ ෙවතින ක්රියොවට එපරහිව නැගී සිටී ට කොන්තො කණ්ඩොයම්වලට 

සහොය සැෙයී  සහ බලගැන්වී  

 

 

 

ඉලකක 5.4 රොජ්ය පස්වො, යටිතල ෙහසුකේ සහ ස ොජ් ආරකෂණ ප්රතිෙත්ති සැෙයී  සහ 

ජ්ොතික වශපයන් සුදුසු ෙරිදි ගෘහය සහ ෙවුල තුළ හවුල් වගකීේ ප්රවර්ධනය කිරී  තුළින් 

පගවීේ පනොලබො පකපරන  රැකවරණ සහ ගෘහස්ත කොර්යභොරයන්  හඳුනොපගන අගය කිරී . 

දර්ශකය 5.4.1: ස්ී පුරුෂභොවය, වයස (15+, 15-24, 25-44, 45-54, 55-64 සහ 65+) සහ 

ස්ථොනය (නොගරික/ග්රොමීය/වතු) අනුව වැටුප් පනොලබන ගෘහස්ත  සහ රැකවරණ වැඩ සඳහො 

ගත කරන කොලපයහි අනුෙොතය 

වයස සහ භූපගෝලීය පිහිටී  අනුව වැටුේ පනොලබන රැකවරණ කටයුතු ෙහත වගුපේ දක්වො 

ඇත (ජන හො සංඛයොපල්ඛන පදෙොර්තපම්න්තුව, ශ්රී ලංකොව., 2017) ; 

දත්ත පවන් කිරී   ෙැය 24ක දිනකට ප්රතිශතයක පලස වැටුප් 
පනොලබන ගෘහස්ථ සහ රැකවරණ වැඩ 
සඳහො වැය කරන කොලපයහි අනුෙොතය 

ශ්රී ලංකොව  16.9 
ස්ී පුරුෂභොවය  
පිරිමි  6.8 
කොන්තො  25.4 
වයස  
15-24 7.6 
25-44 21.4 
45-54 19.4 
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55-64 18 
65+ 14 
අංංශය  
නොගරික  16 
ග්රොමීය  17.2 
වතු  14.4 

2017 කොල ෙරිහරණ සමීක්ෂණ වොර්තොපවන්23 උපුටො ගන්නො ලද ඉහත දත්ත පෙන්වො 

පදන්පන් කොන්තොවන් පිරිමින්ට වඩො තුන් ගුණයක කොලයක් වැටුේ පනොලබන ගෘහස්ත හො 

රැකවරණ වැඩ සඳහො වැය කරන බවයි. 

 

වයස් අනුව, ආර්ික හො ප්රජනන ක්රියොකොරීත්වය අතින් ජනගහනපේ වඩොත්  ක්රියොකොරී 

කණ්ඩොය  වැඩි කොලයක් පගවන්පන් වැටුේ පනොලබන ගෘහස්ථ සහ රැකවරණ වැඩ සඳහො ය. 

නොගරික සහ ග්රොමීය ජනතොව වැටුේ පනොලබන ගෘහස්ත හො රැකවරණ කටයුතු සඳහො ගත 

කරන කොලය පබොපහෝ දුරට ස ොන වන අතර එහිදී භූපගෝලීය පිහිටී  බලෙෑ ක් ඇති පනොවන 

බව පෙපන්. ජන හො සංඛයොපල්ඛන පදෙොර්තපම්න්තුව විසින් දැනට ෙවතින සමීක්ෂණ පහෝ 

සංගණන ප්රශ්නොවලියට නව ප ොඩියුල එකතු කිරීප න් දත්ත සම්ෙොදනය කළ හැකි ෙරිදි  2 

කොණ්ඩය යටපත් ප ය වර්ගීකරණය කර ඇත. 

 

ප්රගතිය: 

• ජොතික ප්රතිෙත්ති පල්ඛනය: ස ෘද්ධි ත්භොවය පශ්ර්ෂ්ඨත්වය පිළිබඳ දෘෂ්ිපකෝණපයන් බලන 

කල, කොන්තොවන්ට වැඩි ආර්ික සහභොගීත්වයක් ලබො දී  සඳහො ගුණොත් ක ළ ො 

රැකවරණයක් අවශය බව පිළිපගන ඇත. 

• 2012 සංගණනයට වැටුේ පනොලබන වැඩ පිළිබඳ ප්රශ්නයක් ඇතුළත් වූ අතර ඒ සඳහො 

කොන්තොවන්පේ දොයකත්වය පිළිපගන ඇත. 

• දිවො සුරැකුම්  ධයස්ථොන සඳහො වන ප්රතිෙොදන  ගින් ළ ො රැකවරණය වැටුේ පනොලබන 

කොර්යයක් බව පිළිගනියි, යප කු ත  දරුවන් රැකබලො ගන්පන් නම් කොන්තොවකට එ  කොලය  

ඉෙයීම් සඳහො පයොදො ගත හැකිය. 

• ජොතික පගවතු වැඩසටහන  ඟින් වැටුේ පනොලබන කුඩො ෙරි ොණ කෘෂිකර් ොන්තපේ 

පයපදන කොන්තොවන් හඳුනො ගැපන් 

• තරුණයන් වැඩි වැඩිපයන් කොන්තොවන් ස ඟ පගදර පදොපර් වැඩ පබදො ගනිමින් සිටින අතර 

ස ොජ සංජොනනය පවනස් පවමින් ෙවී 

• වතුකරපේ ළ ො නිවොස ඇති කිරී  

හිඩැස්: 

• ආර්ික පකොන්පද්ධසි  ත වැටුේ පනොලබන වැඩ සඳහො කිසිදු වටිනොක ක් පහෝ පිරිවැයක් 

සඳහන් කර පනො ැති බැවින් එය සුළු පකොට තැකිය හැක 

• වැටුේ පනොලබන රැකවරණ වැඩ සම්ූර්ණපයන්  වැඩ පලස හඳුනොපගන පනො ැත 
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• වැටුේ පනොලබන සත්කොරක/රැකවරණ වැඩ කොන්තොවක්  ආදරපේ නො පයන් සෙයන 

කොර්යයක් පලස සැලකී   

• වැටුේ පනොලබන රැකවරණ වැඩ පිළිබඳ අඩු ස ොජ අවපබෝධය 

 

නිර්පද්ධශ: 

• තරුණ, වැඩිහිටි සහ ආබොධ සහිත පුද්ධගලයන් සඳහො වැටුේ පනොපගවන රැකවරණ කටයුතු 

සඳහො ජොතික පිළිගැනී  

• රැකවරණ කොර්යපේ වැදගත්ක   සහ උදොහරණයක් පලස ආබොධ සහිත පහෝ තුවොල සහිත 

පුද්ධගලපයකු සඳහො වන ූර්ව අවශයතො  ත ෙදනම්ව රජය විසින් වටිනොක ක් පහෝ ෙැය 

ගණන  ත පිරිවැයක් ීරණය කිරී   

• ගෘහය ෙදනම් තරගත් රැකවරණ කොර්යපේ පගෞරවය පිළිබඳ  ොධය ප්රචොරණයක් 

ෙැවැත්වීප න් ස ොජ අවපබෝධය වැඩි දියුණු කිරී  

 

ඉලකකය 5.5 පද්ධශෙොලන, ආර්ික සහ පෙොදු ජීවිතපේ තීරණ ගැනීපේ සෑ  තරොතිර ක  

කොන්තොවන්පේ පූර්ණ සහ ඵලදොයී සහභොීත්වය සහ නොයකත්වය සඳහො ස ොන අවස්ථො 

සහතික කිරී .  

දර්ශකය 5.5.1: ජ්ොතික ෙොර්ලපේන්තු සහ ෙළොත් ෙොලන ආයතනවල කොන්තොවන්ට හිමි 

ආසනවල අනුෙොතය 

ප්රගතිය 

පලොව ප්රථ  කොන්තො අග ැතිනිය සහ රොජය නොයිකොව බිහි වුවද, පද්ධශෙොලනපේ කොන්තො 

නිපයෝජනය අඩු  ොලදිවයින හැරුණුපකොට, අපනකුත් දකුණු ආසියොතික සහ ආසියොතික 

රටවලට සොපේක්ෂව ශ්රී ලංකොපේ පද්ධශෙොලන නිලතලවල කොන්තො නිපයෝජනය වොර්තො 

වන්පන්  දුර්වල  ට්ට කය. 

ශ්රී ලංකො ජොතික  ැතිවරණ පකොමිෂන් සභොවට අනුව, 2020 දී ෙොර්ලිපම්න්තු ආසන 225 න් 12 

ක් ෙ ණක් 5.3% ක් ෙ ණක් කොන්තොවන් විසින් අත්ෙත් කරපගන ඇත. 

2004 දී ෙළොත් ෙොලන ආයතනවලට පත්රී ෙත් වූ කොන්තොවන් සංඛයොව 1.9% කි. 2021 දී 

ජොතික ෙොර්ලිපම්න්තු වල පගෝලීය සංවිධොනයක් වන අන්තර් ෙොර්ලිපම්න්තු සංග ය, 

පද්ධශෙොලනපේ කොන්තො සහභොගීත්වය සම්බන්ධපයන් රටවල් 184 කින් ශ්රී ලංකොව 178 වැනි 

ස්ථොනයට ෙත් කරන ලදී. (ප්රජොතන්ත්රවොදී වොර්තොකරණ ජොතයන්තරය, 2021). 

ප   සංඛයොව වැඩි කිරී ට කොන්තො හො ළ ො කටයුතු අ ොතයොංශය සිවිල් ස ොජපේ, ප්රධොන 

වශපයන් කොන්තො කණ්ඩොයම්වල ජොතික ප්රචොරණ වයොෙොර ස ඟ එක්ව එක් එක් පද්ධශෙොලන 

ෙක්ෂයට  ැතිවරණවලදී නිශ්ිත කොන්තොවන් සංඛයොවක් නිලතල සඳහො ඉදිරිෙත් වන බව 

සහතික කිරී  සඳහො පකෝටො ක්ර යක් සඳහො බලෙෑම් කපළ්ය. 

ප   උත්සොහපේ ප්රතිඵලයක් පලස ෙළොත් ෙොලන ආයතනවල කොන්තො සඳහො 25% 

පකෝටොවක් ඇතුළත් කරමින් අංක 16 දරන ෙළොත් ෙොලන  ැතිවරණ ෙනත සංපශෝධනය විය. 
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පත්රී ෙත් වූ ස ස්ත අපේක්ෂකයින්පගන් 30%ක් ෙ ණ වන 2500කට වැඩි කොන්තොවන් 

ප්ර ොණයක් ෙළොත් ෙොලන ආයතනවලට ඇතුළත් වී ට ප ය ෙහසුකම් සලසො ඇත. ජන හො 

සංඛයොපල්ඛන පදෙොර්තපම්න්තුව විසින් එය 3 සහ 4 වන කොණ්ඩ යටපත් වර්ගීකරණය කරන 

අතර, එහි සඳහන් වන්පන් දත්ත පවනත් ආයතන හරහො ලබො ගත හැකි අතර පිළිපවලින් 

සම්ෙොදනය කළ හැකි බවයි. 

 

හිඩැස්: 

ශ්රී ලංකොපේ අපේක්ෂකත්වය භොර ගන්නො කොන්තොවන් සංඛයොව අඩු  ට්ට ක ෙවී 

• පද්ධශෙොලන ෙක්ෂ වුහය තුළ දිගින් දිගට  පුරුෂොිෙතය ය ආකල්ෙ ෙැවී  

• පද්ධශෙොලනයට සම්බන්ධ වොික,  ොනසික  සහ ඇතැම්විට සිදුවන ශොරීරික හිංසනයන් 

ෙවුපල් විපරෝධයට පහ්තු පේ 

• ප්රචොරක කටයුතු සඳහො වන අික පිරිවැය 

• ප්රකට පද්ධශෙොලන ෙවුලක පහෝ ප්රධොන පෙපල් පද්ධශෙොලන නොයකපයකුපේ වැන්දඹුවක මිස 

කොන්තො නොයකත්වය පිළි පනොගැනී . 

නිර්පද්ධශ: 

• කොන්තො පද්ධශෙොලනඥයන්ට එපරහි ඕනෑ  ආකොරයක ප්රචණ්ඩත්වයකට දඬුවම්  ැතිවරණ 

පකොමිෂන් සභොව විසින් හඳුන්වො දී  සහ දැඩි පලස ක්රියොත් ක කිරී . 

 

දර්ශකය 5.5.2: කළ නොකරණ තනතුරු වල කොන්තො අනුෙොතය 

ප්රගතිය 

• මූලික ෙදන  2015 දී 23.7% පලස ස්ථොපිත කරන ලදී. ඒ්, 2019 වර්ෂපේදී සොමූහිකව 

කළ නොකොර තනතුරුවල කොන්තොවන් 28.4% ක් සිටි අතර, තොක්ෂණික සහ සහයක 

වෘත්තිකයන්, වෘත්තිකයන් සහ කළ නොකරුවන්, පජයෂ්ඨ නිලධොරීන් සහ නීති සම්ෙොදකයින් 

යන කොණ්ඩ 3 යටපත් පස්වය කරන කොන්තොවන් සැලකිල්ලට ගනිමිනි (ජන හො 

සංඛයොපල්ඛන පදෙොර්තපම්න්තුව, ශ්රී ලංකොව, 2019) . 

• කොන්තොවන්ට සහ පිරිමින්ට ස ොන ඡන්ද අයිතිය ඇත - 1931 සර්වජන ඡන්ද බලය 

• 2016 අංක 1 දරන ෙළොත් ෙොලන ආයතන ඡන්ද වි සීම් (සංපශෝධන) ෙනත  ගින් 

කොන්තොවන් සඳහො 25% ක අනිවොර්ය පකෝටොවක් හඳුන්වො දීප න් පද්ධශෙොලනපේ අඩු කොන්තො 

සහභොගීත්වයට  විසඳුම් පසවී ට උත්සොහ කරන ලදී. ප   සංපශෝධනපයන් ෙසුව, ෙසුව 

ෙැවති  ැතිවරණවලදී,  න්ීවරුන්පගන් 29.1%ක් කොන්තොවන් විය (2012 දී 1.9% සිට 

ධනොත් ක පවනසක්) 

• කළ නොකරණ  ට්ටමින් කොන්තො සහභොගීත්වයට කොන්තොවන් පකපරහි විි ත් බොධො 

පනො ැතිමුත්,  කොන්තො සහභොගීත්වපේ ෙවතින  ට්ටම් අඩුය. 
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ජන හො සංඛයොපල්ඛන පදෙොර්තපම්න්තුව  ගින් දැනට ත් දත්ත සම්ෙොදනය කරමින් ෙවතින 

1 කොණ්ඩපේ වර්ගීකරණය යටපත් 1 වන  ස්ථරපේ දර්ශකය. 

හිඩැස්: 

• රොජය ෙරිෙොලන ආයතනවල කොන්තොවන් නිපයෝජනය පේ - නමුත් ඉහළ  ට්ටපම් (එනම් 

පල්කම්වරුන්පේ  ට්ටමින්) තනතුරැ දරන්පන් ඉතො සුළු පිරිසකි. 

• වෘත්ීය සමිතිවල සහ රොජය ආයතනික වුහයන්වල කොන්තොවන් නිපයෝජනය වන නමුත් 

නොයකත්ව තනතුරු පහෝ නිලතල දරන්පන් ස්වල්ෙ පදපනකි 

• ඇතැම් විපශ්ෂිත රැකියොවලට ඇතුළු වී ට සහ ඇතැම් කළ නොකරණ තනතුරු දැරී  

සම්බන්ධපයන් ෙවතින ඒකොකෘතික ය ආකල්ෙ. 

 

 

නිර්පද්ධශ: 

• සියලු  ස්වොධීන පකොමිෂන් සභො, පුද්ධගලික අංශපේ  ණ්ඩල, යනොදී ෙත්වීම් වලදී ස්ී පුරුෂ 

නිපයෝජනපේ  ස තුලිතභොවය සහතික කිරී  අනිවොර්ය කිරී . 

• ළ ො රැකවරණ වගකීම් පහ්තුපවන් කළ නොකොර තනතුරු වල කොන්තො ප්රතිශතය අඩු නම්, 

රජපේ සියලු  පදෙොර්තපම්න්තු ළ ො රැකවරණ ෙහසුකම් ඇති ස්ථොන බවට ප්රවර්ධනය කිරී . 

 

ඉලකකය 5.6  ජ්නගහනය සහ සංවර්ධනය පිළිබඳ ජ්ොතයන්තර සමුළුපේ ක්රියොකොරී 

වැඩසටහන සහ ක්රියොකොරීත්වය සඳහො වූ බීජං පේදිකොව සහ ඔවුන්පේ ස ොපලෝචන 

සේ න්ත්රණවල ප්රතිඵල පල්ඛනවලට අනුකූලව එකඟ වූ ෙරිදි ලංගික හො ප්රජ්නක පසෞඛය සහ 

ප්රජ්නක අයිතිවොසිකේ සඳහො විශ්වීය ප්රපේශය සහතික කිරී . 

දර්ශකය 5.6.1: ලංගික සේබන්ධතො, උෙත් ෙොලන භොවිතය සහ ප්රජ්නක පසෞඛය ආරකෂණය 

සේබන්ධපයන් ත න්පේ  දැනුවත් තීරණ ගන්නො වයස අවුරුදු 15-49 අතර කොන්තොවන්පේ 

අනුෙොතය 

 

ප්රගතිය 

2016 ජනවිකොස හො පසෞඛය සමීක්ෂණපේ දත්ත  ගින් පහළි කරන්පන් විවොහක 

කොන්තොවන්පගන් 35%ක් උෙත් ෙොලන ක්ර  භොවිත පනොකරන බවයි. පකපස් පවතත්, එය සිය 

කැ ැත්පතන්ද යන්න ෙැහැදිලි නැත. නව පයොවුන් විපේ ගැේ ගැනීම් 4.6% ක අනුෙොතයකින් 

ෙවතින අතර, උෙ ජොතික විෂ තො 5-8% කි. එහි ප්රතිඵලයක් වශපයන්, ශ්රී ලංකොව තුළ දිනකට 

අනොරක්ෂිත ගේසො කිරීම් 650ක් සිදු වන අතර, එහි අඩුවී ක් පිළිබඳ  ෑතකොලීන සොක්ෂි 

පනො ැත. ඉන් 80% ක්  වයස අවුරුදු 30ට වැඩි විවොහක කොන්තොවන් වන බවට ගණන් 

ඇස්තපම්න්තු කර  ඇත (ජන හො සංඛයොපල්ඛන පදෙොර්තපම්න්තුව, ශ්රී ලංකොව, 2016). 

නව පයොවුන් විපේ ගැේ ගැනීම්, අනොරක්ෂිත ගේසො කිරීම් සහ වැඩිහිටි කොන්තොවන් 

අනොරක්ෂිත ගේසො කිරීම් වලට පිවිසීප න් පෙන්නුම් කරන්පන් කොන්තොවන් සඳහො 
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කොපලෝිත පතොරතුරු සහ සිය කැ ැත්  ත පතෝරො ගැනී ක් සඳහො අවස්ථොවක් 

පනො ැතික යි. උෙත් ෙොලන භොවිතපේ ප්රවණතොවය අනුව,  1987 සිට 2016 දක්වො කොන්තො 

වන්ධයොකරණපේ අඩුවී ක් පෙන්නුම් කරන නමුත් නවීන උෙත් ෙොලන ක්ර  භොවිතපේ වැඩි 

වී ක් ද පෙන්නුම් කරයි. 

ජොතයන්තරව ස්ථොපිත ක්ර පේදයක් පනො ැති නමුත් ජන හො සංඛයොපල්ඛන පදෙොර්තපම්න්තුව 

2 වන කොණ්ඩය යටපත් වර්ගීකරණය කරන ලද 3 වන දර්ශකය හො සම්බන්ධව දැනට ෙවතින 

සංගණනයට සහ සමීක්ෂණවලට නව ප ොඩියුල එකතු කිරීප න් දත්ත සම්ෙොදනය කළ හැක. 

 

හිඩැස්: 

• ලිංගික වරණය/පතෝරොගැනී  සහ ප්රජනක පසෞඛයය සම්බන්ධපයන් දැනුවත්ව ීරණ ගැනී  

පිළිබඳ නිශ්ිත දත්ත පනො ැතික  

නිර්පද්ධශ: 

• කොපලෝිත ප්රජො  ට්ටපම් ෙවුල් සැලසුම් උෙපදස් සහ සහොය 

• ප්රජනන පසෞඛයය සහ උෙත් ෙොලන ක්ර  පිළිබඳව  හජන පසෞඛය පස්විකොව විසින් සැමියො 

සහ බිරිඳ යන පදපදනො  ස ඟ එකට කතො කිරී  

දර්ශකය 5.6.2 වයස අවුරුදු 15-49 අතර කොන්තොවන්ට ලංගික හො ප්රජ්නක පසෞඛය පස්වො, 

පතොරතුරු සහ අධයොෙනය සඳහො ප්රපේශය සහතික කරන නීති සහ පරගුලොසි සහිත රටවල් 

සංඛයොව 

ප්රගතිය: 

ප්රජනක පසෞඛයය, පසෞඛය අධයොෙනය සහ ෙවුල් සැලසුම් සහය පකපරහි ප්රොපද්ධශීය  ට්ටමින් 

ප්රපේශ විය හැකි බව සහතික කිරී  සඳහො ශ්රී ලංකොව ප්රතිෙත්ති සහ  ොර්පගෝෙපද්ධශ සකස් කර 

ඇත. 1998 ජනගහන හො ප්රජනක පසෞඛය ප්රතිෙත්තිය, ජොතික  ොතෘ හො ළ ො පසෞඛය 

ප්රතිෙත්තිය, ෙවුල් පසෞඛය කොර්යොංශය පිහිටුවී  සහ එහි ප්රතිඵලයක් පලස ෙවුල් සැලසුම් 

 ොර්පගෝෙපද්ධශ ප න්  රැකියො ස්ථොනපේ ලිංගික හිරිහැර පිළිබඳ ජොතික  ොර්පගෝෙපද්ධශය 

එවැනි විිවිධොන සඳහො උදොහරණ පේ. දත්ත රැස් කිරී  සඳහො ජොතයන්තරව ස්ථොපිත 

ක්ර පේදයක් පනො ැති අතර, 3 වන ස්ථරපේ දර්ශකය සහ කලොපීය පහෝ පගෝලීය  ට්ට ට 

අනුරූෙ වන දර්ශක පලස ජන හො සංඛයොපල්ඛන පදෙොර්තපම්න්තුව වර්ගීකරණය කර ඇත. 

නිර්පද්ධශ: 

• සියලු  ප්රතිෙත්ති සහ වැඩසටහන් කොන්තොවන් ස ඟ පිරිමින් ආවරණය වන ෙරිදි වයොේත 

කිරී ට නියමිතය 

 

ඉලකකය 5.අ ජ්ොතික නීතිවලට අනුකූලව, කොන්තොවන්ට ආර්ික සේෙත් සඳහො ස ොන 

අයිතිවොසිකේ ලබො දී  සඳහො ප්රතිසංස්කරණ සිදු කිරී , ඉඩේ සහ අපනකුත් පද්ධෙළ, මූලය 

පස්වො, උරු ය සහ ස්වභොවික සේෙත් පිළිබඳ අයිතිය සහ ෙොලනය සඳහො ප්රපේශය. 
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දර්ශකය 5.අ.1 (අ) කෘෂිකොර්මික ඉඩේවල හිමිකොරිත්වය පහෝඉඩේ පිළිබඳ සුරකෂිත 

අයිතිවොසිකේ සහිත මුළු කෘෂිකොර්මික ජ්නගහනපේ අනුෙොතය, ස්ී පුරුෂභොවය අනුව; සහ 

(ආ) කෘෂිකොර්මික ඉඩේවල හිමිකරුවන් පහෝ අයිතිවොසිකේ දරන්නන් අතර කොන්තොවන්පේ 

පකොටස, භුකති විඳිීපේ ආකොරය අනුව 

 

ප්රගතිය 

ඉඩම් ආඥොෙනපත් සහ ප්රපේණි උරැ යන් පිළිබඳ නීතිපේ ප්රතිෙොදනවලට අ තරව 

කොන්තොවන්ට පද්ධෙළ අයිතිවොසිකම් සහ උරු  හිමිකම් ඇත. වයවහොර/සොම්ප්රදොයික නීති 

ස ොපලෝචනය දැනට සිදුපවමින් ෙවී. ස්ී පුරුෂ ස ොජභොවීය වශපයන් පවනස් පකොට 

සැලකීම් හො සම්බන්ධ  විිවිධොන සහිත ඉඩම් ආඥොෙනත ප්රතිසංස්කරණ සිදුපවමින් ෙවතින 

නමුත් එහි ප්රගතිය ඉතො  න්දගොමීය. 

 

නිර්පද්ධශ: 

• නවීන සහ විවිධ උෙත් ෙොලන ක්ර  සඳහො වැඩි විස්තර සහ ප්රපේශය කොන්තොවන්ට ලබො දී  

  

 

දර්ශකය 5.අ.2 නීති ය රොමුව (සොේප්රදොයික නීතිය ඇතුළුව) ඉඩේ හිමික  සහ/පහෝ ෙොලනය 

සඳහො කොන්තොවන්පේ ස ොන අයිතිවොසිකේ සහතික කරන රටවල අනුෙොතය 

විවොහක කොන්තො පද්ධෙළ ආඥොෙනත 1923, විවොහ පද්ධෙළ අයිතිවොසිකම් පිළිබඳ ශ්රී ලංකොපේ 

සො ොනය නීතියයි. ප   නීතිය  ගින් කොන්තොවකට ත  සැමියොපේ අවසරයකින් පතොරව 

ඕනෑ  චංචල පහෝ නිශ්චල පද්ධෙලක් තබො ගැනී ට, අත්ෙත් කර ගැනී ට පහෝ බැහැර කිරී ට 

ඉඩ ලබො පද්ධ. ප ය විවොහ වන විට කොන්තොවකට අයත් සියලු පද්ධෙල හො විවොහපයන් ෙසු 

අත්ෙත් කරගත් පද්ධෙල සඳහො අදොළ පේ.  

 

නිර්පද්ධශ: 

• ඔවුන්ට අනුබල පදන නිශ්ිත නීති ගැන කොන්තොවන් අතර වැඩි අවපබෝධයක් ඇති කිරී  

 

 

ඉලකකය 5.ආ. කොන්තොවන් සවිබල ගැන්වී  ප්රවර්ධනය කිරී  සඳහො තොක්ෂණය සක්රීය කිරී , 

විපශ්ෂපයන් පතොරතුරු සහ සන්නිපේදන තොක්ෂණය භොවිතය වැඩි දියුණු කිරී . 

දර්ශකය 5.ආ.1 ස්ී පුරුෂභොවය අනුව ජ්ංග  දුරකථනයක හිමි පුද්ධගලයින්පේ අනුෙොතය 
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තොක්ෂණය සම්බන්ධපයන් ගත්කල, කොන්තොවන්ට සහ පිරිමින්ට ජංග  දුරකථන ප න්  

අපනකුත් විදුත් උෙොංග ප න්  සොක්ෂරතොව සඳහො ඇති ප්රපේශය පිළිබඳ ඇඟවී ක් පලස 

ෙහත සඳහන් දෑ භොවිතො කළ හැකිය. ප ය පතෝරො ගන්නො තොක්ෂණයක් භොවිතො කිරී ට සහ 

එය ආර්ික කොරණො  සඳහො පයොදො ගැනී ට ඇති නිදහපස් විභවය පිළිබඳ ඇඟවී ක් ද පේ. 

ශ්රී ලංකොපේ ස ස්ත ෙරිගණක සොක්ෂරතොව 32% කි. ප ය 2018 වසපර් 27.5% සිට ස ස්ත 

වැඩිවී කි. අගයන් තවදුරටත් බිඳ පහලී  2020 සමීක්ෂණ පසොයොගැනීම්වලට අනුව 

පිරිමින්පගන් 33.9% ක් සහ කොන්තොවන්පගන් 30.4% ක් ෙරිගණක සොක්ෂරතොවපයන් 

යුක්තය (ජන හො සංඛයොපල්ඛන පදෙොර්තපම්න්තුව, ශ්රී ලංකොව, 2020) ශ්රී ලංකොපේ ඩිජිටල් 

සොක්ෂරතො අනුෙොත 2020 දී 49.5% වන අතර එහි පිරිමින්පේ ප්රතිශතොත් ක අගය 53% වන 

අතර කොන්තොවන් 46.2% කි. 2020 දී, ජොතයන්තර විදුලි සංපද්ධශ සංග යට අනුව පුද්ධගලයින් 

100 කට ජංග  දුරකථන ග්රොහකයින් 138,8 ක් සිටියහ48. 

නිර්පද්ධශ: 

• ග්රොමීය කොන්තොවන් සඳහො නිශ්ිත නිෂ්ෙොදන පහෝ ෙැපක්ජ සංවර්ධනය කිරී ට විදුලි සංපද්ධශ 

ස ොගම් දිරි ත් කිරී , විපශ්ෂපයන්  දුර්වල  ට්ටපම් සංඥො ඇති ප්රපද්ධශ පහෝ විදුලි සංපද්ධශ 

පස්වො හො ෙහසුකම් අඩු ප්රපද්ධශ 

 

ඉලකක 5.ඇ. ස්ී පුරුෂ ස ොජ්භොවීය ස ොනොත් තොවය ප්රවර්ධනය කිරී  සහ සියලු  

තරොතිරේවල සියලු  කොන්තොවන් සහ ගැහැණු ළ යින් සවිබල ගැන්වී  සඳහො ශකති ත් 

ප්රතිෙත්ති සහ බලොත් ක කළ හැකි නීති සේ ත කිරී  සහ ශකති ත් කිරී  

දර්ශකය 5.ඇ.1 ස්ී පුරුෂ ස ොජ්භොවීය  ස ොනොත් තොවය සහ කොන්තො සවිබල ගැන්වී  

සඳහො පෙොදු ප්රතිෙොදන පසොයො ගැනී ට සහ සිදු කිරී ට ෙද්ධධති සහිත රටවල අනුෙොතය 

ප්රගතිය 

ස්ී පුරුෂ ස ොජභොවීය වශපයන් ප්රතිචොරොත් ක අයවැයකරණය යනු ෙසුගිය වසර 3 සිට 4 

දක්වො කොලය තුළ ශ්රී ලංකොව තුළ ආරම්භ වූ ස්ී පුරුෂ ස ොජභොවීය ස ොනොත් තොවය සඳහො 

 හජන අරමුදල් පයදවී  පිළිබඳව සැළකිලි ත් වීපම් ක්ර පේදයකි. 

ශ්රී ලංකොපේ රජපේ පදෙොර්තපම්න්තු කිහිෙයක් අතර ස්ී පුරුෂ ස ොජභොවීය වශපයන්  

ප්රතිචොරොත් ක අයවැයකරණය සඳහො ධොරිතො පගොඩනැගී  දැන් සිදුපවමින් ෙවී. ප   ස්ී 

පුරුෂ ස ොජභොවීය වශපයන්  ප්රතිචොරොත් ක අයවැයකරණය පිළිබඳ අධයයනයන් සිදු කර 

ඇති අතර එහි ප්රධොන කොර්ය සොධන පිළිබඳ දර්ශක  ෘදු පලස සංවර්ධනය කිරී ට නියමිතය. 

හිඩැස ්

• ස්ී පුරුෂ ස ොජභොවීය වශපයන්  ප්රතිචොරොත් ක අයවැයකරණය පිළිබඳ ප්රතිෙත්තියක්/පහෝ 

එවැනි ප්රතිෙත්තියක් පවනුපවන් පෙනී සිටී ක් පනො ැත 

 
48 https://www.theglobaleconomy.com/Sri-Lanka/Mobile_phone_subscribers_per_100_people/ 
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• උෙ-ජොතික  ට්ටපම් ස්ී පුරුෂ ස ොජභොවීය වශපයන්  ප්රතිචොරොත් ක අයවැයකරණය 

පිළිබඳ සැළකිලි ත් බවක් පනො ැත 

• ආංශික වශපයන්  අයවැය විශ්පල්ෂණයක් පනො ැත 

ප   දර්ශකය ජොතයන්තරව ස්ථොපිත ක්ර පේදයක් පනො ැති  3 වන ස්ථරයට අදොළපේ. 

පකපස් පවතත්, ජන හො සංඛයොපල්ඛන පදෙොර්තපම්න්තුව විසින් ප   දර්ශකය 3 සහ 4 පලස 

වර්ගීකරණය කර ඇති අතර එහිදී පවනත් ආයතන හරහො දත්ත ලබො ගැනී  හො සම්ෙොදනය 

කළ හැක. 

 

නිර්පද්ධශ: 

• ස්ී පුරුෂ ස ොජභොවීය වශපයන් ප්රතිචොරොත් ක අයවැයකරණය සඳහො සහය ප්රවර්ධනය 

කිරී  සහ ධොරිතොවන් පගොඩනැගී  ප න්  එය කොන්තො සංවිධොන අතර නිතය ෙරිචයක් පලස 

සිදු කිරී  සහතික කිරී . 
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6 වන ෙරිච්පේදය: තිරසර සංවර්ධන අරමුණු  16: ප්රගතිය, ෙරතරයන්/හිඩැස් සහ නිර්පද්ධශ 

3 වන ෙරිච්පේදපේ වගුපේ දක්වො ඇති ෙරිදි, 16 වන තිරසර සංවර්ධන අරමුණට අදොළව 

දර්ශක 23 ක් ඇති අතර ඒවො පිළිබඳව රටවල්වලට ඔවුන්පේ ප්රගතිය වොර්තො කළ හැකිය. 

දැනට රජය සතුව ෙවතින නිල දත්ත  ත ෙදනම්ව ශ්රී ලංකොවට වොර්තො කළ හැක්පක් එ  

දර්ශකවලින් 5ක් ෙ ණි. 

ඉලකකය:16.1 සෑ  තැනක  සෑ  ආකොරයක  ප්රචණ්ඩඩත්වය සහ ඒ ආශ්රිත  රණ අනුෙොත 

සැලකිය යුතු පලස අව  කිරී .  

දර්ශකය 16.1.1: ස්ී පුරුෂ භොවය සහ වයස අනුව ජ්නගහනපයන් 100,000 ක අතරින් 

පච්තනොන්විත  නුෂය ඝොතණයන්ට පගොදුරු වූවන් සංඛයොව  

 

ප්රගතිය 

එක්සත් ජොීන්පේ  ත්ද්රවය හො අෙරොධ පිළිබඳ කොර්යොලය (UNODC) විසින් 2014 දී කරන 

ලද   නුෂය ඝොතණ පිළිබඳ පගෝලීය අධයයනපේ පච්තනොන්විතව සිදුකරන  මිනී ැරු ක් 

ප පස් නිර්වචනය කරයි; 'පුළුල් ෙරොසයක ප්රචණ්ඩකොරී  රණ, පච්තනොන්විත මිනී ැරුම්වල 

මූලික අංගය වන්පන් සෘජු අෙරොධකරු ට එහි සම්ූර්ණ වගකී  ෙැවරී යි. යුද්ධධයට පහෝ 

ගැටුම්වලට සෘජුව  සම්බන්ධ ඝොතන, ස්වයං-ඝොතණ (සියදිවි නසොගැනීම්), නීති ය 

 ැදිහත්වීම් පහ්තුපවන් සිදුවන ඝොතන පහෝ යුක්ති සහගත ඝොතන (ස්වයං ආරක්ෂොව ෙතො සිදු 

පකපරන ඝොතණ  වැනි) ප   ඝණපයහිලො  සැලපක්.  

2015 දී සිතො තො පකරුනු  නුෂය ඝොතණයන්ට පගොදුරු වූවන්පේ අනුෙොතය ජනගහනය 

100,000 කට 2.3 ක් වූ අතර එය ජනගහනය 100,000 කට පිරිමි 3.7 ක් සහ ගැහැණු 1 ක් 

වශපයන් විය. 2018 දී, ශ්රී ලංකොපේ ප   අනුෙොතය ජනගහනය 100,000 කට සිද්ධධීන්  2.42 

ක් පලස ලැයිස්තුගත කර ඇති අතර එහි මුළු අගය 514 කි. 

ස ස්ත පච්තනොන්විත මිනී ැරුම් සිද්ධධීන් පිළිබඳ වැඩිදුර අදහසක් ලබො දී  සඳහො, ශ්රී ලංකො 

පෙොලිසිය විසින් වසරකට නිරපේක්ෂ සංඛයොවලින් පෙන්වන සංඛයොපල්ඛන පදස පයොමුවිය 

හැකිය. වර්ෂ 2020 දී වොර්තො වූ මුළු  නුෂය ඝොතන සිද්ධධීන් සංඛයොව 464 ක් වූ අතර 2019 සහ 

2018 දී ප   සංඛයොව පිළිපවලින් 479 සහ 489 කි49. ශ්රී ලංකො පෙොලිසිපේ ප්රකොශිත දත්ත ස්ී 

පුරුෂභොවය අනුව පවන් පවන්ව දැක්වී ක් පනොවන අතර එ  නිසො වින්දිතයන්පේ පහෝ 

අෙරොධකරුවන්පේ ස්ී පුරුෂභොවය පිළිබඳව දැන ගැනී ට හැකියොවක් නැත. පකපස් පවතත්, 

ප   සංඛයො අඩු වීපම් ප්රවණතොවක් පෙන්නුම් කරන අතර ඉන් ප   බරෙතල අෙරොධපේ  

සිදුවීම් පිළිබඳ යම් අඩුවී ක් පිළිබඳ ඇඟවී ක් කරයි. 

ප ය 1 වන ස්ථරපේ දර්ශකයක් වන අතර දත්ත නිතිෙතො සම්ෙොදනය කරන 1 කොණ්ඩය 

යටපත් ජන හො සංඛයොපල්ඛන පදෙොර්තපම්න්තුව වර්ගීකරණය කර ඇත. 

හිඩැස් 

• වින්දිතයන්පේ වයස් කොණ්ඩ පහෝ ඔවුන්පේ ස්ී පුරුෂභොවය පිලිබඳ දත්ත පෙොලිසිය විසින් 

සෙයනු පනොලැපේ. 

 
49 https://www.police.lk/index.php/item/138-crime-statistics 
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• සැකකරුපවකු වරදකරුපවකු කිරී ට/පචෝදනො කිරී ට ඉතො දිගු කලක් ගතපේ.  

නිර්පද්ධශ 

• දත්ත එකතු කර වඩොත් විස්තරොත් කව ලැයිස්තුගත කළ යුතුය. 

 

 

දර්ශකය 16.1.2 ස්ී පුරුෂභොවය, වයස සහ අදොළ පහ්තුව අනුව ජ්නගහනය 100,000කට 

ගැටුේ ආශ්රිත  රණ. 

සිවිල් වැසියන් ඉලක්ක කිරී  පහෝ මිලිටරි 'පහෝර්ස් සටන්', ගැටු ක් හො සම්බන්ධ ඝොතන 

(නමුත් සටන් කරන ෙොර්ශ්ව අතර සටනක සම්බන්ධයක් පනොවන) වැනි යුද අෙරොධවලට 

ස ොන ඝොතන ඇතුළත් වන බැවින් ගැටුම් ආශ්රිත  රණ, ගැටු ට සම්බන්ධ  රණවලට වඩො 

පුළුල් ය. ඒකෙොර්ශ්වික ඝොතන, සංහොර, සහ ජන සංහොර වැනි (එක්සත් ජොීන්පේ  ත්ද්රවය හො 

අෙරොධ සංඛයොපල්ඛන කොර්යොලය, 2021). 

 

2018 වසපර් ශ්රී ලංකොව තුල ගැටුම් පහ්තුපවන් මිය ගිය සංඛයොව 2ක් බව පලෝක බැංකුව 

වොර්තො කරයි. 

හිඩැස් 

• දත්ත ස්ී පුරුෂභොවය අනුව පවන් පවන්ව දක්වො නැත.  

 

දර්ශකය 16.1.3: පෙර  ොස 12 තුළ කොයික,  ොනසික සහ ලංගික හිංසනයට ලක වූ ජ්නගහන 

අනුෙොතය. 

ප්රගතිය 

ප   දර්ශකය පිළිබඳව වොර්තො කළ යුතු දත්ත එකතුවක් ප්රථ පයන් හඳුනො ගන්නො විට 

කොයික,  ොනසික සහ ලිංගික හිංසනයට මුහුණ දුන් ශ්රී ලංකොපේ ජනගහනපේ අනුෙොතය 62.6 

කි50. 

හිඩැස් 

ස්ී පුරුෂභොවය අනුව පවන් පවන්ව දත්ත සෙයො පනො ැති අතර එ  නිසො කොන්තොවන් කී 

පදපනක් ප   අෙරොධ පවත පයොමුවීද? යන්න බැලී  අෙහසුය. 

 

නිර්පද්ධශ 

 
50 www.statistics.gov.lk/sdg/index.php/sdg/indicator/16/1/3 
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• ගෘහස්ථ සංගණනයට සහ සංඛයොපල්ඛන සමීක්ෂණ ප්රශ්නොවලියට නව ප්රශ්න එකතු 

කිරීප න් දත්ත රැස් කළ යුතුය. 

  

 

 

දර්ශකය 16.1.4: ත න් ජීවත් වන ප්රපද්ධශය අවට තනිව  ග න් කිරී  ආරකෂිත යැයි 

හැපඟන ජ්නගහන අනුෙොතය. 

ශ්රී ලංකොපේ එක්සත් ජොීන්පේ ජනගහන අරමුදල (UNFPA) පෙොදු ප්රවොහනපේදී සිදුවන 

ලිංගික හිරිහැර පිළිබඳ රපට් ෙළමු ජොතික සමීක්ෂණය සිදු කපළ් ප   ගැටලුපේ වයොේතිය 

අවපබෝධ කර ගැනී  සඳහො ය. ප්රතිචොර දැක්වූ කොන්තොවන්පගන් 90%ක් දක්වො පිරිසක් ත  

ජීවිත කොලය තුළ අව  වශපයන් එක් වරක් පහෝ පෙොදු බස් රථ සහ දුම්රිය තුළ ලිංගික 

හිරිහැරවලට ලක්වී ඇති බව මූලික දත්ත රැස්කිරීපම්දී අනොවරණය විය51. එවැනි සිදුවීම් 

පෙොලිසියට වොර්තො කර ඇත්පත් 4%ක් ෙ ණක් බව අධයයනපේ වැඩිදුරටත් සඳහන් පේ. 

ප ය අසල්වැසි ප්රපද්ධශයක ස ස්ත ආරක්ෂොව පිළිබඳ සෘජු අදහසක් පනොවිය හැකි වුවද, 

අධයොෙනපයන්, රැකියො කටයුතුවලින් පහෝ ආහොර මිලදී ගැනී ට අසල පවළඳපෙොළක් පවත 

හුදු ග නකින් ෙසු ත  නිපවස් කරො ළඟො වන විට ජනගහනපයන් අඩක් ෙ ණ මුහුණ පදන 

තත්ත්වයන් සහ ෙරිසරය ප යින් පිළිබිඹු පේ. ප වැනි සිදුවීම් වොර්තො වීපම් ඉතො අඩු ප්රතිශතය 

ද බලධොරීන් විසින් ඒ පිළිබඳව පගන ඇති නිසි ක්රියො ොර්ගවල වැදගත්ක  සහ එ  ක්රියො ොර්ග 

පකපරහි  හජනතොව තුළ ඇති විශ්වොසය පිළිබිඹු කරයි. 

ප   අධයයනය  ගින් මිනිසුන් වොසය කරන ප්රපද්ධශවල සහ අවට ෙරිසරපේ ආරක්ෂොව 

සහතික කිරීපම් ප න්  ප   ෙොර්ශවකරුවන් සහ ජනගහනය අතර ස්ී පුරුෂ ස ොජභොවය 

ප්රධොන ප්රවොහයට එක් කරගැනී  සහ ස්ී පුරුෂ ස ොජභොවය  ත ෙදනම් වූ ප්රචණ්ඩත්වය 

පිළිබඳ දැනුවත්භොවපේ වැදගත්ක  ඉස් තු කර පෙන්වයි. පෙොදුපේ ගත් කල, තත්වය 

වැඩිදියුණු කිරී  සඳහො අඛණ්ඩව දත්ත නිරීක්ෂණය කිරී  සහ එකතු කිරී  වැදගත් විය. 

නිර්පද්ධශ 

• ආරක්ෂොව පිළිබඳ මිම් ක් ලබො ගැනී  සඳහො ගෘහස්ථ සංගණනය සහ ජනගහන සමීක්ෂණ 

ප්රශ්නොවලියට අවට ආරක්ෂොව පිළිබඳ නව ප ොඩියුලයක් එක් කළ හැක. 

• ප්රවොහනය, පෙොලිසිය, යුක්තිය සහ ස ොජ සුබසොධන අංශ තුළ බහු-ආංශික සම්බන්ධීකරණය 

තුළින් පෙොදු ප්රවොහනපේ සහ අසල්වැසි ප්රපද්ධශවල ලිංගික හිරිහැර පිළිබඳ ගැටලුව විසඳී  

සඳහො ෙරිූර්ණ ප්රපේශයක් ශක්ති ත් හවුල්කොරිත්වයන් තුළින් තවදුරටත් වර්ධනය කළ 

යුතුය. 

ඉලකකය: 16.2 අෙපයෝජ්නය, සූරොකෑ , කුට්ඨනය සහ ළ යින්ට එපරහි සියලු ආකොරපේ 

හිංසනයන් සහ වධහිංසො අවසන් කිරී . 

 
51 https://srilanka.unfpa.org/sites/default/files/pub 

pdf/Online_DoesSheTravelSafe_Report%2001032019-compressed_1.pdf 

https://srilanka.unfpa.org/sites/default/files/pub%20pdf/Online_DoesSheTravelSafe_Report%2001032019-compressed_1.pdf
https://srilanka.unfpa.org/sites/default/files/pub%20pdf/Online_DoesSheTravelSafe_Report%2001032019-compressed_1.pdf
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දර්ශකය 16.2.1: ෙසුගිය  ොසය තුල  සිය භොරකරුවන්  ගින් කිසියේ ශොරීරික දඬුව ක 

සහ/පහෝ  ොනසික ආක්ර ණයකට මුහුණ දුන් අවුරුදු 1-17 වයස්වල ළමුන්පේ අනුෙොතය. 

ළ යින් ආරක්ෂො කිරී  සඳහො කැෙව ඇති එක්සත් ජොීන්පේ නිපයෝජිතොයතනය වන එක්සත් 

ජොීන්පේ ජොතයන්තර ළ ො අරමුදල (UNICEF) ට අනුව, ශ්රී ලංකොව තුළ ජොතික ළ ො 

ආරක්ෂණ රොමුවක් පනො ැති අතර, එයින් අදහස් වන්පන් දරුවන් පකපරහි එළ්ල වන ශොරීරික 

දඬුවම් පහෝ ආක්ර ණකොරී  තත්වයකට ප්රතිචොර දැක්විය යුතු ආකොරය පිළිබඳ රටපුරො පිළිගත් 

 ොර්පගෝෙපද්ධශ පහෝ ප්රමිීන් පනො ැති බවයි.  

ළ යින්පේ අවශයතො කල්තියො හඳුනොපගන ඒවොට ප්රතිචොර දැක්වී ට ප්රජොවන් කිහිෙයකට 

හැකියොවක් පනො ැති බව එහි වැඩිදුරටත් සඳහන් පේ. විපශ්ෂපයන්, අවොසි සහගත ප්රජොවන්පේ 

පහෝ ආබොධ සහිත දරුවන්ට සහ ඔවුන්පේ ෙවුල්වලට අවශය ආකොරපේ ආරක්ෂිත දැලක් 

සැෙයී ට සුදුසු  ොපිය ආධොර පයෝජනො ක්ර  පනො ැති බවද සඳහන් පේ. 

ශ්රී ලොංකීය සන්දර්භය තුළ, ස ොජීය සහ සංස්කෘතික සම් තයන්  ත පිහිටො දරුවන්ට එපරහි 

ිත්තපේගීය, කොයික සහ ලිංගික හිංසනය දරොගනී. විපශ්ෂපයන්  පිරිමි ළ යින්ට ශොරීරික 

දඬුවම් ෙැනවී  දශක කිහිෙයකට පෙර බහුලව දක්නට ලැබුණු අතර වර්ත ොනපේ එය අඩු 

 ට්ට ක ෙවී. පබොපහෝ අවස්ථොවලදී පද ොපියන්, ගුරුවරුන් සහ දරුවන් විසින්  

ආක්ර ණශීලී තත්වයන්  පහෝ හිංසනයන් අත්විඳින විට ෙවො ළ ො ආරක්ෂණ පස්වොවන් පවත 

ප්රපේශ වන්පන් පකපස්ද සහ ඒවො භොවිතො කරන්පන් පකපස්ද යන්න පිළිබඳව පබොපහෝ විට 

පනොදැන සිටිති52. 

වැදගත්  පදය නම්, ප යින් අදහස් කරන්පන් අදොළ සිද්ධින් වොර්තො කිරී ට පෙොදුපේ  

අක ැත්තක් ෙවතින අතර එ  නිසො ප   විපශ්ෂිත දර්ශකය පිළිබඳව වොර්තො කිරී ට දත්ත 

රැස් කිරී  සඳහො සීමිත ෙදන ක් ඇති බවයි. පකපස් පවතත්, ශ්රී ලංකො පෙොලිසිය විසින් 

ප්රකොශයට ෙත් කරන ලද සංඛයොපල්ඛනවලට අනුව, 2020 වසපර් වොර්තො වී ඇති ළ යින්ට 

එපරහි කෲරත්වයන්  පිළිබඳ සිද්ධධීන් 76ක් වොර්තො වී ඇති අතර, ෙැමිණිලි 14ක් පගොනු කර 

ඇති අතර, ීන්දුවක් ලැබී ට නියමිතව ඇති මුළු නඩු සංඛයොව 75කි. 2019 වර්ෂපේදී 

ෙැමිණිලි 20ක් පගොනු කර ඇති අතර ීන්දුවක්  ලැබී ට නියමිතව ඇති මුළු නඩු සංඛයොව 

77ක් ස ඟින් නඩු 80ක් වොර්තො වී ඇත. 

ෙසු විෙරම් ක්රියො ොර්ග සඳහො පෙොලිසියට වොර්තො වන්පන් පකතරම් සුළු ප්ර ොණයකදැයි මින් 

ඉඟි කරයි. 

දත්ත ලබො ගැනී ට සහ පද ොපියන් ඇතුළු රැකබලො ගන්නන් විසින් පකපරන ශොරීරික දඬුවම් 

සහ  ොනසික ආක්ර ණ පිළිබඳ ගැටළු විසඳී ට අංශ කිහිෙයක්  ට්ටම් කිහිෙයකින් තවදුරටත් 

උත්සොහයන් සිදු කළ යුතුය. 

 

 

නිර්පද්ධශ 

 
52 UNICEF Sri Lanka website  https://www.unicef.org/srilanka/child-protection 
 
 

https://www.unicef.org/srilanka/child-protection
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• ළ ො අෙපයෝජන, පනොසලකො හැරී  පහෝ සූරොකෑ  වැළැක්වී ට සහ ඒවොට ප්රතිචොර දැක්වී  

සඳහො රොජය ආයතන, රොජය පනොවන හවුල්කරුවන් සහ භූමිපේ සිටින ප්රජොවන්පේ මූලය හො 

 ොනව සම්ෙත් හැකියොවන් වැඩිදියුණු කිරී . 

 

දර්ශකය 16.2.2: ස්ී පුරුෂභොවය, වයස සහ සූරොකෑපේ ආකොරය අනුව ජ්නගහනය 100,000 

කට කුට්ඨනයට පගොදුරු වූවන් සංඛ්යොව. 

ප්රගතිය 

ශ්රී ලංකොපේ ෙසුගිය දශක කිහිෙය තුළ විවිධ අවස්ථො වලදී ෙැවති ආර්ික ෙසුබෑම් ද ඇතුළු 

දිගුකොලීන සිවිල් ගැටු  හරහො ඇතිවූ ආර්ික පහෝ පද්ධශෙොලනික වින්දිතභොවයන් සහ 

අවොසිසහගත තත්වයන් පහ්තුපවන් සයුපරන් එහො පිටව යො ට ශ්රී ලංකොපේ මිනිසුන්ට බලෙෑම් 

විය. විපශ්ෂපයන්  විපද්ධශ රැකියො මුවොපවන් කුට්ඨනය, අෙචොර සහ සූරොකෑපම් සිදුවීම් 

වැඩිවී ට ප ය පහ්තු වී ඇත. 

ශ්රී ලංකොව 2000 වර්ෂපේදී පුද්ධගලයන්, විපශ්ෂපයන්  කොන්තොවන් සහ ළමුන් කුට්ඨනය  

කිරී  වැලැක්වී ,  ර්දනය කිරී  සහ දඬුවම් කිරී  සඳහො වූ පප්රොපටෝපකෝලයට අත්සන් තැබූ 

අතර, සියලු ආකොරපේ ජොවොරම් බරෙතළ අෙරොධයක් පලස හඳුනො ගනිමින් වසර 20 දක්වො 

සිර දඬුවම් ලැබිය හැකි ෙරිදි 2006 වසපර් දී ශ්රී ලංකොපේ දණ්ඩ නීති සංග්රහයට සංපශෝධන සිදු 

කර ඇත. ප   පප්රොපටෝපකෝලය 2015 දී අනු ත කරන ලද අතර 2019 දී 1930 අන්තර්ජොතික 

කම්කරු සංවිධොනය (ILO) විසින් බලහත්කොර කම්කරු සම්මුතියට අනුූරක වන 2014 

බලහත්කොර කම්කරු පප්රොපටෝපකෝලය අනු ත කරන ලදී. අිකරණ අ ොතයොංශපේ 

ප්රධොනත්වපයන් යුත් ජොතික කොර්ය සොධක බලකොයක් විසින් ප පහයවනු ලබන බහු 

ෙොර්ශ්වකරුවන්පේ  ැදිහත්වීම් හරහො මිනිස් ජොවොර ට එපරහිව සටන් කිරී  සඳහො උෙොය 

 ොර්ගික ජොතික ක්රියොකොරී සැලැස් ක් සකස් කිරී ට ජොතයන්තර කැෙවීම් ශ්රී ලංකොවට පහ්තු 

විය. ප   ජොතික ක්රියොකොරී සැලැස්  රොජය ආයතන සහ ජොතයන්තර සහ ප්රොපද්ධශීය සංවිධොන 

ස ඟ එක්ව සහපයෝගීතොවය, සම්බන්ධීකරණය සහ පතොරතුරු පබදොගැනී  හරහො ඒකොබද්ධධ 

සම්ෙත් ස ඟින් සහය සැෙයී  සහ ක්රියොත් ක කිරී  සිදු  කරයි. 

ප   ක්රියොවලිය හරහො ශ්රී ලංකො පෙොලිසිය වොර්තො වන මිනිස් ජොවොරම්, වි ර්ශන, නඩු ෙැවරීම් 

සහ වරදකරුවන් පිළිබඳ පතොරතුරු වගුගත කරයි. ශ්රී ලංකො පෙොලිසිය විසින් ප්රකොශයට ෙත් 

කරන ලද දත්ත වලට අනුව, 2018 දී මිනිස් ජොවොරම් 23 ක් වොර්තො වී ඇති අතර, 2019 දී එය 9 

දක්වො ෙහත වැටී නැවත 2020 දී එ  සංඛයොව 28 දක්වො වැඩි විය (ශ්රී ලංකො පෙොලිස් පවේ 

අඩවිය, 2020). ප   සංඛයො ස ස්තය වන අතර එය ජනගහනය 100,000කට අනුෙොතිකව 

පනොපේ. ප  ගින්, වරදකරුපවකුට නඩු ෙැවරී   ගින් එ  පුද්ධගලයොපේ ක්රියොවන්ට පගොදුරු 

වූ පුද්ධගලයින් සංඛයොව අවශයපයන්  පිළිබිඹු පනොවන බැවින් ස ස්ත වින්දිතයින් සංඛයොව 

වොර්තො පනොපේ. එබැවින්, මිනිස් ජොවොරප න් පීඩොවට ෙත් වූ පුද්ධගලයින්පේ සංඛයොව ස්ී 

පුරුෂ භොවය, වයස සහ සූරොකෑපම් ආකොරය අනුව හඳුනොපගන වොර්තො කිරී ට ශ්රී ලංකොවට 

තවදුරටත් උත්සොහ කිරී ට සිදුවනු ඇත. 
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• මිනිස් ජොවොරම් හො සම්බන්ධ අෙරොධකරුවන් පිළිබඳ දත්ත ජොතික  ට්ටමින් නිල වශපයන්  

රැස් කරන අතර, වින්දිතයන් පිළිබඳ දත්ත කිසිපස්ත්  ෙැහැදිලි නැත. 

• මිනිස් ජොවොරම් පිළිබඳ රැස් කරන ලද දත්ත ස්ී පුරුෂ භොවය සහ වයස අනුව පවන් කර 

පනො ැති අතර පබොපහෝ අවස්ථොවලදී ඒවො නඩු ෙැවරී  සඳහො මිස මිනිස් ජොවොරම් පිළිබඳව 

සැළකිල ත් වී  සඳහො පනොවන අතර එ ගින් දත්ත තව දුරටත් විකෘති කරයි. 

නිර්පද්ධශ 

• මිනිස් ජොවොරම් පිළිබඳ අෙරොධකරුවන්  විසින් පීඩොවට ෙත් වූවන්පේ වයස සහ ස්ී 

පුරුෂභොවය අනුව  සවිස්තර දත්ත රැස් කිරී  තවදුරටත් පුළුල් කළ යුතුය. 

දර්ශකය 16.2.3: වයස අවුරුදු 18 වන විට ලංගික හිංසනයට ලක වූ වයස අවුරුදු 18-29 අතර 

තරුණ ගැහැණු හො පිරිමින්පේ අනුෙොතය. 

ෙර්පේෂණ, ෙරිෙොලන සටහන් සහ නිල සංඛයො පල්ඛන හරහො ශ්රී ලංකොව තුළ විවිධ ආකොරපේ 

ලිංගික සහ ස්ී පුරුෂ ස ොජභොවය ෙදනම් කරගත් හිංසනයන් වොර්තො වී ඇත. ශ්රී ලංකොපේ 

සො ොනයපයන් බහුලව ෙවතින ස්ී දූෂණ, ලිංගික අෙපයෝජන, සමීෙ සහකරු ප්රචණ්ඩත්වය, 

ගෘහස්ථ ප්රචණ්ඩත්වය, ගර්භණී ස පේදී ප්රචණ්ඩත්වය සහ පෙොදු ප්රවොහනපේදී සිදුවන ලිංගික 

හිරිහැර වැනි ප්රචණ්ඩත්වය පම්වොයින් පෙන්නුම් කරයි (අන්තර්ජොතික සංවර්ධනය සඳහො වූ 

ඕස්පේලියොනු කවුන්සිලය, 2021). ජනගහන කණ්ඩොයම්, භූපගෝලීය ප්රපද්ධශ, නියැදි 

ප්ර ොණයන් සහ ක්ර පේදය අනුව ෙර්පේෂණ ප්රතිෙල විවිධොකොර  වන අතර එබැවින් ඒවො 

සංසන්දනය කිරී ට පහෝ සංසන්දනයට ලක් කල පනොහැක. ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ 

ජොතික  ට්ටපම් සමීක්ෂණ සිදු කර පනො ැති අතර එබැවින් ලිංගික හිංසනයට ලක් වූ වයස 

අවුරුදු 18-29 අතර තරුණ ගැහැණු හො පිරිමින්පේ අනුෙොතය හඳුනො ගැනී ට සම්ූර්ණ නිල 

දත්ත පනො ැත. 

පකපස් පවතත්, ශ්රී ලංකොව පම් වන විට ලිංගික හො ස්ී පුරුෂ ස ොජභොවය ෙදනම් කරගත් 

ප්රචණ්ඩත්වය විසඳී  සඳහො ජොතික ක්රියොකොරී සැලැස් ක් (SGBV ජොතික ක්රියොකොරී සැලැස් ) 

ක්රියොත් ක කරමින් සිටින අතර එය 'කොන්තොවන් සහ ළමුන් සඳහො ප්රචණ්ඩත්වපයන් පතොර 

ජීවිතයක් සහතික කිරී  සඳහො ප්රධොන වශපයන් අපේක්ෂො කරන ලද අතර එය 2016 දී ක්පෂ්ත්ර 

9 ක් නිපයෝජනය කරන අ ොතයොංශවල සම්බන්ධය සම්බන්ධ බහු-ආංශික ප්රපේශය හරහො  

සංවර්ධනය කිරී  වැදගත් පේ. ප   ප්රතිෙත්තිය සහ ආංශික අ ොතයොංශවල කැෙවී , සෑ  

ක්පෂ්ත්රයක  ලිංගික සහ ස්ී පුරුෂ ස ොජභොවය ෙදනම් කරගත් ප්රචණ්ඩත්වය ශ්රී ලංකොව තුල 

කිසිපස්ත්  පනොඉවසන ප්රතිෙත්තිය  තවදුරටත් ශක්ති ත් කරයි. 

ලිංගික හො ස්ී පුරුෂ ස ොජභොවය ෙදනම් කරගත් ප්රචණ්ඩත්වය විසඳී  සඳහො ජොතික ක්රියොකොරී 

සැලැස්  (SGBV ජොතික ක්රියොකොරී සැලැස් )  තුළ ස්වභොවික හදිසි අවස්ථො සහ විෙත් ප න්  

ශ්ර  සංක්ර ණය වලදී දත්ත රැස් කිරී  නිශ්ිතව දක්වො ඇත. 

හිඩැස් 

• වයස් කොණ්ඩ  ත ෙදනම්ව ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ දත්ත රැස් පනොකරන අතර එබැවින් 

ප   දර්ශකයට අදොළ පතොරතුරු වොර්තො කිරී  ප   අදියපර්දී කළ පනොහැක. 

නිර්පද්ධශ 
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•ලිංගික හො ස්ී පුරුෂ ස ොජභොවය ෙදනම් කරගත් ප්රචණ්ඩත්වය විසඳී  පිළිබඳ ජොතික 

ක්රියොකොරී සැලැස්පම්  ධය කොලීන ඇගැයී ක් අදොළ මුලපිරීම් පිළිබඳ පතොරතුරු ලබො ගැනී ට 

සහ ප   දර්ශකයට අදොළ තත්වයන් වොර්තො කිරී  ස ඟ පෙළගස්වො ගැනී  සඳහො දත්ත 

රැස්කිරීපම් ක්රියොවලිය ශක්ති ත් කිරී ට අවශය ක්ර  තවදුරටත් ගපේෂණය කිරී ට අවශය පේ. 

ඉලකකය 16.3: ජ්ොතික හො ජ්ොතයන්තර  ට්ටමින් නීතිපේ ආිෙතයය ප්රවර්ධනය කිරී  සහ 

සැ ට යුකතිය සඳහො ස ොන ප්රපේශය සහතික කිරී . 

දර්ශක 16.3.1: පෙර  ොස 12 තුළ ප්රචණ්ඩඩත්වයට පගොදුරු වූවන් ත න් පගොදුරු වූ 

ප්රචණ්ඩඩත්වය පිලබඳව නිසි බලධොරීන්ට පහෝ පවනත් නිල වශපයන් පිළිගත් ගැටුේ 

නිරොකරණ යොන්ත්රණයන්ට වොර්තො කළ සංඛයොව. 

වින්දිතයන් සහ සොක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂො කිරීපම් යොන්ත්රණයන් ශක්ති ත් කිරී  තුළින් බැහැර 

කරන ලද සහ අවදොන ට ලක්විය හැකි කණ්ඩොයම් සඳහො යුක්තිය සඳහො ප්රපේශය වැඩිදියුණු 

කිරී ට ජොතික  ට්ටමින් උත්සොහයන් පගන ඇත. 

ශ්රී ලංකො පෙොලිසිය තුළ කොන්තො හො ළ ො ඒකකයක් හඳුන්වොදී  සහ සෑ  පෙොලිස් ස්ථොනයක  

පවන  කොන්තො හො ළ ො කොර්යොංශයක් පිහිටුවී  පහ්තුපවන් වින්දිතයින්ට, විපශ්ෂපයන්  

කොන්තොවන්ට සහ ළ යින්ට ෙැමිණිලි කිරී ට සහ නීති ය පිළිසරණක් ලබොගැනී ට වඩොත් 

හිතකර තත්වයක් නිර් ොණය වී ඇත. 

දර්ශකය 16.3.2: ස ස්ත බන්ධනොගොර ගතවූවන්පේ අනුෙොතයක පලස දඬුවේ පනොකළ 

රැඳවියන්. 

ප්රගතිය 

ශ්රී ලංකොපේ බන්ධනොගොර තුළ මුලින් රැඳවී ට අදහස් කළ ප්ර ොණයට වඩො පබොපහෝ වැඩි 

ප්ර ොණයක් රඳවන බව කවුරුත් දන්නො කරුණකි. 

බන්ධනොගොර පදෙොර්තපම්න්තුවට අනුව හො 2015 දී ලබො ගත හැකි මූලික දත්ත වලට අනුව, 

ස ස්ත බන්ධනොගොර ගත පිරිසට සොපේක්ෂව දඬුවම් පනොලැබූ රැඳවියන්පේ අනුෙොතය 0.5 කි. 

ප   දර්ශකය  2 වන ස්ථරය යටපත්  වර්ගීකරණය කර ඇත. 

විපශ්ෂපයන්  පකොවිඩ්-19 වසංගතය අතරතුර,  හජනතොවපේ පුද්ධගලික නිදහස සහ මූලික 

අයිතිවොසිකම් සඳහො සහය දැක්වී  සහ ආරක්ෂො කිරී  සඳහො, අිකරණය ස ඟ තොක්ෂණික 

සහපයෝගීතොවපයන් ශ්රී ලංකොපේ එක්සත් ජොීන්පේ සංවර්ධන වැඩසටහන (UNDP), කඩිනම් 

අභියොචනයක් පලස ඇෙ ලබොදී ට ප්රමුඛත්වය පදමින් අිකරණ චක්රපල්ඛයක්/නිපයෝගයක් 

නිකුත් කපළ්ය. වසංගතය ආරම්භපේ සිට පම්වන විට අයදුම්ෙත් 10,000ක් විභොග කර  ඇත53. 

 

දර්ශකය 16.3.3: ෙසුගිය වසර පදක තුළ ආරවුලකට මුහුණ දී ඇති සහ යොන්ත්රණපේ වර්ගය 

අනුව විි ත් පහෝ අවිි ත් ආරවුල් විසඳීපේ යොන්ත්රණයකට ප්රපේශ වූ ජ්නගහනපේ 

අනුෙොතය. 

ශ්රී ලංකො නීති ආධොර පකොමිෂන් සභොව අඩු ආදොයම්ලොභී කණ්ඩොයම් සඳහො නීීඥයින් හරහො 

නීති උෙපදස් සහ පනොමිපල් නීති ආධොර ලබො පදන අතර විපශ්ෂ නීති ය තත්ත්වයන් යටපත් 

 
53 UNDP presentation on SDG 5 and SDG 16 at the CENWOR Women’s Convention, 2021. 
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ත  ආදොයම් තත්ත්වය පනොසලකො ත න්ට සහ ත  දරුවන්ට නඩත්තුව අපේක්ෂො කරන 

කොන්තොවන් සඳහො අිකරණපේ නීති ය නිපයෝජනයක් ලබො පද්ධ. දිවයින පුරො නීති ආධොර 

 ධයස්ථොන 77ක් ඇත54. 

ශ්රී ලංකොව තුළ සිවිල් කටයුතු, වංචො, එකඟ පනොවීම් යනොදිය සම්බන්ධ ආරවුල් විසඳී  සහ ශ්රී 

ලංකොව තුළ ඉඩම් සහ සංක්ර ණික පස්වක ගැටලු සඳහො විපශ්ෂ ස ථකරණ ෙහසුකම් 

ප්රවර්ධනය පිණිස භූපගෝලීය වශපයන් ස්ථොපිත වූ ඉතො පහොඳින් ක්රියොත් ක වන ප්රජො 

ස ථකරණ ෙද්ධධතියක් ද ශ්රී ලංකොව සතුව ඇත. ස්පේච්ඡො ෙදන   ත  ැදිහත්කරුවන් 8000 

කට අික සංඛයොවක් පස්වය කරන ස ථ  ණ්ඩල 329 ක් ශ්රී ලංකොව පුරො වයොේතව ඇත. 

ලිංගික හිංසන/පවනස් පකොට සැලකීපම් ක්රියො ොර්ග වලට එපරහි, එනම් පගෞරවනීය පස්වො 

ස්ථොන පිණිස වන  ොර්පගෝෙපද්ධශ සැකසී  හරහො රොජය අංශය සඳහො දුක්ගැනවිලි හැසිරවීපම් 

යොන්ත්රණයන් ශක්ති ත් කිරී ට එක්සත් ජොීන්පේ සංවර්ධන වැඩසටහන (UNDP) සහොය 

ලබො දී ඇත. 

ප   ආයතන හරහො පවන පවන  රැස්කර ගත් දත්ත ෙවතින අතර, ප   ආරවුල් විසඳීපම් 

යොන්ත්රණයන්ට ප්රපේශ වී ඇති පුද්ධගලයින් සංඛයොව පිළිබඳ ස ස්ත දළ විශ්පල්ෂණයක් ලබො 

ගැනී  සඳහො එය තනි ස්ථොනයක ඒකරොශී කර පනො ැත. 

දර්ශකය 16.4.1: අභයන්තර හො බොහිර නීති විපරෝධී මූලය ප්රවොහවල මුළු වටිනොක  (වත් න් 

ඇ රිකොනු පඩොලර් වලන්). 

ශ්රී ලංකොව 2006 දී මුදල් හො ක්ර සම්ෙොදන අ ොතයොංශය යටපත් මූලය වි ර්ශන ඒකකය 

පිහිටුවන ලදී. ප   ආයතනය 2007 දී  හ බැංකුපේ රොමුව සහ ෙරිෙොලන වුහය යටපත් 

පවන  ස්වොධීන ආයතනයක් පලස ප්රතිසංස්කරණය කරන ලදී. ප   කොල සී ොව තුළ පම්වොට 

ස ගොමීව, ත්රස්තවොදයට මුලය සැෙයී   ැඩෙැවැත්වීපම් සම්මුතිය, මුදල් විශුද්ධිකරණය 

වැලැක්වීපම් ෙනත සහ මූලය ගනුපදනු වොර්තො කිරීපම් ෙනත ශ්රී ලංකොව ද අනු ත කරන ලදී55. 

එබැවින් රට තුළට සහ ඉන් පිටතට සිදුවන අයථො මූලය ප්රවොහයන්ට විසඳුම් පසවී  සඳහො ක්රියො 

ෙටිෙොටි සහ ප්රතිෙත්ති ස්ථොපිත කර ඇතත්, ප   දර්ශකයට 3 වන ස්ථරපේ වර්ගීකරණයක් 

ඇති අතර එ  නිසො ඊට එපරහිව වොර්තො කිරී  සඳහො ශ්රී ලංකොව තුළ දත්ත පනො ැත. 

දර්ශකය සඳහො තව ත් ජොතයන්තරව ස්ථොපිත ක්ර පේදයක් පහෝ ප්රමිීන් පනො ැත. 

 

දර්ශකය 16.4.2: ජ්ොතයන්තර ප වලේවලට අනුකූලව නිසි අිකොරියක විසින් නීතිවිපරෝධී 

සේභවයක පහෝ සන්දර්භයක පසොයො පගන ඇති පහෝ ස්ථොපිත කර ඇති අත් අඩංගුවට ගත්, 

පසොයොගත් පහෝ බොරදුන්  ආයුධවල අනුෙොතය. 

දර්ශකය සඳහො ජොතයන්තරව ස්ථොපිත ක්ර පේදයක් පහෝ ප්රමිීන් තව ත් පනො ැති බැවින් 

පගෝලීය වශපයන් ප   දර්ශකය 3 වන ස්ථරය යටපතහිලො සැලපකන  නමුත් 

ක්ර පේදය/ප්රමිති සංවර්ධනය පවමින් හො ෙරීක්ෂොවට ලක් පවමින් ෙවී (පහෝ කරනු ලැපේ). 

 
54 Website of the Legal Aid Commission of Sri Lanka – www.legalaid.gov.lk 
55 Website of the Financial Investigation Unit-
http://fiusrilanka.gov.lk/#:~:text=The%20Financial%20Intelligence%20Unit%20(FIU)%20of%20Sri%20Lanka%2
0conducts%20training,AML%2FCFT%20compliance%20for%20the 

http://www.legalaid.gov.lk/
http://fiusrilanka.gov.lk/#:~:text=The%20Financial%20Intelligence%20Unit%20(FIU)%20of%20Sri%20Lanka%20conducts%20training,AML%2FCFT%20compliance%20for%20the
http://fiusrilanka.gov.lk/#:~:text=The%20Financial%20Intelligence%20Unit%20(FIU)%20of%20Sri%20Lanka%20conducts%20training,AML%2FCFT%20compliance%20for%20the
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පකපස් පවතත්, ජන හො සංඛයොපල්ඛන පදෙොර්තපම්න්තුපේ වර්ගීකරණය අනුව, එය 1 

කොණ්ඩය යටපතහිලො ගැපනන අතර , ජන හො සංඛයොපල්ඛන පදෙොර්තපම්න්තුව විසින් දැනට 

ෙවතින සංගණන සහ සමීක්ෂණ සහ ෙරිෙොලන වොර්තො හරහො දත්ත සම්ෙොදනය කරමින් ෙවී. 

ශ්රී ලංකො පෙොලිසිය විසින් සෙයන ලද දත්ත වලට අනුව ශ්රී ලංකොපේ ජනගහනපයන් 100,000 

කට ආයුධ 0.5 ක් ඇති බව පසොයොපගන ඇත56. 

 

ඉලකකය : 16.5 දූෂණය සහ අල්ලස් සෑ  ආකොරයකින්  සැලකිය යුතු පලස අු කිරී . 

දර්ශක 16.5.1: ෙසුගිය  ොස 12 තුළ රොජ්ය නිලධොරිපයකු ස ඟ අව  වශපයන් එක 

රොජ්කොරී ය සේබන්ධතොවක ෙවත්වො ඇති සහ රොජ්ය නිලධොරිපයකුට අල්ලසක ලබො දුන් පහෝ 

එ  රොජ්ය නිලධොරීන් විසින් අල්ලසක ඉල්ලො සිටි පුද්ධගලයින්පේ අනුෙොතය. 

 

අල්ලස් පහෝ දූෂණ පචෝදනො වි ර්ශන පකොමිෂන් සභොව 1994 දී ශ්රී ලංකොව තුළ ස්ථොපිත කරන 

ලදී. පකොමිෂන් සභො බලතල අනුව අල්ලස්, දූෂණ සහ වත්කම් හො බැරකම් ප්රකොශ කිරීපම් 

නීතිය දක්වො පුළුල් පේ. සියලු  ෙැමිණිලි වි ර්ශනය කිරී ට සහ නඩු ෙැවරී ට එයට 

වයවස්ථොපිතව බලය ඇත. 2017 පගෝලීය දූෂණ බැපරෝමීටරය (Global Corruption 

Barometer) 2 අනුව ශ්රී ලංකොව දිගට  දුර්වල  ට්ට ක් පෙන්නුම් කරන අතර 2013 දී  ශ්රී 

ලොංකික  හජනතොවපගන් 15% - 20% පලස ෙැවති පස්  2018 වනවිටත්  අල්ලස ්පිළිබඳ 

අත්දැකීම් ලබති. ෙවතින දත්තවලට අනුව, ශ්රී ලංකො පෙොලිසිය වැඩි  අල්ලස් ලබො ගන්නො 

ආයතනය බව පෙපන් (ට්රොන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල්, 2018). 

ප   දර්ශකපේ නිතිෙතො එකතු කරන ලද දත්ත පනො ැත, පකපස් පවතත්, ජන හො 

සංඛයොපල්ඛන පදෙොර්තපම්න්තුපේ වර්ගීකරණය අනුව එය 3 සහ 4 කොණ්ඩ පලස 

වර්ගීකරණය කරන අතර එ ඟින් දත්ත පවනත් ආයතන හරහො ලබො ගත හැකි බවත්, නිසි 

සම්බන්ධීකරණ උත්සොහයකින් සම්ෙොදනය කළ හැකි බවත් සඳහන් කරයි. 

 

 

දර්ශක 16.5.2: රොජ්ය නිලධොරිපයකු ස ඟ අව  වශපයන් එක සේබන්ධතොවක ෙවත්වො ඇති 

සහ රොජ්ය නිලධොරිපයකුට අල්ලසක ලබො දුන් පහෝ පෙර  ොස 12 තුළ එ  රොජ්ය නිලධොරීන් 

විසින් අල්ලසක ඉල්ලො ඇති වයොෙොරවල අනුෙොතය. 

ශ්රී ලංකොපේ අල්ලස් ෙනතට පෙෞද්ධගලික අංශපේ දූෂණ ඇතුළත් පනොවන බව සඳහන් කිරී  

සැලකිය යුතු කරුණකි. ප බැවින්, පෙෞද්ධගලික අංශපේ සිදුවන අල්ලස් පහෝ දූෂණ අල්ලස් 

පකොමිස ට වි ර්ශණය කල පනොහැක. ජොතික දූෂණ විපරෝධී ක්රියොකොරී සැලැස්  2019 - 

2023 ආවරණය කිරී  2019 දී දියත් කරන ලදී. දර්ශක 16.5.1 ට ස ොනව, ශ්රී ලංකොපේ 

අපනකුත් ආයතන හරහො පම් පිළිබඳ දත්ත ලබො ගත හැකි වුවද එය තව ත් සම්ෙොදනය කර 

පනො ැත. 

 
56 Website for Sustainable Development Goals in Sri Lanka - 
http://www.statistics.gov.lk/sdg/index.php/sdg/indicator/16/4/2 

http://www.statistics.gov.lk/sdg/index.php/sdg/indicator/16/4/2
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ඉලකකය: 16.6 සෑ   ට්ට ක   ඵලදොයී, වගවීප න් හො  විනිවිදභොවපයන් යුත් ආයතන 

සංවර්ධනය කිරී . 

දර්ශක 16.6.1: ප්රොථමික රජ්පේ වියදේ, අංශය අනුව (පහෝ අයවැය පකත පහෝ ඒ හො ස ොනව) 

මුල් අනු ත අයවැපේ ප්රතිශතයක පලස සහ දර්ශක 16.6.2 රොජ්ය පස්වපේ අවසන් 

අත්දැකීප න් සෑහී කට ෙත් වූ ජ්නගහනපේ ප්රතිශතය. 

දිස්ික්  ට්ටම් වැඩි දියුණු කර ඇත, අයවැයකරණය සහ වියදම් විනිවිද පෙපනන අතර නගර 

සභො රැස්වීම් වැනි විවෘත අවකොශ වලදී වි සී ට ලක් කල හැක. 

ෙළොත් ෙොලන ආයතන ස ඟ හවුල්කොරිත්වය ඇතිව එක්සත් ජොීන්පේ සංවර්ධන වැඩසටහන 

(UNDP) විසින් සහොය දක්වන ලද ඇතැම් මුලපිරීම්; පකොවිඩ්-19 වසංගතය අතරතුර උතුරු, 

නැපගනහිර, උතුරු  ැද සහ ඌව ෙළොත්වල ෙළොත් ෙොලන ආයතනවල  සන්නිපේදනය සහ 

ප පහයුම් ධොරිතොවයන් වැඩිදියුණු කිරී  සහ  අඛණ්ඩ වයොෙොරික ෙැවැත් ට සහොය වී . 

ෙළොත් ෙොලන සැලසුම් සහ අයවැයකරණ චක්ර ශක්ති ත් කර ඇති අතර, ස්ී පුරුෂ 

ස ොජභොවය සහ ආන්තිකකරණ ගැටළු සඳහො වඩොත් ප්රතිචොර දැක්වීප න් පද්ධශීය පස්වො 

සැෙයී  වැඩිදියුණු කර ඇත57. 

දර්ශකය 16.6.1  ට්ටේ 1 දර්ශකයක පලස හඳුනොපගන ඇත, ජ්ොතයන්තරව ස්ථොපිත 

ක්ර පේදයක සහ ප්රමිති සහිතව, ප   දර්ශකය සඳහො දත්ත අව  වශපයන් රටවල් 50% කින් 

ජ්නනය පේ. ජ්න හො සංඛයොපල්ඛන පදෙොර්තපේන්තුව පවනත් ආයතනවල දත්ත ස ඟින් එය 

3 සහ 4 කොණ්ඩඩය පලස වර්ීකරණය කරන නමුත් තව ත් සේෙොදනය කර පනො ැත. 

 

දර්ශක 16.6.2  ට්ටේ 3 දර්ශකයක පලස හඳුනොපගන ඇත, දත්ත රැස් කිරී  සඳහො 

ජ්ොතයන්තරව ස්ථොපිත ක්ර පේදයක පනො ැත. 

 

 

ඉලකකය: 16.7 සෑ   ට්ට ක  ප්රතිචොරොත් ක, සියල්ලන් ඇතුළත් වූ, සහභොීත්වපයන් 

යුත්  සහ  තීරණ ගැනීප හිලො නිපයෝජ්නය  සහතික කිරී . 

 

දර්ශකය 16.7.1: ජ්ොතික පබදො පවන් කිරීේවලට සොපප්කෂව රොජ්ය ආයතනවල (ජ්ොතික සහ 

ප්රොපද්ධශීය වයවස්ථොදොයක, රොජ්ය පස්වො සහ අිකරණ) තනතුරු (ස්ී පුරුෂභොවය, වයස, 

ආබොධ සහිත පුද්ධගලයන් සහ ජ්නගහන කණ්ඩඩොයේ අනුව) අනුෙොතය. 

 

පවනත් ඕනෑ  අංශයකට වඩො රොජය අංශය ජනගහනපයන් ඉහළ  ප්රතිශතයක් පස්වපේ 

පයොදවයි. ශ්රී ලංකො ආණ්ඩුක්ර  වයවස්ථොපේ පවනස් පකොට සැලකීම් පනොකිරීපම් වගන්ති 

අවශය සුදුසුකම්, ෙළපුරුද්ධද සහ ප්රවීණත්වය තිපේ නම්, එ  තනතුරු පුරේෙොඩු පුරවන 

 
57 UNDP presentation on SDG 5 and SDG 16 at the CENWOR Women’s Convention, 2021. 
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පුද්ධගලයින්පේ වර්ගවල සී ොවක් පනො ැති බව සහතික කිරී ට අදහස් පකපර්. පකපස් 

පවතත්, පද්ධශෙොලන හිතවත්කම් සහ වෘත්ීය සමිතිවල සො ොජිකත්වය ආදිය  ත ෙදනම්ව 

ෙක්ෂග්රොහී අවස්ථො තිපේ. 

ප   දර්ශකය සඳහො දත්ත රැස් කිරී  සඳහො ජොතයන්තරව පිළිගත් ක්ර පේදයක් පනො ැති 

අතර, ස්ථර 3 දර්ශකයක් පලස වර්ගීකරණය කර ඇති අතර, ජන හො සංඛයොපල්ඛන 

පදෙොර්තපම්න්තුව විසින් එය 2 කොණ්ඩය පලස වර්ගීකරණය කර ඇති අතර එහිදී දැනට 

ෙවතින සංගණන සහ සමීක්ෂණවලට නව ප ොඩියුල එකතු කිරීප න් දත්ත සම්ෙොදනය කළ 

හැකිය. 

 

දර්ශකය 16.7.2: තීරණ ගැනී  ස්ී පුරුෂභොවය, වයස, ආබොිතභොවය සහ ජ්නගහන 

කොණ්ඩඩය අනුව සියල්ලන්  ඇතුළත් වූ හො ප්රතිචොරොත් ක බවින් යුතු යැයි විශ්වොස කරන 

ජ්නගහනපේ අනුෙොතය. 

දත්ත රැස් කිරී  සඳහො ජොතයන්තරව පිළිගත් ක්ර පේදයක් පනො ැති වුවද, 3 වන ස්ථරපේ  

දර්ශකයක් පලස ප ය වර්ගීකරණය කර ඇතත්, ජන හො සංඛයොපල්ඛන පදෙොර්තපම්න්තුව 

විසින් එය 2 වන කොණ්ඩය යටපත් වර්ගීකරණය කර ඇති අතර එහිදී දැනට ෙවතින සංගණන 

සහ සමීක්ෂණවලට නව ප ොඩියුල එකතු කිරීප න් දත්ත සම්ෙොදනය කළ හැකිය. 

 

ඉලකකය: 16.8 පගෝලීය ෙොලන ආයතන තුළ සංවර්ධනය පවමින් ෙවතින රටවල 

සහභොීත්වය පුළුල් කිරී  සහ ශකති ත් කිරී  

දර්ශකය 16.8.1: ජ්ොතයන්තර සංවිධොනවල සංවර්ධනය පවමින් ෙවතින රටවල 

සො ොජකයින්පේ අනුෙොතය සහ ඡන්ද අයිතිය 

ජොතයන්තරව ස්ථොපිත ක්ර පේදයක් සහ ප්රමිීන් සහිත, 1 වන ස්ථරපේ දර්ශකයක් පලස 

හඳුනොපගන ඇති අතර, ප   දර්ශකය සඳහො දත්ත අව  වශපයන් රටවල්වලින් 50%ක් විසින් 

සෙයනු ලැපේ. ජන හො සංඛයොපල්ඛන පදෙොර්තපම්න්තුව පවනත් ආයතනවල දත්ත ද ස ඟින් 

එය 3 වන සහ 4 වන කොණ්ඩ යටපත් පලස වර්ගීකරණය කරන නමුත් තව ත් සම්ෙොදනය 

කර පනො ැත. 

ඉලකකය: 16.9 2030 වන විට, උප්ෙැන්න ලයොෙදිංචි කිරී  ඇතුළුව සියල්ලන්ට  

නීතයොනුකූල අනනයතොවය ලබො දී . 

දර්ශකය 16.9.1: වයස අවුරුදු 5 ට අු දරුවන්පේ අනුෙොතය වයස අනුව සිවිල් අිකොරියක 

ලයොෙදිංචි කර තිබී .  

උේෙැන්න ලියොෙදිංිය පිළිබඳ 2019 හි යුනිපසෆ් ප්රකොශනයකට අනුව (2030 දී සෑ  දරුපවකු 

සඳහො  උෙත් ලියොෙදිංි කිරී : අපි නිසි පලස පයදී සිටිනවොද?) දකුණු ආසියොව සහ උෙ 

සහරො අප්රිකොව තුල පලොව පුරො සිටින වයස අවුරුදු 5 ට අඩු සියලු  ලියොෙදිංි පනොකළ 

ළමුන්පගන් සියයට 87 ක්  වොසය කරයි. පකපස් පවතත්,  හජන පසෞඛය නිලධොරීන් සහ 

ෙවුල් පසෞඛය පස්විකොවන් ප්රජො  ට්ටමින් ක්රියොශීලීව නියැළී  තුළින් ෙශ්චොත් ප්රසව පස්වො සහ 

සො ොනය පසෞඛය පස්වො සඳහො ප්රපේශය අතින් ශ්රී ලංකොව වඩො දියුණු තත්වයක ෙසු වන බව 

ප   සංඛයොවලින් අනිවොර්යපයන්  පිළිබිඹු පනොපේ. 
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දර්ශකය සංකල්ෙ ය වශපයන් ෙැහැදිලි වන සහ රටවල්වලින් 50% ක් විසින් නිතිෙතො 

සම්ෙොදනය කරනු ලබන දත්ත සම්ෙොදනය කිරී  සඳහො ජොතයන්තරව ස්ථොපිත ක්ර පේදයක් 

ෙවතින ෙළමු ස්ථරපේ දර්ශකයක් පලස, ශ්රී ලංකොව තව ත් ප   දත්ත රැස්කර පනො ැත. 

පකපස් පවතත් ජන හො සංඛයොපල්ඛන පදෙොර්තපම්න්තුව විශ්වොස කරන්පන් දැනට ෙවතින 

සමීක්ෂණ සහ සංගණන ප්රශ්නොවලියට නව ප ොඩියුලයක් එක් කිරීප න් දත්ත ලබො ගත හැකි 

බවයි. 

ඉලකකය: 16.10 ජ්ොතික නීති සහ ජ්ොතයන්තර ගිවිසුේවලට අනුකූලව පතොරතුරු සඳහො 

 හජ්න ප්රපේශය සහතික කිරී  සහ මූලක නිදහස ආරකෂො කිරී . 

16.10.1 ෙසුගිය  ොස 12 තුළ  ොධයපේදීන්, ආශ්රිත  ොධයපේදීන්, වෘත්තීය සමිති සො ොජකයින් 

සහ  ොනව හිමිකේ පවනුපවන් පෙනී සිටින්නන් ඝොතනය කිරී , ෙැහැර ගැනීේ, 

බලහත්කොරපයන් අතුරුදහන් කිරී , අත්තපනෝ තික පලස රඳවො තබො ගැනී  සහ වධහිංසො 

ෙැමිණවීේ පිළිබඳ සතයොපිත සිද්ධධීන් සංඛයොව. 

16.10.2 පතොරතුරු සඳහො  හජ්න ප්රපේශය සඳහො වයවස්ථොපිත, සහ/පහෝ ප්රතිෙත්ති ය 

වගකීේ  අනුග නය කරමින් ක්රියොත් ක වන රටවල් සංඛයොව. 

ශ්රී ලංකො ආණ්ඩුක්ර  වයවස්ථොපේ 19 වැනි සංපශෝධනය පතොරතුරු දැනගැනීපම් අයිතිය මූලික 

අයිතිවොසික ක් පලස පිළිපගන ඇත. ඉන් අනතුරුව, පතොරතුරු දැනගැනීපම් අයිතිය පිළිබඳ 

ෙනත 2016 දී සම් ත කරන ලදී. නීතිය සහ ප්රජොතන්ත්රවොදය සඳහො වූ  ධයස්ථොනය 

(Transparency International) විසින් සිදු කරන ලද පශ්ර්ණිගත කිරීම්වලට අනුව, දැනට 

ෙවතින නීතිය පතොරතුරු දැනගැනීපම් අයිතිය පිළිබඳ පලොව තුන්වන පහොඳ  නීති සම්ෙොදනය 

පලස සැලපක්. , 2018). 

ෙළිගැනීම්වලින් පතොරව, දූෂණයට එපරහිව ක්රියොකොරීව කතො කිරී ට සිවිල් ස ොජයට සහ 
 ොධයයට නිදහස සහ අවකොශය ඇති බව රජය සහතික කළ යුතුය. තවද, භොෂණපේ නිදහස 
සඳහො සක්රීය ෙරිසරයක් නිර් ොණය කිරී  සඳහො  ොධයපේදීන් ඉලක්ක කරගත් ඝොතන, 
අතුරුදහන් කිරීම් සහ අපනකුත් ප්රහොර සම්බන්ධපයන් වි ර්ශන අවසන් කර නඩු ෙැවරී  
ආරම්භ කළ යුතුය (Transparency International, 2018). 

 

 

ඉලකකය: 16.අ ප්රචණ්ඩඩත්වය වැළැකවී ට සහ ත්රස්තවොදයට සහ අෙරොධවලට එපරහිව 

සටන් කිරී ට, විපශ්ෂපයන්  සංවර්ධනය පවමින් ෙවතින රටවල, සෑ  තරොතිර ක  

ධොරිතොව පගොඩනැී  සඳහො ජ්ොතයන්තර සහපයෝීතොව හරහො ද ඇතුළුව අදොළ ජ්ොතික 

ආයතන ශකති ත් කිරී . 

දර්ශකය 16.අ: ෙැරිස් මූලධර් වලට අනුකූලව ස්වොධීන ජ්ොතික  ොනව හිමිකේ ආයතනවල 

ෙැවැත්  සහ දර්ශක 16.ආ ජ්ොතයන්තර  ොනව හිමිකේ නීතිය යටපත් සියළු පවනස් පකොට 

සැලකීේ තහනේ ක්රියොවන් පස් සැළපකන  ෙදන ක  ත ෙසුගිය  ොස 12 තුළ පුද්ධගලකව 

පවනස් පකොට සැලකී ට පහෝ හිරිහැරවලට ලක වූ බවට හැඟුණු බවට වොර්තො කිරීපේ 

ජ්නගහන අනුෙොතය.  
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1996 අංක 21 දරන  ොනව හිමිකම් පකොමිෂන් සභො ෙනත බලොත් ක කිරී ත් ස ඟ ශ්රී ලංකො 

 ොනව හිමිකම් පකොමිෂන් සභොව (HRCSL) ස්වොධීන පකොමිෂන් සභොවක් පලස 1997 දී 

පිහිටුවන ලදී. 

පුද්ධගලික නිදහස සහ අපනකුත් සියලු  සිවිල් සහ පද්ධශෙොලන අයිීන් උල්ලංඝනය කිරීම්  ත 

ෙදනම්ව ශ්රී ලංකො  ොනව හිමිකම් පකොමිෂන් සභොව විසින් එහි ප්රධොන කොර්යොලපේ ප න්  

ප්රොපද්ධශීය සහ දිස්ික් කොර්යොල පවත ලැපබන ෙැමිණිලි සංඛයොව පිළිබඳ දත්ත ප්රකොශයට ෙත් 

කරයි58. 

දර්ශකය 16.අ ජොතයන්තරව ස්ථොපිත ක්ර පේදයක් සහිත, 1 වන ස්ථරපේ දර්ශකයක් පලස 

හඳුනොපගන ඇත. දර්ශකය පිළිබඳ වොර්තො කිරී ට ශ්රී ලංකොවට දත්ත පනො ැත. දර්ශක 16.ආ, 

ෙවතින සංගණන පහෝ සමීක්ෂණ වල නව ප ොඩියුල එකතු කිරීප න් දත්ත සම්ෙොදනය කළ 

හැකි බව ජන හො සංඛයොපල්ඛන පදෙොර්තපම්න්තුව තහවුරු කරමින් 3 ස්ථරය යටපත් වර්ග 

කර ඇත. 

 

 
58 Website of Sri Lanka Human Rights Commission – https://www.hrcsl.lk/ 
 

https://www.hrcsl.lk/
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7 වන ෙරිච්පේදය: අපනකුත් තිරසර සංවර්ධන අරමුණුවල ස්ී පුරුෂ භොවීය වශපයන් අපනයෝනය සේබන්ධතො දකවන දර්ශක. 

ෙහත වගුපේ ස්ී පුරුෂ ස ොජභොවය වශපයන් අපනයෝනය සම්බන්ධතො දක්වන දර්ශක (එක්සත් ජොීන්පේ සංඛයොපල්ඛන අංශය, 

2018) ස ඟ අපනකුත් එක් එක් ඉලක්කවලට අදොළ  ස්ී පුරුෂ ස ොජභොවීය ඉලක්ක ලැයිස්තුගත කරයි. එ ගින්, ශ්රී ලංකොපේ දත්ත 

ෙවතින සහ වොර්තො කරන දර්ශක ඉස් තු කර ඇත. 

 

තිරසර 

සංවර්ධන 

අරමුණ  

ඉලකක  ස්ී පුරුෂ භොවීය වශපයන් අපනයෝනය සේබන්ධතො දකවන දර්ශක 

 

1.1 2030 වන විට, දැනට දිනකට පඩොලර් 1.25 ට අඩු මුදලකින්  

ජීවත් වන අය පලස  නිනු ලබන,  සියලු  මිනිසුන්පේ අන්ත 

දරිද්රතොවය තුරන් කිරී . 

1.1.1 ස්ී පුරුෂ භොවය, වයස, රැකියො තත්ත්වය සහ භූපගෝලීය පිහිටී  

(නොගරික/ග්රොමීය) අනුව ජොතයන්තර දරිද්රතො පර්ඛොපවන් ෙහළ ජනගහන අනුෙොතය 

1.2 2030 වන විට, ජොතික නිර්වචනයන්ට අනුව දරිද්රතොවපේ 

සෑ   ොනයක  ජීවත් වන සෑ  වයස් කොණ්ඩයක  පිරිමින්, 
කොන්තොවන් සහ ළමුන්පේ අනුෙොතය අව  වශපයන් අඩකින් 

අඩු කිරී . 

1.2.1 ජොතික දරිද්රතො පර්ඛොවට ෙහළින් ජීවත් වන ජනගහන අනුෙොතය, ස්ී 

පුරුෂභොවය සහ වයස අනුව 

1.2.2 ජොතික නිර්වචනයන්ට අනුව එහි සෑ   ොනයකින්  දරිද්රතොවපේ පවපසන සෑ  

වයස් කොණ්ඩයක  පිරිමින්, කොන්තොවන් සහ ළමුන්පේ අනුෙොතය 

1.3 සියල්ලන්ට  ජොතික වශපයන් සුදුසු ස ොජ ආරක්ෂණ 

ෙද්ධධති ක්රියොත් ක කිරී  සහ 2030 වන විට දුේෙතුන් සහ 

අවදොන ට 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ලක්විය 

හැකි අය සඳහො සැලකිය යුතු ආවරණයක් ලබො ගැනී  

1.3.1 ස ොජ ආරක්ෂණ ෙද්ධධති, ස්ී පුරුෂභොවය, පවන්කර හඳුනොගත් ළමුන්, රැකියො 

විරහිත පුද්ධගලයන්, වැඩිහිටි පුද්ධගලයින්, ආබොධ සහිත පුද්ධගලයින්, ගර්භනී 

කොන්තොවන්, අලුත උෙන් දරුවන්, රැකියො ආශ්රිත තුවොල ලත්  වින්දිතයින් සහ 

දුේෙතුන් සහ අවදොනම්ෙොී ජනගහන අනුෙොතය. 

1.4 2030 වන විට, සියලු  පිරිමින්ට සහ කොන්තොවන්ට, 

විපශ්ෂපයන් දුේෙතුන්ට සහ අවදොනම්ෙොී අයට, ආර්ික 

සම්ෙත් සඳහො ස ොන අයිතිවොසිකම් ප න්  මූලික පස්වොවන් 

සඳහො ප්රපේශය, ඉඩම් සහ පවනත් ආකොරපේ පද්ධෙල, උරු ය, 

ස්වොභොවික සම්ෙත්, ක්ුද්ර මූලය ඇතුළු සුදුසු නව තොක්ෂණය 

සහ මුලය පස්වො සැෙයී  සහතික කිරී   

1.4.2 නීතයොනුකූලව පිළිගත් ලියකියවිලි සහිත ඉඩම් සඳහො සුරක්ෂිත හිමිකොරිත්වය 

සහිත සහ ස්ී පුරුෂභොවය  අනුව සහ භුක්තිපේ ස්වභොවය  අනුව ඉඩම් සඳහො ඇති 

අයිතිය සුරක්ෂිත යැයි සලකන ස ස්ත වැඩිහිටි ජනගහනපේ අනුෙොතය 

1.5 2030 වන විට දුේෙතුන්පේ සහ අවදොනම්ෙොී  තත්වයන් 1.5.1 ජනගහනය 100,000කට ආෙදො පහ්තුපවන් සිදුවන  රණ, අතුරුදහන් වූවන් 
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තුළ සිටින අයපේ ඔපරොත්තු දීපම් හැකියොව පගොඩනැගී  සහ 

පද්ධශගුණය ආශ්රිත ආන්තික සිදුවීම් සහ අපනකුත් ආර්ික, 

ස ොජීය සහ ෙොරිසරික කම්ෙන සහ වයසනවලට පගොදුරු  වී  

සහ ඒ පිලිබඳ අවදොන  අඩු කිරී . 

සහ සෘජුව පීඩොවට ෙත් වූ පුද්ධගලයන් සංඛයොව 

1.ආ. දරිද්රතොවය තුරන් කිරීපම් ක්රියොවන් සඳහො පේගවත් 
ආපයෝජනයකට සහොය වී  සඳහො දිළිඳු හිතවොදී සහ ස්ී පුරුෂ 

ස ොජභොවය පිළිබඳ සංපේදී සංවර්ධන උෙොය  ොර්ග  ත 

ෙදනම්ව ජොතික, කලොපීය සහ ජොතයන්තර  ට්ටමින් පහොඳ 
ප්රතිෙත්ති රොමු නිර් ොණය කිරී  

1.ආ.1 කොන්තොවන්ට, දුේෙතුන්ට සහ අවදොනම්ෙොී කණ්ඩොයම්වලට අස ොනුෙොතික 

පලස ප්රතිලොභ ලබො පදන අංශ සඳහො රජපේ පුනරොවර්තන සහ ප්රොේධන වියදම්වල 

අනුෙොතය 

තිරසර 

සංවර්ධන 

අරමුණ  

ඉලකක  ස්ී පුරුෂ භොවීය වශපයන් අපනයෝනය සේබන්ධතො දකවන දර්ශක 

 

2.1 2030 වන විට, කුසගින්න නි ො කර, සියලු  මිනිසුන්ට, 

විපශ්ෂපයන් දුේෙතුන්ට සහ ළදරුවන් ඇතුළු අවදොනම්ෙොී 

පුද්ධගලයින්ට, වසර පුරො ආරක්ෂිත, පෙෝෂයදොයී සහ ප්ර ොණවත් 

ආහොර සඳහො ප්රපේශය සහතික කිරී . 

2.1.2 ආහොර අනොරක්ෂිත අත්දැකීම් ෙරි ොණය (FIES)  ත ෙදනම්ව, ජනගහනපේ 

 ධයස්ථ පහෝ දැඩි ආහොර අනොරක්ෂිත භොවපේ වයොේතිය  

2.2 2030 වන විට; 2025 වන විට ළගො කරගැනී ට 
ජොතයන්තරව එකඟ වූ ඉලක්කයන් වූ  වයස අවුරුදු 5 ට අඩු 

ළමුන්පේ අඩු වර්ධනය සහ දුර්වලවී ට පිලියම් පසවී    ඇතුළු  

නව පයොවුන් විපේ ගැහැණු ළ යින්, ගර්භනී සහ කිරි පදන 

කොන්තොවන් සහ වැඩිහිටි පුද්ධගලයින්පේ පෙෝෂණ අවශයතො 

සපුරොලී  ඇතුළුව, සියලු ආකොරපේ  න්දපෙෝෂණය අවසන් 

කිරී .  

2.2.1 වයස අවුරුදු 5 ට අඩු ළමුන් අතර අඩු වර්ධනය (වයස සඳහො උස <-2 පලෝක 

පසෞඛය සංවිධොනපේ (WHO) ළ ො වර්ධන ප්රමිීන්පේ  ධයස්ථපයන් සම් ත 

අෙග නය) 

2.2.2 වයස අවුරුදු 5 ට අඩු ළමුන් අතර, වර්ගය අනුව (දුර්වලවී  සහ අික බර) 

 න්දපෙෝෂණය වයොේතිය (උස සඳහො බර >+2 පහෝ <-2 සම් ත අෙග නය) 

2.3 2030 වන විට කුඩො ෙරි ොණ ආහොර නිෂ්ෙොදකයින්පේ, 

විපශ්ෂපයන්  කොන්තොවන්, ආදිවොසීන්, ෙවුල් පගොවීන්, 

එපේරුන් සහ ධීවරයින්පේ ඉඩම්, අපනකුත් නිෂේොදන සම්ෙත් 

සහ පයදවුම්, දැනු  සඳහො සුරක්ෂිත හො ස ොන ප්රපේශයක් 

හරහො, මූලය පස්වො, පවලඳපෙොලවල් සහ අගය එකතු කිරී  සහ 

පගොවිෙල පනොවන රැකියො සඳහො ඇති අවස්ථො කෘෂිකොර්මික 

2.3.2 ලිංගිකත්වය සහ පද්ධශීය තත්ත්වය අනුව කුඩො ෙරි ොණ ආහොර 

නිෂේොදකයින්පේ සො ොනය ආදොය  
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ඵලදොයිතොව සහ ආදොය  පදගුණ කිරී .  

 

3.1 2030 වන විට පගෝලීය  ොතෘ  රණ අනුෙොතය සජීවී උෙත් 

100,000කට 70ට වඩො අඩු කිරී   

3.1.1  ොතෘ  රණ අනුෙොතය 

3.1.2 දක්ෂ පසෞඛය පස්වකයින්පේ  පස්වය ලත් උෙත් අනුෙොතය 

3.2 2030 වන විට, නව ජන්   රණ අව  වශපයන් සජීවී 

උෙත් 1,000කට 12 දක්වොත්, 5ට අඩු  රණ සංඛයොව අව  

වශපයන් 1,000 සජීවී උෙත් කට 25 දක්වොත් අඩු කිරී ට සියලු 

රටවල් ඉලක්ක කර ගනිමින්, අලුත උෙන් බිළිඳුන්පේ සහ 

අවුරුදු 5ට අඩු දරුවන්පේ වැළැක්විය හැකි  රණ සිදුවී  

අවසන් කිරී .  

3.2.1 වයස අවුරුදු ෙහට අඩු  රණ අනුෙොතය 

3.3 2030 වන විට, ඒඩ්ස්, ක්ෂය පරෝගය,  ැපල්රියො සහ 

පනොසලකො හරින ලද නිවර්තන පරෝග වසංගත අවසන් කිරී  

සහ පසංග ොලය, ජලපයන් පබෝවන පරෝග සහ පවනත් 

පබෝවන පරෝග වලට එපරහිව සටන් කිරී . 

 

3.3.1 ස්ී පුරුෂ භොවය, වයස සහ ප්රධොන ජනගහනයන්  අනුව ආසොදිත පනොවන 

ජනගහනය 1,000කට නව HIV ආසොදන සංඛයොව 

3.4 2030 වන විට, වැළැක්වී  සහ ප්රතිකොර කිරී  සහ  ොනසික 

පසෞඛයය සහ යහෙැවැත්  ප්රවර්ධනය කිරී  තුළින් පබෝ 

පනොවන පරෝගවලින් සිදුවන අකල්  රණ තුපනන් එකකින් 

අඩු කිරී . 

3.4.1 හෘද වොහිනී පරෝග, පිළිකො, දියවැඩියොව පහෝ නිදන්ගත ශ්වසන පරෝග 

පහ්තුපවන්  රණ අනුෙොතය 

3.4.2 සියදිවි නසොගැනීම්  රණ අනුෙොතය 

3.5  ත්ද්රවය භොවිතය සහ  ත්ෙැන් භොවිතය ඇතුළුව  ත්ද්රවය 

අනිසි භොවිතය වැළැක්වී  සහ ප්රතිකොර කිරී  ශක්ති ත් කිරී . 
3.5.2 ජොතික සන්දර්භය අනුව නිර්වචනය කරන ලද  ත්ෙැන් හොනිකර භොවිතය, 

පිරිසිදු  ධයසොර ලීටර් වලින් කැලැන්ඩර වර්ෂයක් තුළ ඒක පුද්ධගල  ත්ෙැන් 

ෙරිපභෝජනය (වයස අවුරුදු 15 සහ ඊට වැඩි) 

 3.6 2020 වන විට  ොර්ග අනතුරු වලින් සිදුවන පගෝලීය  රණ 

සහ තුවොල සංඛයොව අඩකින් අඩු කිරී .  
3.6.1  ොර්ග අනතුරු පහ්තුපවන්  රණ අනුෙොතය 

3.7 2030 වන විට, ෙවුල් සැලසුම්, පතොරතුරු සහ අධයොෙනය 

ඇතුළු ලිංගික හො ප්රජනක පසෞඛය පස්වො සඳහො විශ්වීය ප්රපේශය 

සහතික කිරී  සහ ප්රජනක පසෞඛයය ජොතික උෙොය  ොර්ග සහ 

වැඩසටහන්වලට ඒකොබද්ධධ කිරී . 

3.7.1 නවීන ක්ර වලින් ස න්විත තෘේති ත් ෙවුල් සැලසුම් අවශයතො ඇති ප්රජනක 

වයපස් (වයස අවුරුදු 15-49) කොන්තොවන්පේ ප්රතිශතය 

3.7.2 එ  වයස් කොණ්ඩපේ කොන්තොවන් 1,000කට නව පයොවුන් විපේ උෙත් 
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අනුෙොතය (වයස අවුරුදු 10-14; වයස අවුරුදු 15-19) 

3.8 මූලය අවදොනම් ආරක්ෂොව, ගුණොත් ක අතයවශය පසෞඛය 

පස්වො සඳහො ප්රපේශය සහ ආරක්ෂිත, ඵලදොයී, ගුණොත් ක සහ 

දැරිය හැකි මිලකට අතයවශය ඖෂධ සහ එන්නත් සඳහො 

ප්රපේශය ඇතුළුව විශ්වීය පසෞඛය ආවරණයක් සොක්ෂොත් කර 

ගැනී . 

3.8.1 අතයොවශය පසෞඛය පස්වො ආවරණය (සො ොනය හො වඩො අවදොනම්ෙොී 

ජනගහනයන් අතර ප්රජනක,  ොතෘ, අලුත උෙන් සහ ළ ො පසෞඛය, පබෝවන පරෝග, 

පබෝ පනොවන පරෝග සහ පස්වො ධොරිතොව සහ ප්රපේශය ඇතුළත් වන පේසර් 

 ැදිහත්වීම්  ත ෙදනම් වූ අතයොවශය පස්වොවන්හි සො ොනය ආවරණය පලස අර්ථ 

දක්වො ඇත.) 

3.8.2 මුළු කුටුම්භ වියදප න් පහෝ ආදොයප න් පකොටසක් පලස පසෞඛය සඳහො 

විශොල ගෘහ වියදම් සහිත ජනගහනපේ අනුෙොතය 

3.9 2030 වන විට අන්තරොයකර රසොයනික ද්රවය සහ වොතය, 

ජලය සහ ෙොංශු දූෂණපයන් හො අෙවිත්රවීප න්  සිදුවන  රණ 

සහ පරෝගොබොධ සංඛයොව සැලකිය යුතු පලස අඩු කිරී . 

3.9.1 ගෘහොශ්රිත සහ අවට වොයු දූෂණයට පහ්තු වූ  රණ අනුෙොතිකය 

3.9.2 අනොරක්ෂිත ජලය, අනොරක්ෂිත සනීෙොරක්ෂොව සහ සනීෙොරක්ෂොව 

පනො ැතික  (අනොරක්ෂිත ජලයට නිරොවරණය වී , සනීෙොරක්ෂොව සහ 

සනීෙොරක්ෂොව සියලු (WASH) පස්වොවන්)  ත සිදුවන  ලද  රණ අනුෙොතය 

3.අ. දුම්පකොළ ෙොලනය පිළිබඳ පලෝක පසෞඛය සංවිධොනපේ 
රොමුගත සම්මුතිය සුදුසු ෙරිදි සියලු  රටවල ක්රියොත් ක කිරී  

ශක්ති ත් කිරී . 

3.අ.1 වයස අවුරුදු 15 සහ ඊට වැඩි පුද්ධගලයින් අතර වත් න් දුම්පකොළ භොවිතපේ 

වයස්- ට්ටම් අනුව වයොේතිය 

3.ආ. සංවර්ධනය පවමින් ෙවතින රටවලට මූලික වශපයන් 
බලෙොන පබෝවන සහ පබෝ පනොවන පරෝග සඳහො එන්නත් සහ 

ඖෂධ ෙර්පේෂණ සහ සංවර්ධනය සඳහො සහොය වී , බුද්ධි ය 

පද්ධෙළ අයිතිවොසිකම් පිළිබඳ පවපළඳො  සම්බන්ධ අංශ පිළිබඳ 

ගිවිසු  (TRIPS - Trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights) සහ  හජන පසෞඛය පිළිබඳ පදෝහො 

ප්රකොශනයට අනුකූලව දැරිය හැකි මිලකට අතයවශය ඖෂධ 

සහ එන්නත් සඳහො ප්රපේශය ලබො දී . සංවර්ධනය පවමින් 

ෙවතින රටවලට  හජන පසෞඛයය ආරක්ෂො කිරී  සඳහො 

න යශීලීභොවය පිළිබඳ TRIPS ගිවිසුපම් විිවිධොන ූර්ණ පලස 

භොවිතො කිරී ට ඇති අයිතිය සහ විපශ්ෂපයන් , සැ ට ඖෂධ 

සඳහො ප්රපේශය තහවුරු කිරී .  

 

3.ආ.1 ඔවුන්පේ ජොතික වැඩසටහනට ඇතුළත් සියලු  එන්නත්  ගින් ආවරණය 

වන ඉලක්කගත ජනගහනපේ අනුෙොතය 
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තිරසර 

සංවර්ධන 

අරමුණ  

ඉලකක  ස්ී පුරුෂ භොවීය වශපයන් අපනයෝනය සේබන්ධතො දකවන දර්ශක 

 

4.1 2030 වන විට, සියලු  ගැහැණු ළ යින් සහ පිරිමි ළ යින් 

අදොළ සහ ඵලදොයී ඉපගනුම් ප්රතිඵල කරො පගන යන නිදහස්, 

සොධොරණ සහ ගුණොත් ක ප්රොථමික සහ ද්ධවිීයික අධයොෙනය 

සම්ූර්ණ කරන බවට සහතික කිරී . 

4.1.1 ළමුන් සහ පයෞවනයන්පේ අනුෙොතය: (අ) 2/3 පශ්්රණිවල; (ආ) ප්රොථමික 

අවසොනපේ; සහ (ඇ) ෙහළ ද්ධවිතියික අවසොනපේ ස්ී පුරුෂභොවය අනුව (i) කියවී  

සහ (ii) ගණිතය පිළිබඳ අව  ප්රවීණතො  ට්ට ක් ලබො ගැනී  

4.2 2030 වන විට සියලු  ගැහැණු ළමුන් සහ පිරිමි ළමුන් 

ප්රොථමික අධයොෙනය සඳහො සූදොනම් වන ෙරිදි ගුණොත් ක මුල් 

ළ ොවිය සංවර්ධනය, රැකවරණය සහ ූර්ව ප්රොථමික 

අධයොෙනය සඳහො ප්රපේශය ඇති බවට සහතික කිරී . 

4.2.1 ස්ී පුරුෂභොවය අනුව පසෞඛයය, ඉපගනී  සහ  පනෝ ස ොජීය යහෙැවැත්  

තුළ සංවර්ධනොත් කව ග න් කරන වයස අවුරුදු 5 ට අඩු දරුවන්පේ අනුෙොතය 

4.2.2 ස්ී පුරුෂභොවය අනුව (නිල ප්රොථමික ප්රපේශ වයසට වසරකට පෙර) 

සංවිධොනොත් ක ඉපගනීපම් සහභොගීත්ව අනුෙොතය 

4.3 2030 වන විට, විශ්ව විදයොලය ඇතුළුව දැරිය හැකි සහ 

ගුණොත් ක තොක්ෂණික, වෘත්ීය සහ තෘීයික අධයොෙනය 

සඳහො සියලු  කොන්තොවන්ට සහ පිරිමින්ට ස ොන ප්රපේශයක් 

සහතික කිරී .  

4.3.1 ස්ී පුරුෂභොවය අනුව, පෙර  ොස 12 තුළ විි ත් හො විි ත් පනොවන 

අධයොෙනය සහ පුහුණුව සඳහො තරුණ හො වැඩිහිටියන්පේ සහභොගීත්ව අනුෙොතය 

4.4 2030 වන විට, රැකියො, යහෙත්    රැකියො සහ 

වයවසොයකත්වය සඳහො තොක්ෂණික සහ වෘත්ීය කුසලතො 

ඇතුළු අදොළ කුසලතො ඇති තරුණ හො වැඩිහිටි සංඛයොව 

සැලකිය යුතු පලස වැඩි කිරී . 

4.4.1 කුසලතො වර්ගය අනුව පතොරතුරු සහ සන්නිපේදන තොක්ෂණ (ICT) කුසලතො 

ඇති තරුණ හො වැඩිහිටියන්පේ අනුෙොතය 

4.5 2030 වන විට, අධයොෙනපේ ස්ී පුරුෂ විෂ තො තුරන් 

කිරී  සහ ආබොධ සහිත පුද්ධගලයින්, ආදිවොසීන් සහ අවදොන ට 
ලක්විය හැකි තත්වයන් තුළ සිටින ළමුන් ඇතුළු අවදොනම්ෙොී 

අය  සඳහො සියලු   ට්ටපම් අධයොෙන හො වෘත්ීය පුහුණුව 

සඳහො ස ොන ප්රපේශය සහතික කිරී . 

4.5.1 ප   ලැයිස්තුපේ ඇති සියලු  අධයොෙන දර්ශක සඳහො ස ොනොත් තො දර්ශක 

(ගැහැණු/පිරිමි, ග්රොමීය/නොගරික, ධනවත් බවින්  ඉහළ/ෙහළ බව , සහ ආබොිත 

තත්ත්වය, ආදිවොසී ජනතොව සහ ගැටුම්වලින් පීඩොවට ෙත් වූවන් වැනි අපනකුත්) 

පවන් කර දැක්විය හැක.  

4.6 2030 වන විට, සියලු  තරුණයින් සහ වැඩිහිටියන්පගන් 

සැලකිය යුතු ප්රතිශතයක්, පිරිමි සහ ගැහැණු යන 

පදඅංශපයන්  සොක්ෂරතොවය සහ සංඛයොත් ක දැනු  ලබො 

ගැනී ට වග බලො ගැනී . 

4.6.1 නිශිිත වයස් කොණ්ඩයක ස්ී පුරුෂභොවය අනුව, ක්රියොකොරී (අ) සොක්ෂරතොව 

සහ (ආ) සංඛයො කුසලතො පිළිබඳ අව  වශපයන් ස්ථොවර  ට්ටපම් ප්රවීණතොවයක් 

ලබො ගන්නො ලද ජනගහනපේ අනුෙොතය 
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4.7 2030 වන විට, තිරසොර සංවර්ධනය සහ තිරසොර ජීවන 

රටොවන් සඳහො අධයොෙනය,  ොනව හිමිකම්, ස්ී පුරුෂ 

ස ොජභොවීය  ස ොනොත් තොවය, සො පේ සහ අවිහිංසොවොදී 
සංස්කෘතියක් ප්රවර්ධනය කිරී , පගෝලීය පුරවැසිභොවය සහ 

සංස්කෘතික විවිධත්වය අගය කිරී  සහ තිරසොර සංවර්ධනය 

සඳහො සංස්කෘතිපේ දොයකත්වය ඇතුළුව තිරසොර සංවර්ධනය 
ප්රවර්ධනය කිරී ට අවශය දැනු  සහ කුසලතො සියලු  ඉපගන 

ගන්නන් ලබො ගන්නො බවට සහතික වී .  

4.7.1 (i) පගෝලීය පුරවැසි අධයොෙනය සහ (ii) ස්ී පුරුෂස ොජභොවීය 

ස ොනොත් තොවය සහ  ොනව හිමිකම් ඇතුළුව තිරසොර සංවර්ධනය සඳහො අධයොෙනය 

සෑ  තරොතිර ක  ප්රධොන ප්රවොහය දක්වො ඇත්පත්: (අ) ජොතික අධයොෙන ප්රතිෙත්ති; 

(ආ) විෂය ොලො; (ඇ) ගුරු අධ්යොෙනය; සහ (ඈ) සිසුන් ඇගයී  

4.අ. ළ යින්, ආබොධ සහිත පුද්ධගලයින් සහ ස්ී පුරුෂ 

ස ොජභොවය පකපරහි සංපේදී වන අධයොෙන ෙහසුකම් 

පගොඩනැගී  හො වැඩිදියුණු කිරී  සහ සැ ට ආරක්ෂිත, 

ප්රචණ්ඩත්වපයන් පතොර, සියල්ලන් ඇතුළත් වූ  සහ ඵලදොයී 
ඉපගනුම් ෙරිසරයන් සැෙයී .  

4.අ.1 ප්රපේශය ඇති ෙොසල්වල අනුෙොතය: (අ) විදුලිය; (ආ) අධයොෙනික අරමුණු 

සඳහො අන්තර්ජොලය; (ඇ) අධයොෙනික අරමුණු සඳහො ෙරිගණක; (ඈ) ආබොධ සහිත 

සිසුන් සඳහො අනුවර්තනය කරන ලද යටිතල ෙහසුකම් සහ ද්රවය; (ඉ) මූලික ෙොනීය 

ජලය; (ඊ) ඒක- ලිංගික මූලික සනීෙොරක්ෂක ෙහසුකම්; සහ (උ) මූලික අත් පස්දීපම් 

ෙහසුකම් (WASH දර්ශක අර්ථ දැක්වීම් අනුව) 

තිරසර 

සංවර්ධන 

අරමුණ  

ඉලකක  ස්ී පුරුෂ භොවීය වශපයන් අපනයෝනය සේබන්ධතො දකවන දර්ශක 

 

6.2 2030 වන විට, සැ ට ප්ර ොණවත් සහ සොධොරණ 

සනීෙොරක්ෂොව සහ ස්වස්ථතොව  සඳහො ප්රපේශය ලබො ගැනී  සහ 

කොන්තොවන්පේ සහ ගැහැණු ළ යින්පේ ප න්   

අවදොනම්ෙොී  තත්වයන් පකපරහි විපශ්ෂ අවධොනයක් පයොමු 

කරමින්  විවෘත  ලෙහ/මුත්රො කිරී  අවසන් කිරී . 

6.2.1 සබන් සහ ජලය සහිත අත් පස්දීපම් ෙහසුක  ඇතුළුව ආරක්ෂිතව 

කළ නොකරණය කරන ලද සනීෙොරක්ෂක පස්වො භොවිතො කරන ජනගහනපේ 

අනුෙොතය 

 

 

7.1 2030 වන විට දැරිය හැකි, විශ්වොසනීය සහ නවීන 

බලශක්ති පස්වොවන් සඳහො විශ්වීය ප්රපේශය සහතික කිරී .  

 

 

 

 

7.1.2 පිරිසිදු ඉන්ධන සහ තොක්ෂණය  ත මූලික වශපයන් රඳො ෙවතින ජනගහනපේ 

අනුෙොතය 
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තිරසර 

සංවර්ධන 

අරමුණ  

ඉලකක  

 

ස්ී පුරුෂ භොවීය වශපයන් අපනයෝනය සේබන්ධතො දකවන දර්ශක 

 

8.3 නිෂ්ෙොදන ක්රියොකොරකම්, යහෙත් රැකියො උත්ෙොදනය, 

වයවසොයකත්වය, නිර් ොණශීලිත්වය සහ නපවෝත්ෙොදනය 

සඳහො සහොය වන සංවර්ධන-නැඹුරු ප්රතිෙත්ති ප්රවර්ධනය කිරී  

සහ මූලය පස්වො සඳහො ප්රපේශය ඇතුළුව ක්ුද්ර, කුඩො හො  ධය  

ප්ර ොණපේ වයවසොයන් විි ත් කිරී  සහ වර්ධනය කිරී  

දිරි ත් කිරී . 

8.3.1 ස්ී පුරුෂභොවය අනුව, කෘෂිකොර්මික පනොවන රැකියො වල අවිි ත් රැකියො 

අනුෙොතය 

8.5 2030 වන විට තරුණයින් සහ ආබොධ සහිත පුද්ධගලයින් 

ඇතුළුව සියලු  කොන්තොවන් සහ පිරිමින් සඳහො ූර්ණ, ඵලදොයී 

හො යහෙත් රැකියොවක් සහ ස ොන වටිනොක ක් ඇති වැඩ සඳහො 

ස ොන වැටුේ ලබො ගැනී  සහතික කිරී . 

8.5.1 රැකියොව, වයස සහ ආබොධ සහිත පුද්ධගලයින්පේ කොන්තො සහ පිරිමි 

පස්වකයින්පේ සො ොනය ෙැයක ඉෙැයීම් 

8.5.2 ස්ී පුරුෂභොවය, වයස සහ ආබොධ සහිත පුද්ධගලයින් අනුව විරැකියො අනුෙොතය 

8.6 2020 වන විට රැකියොවක, අධයොෙනපේ පහෝ පුහුණුවක 

පනොපයපදන තරුණ ප්රතිශතය සැලකිය යුතු පලස අව  කිරී . 

8.6.1 අධයොෙනපේ, රැකියොවක පහෝ පුහුණුවක  නිරත පනොවන තරුණ ප්රතිශතය 

(වයස අවුරුදු 15-24)  

8.7 බලහත්කොර ශ්ර ය මුලිනුපුටො දැමී , නව වහල්භොවය සහ 

මිනිස් ජොවොර  අවසන් කිරී  සහ ළ ො පසොල්දොදුවන් බඳවො 

ගැනී  සහ භොවිතො කිරී  ඇතුළු වඩො අයහෙත්  ආකොරපේ ළ ො 

ශ්ර ය තහනම් කිරී  සහ තුරන් කිරී  ප න් , 2025 වන විට 

එහි සියලු ආකොරවලින් සිදුවන  ළ ො ශ්ර ය අවසන් කිරී  සඳහො 

කඩිනම් හො ඵලදොයී පියවර ගැනී . 

8.7.1 ස්ී පුරුෂභොවය සහ වයස අනුව, වයස අවුරුදු 5-17 අතර ළ ො ශ්ර පේ පයදී 

සිටින ළමුන්පේ අනුෙොතය සහ සංඛයොව. 

8.8 සංක්ර ණික කම්කරුවන්, විපශ්ෂපයන් කොන්තො 

සංක්ර ණිකයන් සහ අස්ිර රැකියොවල නියුතු අය ඇතුළු සියලු  

කම්කරුවන් සඳහො කම්කරු අයිතිවොසිකම් ආරක්ෂො කිරී  සහ 

ආරක්ෂිත සහ සුරක්ෂිත පස්වො ෙරිසරයන් ප්රවර්ධනය කිරී . 

8.8.1 ස්ී පුරුෂභොවය සහ සංක්ර ණික තත්ත්වය අනුව  ොරොන්තික සහ  ොරොන්තික 

පනොවන වෘත්ීය තුවොල වල වොර ගණපන් අනුෙොතය. 

8.8.2 ජොතයන්තර කම්කරු සංවිධොනපේ (ILO) ෙොඨ ය මූලොශ්ර සහ ජොතික නීති 

සම්ෙොදනය  ත ෙදනම්ව, ස්ී පුරුෂභොවය සහ සංක්ර ණික තත්වය අනුව කම්කරු 

අයිීන් (සංගම්වල නිදහස සහ සොමූහික පක්වල් කිරීපම් නිදහස) හි ජොතික 

අනුකූලතො  ට්ට . 

8.9 2030 වන විට රැකියො උත්ෙොදනය කරන සහ පද්ධශීය 

සංස්කෘතිය සහ නිෂේොදන ප්රවර්ධනය කරන තිරසොර සංචොරක 

8.9.2 ස ස්ත සංචොරක රැකියොවලින් තිරසොර සංචොරක කර් ොන්තවල රැකියො 
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වයොෙොරය ප්රවර්ධනය කිරී  සඳහො ප්රතිෙත්ති සකස් කර 

ක්රියොත් ක කිරී .  
අනුෙොතය 

8.10 සැ ට බැංකු, රක්ෂණ සහ මූලය පස්වො සඳහො ප්රපේශය 

දිරි ත් කිරී ට සහ පුළුල් කිරී ට පද්ධශීය මූලය ආයතනවල 

ධොරිතොව ශක්ති ත් කිරී . 

8.10.2 බැංකුවක පහෝ පවනත් මූලය ආයතනයක පහෝ ජංග  මුදල් පස්වො 

සෙයන්පනකු ස ඟ ගිණු ක් ඇති වැඩිහිටියන්පේ (අවුරුදු 15 සහ ඊට වැඩි) 

අනුෙොතය. 

                                                                                                                                               

9.5 විදයොත් ක ෙර්පේෂණ වැඩි දියුණු කිරී , සියලු  රටවල, 

විපශ්ෂපයන් සංවර්ධනය පවමින් ෙවතින රටවල කොර්මික 

අංශවල තොක්ෂණික හැකියොවන් වැඩිදියුණු කිරී , ඇතුළුව 

2030 වන විට, නපවෝත්ෙොදන දිරි ත් කිරී  සහ මිලියන 1 ක 
පුද්ධගලයන් සඳහො ෙර්පේෂණ සහ සංවර්ධන පස්වකයින් 

සංඛයොව සහ රොජය හො පෙෞද්ධගලික ෙර්පේෂණ සහ සංවර්ධන 

වියදම් සැලකිය යුතු පලස වැඩි කිරී .  

9.5.2 මිලියනයකට ෙර්පේෂකයන් (ූර්ණ කොලීන හො ඒ් ස ොන) අනුෙොතය.  

    

10.2 2030 වන විට, වයස, ස්ී පුරුෂ භොවය, ආබොිතභොවය, 

ජොතිය, වොර්ගිකත්වය, සම්භවය, ආග  පහෝ ආර්ික පහෝ 

තරොතිර  පනොතකො සියල්ලන්පේ ස ොජ, ආර්ික සහ 
පද්ධශෙොලන අන්තර්කරණයන් බල ගැන්වී  සහ ප්රවර්ධනය 

කිරී .  

10.2.1 ස්ී පුරුෂ භොවය, වයස සහ ආබොධ සහිත පුද්ධගලයින් අනුව  ධය ආදොයප න් 

සියයට 50 ට අඩු පුද්ධගලයින්පේ අනුෙොතය.  

10.3 පවනස් පකොට සැලකීපම් නීති, ප්රතිෙත්ති සහ භොවිතයන් 

ඉවත් කිරී  සහ පම් සම්බන්ධපයන් සුදුසු නීති, ප්රතිෙත්ති සහ 
ක්රියො ොර්ග ප්රවර්ධනය කිරී  ඇතුළුව ස ොන අවස්ථො සහතික 

කිරී  සහ ප්රතිඵලවල අස ොනතො අඩු කිරී .  

 

 

 

 

 

10.3.1 ජොතයන්තර  ොනව හිමිකම් නීතිය යටපත් තහනම්, පවනස් පකොට සැලකීම් 

 ත ෙදනම්ව  ෙසුගිය  ොස 12 තුළ පුද්ධගලිකව පවනස් පකොට සැලකී ට පහෝ 

හිරිහැරවලට ලක් වූ බවට හැඟී වොර්තො කිරීපම් ජනගහන අනුෙොතය. 
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අරමුණ  

ඉලකක  ස්ී පුරුෂ භොවීය වශපයන් අපනයෝනය සේබන්ධතො දකවන දර්ශක 

 

11.2 2030 වන විට, අවදොනම්ෙොී  කොන්තොවන්, ළමුන්, ආබොධ 

සහිත  පුද්ධගලයින් සහ වැඩැහිටියන්පේ  අවශයතො පකපරහි 

විපශ්ෂ අවධොනයක් පයොමු කරමින්, විපශ්ෂපයන් පෙොදු 

ප්රවොහනය පුළුල් කිරීප න්,  ොර්ග ආරක්ෂොව වැඩි දියුණු කිරී , 

සැ ට ආරක්ෂිත, දැරිය හැකි, ප්රපේශ විය හැකි සහ තිරසොර 

ප්රවොහන ෙද්ධධති සඳහො ප්රපේශය ලබො දී .  

11.2.1 ස්ී පුරුෂභොවය, වයස සහ ආබොධ සහිත පුද්ධගලයන් අනුව පෙොදු ප්රවොහනයට 

ෙහසු ප්රපේශයක් ඇති ජනගහන අනුෙොතය.  

11.5 2030 වන විට, දුේෙතුන් සහ අවදොනම්ෙොී තත්වයන් තුල 
ෙසුවන ජනතොව ආරක්ෂො කිරී  පකපරහි අවධොනය පයොමු 

කරමින්, ජලය ආශ්රිත වයසන ඇතුළු වයසන පහ්තුපවන් 

පගෝලීය දළ පද්ධශීය නිෂේොදිතයට සොපේක්ෂව  රණ සංඛයොව 

සහ පීඩොවට ෙත් වූ පුද්ධගලයින් සංඛයොව සැලකිය යුතු පලස අඩු 

කිරී  සහ සෘජු ආර්ික ෙොඩු සැලකිය යුතු පලස අඩු කිරී . 

11.5.1 ජනගහනය 100,000කට ආෙදො පහ්තුපවන්  රණ, අතුරුදහන් වූවන් සහ 
සෘජු බලෙෑ ට ලක් වූ පුද්ධගලයින් සංඛයොව.  

 

 

11.7 2030 වන විට, විපශ්ෂපයන් කොන්තොවන් සහ ළමුන්, 

වැඩිහිටි පුද්ධගලයින් සහ ආබොධ සහිත පුද්ධගලයින් සඳහො 

ආරක්ෂිත, සියල්ලන් ඇතුළත් වූ සහ සැ ට  ප්රපේශ විය හැකි, 

හරිත හො පෙොදු අවකොශයන් පවත විශ්වීය ප්රපේශය ලබො දී . 

11.7.1 ස්ී පුරුෂභොවය, වයස සහ ආබොධ සහිත පුද්ධගලයින් සඳහො පෙොදු භොවිතය 

සඳහො නගරවල පගොඩනගො ඇති විවෘත ඉඩකඩ සහිත ප්රපද්ධශපේ සො ොනය පකොටස. 

 

13.1 සියලු  රටවල පද්ධශගුණය ආශ්රිත උවදුරු සහ ස්වභොවික 

විෙත්වලට ඔපරොත්තු දීපම් හැකියොව සහ අනුවර්තනය වීපම් 

හැකියොව ශක්ති ත් කිරී .  

13.1.1 ජනගහනය 100,000 කට ආෙදො පහ්තුපවන්  රණ, අතුරුදහන් වූවන් සහ 

සෘජුව පීඩොවට ෙත් වූ පුද්ධගලයින් සංඛයොව. 

13.ආ.  කොන්තොවන්, තරුණයින් සහ ප්රොපද්ධශීය සහ ආන්තික 

ප්රජොවන් පකපරහි අවධොනය පයොමු කිරී  ඇතුළුව, ඌන 

සංවර්ිත රටවල සහ කුඩො දූෙත් සංවර්ධනය පවමින් ෙවතින 

රොජයවල ඵලදොයී පද්ධශගුණික විෙර්යොස සම්බන්ධ සැලසුම් සහ 

කළ නොකරණය සඳහො ධොරිතොව ඉහළ නැංවී  සඳහො 

යොන්ත්රණයන් ප්රවර්ධනය කිරී . 

                                                                                                                                  

13.ආ.1 ඵලදොයී පද්ධශගුණික විෙර්යොස ආශ්රිත සැලසුම් සහ කළ නොකරණය සඳහො 

ධොරිතො ඉහළ නැංවීපම් යොන්ත්රණයන් සඳහො මූලය, තොක්ෂණය සහ ධොරිතො 

පගොඩනැගී  හො  කොන්තොවන්, තරුණයන් සහ ප්රොපද්ධශීය සහ ආන්තික ප්රජොවන් 

පකපරහි අවධොනය පයොමු කිරී  ඇතුළුව විපශ්ෂිත සහය සහ ආධොර ලබන ඌන 

සංවර්ිත රටවල් සහ කුඩො දූෙත් සංවර්ධනය පවමින් ෙවතින රොජයයන් සංඛයොව.   
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තිරසර 

සංවර්ධන 

අරමුණ  

ඉලකක  ස්ී පුරුෂ භොවීය වශපයන් අපනයෝනය සේබන්ධතො දකවන දර්ශක 

 

17.8 2017 වන විට ඌන සංවර්ිත රටවල් සඳහො තොක්ෂණ 

බැංකුව සහ විදයොව, තොක්ෂණය සහ නපවෝත්ෙොදන ධොරිතොව 

පගොඩනැගීපම් යොන්ත්රණය සම්ූර්ණපයන්  ක්රියොත් ක කිරී  

සහ තොක්ෂණය සක්රීය කිරී , විපශ්ෂපයන් පතොරතුරු සහ 

සන්නිපේදන තොක්ෂණය භොවිතය වැඩි දියුණු කිරී . 

17.8.1 අන්තර්ජොලය භොවිතො කරන පුද්ධගලයින්පේ අනුෙොතය. 

17.18 2020 වන විට, ආදොය , ස්ී පුරුෂ භොවය, වයස, ජොතිය, 

ජනවොර්ගිකත්වය, සංක්ර ණික තත්ත්වය, ආබොිතභොවය, 
භූපගෝලීය පිහිටී  සහ ජොතික සන්දර්භයන්ට අදොළ අපනකුත් 

ලක්ෂණ අනුව පවන් කරන ලද උසස් තත්ත්වපේ, කොපලෝිත 

සහ විශ්වොසදොයක දත්ත ලබො ගැනීපම් හැකියොව සැලකිය යුතු 

පලස වැඩි කිරී  සඳහො ඌන සංවර්ිත රටවල් සහ කුඩො දූෙත් 

සංවර්ධනය පවමින් ෙවතින රොජයයන් ඇතුළුව සංවර්ධනය 

පවමින් ෙවතින රටවලට ධොරිතොව පගොඩනැගීපම් සහොය වැඩි 

දියුණු කිරී .  

17.18.1 නිල සංඛයොපල්ඛනවල මූලික මූලධර් වලට අනුකූලව, ඉලක්කයට අදොළ 

වන විට ූර්ණ වශපයන් පවන්පකොට දැක්වීම් සහිතව ජොතික  ට්ටමින් සැලසුම් 

කරන ලද තිරසොර සංවර්ධන දර්ශකවල අනුෙොතය. 
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8 වන ෙරිච්පේදය: තිරසර සංවර්ධන අරමුණු  5 සහ 16 සහ අපනයෝනය වශපයන් සේෙන්ධතො 

දකවන අපනකුත් දර්ශක ශ්රී ලංකොපේ උෙ-ජ්ොතික  ට්ටමින් සංවර්ධන සැලසුේ වලට ඇතුළත් 

කිරී ට නිර්පද්ධශ. 

ශ්රී ලංකොව තිරසර සංවර්ධන අරමුණුවල  ඉලක්ක සපුරො ගැනී ට නම් ඊට තවත් වසර 8ක් ඉතිරිව 

තිබියදී උවද, 2030 සංවර්ධන නයොය ෙත්රපේ දක්වො ඇති දර්ශක සොක්ෂොත් කර ගැනී ට සෑ  

උත්සොහයක්  ගත යුතුය. එය ඇත්ත වශපයන්  ෙළොත් සහ දිස්ික්  ට්ටම් ද සම්බන්ධ කර 

ගනිමින් කල යුතු මුළු රපට් , සියලු ෙොර්ශ්වකරුවන්පේ උත්සොහයක් වනු ඇත. 

තිරසර සංවර්ධන අරමුණු  5 සහ 16 හි දර්ශකවල ඇති සන්ිස්ථොන සොක්ෂොත් කර ගැනී ට සහ 

උෙ ජොතික  ට්ටපම් සංවර්ධන සැලසුම්වලට ඒවො ඇතුළත් කිරී ට ෙහත නිර්පද්ධශ කරනු ලැපේ: 

• 2030 සංවර්ධන නයොය ෙත්රය සහ ශ්රී ලංකොපේ ජොතික ප්රතිෙත්ති සහ සංවර්ධන ක්රියොවලීන් ස ඟ 

ඉලක්ක සහ දර්ශක පෙළගැස්වී  සම්බන්ධපයන් ෙළොත් සහ දිස්ික්  ට්ටමින් සියලු  ප්රධොන 

පුද්ධගලයින් සංපේදී කිරී . 

• තිරසර සංවර්ධන අරමුණුවල ඉලක්ක සොක්ෂොත් කර ගැනී  සඳහො වඩොත් සමීෙව සහ නිතර 

නිරත වී ට ආරොධනො කළ යුතු ෙළොත පහෝ දිස්ික්කය තුළ විභව හවුල්කරුවන් හඳුනො ගැනී  

සඳහො ෙොර්ශවකරුවන්පේ විශ්පල්ෂණයක් සිදු කිරී . 

• තිරසර සංවර්ධන අරමුණු  5 සහ 16 සඳහො ෙළොත් සහ දිස්ික්  ට්ටමින් එනම් වඩොත් 

පද්ධශීයකරණය වූ දර්ශක සංවර්ධනය කිරී  සඳහො ෙළොත් සහ දිස්ික් බලධොරීන් සඳහො ධොරිතො 

පගොඩනැගීපම් සැසි ෙැවැත්වී . 

• ජන හො සංඛයොපල්ඛන පදෙොර්තපම්න්තුව සහ අදොළ පර්ඛීය අ ොතයොංශ ස ඟ සහපයෝගපයන්, 

එක් එක් ෙළොත් ෙොලන ආයතන/කවුන්සිල/පල්කම් කොර්යොලය සඳහො එක්රැස් කළ යුතු විවිධ 

පද්ධශීය දත්ත වර්ග හඳුනො ගැනී .  

• පජයෂ්ඨ කළ නොකරුවන්පේ කලින් කලට සිදුකරන කොර්යසොධන ඇගයීම්වලදී මූලික 

කොර්යසොධන දර්ශක (KPIs) පලස ෙළොත් පහෝ දිස්ික්  ට්ටපම් අිකොරීන්පේ සංවර්ධන 

සැලසුම්වලට තිරසර සංවර්ධන අරමුණුවල දර්ශක පද්ධශීයකරණය කිරී ට සහ ප්රධොන ධොරොවට 

ඇතුළත් කිරී ට දරන උත්සොහයන් ඇතුළත් කිරී . 

• නිශ්ිත දර්ශක සොක්ෂොත් කර ගැනී  සඳහො ඔවුන්පේ දොයකත්වය හඳුනො ගැනී  සඳහො අදොළ 

භූපගෝලීය ප්රපද්ධශය තුළ පුද්ධගලික අංශය, සිවිල් ස ොජය සහ විද්ධවතුන් ස ඟ සම්බන්ධ වී , 

කටයුතු කිරී  සහ හවුල්කොරීත්වයන් පගොඩනගො ගැනී .  
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Kd;Diu 
 
,e;j topfhl;bahdJ epiyngWjF mgptpUj;jp ,yf;Ffs; (SDGs) gw;wpAk;> me;j ,yf;Ffs; 

ahiuAk; tpl;Lr;nry;yhj Kf;fpa topfhl;LnewpAldhd xU ru;tNjr nrad;Kiwapd; 

ghfnkhd;whf ,yq;ifapd; xl;Lnkhj;j mgptpUj;jpAld; vt;thW njhlu;GgLfpd;wd vd;gJ 

gw;wpAk; Njrpa kw;Wk; cg Njrpa kl;lq;fspYs;s murhq;f mYtyu;fSf;Fk; mj;Jld; 

Vida mf;fiwnfhz;Ls;NshUf;Fk;> ngz;fs; mikg;Gf;fs; kw;Wk; ngz;fs; jiyik 

tfpf;Fk; mikg;Gf;fs; cs;slq;fyhd mur rhu;gw;w kw;Wk; rptpy; r%f mikg;Gf;fSf;Fk; 

njupag;gLj;Jtij Nehf;fhff; nfhz;Ls;sJ.  

 

Fwpg;ghf ,e;j topfhl;bahdJ 5MtJ ,yf;fhfTs;s ghy;epiy rkj;Jtk; gw;wpAk; 16MtJ 

,yf;fhfTs;s rkhjhdk;> ePjp kw;Wk; epWtdq;fis tYg;gLj;jy; gw;wpAk; jdJ ftdj;ijr; 

nrYj;jTs;sJ. ,t;tpU ,yf;FfSk; ngz;fspdJk; ngz;gps;isfspdJk; tYT+l;ly;> 

mtu;fsJ ey;tho;T> ePjpf;fhd mZfy; kw;Wk; xl;Lnkhj;j mgptpUj;jp gw;wpa ngUk; 

fupridiaf; nfhz;lit. ,e;j topfhl;bahdJ ,uz;L ,yf;FfspdJk; vy;yh Fwpfhl;bfs; 

gw;wpAk; kw;Wk; ,yq;if jw;NghJ ve;j Fwpfhl;bfSf;F vjpuhf mwpf;ifapLfpd;wNjh me;j 

Fwpfhl;bfs; gw;wpAk; gadu;fSf;Fj; njupag;gLj;Jtij Nehf;fhff; nfhz;Ls;sJ. NkYk; 

,e;j topfhl;bahdJ ngz;fs; kw;Wk; ngz;gps;isfs; kPJk;> nghJthf ghy;epiy kPJk; 

jhf;fk; nrYj;Jfpd;w vQ;rpAs;s 15 ,yf;Ffspd; Fwpfhl;bfisAk; epuw;gLj;Jfpd;wJ. 

mj;Jld; ,yq;ifahdJ mf;Fwpfhl;b iky;fw;fis mile;Jnfhs;tjw;fhd Kd;ndLg;gpYk; 

cs;sJ. epiyngWjF mgptpUj;jp ,yf;Ffs; ,yq;ifapd; Njrpa mgptpUj;jpr; 

nrad;Kiwapy; rpwe;j Kiwapy; ,ize;Js;sikahy;> ,it gw;wpa mwpT murhq;fj;jpd; 

jpl;lkply; kw;Wk; ghjPl;ilj; jahupj;jy; Nghd;w nrad;KiwfSf;F cjTtjhf mikAnkd 

vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. Fwpfhl;bfis miltjpYs;s ,ilntspfisAk; rthy;fisAk; ,e;j 

topfhl;b NkYk; ,dq;fz;L> mtw;iw eptu;j;jpg;gjw;fhd gupe;JiufisAk; toq;fTs;sJ. 

 

mwpitf; fl;bnaOg;Gk; ,r;nrad;Kiwf;$lhf ,t;topfhl;bahdJ ,yq;ifapd; 2030Mk; 

Mz;Lf;fhd mgptpUj;jp epfo;r;rp epuy; gw;wp gupr;rakiltjw;Fk;> mjpy; <LgLtjw;Fk; 

mj;Jld; mjw;Fg; gq;fspg;Gr; nra;tjw;Fkhf> ghy;epiy rkj;Jtk; kw;Wk; ngz;fspd; 

Kd;Ndw;wk; njhlu;gpy; tYthd ftdf;Ftpitf; nfhz;Ls;s ngz;fSf;Fk;> ngz;fspd; 

mikg;Gf;fSf;Fk; kw;Wk; Vida mikg;Gf;fSf;Fk; Fuy;nfhLg;gijAk; Nehf;fhff; 

nfhz;Ls;sJ. 

 

SDGs gw;wpa Gupjiy – mjpYk; Fwpg;ghf ghy;epiy gw;wpa Fwpg;ghd Fwpfhl;bfs; gw;wpa 

Gupjiy – mjpfupg;gjd;%yk;> mgptpUj;jp jpl;lkply; nrad;Kiwapy; ngz;fs; <LgLtjw;fhd 

jsk; tpupthf;fg;gLnkd vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. ,t;topfhl;bf;fhd Fwpg;gPlhdJ ,yq;ifapd; 

Njrpa nfhs;if Mtzq;fspy; tptupf;fg;gl;Ls;sthW> ngz;fs; tYT+l;lypd; Kd;Ndw;wk; 

kw;Wk; ehl;by; ghy;epiy rkj;Jtj;jpd; milT Mfpatw;iw gpd;njhlu; fz;fhzpg;Gf;F 

cl;gLj;Jtjw;fhd fUtpfisAk; mtu;fSf;F toq;Ffpd;wJ.  
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mj;jpahak; 1: epiyngWjF mgptpUj;jp ,yf;Ffs; vd;why; vd;d? kw;Wk; 

,yq;ifapy; mtw;wpd; Kf;fpaj;Jtk;  
 

vl;L (8) kpNydpak; mgptpUj;jp ,yf;FfisAk; (MDGs) mile;Jnfhs;tjw;fhd fhyf;nfL 

Kbtile;j gbapdhy;> me;j nrad;KiwapypUe;J ghlq;fisf; fw;Wf;nfhz;l cyf r%fk;> 

gue;Jgl;lJk; ,d;Dk; tpupthdJkhd mgptpUj;jp epfo;r;rp epunyhd;iwj; jahupj;jJ. Gjpjhfj; 

jahupf;fg;gl;l me;j epfo;r;rp epuy; cyfshtpa tWikia mjd; vy;yh tbtq;fspYk; 

KbTf;Ff; nfhz;Ltu khj;jpukd;wp> midtUf;Fkhd rpwe;j cynfhd;iw cUthf;Ftjw;Fj; 

jilfshff; fhzg;gl;l r%f> nghUshjhu kw;Wk; Rw;Wr;#oy; fhuzpfisAk; tpspj;Jiuf;f 

ehbaJ. MDGs ,w;$lhf cUthf;fg;gl;l nghJthd epfo;r;rp epuypd; njhlu;r;rpahf> ehLfs; 

jk;kstpNyNa kpfTk; Kw;Nghf;fhd kw;Wk; rfy tplaq;fisAk; cs;slf;fpa epfo;r;rp epuy; 

xd;iwj; jahupg;gjw;fhd nrad;Kiwia Nkw;nfhs;s Mu;tkhf ,Ue;jd. murhq;fq;fs; 

Muk;gj;jpypUe;Nj ,jpy; tzpfq;fisAk;> rptpy; r%fj;ijAk; kw;Wk; Fbkf;fisAk; 

<LgLj;jpd vd;gJld;> Gjpjhf cUthf;fpa epfo;r;rp epuYf;fhf vLj;Jf;$wg;gl;l ,yf;Ffis 

miltjpYk; mj;jug;gpdu;fis njhlu;e;Jk; <LgLj;Jtjw;F vjpu;ghu;f;fpd;wd. 

 

epiyngWjF mgptpUj;jpf;fhd 2030 epfo;r;rp epuy; vd;W mwpag;gLfpd;w Gjpa mgptpUj;jp 

epfo;r;rp epuyhdJ> epiyngWjF mgptpUj;jp ,yf;Ffs; (SDGs) my;yJ cyfshtpa 

,yf;Ffs; vd mwpag;gLk; 17 cyfshtpa ,yf;Ffisf; nfhz;Ls;sJ. me;j ,yf;Ffs;> 

VyNt MDGs ,dhy; KOikahf tpspj;Jiuf;fg;glhj tWik> rkj;Jtkpd;ik> Rw;Wr;#oy; 

rPu;NfL> J}a;ikahd tYrf;jp> fhyepiy khw;wk;> rkhjhdk; kw;Wk; ePjp MfpadTl;gl> 

cyfshtpa rthy;fs; gytw;iw tpspj;Jiuf;fpd;wd. 

 

mLj;JtUk; 15 Mz;L fhyg;gFjpapy; cyf ehLfs; jdpahu; Jiw> rptpy; r%fk; kw;Wk; 

fy;tpahsu;fis cs;slf;fpa gq;Fjhuu;fSlDk; gq;fhsu;fSlDk; xd;wpize;J 

murhq;fj;jpd; rfy kl;lq;fspYk; ,e;j ,yf;Ffis cd;dpg;ghf fz;fhzpj;J mwpf;ifapl;L 

mtw;iw mile;Jnfhs;tjw;Fk;> mt;thW nra;tjpy; vy;yh kf;fs; gpuptpdu;fisAk; 

<LgLj;Jtjw;Fk; cWjpaspj;Js;sd.1 

 

,e;j 17 epiyngWjF mgptpUj;jp ,yf;FfSk;> ahiuAk; tpl;Ltpl;Lr; nry;yf;$lhJ vDk; 

Fwpf;NfhSld;> xU gd;Kfj;jd;ik nfhz;l ru;tNjr rl;lfq;fspd; ,yf;FfspdJk; 

mgpyhi~fspdJk; mbg;gilapy; cUthf;fg;gl;Ls;sd. 17 ,yf;FfSld; 169 Fwpf;Nfhs;fs; 

kw;Wk; 232 Fwpfhl;bfs; ,izf;fg;gl;Ls;sd.  
 

,e;j ,yf;Ffs; jdpj;jit my;y. khwhf mit xd;Wlndhd;W njhlu;Gw;Wk; gy;NtW 

FWf;Fntl;Lf; Fwpfhl;bfisf; (cross- cutting indicators) nfhz;Lk; fhzg;gLfpd;wd. 

 
1 https://sdgs.un.org 

 

https://sdgs.un.org/
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ngUk;ghyhd re;ju;g;gq;fspy; xU Fwpf;Nfhspd; Kd;Ndw;wkhdJ Vida Fwpf;Nfhs;fspd; 

Kd;Ndw;wj;Jf;Fg; gq;fspg;Gr; nra;fpd;wJ.  

 

xt;Nthu; ,yf;F kw;Wk; mjd; Nenuhj;j Fwpf;Nfhs; vd;gtw;wpd; fPohd milTfs; gw;wpa 

mwpf;ifaplyhdJ ek;gfkhd> Jy;ypakhd kw;Wk; ,w;iwg;gLj;jg;gl;l jfty;fisAk; 

juTfisAk; Njitg;gLj;Jfpd;wJ. ,yq;ifapy; mj;jifa juTfspd; fpilf;ff;$ba 

jd;ikia cWjpg;gLj;Jtjpy; njhifkjpg;G kw;Wk; Gs;sptpguj; jpizf;fsk; gpujhd 

tfpghfk; tfpf;fpd;wJ. mj;jpizf;fsk; KbAkhdtiu jfty; ,ilntspfs; epug;gg;gLtij 

cWjpg;gLj;Jtjw;fhf vy;yh mur epWtdq;fSlDk; xUq;fpize;J ,ad;wtiu 

jpl;lkplg;gl;l Nehf;fk; nfhz;l fzf;nfLg;Gf;fis elhj;jp> mf;fzf;nfLg;Gf;fSf;F Clhf 

Gjpa juTfisr; Nrfupj;J tUfpd;wJ. 

 

,yq;ifapd; mgptpUj;jp epfo;r;rp epuypy; SDGs ,dJ Kf;fpaj;Jtk;  
 

• epiyngWjF mgptpUj;jp ,yf;Ffs; gw;wpa Fwpf;Nfhs;fis mile;Jnfhs;jy; vd;gJ 

,yq;ifapd; Njrpa nfhs;if Mtzkhd RgPl;rj;jpd; Nehf;F vDk; Mtzj;jpy; 

jpwd;kpf;f MSifg; nghwpKiwia miltjw;fhd xU %Nyhghakhff; Fwpg;gPL 

nra;ag;gl;Ls;sJld; gy Njrpa nfhs;ifj; jpl;lq;fSlDk; epfo;r;rpj;jpl;lq;fSlDk; 

,izf;fg;gl;Lk; cs;sJ.2 

• Mjyhy;> epiyngWjF mgptpUj;jp ,yf;Ffs;  kw;Wk; mtw;Wld; njhlu;Ggl;l 

Fwpf;Nfhs;fs;> Njrpa kw;Wk; cg–Njrpa kl;lq;fspy; murhq;f mwpf;ifaplYf;fhd 

Fwpg;gPl;L topfhl;bnahd;whFk;.  

• Mjyhy;> ehLfs; jhkhfNt epiyngWjF mgptpUj;jp ,yf;Ffis Kd;ndLj;Jr; 

nry;tJld;> me;j epiyngWjF mgptpUj;jp ,yf;Ffs; Kd;Dupikg;gLj;jg;gl;L 

Fwpf;Nfhs;fs; jdpg;gaDilaitahf Mf;fg;gLtjhdJ> ,yq;ifapd; jw;Nghija 

#oiyg; gpujpgypg;gJld; cupikj;Jtk; kw;Wk; tif$wy; vd;gtw;iwAk; 

mjpfupf;fpd;wJ.  

• 2017Mk; Mz;bd; 19Mk; ,yf;f> ,yq;if epiyngWjF mgptpUj;jpr; rl;lk; vDk; 

rl;lj;ij ,aw;wp mr;rl;lj;jpd; gpupTfis mKy;gLj;Jtjw;fhf epiyngWjF 

mgptpUj;jpg; Nguitia jhgpj;jjd; %yk; ,yq;if> epiyngWjF mgptpUj;jp 

,yf;FfSf;fhd cWjpg;ghl;il toq;fpAs;sJ.  

• 2030Mk; Mz;lstpy; epiyngWjF mgptpUj;jp ,yf;Ffis $l;lhf miltjw;Fg; 

gq;fspg;Gr; nra;Ak; nghUl;L> gy mikr;Rf;fs; ntt;NtWgl;l Jiwfis cw;WNehf;fp 

jkJ ,yf;Ffis tFj;Js;sd.  

• UNDP cyfshtpa uPjpapYk; kw;Wk; ehLfSf;Fs;Sk; 2030 mgptpUj;jp epfo;r;rp epuypd; 

Kd;Ndw;wj;ijf; NfhUtjw;F gzpg;ghiz ngw;w Xu; I.eh. Kftuikg;G vd;gjhy;> 

 
2 Voluntary National Review on the Status of Implementing the Sustainable Development Goals, GOSL,  

   June 2018  (pg 31) 

 



6 

 

mJ SDGs gw;wpa mwpT kw;Wk; Gupjypd; mbg;gilapy; ehLfspd; Mw;wy;fs; rfy 

kl;lq;fspYk; fl;bnaOg;gg;gLtij cWjpg;gLj;Jk; nghWg;igAk; nfhz;Ls;sJ. 
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mj;jpahak; 2: epiyngWjF mgptpUj;jp ,yf;Ffis tbtikf;Fk; “5 Ps” 
gw;wpa RUf;fkhd tpsf;fk;: kf;fs;> gpugQ;rk;> RgPl;rk;> rkhjhdk; kw;Wk; 
gq;Filikfs;  

 
epiyngWjF mgptpUj;jp ,yf;Ffs; gue;Jgl;l ftdf;Ftpitf; nfhz;Ls;sd vd;gJld;> 

mit vt;thW xd;Wlndhd;W njhlu;GiladthfTk; jdpj;jdpahd ,yf;Ffshf 

,y;yhjdthfTk; fhzg;gLfpd;wd vd;gijg; Gupe;Jnfhs;tjw;fhf mit “5 Ps” vdg;gLk; 5 

tFjpfshfg; gpupf;fg;gl;Ls;sd. ,J> Xu; ,yf;fpd; Kd;Ndw;wkhdJ Vida ,yf;Ffspd; 

Kd;Ndw;wj;Jf;F gq;fspf;Fk; tpjj;ijf; fhz;gpg;gij ,yFthf;FtJld;> 17 ,yf;FfspdJk; 

xl;Lnkhj;j Kd;Ndw;wj;ijf; fz;fhzpg;gjw;Fk; kjpg;gpLtjw;Fk; cjTfpd;wJ. ,e;j 

cyfshtpa ,yf;FfSf;fhd Fwpfhl;bfs; Kw;Nghf;fhdit vd;gJld;> mit cz;ikahd 

gpur;rpidfisAk; gpujpgypf;fpd;wd. rpy ehLfs; Nrfupf;fg;gl;l juTfspd; tiffs; kw;Wk; 

mj;jifa juTfs; Nrfupf;fg;gl;L te;Js;sikf;fhd fhyg;gFjp vd;gtw;wpy; Kd;Ndw;wk; 

mile;jpUg;gJ ,yf;FfSf;F vjpuhf mwpf;ifapLtjw;F me;ehLfis ,aYkhf;fpAs;sJ. 

mNjNtis> gpw ehLfs; jkJ #oikTf;Fg; nghUj;jkhd Fwpg;ghd juTfisr; Nrfupf;fj; 

njhlq;Ftjw;fhd xU tha;g;ghfTk; mJ mikfpd;wJ. gpd;tUk; ge;jpfs;> ,yq;ifapd; 

Kd;Dupikfs; gw;wpa rpy cjhuzq;fSld; xt;nthU ‘P’ ,d; fPOk; ve;nje;j ,yf;Ffs; 

tFg;ghf;fk; nra;ag;gl;Ls;sd vd;gijAk;> mj;Jld; 5 tFjpfspdhYk; cs;slf;fg;gl;l 

tplag;gug;Gf;fs; njhlu;gpy; mtw;wpd; jw;Nghija epiyiaAk; gl;baypLfpd;wd. If;fpa 

ehLfs; rigapd; Kd;dhs; nrayhsu; ehafk; ghd; fP %d; Mw;wpa ciunahd;wpypUe;J 

gpupj;njLf;fg;gl;l gFjpfs; SDGs ,d; tFg;ghf;fj;jpd; gpd;dhYs;s rpe;jidiaAk; ju;f;f 

epahaj;ijAk; toq;Ffpd;wJ. 3  

   

kf;fs;  

ru;tNjr r%fk;> “tWikapdJk; gl;bdpapdJk; vy;yh tbtq;fisAk; gupkhzq;fisAk; 

KbTf;Ff; nfhz;LtUtjw;Fk;> rfy kdpju;fSk; jkJ cs;shu;e;j Mw;wy;fis 

nfsutkhdJk;> rkj;JtkhdJk; kw;Wk; MNuhf;fpakhdJkhd #onyhd;wpy; epiwNtw;Wtij 

cWjpg;gLj;Jtjw;Fk; jPu;khdpj;Js;sJ”. 1Mk; kw;Wk; 2Mk; ,yf;Ffs; tWik kw;Wk; gl;bdp 

gw;wp tpspj;Jiuf;Fk; mNjNtis> 3Mk; kw;Wk; 4Mk; ,yf;Ffs; kdpju;fspd; Rfhjhu> 

ey;tho;T kw;Wk; fy;tp rhu;e;j mbg;gilj; Njitfis tpspj;Jiuf;fpd;wd. NkYk; 5Mk; 

,yf;fhdJ cynfq;fpYk; cs;s ngz;fisAk; ngz;gps;isfisAk; tYT+l;Ljy; gw;wpa 

Kf;fpakhd xU r%fg; gpur;rpidia tpspj;Jiuf;f ehLfpd;wJ. njhopy;> czT kw;Wk; 

fy;tp Mfpadtw;Wf;$lhf cl;gl> rfy ngz;fSf;Fk; ngz;gps;isfSf;Fk; rkkhd 

tha;g;ig cWjpg;gLj;Jtjd; %yk; ngz;fSf;F r%fj;jpy; rkkhd ,lKk; tha;g;Gk; 

fpilf;ff;$Lk; vd vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ.  

 

 
3 https://www.coursera.org/lecture/sustainable-development-ban-ki-moon/summary-JvkbC 
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Chapter 1: What are SDGs and their significance in Sri Lanka  

 

 
gpugQ;rk;  
 

‘epiyngWjF Efu;T kw;Wk; cw;gj;jp> gpugQ;rj;jpd; ,aw;if tsq;fis epiyNgwhd 

Kiwapy; Kfhik nra;jy; kw;Wk; fhyepiy khw;wk; vd;w tplaj;jpy; mtru eltbf;iffis 

vLj;jy; Mfpa nraw;ghLf@lhf cl;gl> gpugQ;rj;ij rPuoptpypUe;J ghJfhg;gjw;Fk;> mjd; 

%yk; jw;fhy kw;Wk; vjpu;fhy re;jjpapdupd; NjitfSf;F cjTtjw;Fkhd’ ,yf;Ffs; 

tFj;jikf;fg;gl;ld.  

 

6> 12> 13> 14 kw;Wk; 15MtJ ,yf;Ffs; vkJ gpugQ;rk; Kfq;nfhLf;fpd;w rthy;fis 

tpspj;Jiuj;J> vjpu;fhyj;Jf;fhf vkJ gpugQ;rj;ijg; ghJfhg;gjw;fhd Fwpf;Nfhs;fis 

tFj;jikf;fpd;wd. 6MtJ ,yf;F vy;yh kf;fSf;Fk; Rj;jkhdJk; ghJfhg;ghdJkhd ePu; 

fpilg;gij cWjpg;gLj;Jtjw;fhf ePu; kw;Wk; Rfhjhu Kfhikj;Jtk; gw;wp vLj;Jiuf;fpd;wJ. 

12MtJ ,yf;F epiyngWjF mgptpUj;jpia cWjpg;gLj;Jtjw;fhf nghUj;jkhd kw;Wk; 

tpfpjhrhu uPjpapyhd Efu;Tf;Fk; cw;gj;jpf;Fk; cWjpaspf;fpd;wJ. mj;Jld; 13MtJ 

30 tUlfhy cs;ehl;L Nkhjy; ,Ue;Jte;Js;s NghjpYk;> tWikf; Fiwg;gpy; 

,yq;if Kd;Ndwp tUfpd;wJ. mjhtJ 2009/2010 ,y; 8.9 Mff; fhzg;gl;l 

rdj;njhifapd; tWikr; Rl;b (poverty head count index) 2019 ,y; 4.1 Mff; 

Fiwtile;Js;sJ.4 vt;thwhapDk;> khtl;lq;fSf;fpilapyhd Vw;wj;jho;Tfs; 

,d;Dk; fhzg;gLfpd;wd. ehl;bd; Vida gFjpfSld; xg;gpLifapy;> ehl;bd; 

tlf;F kw;Wk; fpof;F gFjpfspy; tWik tpfpjk; mjpfkhf cs;sJ. ,yq;if 

mjdJ nkhj;j cs;ehl;L cw;gj;jpapy; (GDP) 1.6% I Rfhjhuj;Jf;fhfr; 

nrytpl;L jdJ vy;yhf; Fbkf;fSf;Fk; Rfhjhuj;Jf;fhd midj;Jyf 

mZfiy toq;Ffpd;wJ. 

 

2019 ,y; ,yq;if kf;fspd; taJte;NjhUf;fhd vOj;jwpT tpfpjk; 92.9% Mff; 

fhzg;gl;lJ. ,J cyf kw;Wk; gpuhe;jpa juepakq;fspd; gb ruhrupiatpl 

mjpfkhFk;. 2019Mk; Mz;by; fzpdp gw;wpa fy;tpawpT 30.8% MfTk;> 

njhiyNgrp ghtidahsu;fs; 105% MfTk; kw;Wk; ,izaj;js gadu;fs; 32% 

MfTk; fhzg;gl;ldu;. vdNt ,J fy;tprhu; ,yf;Ffis milAk; tifapy; 

rpwg;ghdjhf mike;jJ. vt;thwhapDk; ngz;gps;isfspd;> mjpYk; Fwpg;ghf 

%d;whk;epiyf; fy;tpia G+u;j;jp nra;jtu;fspd;> cau;fy;tp rhu;e;j milTfs; 

fhzg;gl;l NghjpYk; ghy;epiy rkj;Jtk; kw;Wk; ngz;fspdJk; 

ngz;gps;isfspdJk; tYT+l;ly; vd;w tplaj;jpy; ,yq;if gpd;jq;fpa 

epiyapNyNa cs;sJ.                   

 

 

Sri Lanka however lags behind on gender equality and empowerment of 

women and girls, despite the higher educational attainment of girls, especially 

those who complete tertiary education. 



9 

 

,yf;fhdJ ehLfs; fhyepiy khw;wk; kw;Wk; mjdJ jhf;fq;fis vjpu;j;Jg; NghuhLtjw;fhd 

mtru eltbf;iffis vLf;f Ntz;Lnkd typAWj;Jfpd;wJ.  

 

14 kw;Wk; 15MtJ ,yf;Ffs; vkJ fly;rhu; Rw;Wr;#oy; KiwikapdJk; vkJ gRik 

Rw;Wr;#oy; KiwikapdJk; ghJfhg;G kw;Wk; epiyngWjF gad;ghL vd;gtw;iwf; Nfhup 

epw;fpd;wd. mNjNtis mit vkJ gpugQ;rj;jpd; capu;tho;jYf;F Kf;fpakhf cs;s 

gbapdhy;> fhlopg;gpypUe;J tpLgl;L ghiytdkhf;fg;gLk; nraw;ghl;ilAk; epWj;Jfpd;wd. 

Fwpg;ghf Rw;Wr;#oiyg; nghWj;jtiu> epyk;> fly; my;yJ Mfhak; vd vJthf ,Ug;gpDk;> 

ehk; vkJ gpuhe;jpaj;jpDs;Sk; mjw;F mg;ghYk; cs;s ehLfSld; xj;Jioj;J KiwahfTk; 

Vf fhyj;jpYk; gzpahw;w Ntz;Lk;.4 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RgPl;rk; (Prosperity)   
 

 
4 https://www.coursera.org/lecture/sustainable-development-ban-ki-moon/summary-JvkbC 

,yq;if ntg;g kz;lyj;jpy; mike;Js;s xU jPT ehlhf ,Ug;gjdhy; mJ ePu; 

tsj;ij xU tug;gpurhjkhff; nfhz;Ls;sJld;> Guhjd fhyj;jpypUe;Nj ehl;bd; 

fyhrhu milahsj;jpd; xU gFjpahfTk; mJ ,Ue;J tUfpd;wJ. epyj;jb ePUk; 

Nkw;gug;G ePUk; tptrhak;> ePu; kpd; gpwg;ghf;fk;> cw;gj;jpr; nraw;ghL kw;Wk; kf;fspd; 

Njitfisg; G+u;j;jp nra;jy; Mfpatw;Wf;fhfg; gad;gLj;jg;gLfpd;wd. 2019Mk; 

Mz;by;> 91.9% kf;fs; ghJfhg;ghd FbePUf;fhd mZfiyAk;> 51.8% kf;fs; 

Foha;top ePUf;fhd mZfiyAk; ngw;wpUe;jdu;.4 2018Mk; Mz;by; cUthf;fg;gl;l 

nfhs;ifAld;> Efu;T gw;wpa juepakq;fisAk; nfhs;ifiaAk; cUthf;Fjy; 

ehl;Lf;F GjpanjhU tplakhf ,Ue;J tUfpd;wJ.  
 

ntg;g kz;lyj;jpyhd miktplk;> mjd; cauk;> mJ ngWfpd;w kiotPo;r;rp kw;Wk; 

kz;zpYk; jhtu tiffspYk; fhzg;gLk; gy;tifik fhuzkhf> ,yq;if 

capupay; gy;tifikapYk; RNjr capupfspYk; (endemism) rpwe;J tpsq;Ffpd;wJ. 

,Ug;gpDk; jPtpukhd thdpiy epiyikfspd; jhf;fq;fisAk; mJ mbf;fb 

vjpu;nfhz;L tUfpd;wJ. gUtkio jPtpukile;J tUtjhYk;> twl;rpf; fhyg;gFjpfs; 

fLikahfp tUtjhYk;> fhyepiy khw;wj;jpd; jhf;fj;jpypUe;J jg;gpf;nfhs;s 

Kbahj epiyapy; ,yq;if cs;sJ. vy;yhj; jpirfspYk; ehl;il fly; 

#o;e;Js;sjhy;> ,yq;ifAk; mjd; kf;fSk; ghupa nghUshjhu 

nraw;ghLfSf;fhfTk;> rpwpastpyhd tho;thjhuq;fSf;fhfTk; fliyNa 

rhu;e;jpUf;fpd;wdu;. MfNt> ehL mjd; ,aw;if tsq;fis epiyngWjF topapy; 

gad;gLj;Jtij cWjpg;gLj;Jk; nghUl;L> gpugQ;rk; vd;w tFg;ghf;fj;jpd;fPo; 

epWtg;gl;l Fwpf;Nfhs;fis miltjid Nehf;fkhff; nfhs;tJ kpf Kf;fpakhFk;.          

 

about:blank
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ru;tNjr r%fk;> ‘vy;yh kdpju;fSk; RgPl;rkhd kw;Wk; epiwthd tho;f;ifia mDgtpf;f 

KbAk; vd;gij cWjpg;gLj;Jtjw;Fk;> nghUshjhu> r%f kw;Wk; njhopy;El;gtpay; rhu;e;j 

Kd;Ndw;wq;fs; ,aw;ifAld; ,zq;fp epfo;tij cWjpg;gLj;Jtjw;Fk; jPu;khdpj;Js;sJ”.  

 

epiyngWjF mgptpUj;jp ,yf;Ffs;> kdpj mgptpUj;jp kw;Wk; gpugQ;rj;jpDs; fhzg;gLfpd;w 

,aw;if tsq;fspd; ftdkhd Kfhikj;Jtk; vd;gtw;wpd; kPjhd ftdf;Ftpit khj;jpuk; 

nrYj;jtpy;iy. khwhf mit nghUshjhu mgptpUj;jpAk; mj;jpahtrpakhdJ vd;w 

cz;ikiaAk; Vw;Wf;nfhs;fpd;wd. ,d;iwa fhyfl;lj;jpy; xU ehl;bd; nghUshjhu 

mgptpUj;jp vd;gJ RgPl;rj;ijf; nfhz;Nl mstplg;gLfpd;wJ. vt;thwhapDk; RgPl;rk; vd;gJ> 

7MtJ ,yf;fpy; tpspj;Jiuf;fg;gl;lthW vy;NyhuhYk; mZfg;gl KbAkhfTs;s ek;gfkhd> 

mZff;$ba> epiyNgwhd kw;Wk; etPdkhd Mw;wiyg; Gwf;fzpf;fhky; milag;gl Ntz;Lk;. 

 

RgPl;rkhdJ> cw;gj;jpj;jpwDs;s> rfytw;iwAk; cs;slf;fpa kw;Wk; xOf;fkhd njhopy;fs; 

mj;Jld;> Gj;jhf;fj;ij Cf;Ftpf;Fk; mNjNtis rfytw;iwAk; cs;slf;fpa> nefpo;jpwDk; 

epiyngWjF jd;ikAk; nfhz;l cl;fl;likg;G Mfpatw;wpd; %yKk; milag;glyhk;. ,it> 

ngUk;ghyhd re;ju;g;gq;fspy; RgPl;rj;Jf;F toptFf;fpd;w $l;lhdJk; rfytw;iwAk; 

cs;slf;fpaJkhd tsu;r;rpf;Fj; jilahfTs;s rkj;Jtkpd;ikfisf; Fiwf;f cjTfpd;wd. 

efuq;fSk; kdpjf; FbapUg;Gf;fSk; rfytw;iwAk; cs;slf;fpaitahf> tho;tjw;F 

Vw;witahf kw;Wk; ghJfhg;ghditahf cs;sd vd;gij cWjpg;gLj;JtjhdJ ghupa 

nghUshjhu mgptpUj;jpf;Fk;> mjD}lhf RgPl;rj;Jf;Fk; gq;fspg;Gr; nra;fpd;wd. MfNt> 

,t;thW 7> 8> 9> 10 kw;Wk; 11 MtJ ,yf;Ffs; RgPl;rj;ij miltjw;fhf va;jg;gl 

Ntz;bait vd njhFf;fg;gl;Ls;sd.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 https://www.coursera.org/lecture/sustainable-development-ban-ki-moon/summary-JvkbC 

gy Mz;Lfshf kdpj mgptpUj;jp kw;Wk; njhopy;El;gtpay; vd;gtw;wpy; Kd;Ndw;wq;fs; 

fhzg;gl;l NghjpYk;> Nkhjy;> cs;ehl;Lf; Fog;gq;fs; kw;Wk; gaq;futhjk; vd;gd 

cyfnfq;fpYk; rkhjhdj;Jf;fhd mr;RWj;jyhf ,Ue;J te;Js;sd. mj;Jld; mit 

kdpj Fyj;jpd; Neu;kiwahd Kd;Ndw;wq;fisj; jiyfPohf khw;wpaikj;Jk; cs;sd. 

rkhjhdk;> ePjp kw;Wk; rfytw;iwAk; cs;slf;Fk; jd;ik Mfpatw;iw Cf;Ftpf;fpd;w 

tYthdJk; RahjPdkhdJkhd epWtdq;fisj; jhgpj;Jg; NgZtjhdJ> ehl;bDs;Sk; 

cyfshtpa uPjpapYk; rkhjhdj;ij cWjpg;gLj;Jtjw;fhd %y NtuhFk;. MfNtjhd; 

SDG 16 Fwpg;ghf cyfk;G+uhTk; rkhjhdj;ij Nkk;gLj;jpg; ghJfhg;gij Nehf;fhff; 

nfhs;fpd;wJ. ,yq;ifiag; nghWj;jtiu> ehl;by; 30 tUlq;fs; cs;ehl;L Nkhjy; 

epytpaik kw;Wk; mjpfkhd kf;fs; ePjpf;fhd mZfy;> rl;l uPjpapyhd milahsk;> 

Nkhjypdhy; ghjpf;fg;gl;l gFjpfspy; tPl;L trjpf;fhd my;yJ epy cupikf;fhd Mjhuk; 

vd;gtw;iw ehLjy; vd;gd fhuzkhf> ,e;j ,yf;fhdJ Fwpg;ghd Kf;fpaj;Jtk; 

cs;sjhff; fhzg;gLfpd;wJ.  
 

,yq;if ePjpf;fhd mZfiy Mjupg;gjw;fhd Gjpa nfhs;iffis cUthf;fp 

mjw;FjTk; nghwpKiwfisAk; mikj;Js;sikahy;> ePjpf;fhd mZfy; kw;Wk; Nkhjypd; 

tpisTfSf;fhd ,og;gPL vd;gtw;iw cWjpg;gLj;Jtjw;fhd tha;g;Gk; rhj;jpaKk; 

mjpfk; cs;sd. ey;ypzf;fk; gw;wpa Njrpa nfhs;ifia cUthf;fp mjid 2017 ,y; 

Vw;Gr;nra;jik kw;Wk; fhzkyhf;fg;gl;Nlhiu Njbawpe;J fz;Lgpbg;gjw;fhf 2018Mk; 

Mz;by; fhzhkyhf;fg;gl;Nlhu; gw;wpa mYtyfj;ij epWtpaik vd;gd> cz;ikiaf; 

fz;lwptjw;Fk; Nkhjypdhy; ghjpf;fg;gl;Nlhupd; gpur;rpidfis KbTWj;Jtjw;Fkhf 

vLf;fg;gl;l Kf;fpa efu;Tfshf mike;jd. ,yq;if mj;jifa nghwpKiwfspy; 

njhlu;e;Jk; KjyPL nra;J> ghjpf;fg;gl;l vy;NyhUk; mg;nghwpKiwfis mZf KbAk; 

vd;gij epr;rag;gLj;Jtjw;fhd G+uz MjuitAk; tsq;fisAk; cWjpg;gLj;j Ntz;Lk;.           

about:blank
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rkhjhdk;  

“rkhjhdk; ,y;yhky; epiyngWjF mgptpUj;jp ,Uf;f KbahJ kw;Wk; epiyngWjF 

mgptpUj;jp ,y;yhky; rkhjhdk; ,Uf;f KbahJ” vd;gij SDGs xg;Gf;nfhs;fpd;wd. mit 

rkhjhdkhd> epahakhd kw;Wk; rfytw;iwAk; cs;slf;fpa r%fq;fis cUthf;FtijNa 

Fwpf;Nfhshff; nfhz;Ls;sd.3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

gy Mz;Lfshf kdpj mgptpUj;jp kw;Wk; njhopy;El;gtpay; vd;gtw;wpy; 

Kd;Ndw;wq;fs; fhzg;gl;l NghjpYk;> Nkhjy;> cs;ehl;Lf; Fog;gq;fs; kw;Wk; 

gaq;futhjk; vd;gd cyfnfq;fpYk; rkhjhdj;Jf;fhd mr;RWj;jyhf ,Ue;J 

te;Js;sd. mj;Jld; mit kdpj Fyj;jpd; Neu;kiwahd Kd;Ndw;wq;fisj; 

jiyfPohf khw;wpaikj;Jk; cs;sd. rkhjhdk;> ePjp kw;Wk; rfytw;iwAk; 

cs;slf;Fk; jd;ik Mfpatw;iw Cf;Ftpf;fpd;w tYthdJk; RahjPdkhdJkhd 

epWtdq;fisj; jhgpj;Jg; NgZtjhdJ> ehl;bDs;Sk; cyfshtpa uPjpapYk; 

rkhjhdj;ij cWjpg;gLj;Jtjw;fhd %y NtuhFk;. MfNtjhd; SDG 16 Fwpg;ghf 

cyfk;G+uhTk; rkhjhdj;ij Nkk;gLj;jpg; ghJfhg;gij Nehf;fhff; nfhs;fpd;wJ. 

,yq;ifiag; nghWj;jtiu> ehl;by; 30 tUlq;fs; cs;ehl;L Nkhjy; epytpaik 

kw;Wk; mjpfkhd kf;fs; ePjpf;fhd mZfy;> rl;l uPjpapyhd milahsk;> 

Nkhjypdhy; ghjpf;fg;gl;l gFjpfspy; tPl;L trjpf;fhd my;yJ epy cupikf;fhd 

Mjhuk; vd;gtw;iw ehLjy; vd;gd fhuzkhf> ,e;j ,yf;fhdJ Fwpg;ghd 

Kf;fpaj;Jtk; cs;sjhff; fhzg;gLfpd;wJ.  

 

,yq;if ePjpf;fhd mZfiy Mjupg;gjw;fhd Gjpa nfhs;iffis cUthf;fp 

mjw;FjTk; nghwpKiwfisAk; mikj;Js;sikahy;> ePjpf;fhd mZfy; kw;Wk; 

Nkhjypd; tpisTfSf;fhd ,og;gPL vd;gtw;iw cWjpg;gLj;Jtjw;fhd tha;g;Gk; 

rhj;jpaKk; mjpfk; cs;sd. ey;ypzf;fk; gw;wpa Njrpa nfhs;ifia cUthf;fp 

mjid 2017 ,y; Vw;Gr;nra;jik kw;Wk; fhzkyhf;fg;gl;Nlhiu Njbawpe;J 

fz;Lgpbg;gjw;fhf 2018Mk; Mz;by;9 fhzhkyhf;fg;gl;Nlhu; gw;wpa mYtyfj;ij 

epWtpaik vd;gd> cz;ikiaf; fz;lwptjw;Fk; Nkhjypdhy; ghjpf;fg;gl;Nlhupd; 

gpur;rpidfis KbTWj;Jtjw;Fkhf vLf;fg;gl;l Kf;fpa efu;Tfshf mike;jd. 

,yq;if mj;jifa nghwpKiwfspy; njhlu;e;Jk; KjyPL nra;J> ghjpf;fg;gl;l 

vy;NyhUk; mg;nghwpKiwfis mZf KbAk; vd;gij epr;rag;gLj;Jtjw;fhd 

G+uz MjuitAk; tsq;fisAk; cWjpg;gLj;j Ntz;Lk;.           
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gq;Filikfs;   

cyfshtpa r%fk;> ‘vy;yh ehLfspdJk;> vy;yh gq;Fjhuu;fspdJk; kw;Wk; vy;yh 

kf;fspdJk; gq;Nfw;Gld;> Fwpg;ghf twpa kw;Wk; ,yFtpy; ghjpg;Gwf;$ba epiyapYs;s 

kf;fspd; Njitfs;kPJ ftdj;ijr; nrYj;jp> tYthd G+Nfhs xUikg;ghL gw;wpa czu;it 

mbg;gilahff; nfhz;L> epiyngWjF mgptpUj;jpf;fhf Gj;Jap&l;lg;gl;l Xu; cyfshtpa 

gq;Filikf;F Clhf ,e;j epfo;r;rpepuiy eilKiwg;gLj;jj; Njitahd topKiwfis 

mzpjpul;Ltjw;Fj; jPu;khdpj;Js;sJ.’  
 

Vida 16 ,yf;Ffspy; xt;nthd;iwAk; mile;Jnfhs;tjw;F gq;Filikfs; Kf;fpakhdit 

MFk;. Gj;jhapukhk; Mz;L mgptpUj;jp ,yf;Ffspy; cs;sijg; Nghd;Nw> gq;Filik vd;gJ 

murhq;fq;fs; kl;Lkd;wp> Njrpa uPjpapy; gq;Fjhuu;fs;> jdpahu; Jiwapdu;> rptpy; r%fk;> 

fy;tpahsu;fs;> nghJ eyDs;s FOf;fs; kw;Wk; jdpegu;fs; vd rfyUk; SDGs I 

miltjw;fhd tYthd gq;Filikfisj; jhgpj;J> mtw;iwg; Ngz Ntz;ba KOikahd 

Njitg;ghl;ilf; nfhz;Ls;sJ.  
 

17MtJ ,yf;F> tYthd G+Nfhs xUikg;ghL gw;wpa czu;it typAWj;Jfpd;wJ. ehk; 

,d;Dk; mjpfkhfTk; rpwe;j KiwapYk; xj;Jiof;f Ntz;ba Njit cs;sJ. ,yf;Ffis 

miltjw;Fupa topKiwfSf;F epjpaspg;gjw;fhd gq;Filikfshdit> xUNtis 2030 

mgptpUj;jp epfo;r;rp epuiy ntw;wpfukhf eilKiwg;gLj;Jtjw;fhd gq;FilikfSs; kpf 

Kf;fpakhditahf mikayhk;.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 https://www.coursera.org/lecture/sustainable-development-ban-ki-moon/summary-JvkbC 

If;fpa ehLfs; tjptpl xUq;fpizg;ghsu;fs; mYtyfk; gq;Filikfspd; 

Kf;fpaj;Jtj;ij mq;fPfupj;J SDGs kw;Wk; Fwpf;Nfhs;fs; milag;gLtijj; 

Jupjg;gLj;Jtjw;fhd Kaw;rpapy;> gq;Filik Jupjg;gLj;jy; gw;wpa 2030 epfo;r;rp 

epuYld; Nru;j;J> SDGs I eilKiwg;gLj;Jtjw;F gue;jstpyhd gq;Fjhuu;fSld; 

<Lglj; jpl;lkpLfpd;wJ. JiwfSf;Fk; gq;Fjhuu;fSf;Fk; kj;jpapy; xj;Jiog;ig 

mjpfupg;gjd; %yKk;> Gjpa gy;-gq;Fjhuu; Kd;Kaw;rpfis (new multi-stakeholder initiatives) 

Cf;Ftpg;gjd; %yKk;> ,yq;if murhq;fk;> If;fpa ehLfs; Kiwik> fy;tpr; r%fk;> 

jdpahu; Jiw kw;Wk; rptpy; r%fk; Mfpad cs;slq;fyhd vy;yh gq;Fjhuu;fSk; SDGs 

I eilKiwg;gLj;Jtjw;Fk;> Kd;diutpl rpwg;ghf cUthf;Ftjw;Fk; cjTkhW 

miog;GtpLf;fg;gLfpd;wdu;. 
 

gq;Filik epyj;Njhw;w kjpg;gPnlhd;W (Partnership Landscape Assessment) 

jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. mj;Jld;> jw;NghJ Kd;ndLf;fg;gl;L tUfpd;w ntw;wpfukhd 

gq;Filikfs; gw;wpa mDgtk; kw;Wk; %ytskply; cghaq;fs; vd;gtw;iwf; 

fl;bnaOg;Gtjd; %yk;> gue;jstpyhd JiwfSf;fpilNa kpf Kf;fpakhdJk; 

Fwpg;gplj;jf;fJkhd gq;Filikfis milahsk; fhz;gjw;fhd> ,yq;if gq;Filik 

toptiuglk; (Sri Lanka Partnership Road Map) xd;W vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ.      

 

about:blank
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mj;jpahak; 3: ,yq;ifr; #oypy; 17 epiyngWjF mgptpUj;jp ,yf;Ffs; gw;wpa 
RUf;fkhd Njhw;wg;ghL.  
 

gjpNdO ,yf;Ffspy; xt;Nthu; ,yf;Fk; Fwpf;Nfhs;fisAk; rk;ge;jg;gl;l Fwpfhl;bfisAk; 

nfhz;Ls;sJ. mit fhytiuaiw ,lg;gl;litAk; mstplg;gl;litAk; MFk;. vdNt> juT 

vd;gJ epWtg;gl;l Fwpfhl;bfisg; gw;wp mwpf;ifapLtjid ,aYkhf;Ffpd;w xU Kf;fpa 

%yf;$whFk;. 2017 ,y; ,yq;if njhifkjpg;G kw;Wk; Gs;sptpguj; jpizf;fsk;11 232 

Fwpfhl;bfspy; 46 Fwpfhl;bfSf;F khj;jpuNk juTfs; fpilf;ff;$baitahf cs;sd 

vd;gij cWjpg;gLj;jpaJ. mjidaLj;J> Njrpa epiyngWjF mgptpUj;jp juTfSf;fhd 

tiyg;gf;fk; epWtg;gl;L> mJ epiyngWjF mgptpUj;jpg; Nguitapdhy; Nkk;gLj;jg;gl;lJ. 

,e;j tiyg;gf;fk; (Portal)> vy;yh mur epWtdq;fisAk; xUq;fpizf;fg;gl;l xU jsj;Jf;Ff; 

nfhz;Lte;J> juTfisj; njhFj;jy; kw;Wk; gug;Gjy; vd;gtw;Wf;fhd xl;Lnkhj;j 

murhq;fj;jpd; mZFKiwiaAk; Cf;Ftpj;jJ.  

 

khu;r; 2021 ,y; juTfs; ,d;Dk; tiuglkplg;gl;L tUfpd;w mNjNtis> NkYk; 27 

Fwpfhl;bfs; gw;wp mwpf;ifapLtjw;fhd juTfs; jw;NghJ fpilf;ff;$baitahf cs;sd 

vd;W ,yq;if epiyngWjF mgptpUj;jpg; Nguit mwptpj;Js;sJ. 

 

2019Mk; Mz;bd; njhlf;fj;jpy; cyifj; jhf;fpa nfhtpl;-19 ngUe;njhw;W> cyfnfq;fpYk; 

NguopTfis Vw;gLj;jpaJld; Kd;ndg;NghJk; ,y;yhj vz;zpf;ifapyhd ,wg;Gf;fis 

tpistpj;J> nghUshjhuj;ijAk; ];jk;gpf;fr; nra;jJ. ,jw;F ,yq;ifAk; tpjptpyf;fy;y. 

njhopw;ghl;L kj;jpa epiyankhd;iwj; jhgpj;jy;> ru;tNjr vy;iyfis %Ljy;> nfhtpl;-19 

njhw;Wf;Fs;shdtu;fSf;F rpfpr;iraspf;f jdpNtwhd jdpikg;gLj;jy; epiyaq;fisAk; 

itj;jparhiyfisAk; jhgpj;jy; Mfpa nraw;ghLfs; %yk; itu]; guTtijj; jLg;gjw;fhd 

vy;yh Kaw;rpfisAk; murhq;fk; Nkw;nfhz;bUe;Jk;> ,g;ngUe;njhw;W Vw;gLj;jpa tpisTfs; 

SDGs njhlu;gpy; Nkw;nfhs;sg;gl;l Kd;Ndw;wj;Jf;F mr;RWj;jyhfNt mike;jd.  

 

ngUe;njhw;Wf;F Kd;du;> nghUshjhuk; Xu; ,ilepiyf; fl;lj;jpNyNa ,Ue;jJ. mjhtJ> 

Kf;fpakhf mJ fpuhkj;ij mbg;gilahff; nfhz;l nghUshjhuj;jpypUe;J cw;gj;jp kw;Wk; 

Nritfis ikakhff; nfhz;l efukakhf;fg;gl;l nghUshjhuj;ij Nehf;fp efu;e;J 

nfhz;bUe;jJ. r%ff; Fwpfhl;bfs;> njw;fhrpahtpy; cau;epiyapy; fhzg;gl;l ehLfSf;F 

kj;jpapy; ,yq;ifiaAk; jutupirg;gLj;jpaJld;> Vida eLj;ju tUkhdKs;s ehLfSld; 

,yq;ifia rhjfkhd Kiwapy; xg;gPL nra;Jk; ,Ue;jd. 
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tWik kw;Wk; rkj;Jtkpd;ik Nghd;w VyNt ,Ue;JtUk; rthy;fis nfhtpl;-19 NkYk; 

Nkhrkhf;fpaJ. njhopy; Gupfpd;wtu;fSs; fpl;lj;jl;l 60% Kiwrhuh njhopw;Wiwiar; 

rhu;e;jtu;fs;. ngUk; vz;zpf;ifapyhd FLk;gq;fisg; gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jk; tifapy; 1.9 

kpy;ypad; Ngu; jpdrup Cjpak; ngWk; njhopyhsu;fs; vd kjpg;gplg;gl;Ls;sJ. mtu;fs; jkJ 

jpdrup Cjpaj;ij <l;bf;nfhs;s topapd;wp kpf mtykhd epiyf;Fj; js;sg;gl;ldu;. 

,yj;jpudpay; tzpfj; jsq;fspy; mj;jpahtrpa czTg; nghUl;fSk; Vida nghUl;fSk; 

tpw;gid nra;ag;gLfpd;wd. ,jdhy;> NtWgy fhuzq;fSld;> epjprhu; nfhLf;fy; 

thq;fy;fSf;fhf tuT ml;il kw;Wk; fldl;il vd;gtw;wpd; gad;ghL> b[pl;ly; jsq;fis 

mZFtjpYs;s gpuptpid Nghd;wit ,lk;ngWfpd;wd. mit ,yFtpy; ghjpg;Gwj;jf;f 

FOtpdu; kPJ tpfpj rkkw;w jhf;fj;ij Vw;gLj;jp mtu;fis NkYk; Xuq;fl;Lfpd;wJ. 

ghlrhiyfs; %lg;gl;L ,izatop fw;wy; nraw;ghLfs; njhlq;fg;gl;Ls;sd. ,jd; 

fhuzkhf> njhopy;El;gtpay; rhu;e;j ,aYik Fiwthff; fhzg;gLk; Viof; FLk;gq;fisr; 

Nru;e;j gps;isfs; ghlrhiyf;fhd tha;g;Gk; fy;tpf;fhd tha;g;Gk; ,y;yhj epiyapy; 

iftplg;gl;Ls;sdu;. jkJ md;whlr; nraw;ghLfis Kd;ndLf;f Kbahjjhy; Kjpatu;fSk;> 

tWikf; Nfhl;Lf;F rw;W Nkyhf tho;gtu;fSk;$l kpfTk; ghjpf;fg;gl;Ls;sdu;.   
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,yFthd thrpg;Gf;fhfTk;> ,yq;iff;Fupa xt;Nthu; ,yf;ifAk; gw;wpa rpwe;j GupjYf;fhfTk; fPOs;s ml;ltizahdJ 17 ,yf;FfSs; 

xt;nthd;iwAk; gw;wp gl;baypLfpd;wJ. NkYk; ,J cs;@u;kag;gLj;jg;gl;l Fwpfhl;bfs;> xt;Nthu; ,yf;Ff;Fk; kw;Wk; me;je;j 

Fwpfhl;bf;Fkhd Fwpf;Nfhs;fspd; nkhj;j vz;zpf;if vd;gtw;iw mbg;gilahff;nfhz;L SDGs I miltjpy; xt;Nthu; ,yf;fpdJk; (2021 

etk;gu; khjk; eilngw;w CENWOR ngz;fs; khehl;by; SDGs gw;wp UNDP Kd;itj;j mspf;ifapd; gpufhuk;) jw;Nghija epiyf;fhd rpy 

khjpup ghy;epiyrhu; mk;rq;fisAk; epuw;gLj;Jfpd;wJ. ,WjpahfTs;s epuyhdJ> fpilf;ff;$badthfTs;s juTfspd; mbg;gilapy; jw;NghJ 

,yq;if mwpf;ifapl ,aYkhfTs;s Fwpfhl;bfis epuw;gLj;Jfpd;wJ.          
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SDG FwpaPL kw;Wk; 
ngau;   

,yf;Ff;fhd ghy;epiyrhu; 
fz;Nzhl;lq;fs;   

,yq;ifapy; fhzg;gLk; jw;Nghija 
epiy8 

 

Fwpf;Nfh
s;fspd; 
vz;zpf;
if 

Fwpfhl;b
fspd; 
vz;zpf;
if 

2021 xf;Nlhgupy; 
mwpf;ifapLtjw;F 
,yq;ifaplKs;s 
juTfs; gw;wpa 
Fwpfhl;bfs;  

    
vy;yh ,lq;fspYk; 
tWikia mjd; rfy 
tbtq;fspYk; KbTWj;jy;.  

                                                                                                                                                         

 

 

r%fj;jpYs;s rfy FOtpdu;fSk; 
Kfq;nfhLf;fpd;w 
ghy;epiykag;gLj;jg;gl;l r%f 
kw;Wk; nghUshjhu 
rkj;Jtkpd;ikfis 
tpspj;Jiuj;jy;.  

 

 

2013Mk; kw;Wk; 2016Mk;7 ; 

Mz;LfSf;Fupa juTfspd; xg;gPlhdJ> 
ru;tNjr kw;Wk; Njrpa tWikf; 

NfhLfspd;8 ; fPo; tho;fpd;w kf;fspd; 

tpfpjhrhuk; fpl;lj;jl;l rupghjpahff; 
Fiwe;Js;sijf; fhl;Lfpd;wJ. 
gy;gupkhz mk;rnkhd;Wf;$lhd 
tWikahdJ> 2013Mk; Mz;Lf;Fupa 
kl;lq;fspypUe;J Fiwf;fg;gLtjw;F 
,d;Dk; rpy gzpfisj; 
Njitg;gLj;jpaJld;> Mz;fs;> ngz;fs; 
kw;Wk; rpWtu;fSf;fhd r%fg; 
ghJfhg;Gr; nranyy;iyahdJ nkhj;j 
rdj;njhifapd; miuthrpf;Fk; 
Fiwthff; fhzg;gl;lJ.       

 

7 14 4 

  
gl;bdpia xopj;jy;> 
czTg; ghJfhg;igAk; 
Nkk;gLj;jg;gl;l 
NghriziaAk; miljy; 
kw;Wk;  epiyngWjF 
tptrhaj;ij Cf;Ftpj;jy;.  

 

 

ngz;fspdJk; jha;khu;fspdJk; 
Nghriz rhu;e;j Njitfis 
tpspj;Jiuj;jy; kw;Wk; 
,yq;ifapd; ngz; tptrhapfis 
tYT+l;ly;.  

2013/2014 Mk; Mz;LfSf;fhd czTg; 
ghJfhg;Gg; gw;wpa juTfspd; 
mbg;gilapy;> ,yq;ifapYs;s tPLfs; 
ruhrup msTf;Fk; Nkyhff; fhzg;gl;ld. 
,Ug;gpDk;> 5 taJf;Ff; Fiwe;j 
gps;isfSf;F ,ilNaahd tsu;r;rpf; 
FiwghL kw;Wk; Nghrizf; FiwghL 
gw;wpa 2007 Kjy; 2016 tiuapyhd 
fhyg;gFjpf;Fupa juTfs;> fpl;lj;jl;l 
ve;j Kd;Ndw;wq;fSk; ,y;iy vd;gijr; 
Rl;bf;fhl;Lfpd;wd. 2018Mk; Mz;L 
Kjy;> rpWNghfk; kw;Wk; ngUk;Nghfk; 
vd ,U Nghfq;fSf;Fkhf xU njhopy; 
$Wf;fhd gapu; cw;gj;jp kw;Wk; rpwpa 

8 13 7 

 
7 Demographic and Health Survey, 2016, Department and Census and Statistics, Sri Lanka. 
8 Demographic and Health Survey, 2016, Department and Census and Statistics, Sri Lanka. 
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 mstpyhd gapu; cw;gj;jpahsu;fspd; 
ruhrup tUkhdk; vd;gd gw;wpa juTfs; 
Nrfupf;fg;gl;L tUfpd;wd. 2030Mk; 
Mz;Lf;F mg;ghyhd czT kw;Wk; 
tptrhag; gzpf;fhf 16>000 ,w;Fk; 
Nkw;gl;l jhtuq;fs; kw;Wk; 15>000 ,w;Fk; 
Nkw;gl;l tpyq;F kugZ tsq;fs; 
eLj;ju kw;Wk; ePz;lfhy trjpfspy; 
ghJfhf;fg;gl;Ls;sd.        

 

    
MNuhf;fpakhd 
tho;f;ifia cWjpg;gLj;jp 
rfy tajpdUf;Fkhd 
ey;tho;it Cf;Ftpj;jy;.  

 

ghypay; kw;Wk; ,dtpUj;jp 
Rfhjhuj;ij toq;fp> jha; ,wg;G 
tpfpjq;fisf; Fiwj;jy;.  

2017 Mk; Mz;by; ,yq;ifapy; jha;khu; 
,wg;G tpfpjk; 100>000 capUs;s 
kfg;NgWfSf;F 36 ,wg;Gf;fshfTk;> 
2018 Mk; Mz;by; ,t;tpfpjk; 1000 
capUs;s kfg;NgWfSf;F 7.4 
,wg;Gf;fshfTk; fhzg;gl;ld. (World 

Health Organization, 2021) 2019 Mk; 
Mz;by; Nju;r;rpngw;w Mszpapduhy; 
Nkw;nfhs;sg;gl;l gpwg;Gf;fspd; rjtPjk; 

99.5%9Mf ,Ue;jJ. ehl;by; Vw;gl;l 

nkhj;j ,wg;Gf;fSs; tPjp tpgj;jpdhy; 
Vw;gl;l ,wg;Gf;fs; 2.82% Mff; 
fhzg;gl;ld. etPd KiwfSldhd 
jkJ FLk;gf; fl;Lg;ghl;Lj; Njitfs; 
njhlu;gpy; jpUg;jpailfpd;w ,dtpUj;jp 
tajpYs;s ngz;fspd; vz;zpf;if 2007 
Mk; Mz;by; 55.9% Mff; fhzg;gl;L> 

mJ 2016 ,y; 74.2%10. Mf mjpfupj;jJ. 

kUj;Jt mYtyu;fspd; mlu;j;jpahdJ> 

2015 Kjy; 2017 tiu11 KiwNa 5 

kw;Wk; 10 ,dhy; mjpfupj;jJ. 
 

13 27 10 

 
9 Demographic and Health Survey, 2016, Department and Census and Statistics, Sri Lanka. 
10 Demographic & Health Survey, Department of Census & Statistics 2007 and 2016 
11 Annual Health Bulletin, Ministry of Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 2015 and 2017 
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rfytw;iwAk; 
cs;slf;fpaJk;> rkkhd 
juj;ijf; nfhz;lJkhd 
fy;tpia cWjpg;gLj;jp> 
midtUf;Fk; tho;ehs; 
KOtjw;Fkhd fw;wy; 
tha;g;Gf;fis 
Cf;Ftpj;jy;.   

 

ghlrhiy mDkjp> gq;Fgw;Wif> 
epiwT nra;if kw;Wk; 
Mrpupau;fisg; gzpapy; 
mku;j;Jjy; vd;gtw;wpy; 
ghy;epiyrhu; rupepfu; epiyia 
miljy; kw;Wk; ghuk;gupakw;w 
Ntiyg; gug;Gf;fspy; ngz;fSk; 
ngz;gps;isfSk; %d;whk;epiy 
kw;Wk; njhopw;fy;tpf;Fs; Eioe;J 
mjidg; G+u;j;jp nra;tij 
Cf;Ftpj;jy;.  ghlrhiy mDkjp> 
gq;Fgw;Wif> epiwT nra;if 
kw;Wk; Mrpupau;fisg; gzpapy; 
mku;j;Jjy; vd;gtw;wpy; 
ghy;epiyrhu; rupepfu; epiyia 
miljy; kw;Wk; ghuk;gupakw;w 
Ntiyg; gug;Gf;fspy; ngz;fSk; 
ngz;gps;isfSk; %d;whk;epiy 
kw;Wk; njhopw;fy;tpf;Fs; Eioe;J 
mjidg; G+u;j;jp nra;tij 
Cf;Ftpj;jy;.   

xOq;fikf;fg;gl;l fw;wypy; gq;Fgw;Wk; 
tpfpjk; (Muk;g EioT taJf;F xU 
tUlk; Kd;G) 2015 Kjy; 2016 tiu> 

95.6 Kjy; 97.7 tiu12. mjpfupj;Js;sJ. 

jfty; njhlu;ghly; njhopy;El;gj; (ICT) 
jpwd;fisf; nfhz;Ls;s 
,isQu;fspdJk; taJte;jtu;fspdJk; 
tpfpjhrhuk; 2015 Kjy; 2016 tiu13.  

rpwpastpy; khj;jpuNk mjpfupj;jJ. 
NjitfSf;fhd mZfiyg; 
nghWj;jtiu> 2016 ,y; 35.4% 

ghlrhiyfspy; khj;jpuNk kpd;rhuk; 
fhzg;gl;lJ. 85.2% ghlrhiyfspy; 
xw;iwg; ghypdk;rhu;e;j mbg;gilr; 
RfhjhuKk;> 86.8% ghlrhiyfspy; 
mbg;gilf; FbePu; trjpAk; 
fhzg;gl;ld.14 Muk;gg; ghlrhiy 
Mrpupau;fSs; 85.6% NgUk;> ,uz;lhk; 
epiyf;Ff; fPo;g;gl;l Mrpupau;fSs; 84.7% 

NgUk;> ,uz;lhk; epiyf;F Nkw;gl;l 
Mrpupau;fSs; 76.1% NgUk; ehl;bYs;s 
murhq;fg; ghlrhiyfspy; Fiwe;jgl;rk; 
xOq;fikf;fg;gl;l Mrpupau; gapw;rpiag; 
ngw;Ws;sdu;. 

 

10 11 4 

     
ghy;epiy rkj;Jtj;ij 
miljy; kw;Wk; vy;yh 
ngz;fisAk; 
ngz;gps;isfisAk; 
tYT+l;ly;.  

murpay;> nghUshjhu kw;Wk; r%fg; 
gug;Gf;fspd; vy;yh 
mk;rq;fspYkhd ghy;epiy 
rkj;Jtk; kw;Wk; ghugl;rkpd;ik.  

ghy; mbg;gilapy; ghugl;rk; 
fhl;lg;glhikf;fhd rl;l mbg;gilia 
,yq;if murpayikg;G toq;Ffpd;wJ. 
Kd;dhs; my;yJ jw;Nghija 
Jizahsupdhy; cly;> cs my;yJ 
ghypay; uPjpapyhd td;KiwfSf;F 
Kfq;nfhLj;Js;s ngz;fspdJk; 
ngz;gps;isfspdJk; vz;zpf;if 2016 
Mk; Mz;bypUe;J 2019 Mk; Mz;Ltiu 

9 14 6 

 
12 School Census, Ministry of Education, 2015-2016 
13 Labour Force Survey, Department of Census & Statistics, Sri Lanka, 2015 & 2016 
14 School Census, Ministry of Education, 2016 
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 16.6 ,ypUe;J 14.5 Mff; 15Fiwe;Js;sJ. 

15 kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l taJila 
ngz;fs;> jkJ 24 kzpNeu 
fhyg;gFjpapy; 25.4% Neuj;ij Cjpakw;w 
guhkupg;G NtiyfSf;fhfr; 
nrytpl;Ls;sdu;. mNj taJg; gpupTila 
Mz;fs; mj;jifa NtiyfSf;fhf 
6.8% Neuj;ij khj;jpuNk nrytpl;Ls;sdu; 

Ntiytha;g;igg; nghWj;jtiu16> 
Kfhikj;Jtg; gjtpfspy; ngz;fspd; 
tpfpjhrhuk; 2016 ,y; 25.6 % Mf 
,Ue;jJ. mJ 2019 ,y; 28.4 % Mf 
mjpfupj;Js;sJ. Njrpag; 
ghuhSkd;wj;jpYk; cs;@u; 
murhq;fq;fspYk; ngz;fs; 
nfhz;bUf;fpd;w Mrdq;fspd; 
tpfpjhrhuk; 2016 ,y; 4.9 % Mf ,Ue;jJ. 
mJ 2020 ,y; 5.38 % Mf 
mjpfupj;Js;sJ17. epUthfg; gjtpfspy; 
ngz;fspd; tpfpjhrhuk; 2016 Mk; 
Mz;ilg; Nghd;Nw 25.6 % Mf ,Ue;jJ18. 
 

    
vy;NyhUf;Fk; ePu; kw;Wk; 
Rfhjhuj;jpd; 
fpilf;ff;$ba 
jd;ikiaAk; mtw;wpd; 
epiyngWjF 

Rj;jkhd ePu; tsq;fs; kw;Wk; 
ghy;epiyrhu; $Uzu;Tkpf;f 
Rfhjhu trjpfs; vd;gtw;Wf;Fupa 
rkkhd mZfy;.   

 

ghJfhg;ghd FbePUf;Fupa mZfiyf; 
nfhz;Ls;s ,yq;iff; FLk;gq;fspd; 
rjtPjk; 2012/13 Mk; Mz;Lfspy; 80.9% 

Mff; fhzg;gl;lJ. mJ 2020 ,y; 90% 

Mf mjpfupj;Js;sJ19. 

 

8 11 1 

 
15 Demographic & Health Survey & Women's Well-being Survey, Department of Census and Statistics, 2016 & 2019 
16 Sri Lanka Time Use Survey, Department of Census and Statistics, 2017 
17 Statista Research Department, November 2021, www,statista.com 
18 Labour Force Survey, Department of Census & Statistics, Sri Lanka, 2016 & 2019 
19 https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/08/31/sri-lanka-needs-new-water-and-sanitation-policies-to-unlock-investment-barriers 

https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/08/31/sri-lanka-needs-new-water-and-sanitation-policies-to-unlock-investment-barriers
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Kfhikj;Jtj;ijAk; 
cWjpg;gLj;jy;. 

 

    
fl;Lgbahd> ek;gfkhd> 
epiyngWjF jd;ikAs;s 
kw;Wk; etPd vuprf;jpia 
rfyUk; mZfpg; 
ngw;Wf;nfhs;tij 
cWjpg;gLj;jy;.  

 

Rj;jkhd vuprf;jp 
cUthf;fj;Jf;Fg; gq;fspg;Gr; 
nra;Ak; mNjNtis> ek;gfkhd> 
Rj;jkhd kw;Wk; etPd 
Kiwapyhd vuprf;jp 
tsq;fSf;Fupa rkkhd mZfy;.  

 

2019 ,y;> ,yq;ifapd; 100%  Md kf;fs; 
kpd;rhuj;Jf;fhd mZfiyf; 
nfhz;bUe;jdu;. 2018 ,y; nkhj;j ,Wjp 
vuprf;jp Efu;tpy; 51.4%20  ,yq;ifapd; 
GJg;gpf;fj;jf;f vuprf;jp Efu;thff; 
fhzg;gl;lJ. ,yq;ifapy; 
GJg;gpf;fj;jf;f vuprf;jp %ytsq;fSs; 
capupdj;njhFjp> fhw;W> #uparf;jp 
kw;Wk; Gtpntg;gk; vd;gd 
cs;slq;Ffpd;wd. 

 

5 6 1 

   

   
epiyahd> rfytw;iwAk; 
cs;slf;fpa kw;Wk; 
epiyngWjF jd;ikAs;s 
nghUshjhu tsu;r;rp> 
KOikahdJk; 
cw;gj;jpj;jpwd; 
nfhz;lJkhd njhopy;> 
mj;Jld; rfyUf;Fk; 
xOf;fkhd Ntiy 
vd;gtw;iw Cf;Ftpj;jy;. 

 

njhopy; kw;Wk; Ntjd 
,ilntspfis ,y;yhnjhopj;J> 
vy;NyhUf;Fkhd xOf;fKs;s 
Ntiyia Cf;Ftpj;jy;. 

,yq;ifapd; cz;ikahd jdpegu; 
nkhj;j cs;ehl;L cw;gj;jpapd; tUlhe;j 
tsu;r;rp tpfpjk; 2015 ,y; 4 Mf 
,Ue;jJ. mJ 2019 ,y; 1.721 Mf 
tPo;r;rpaile;jJ. njhopy;GupAk; 
egUf;fhd nkhj;j cs;ehl;L 
cw;gj;jpapd; tUlhe;j tsu;r;rp tpfpjk; 
2015 ,y; 3.3 Mf ,Ue;jJ.  mJ 2019 
,y; 0.2 Mff; Fiwtile;jJ. 
njhopy;GupAk; kf;fspilNaAs;s 
Kiwrhuhj; njhopypd; tpfpjhrhuk; 2015 
,y; 59.8 Mf ,Ue;jJ. mJ 2019 ,y; 
rw;Wf; Fiwtile;J 57.422 Mf khwpaJ. 
Kiwrhuhj; njhopypy; ngz;fistpl 
Mz;fNs mjpfstpy; cs;sdu; vd;W 
ghy; mbg;gilapy; ghjpf;fg;gl;l juTfs; 
fhz;gpf;fpd;wd. 2011 Kjy; 2019 tiu23  
xl;Lnkhj;j Ntiyapd;ik tpfpjkhdJ  

12 17 6 

 
20 https://data.worldbank.org/indicator/EG.FEC.RNEW.ZS?locations=LK 
21 Annual Estimates on National Accounts, Department of Census & Statistics, 2015 and 2019 
22 Labour Force Survey, Department of Census and Statistics, 2015 and 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
23 Labour Force Survey, Department of Census and Statistics, 2015 and 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

https://data.worldbank.org/indicator/EG.FEC.RNEW.ZS?locations


21 

 

4.2%  ,ypUe;J 4.8% Mf mjpfupj;Js;sJ. 
2016 Mk; Mz;Lf;Fupa juTfspd;gb24> 5 
Kjy; 17 taJtiuapyhd nkhj;j 
rpWtu;fSs;> 1% Md rpWtu;fs; rpWtu; 
njhopypy; <LgLtJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
fz;lwpag;gl;Ls;sJ. 

 

   
jhq;FjpwDs;s 
cl;fl;likg;ig 
cUthf;Fjy;> 
rfytw;iwAk; cs;slf;fpa 
kw;Wk; epiyngWjF 
jd;ikAs;s 
ifj;njhopy;kakhf;fiy 
Cf;Ftpj;jy; mj;Jld; 
Gj;jhf;fq;fisg; Nghw;wp 
tsuj;jy;. 

vy;yhg; gadu;fisAk; mtu;fsJ 
jpl;lkply; kw;Wk; mgptpUj;jpapy; 
<LgLj;Jtjd; %yk; ghy;epiyrhu; 
$Uzu;Tkpf;f cl;fl;likg;ig 
cUthf;Fjy;. mtu;fs; 
midtUf;Fk; kj;jpapy; 
Gj;jhf;fj;ij Cf;Ftpj;jy;.   

2015 Mk; Mz;by;> mUfhikapYs;s 
Ng&e;J epWj;Jkplj;jpypUe;J 2 
fpNyhkPw;wu; J}uj;jpDs; trpf;fpd;w 
fpuhkg;Gw kf;fspd; tpfpjhrhuk; 95.6%  

Mff; fhzg;gl;lJ25. tho;f;ifj;njhopypd; 
mbg;gilapy;> nkhj;j njhopy;tha;g;gpd; 
tpfpjhrhukhf cw;gj;jpj; njhopyhdJ 
2019 ,y; 18% Mff;26 fhzg;gl;lJ. 
mjpypUe;J ntWkNd 0.4%  

mjpfupj;Js;sJ. 

 

8 12 4 

    
ehLfSf;Fs;Sk; 
ehLfSf;fpilNaAk; 
fhzg;gLk; 
rkj;Jtkpd;ikfisf; 
Fiwj;jy;.  

 

rfy tbtq;fspYkhd 
ghugl;rj;ijAk; 
rkj;Jtkpd;ikfisAk; Fiwj;jy;.  

FLk;gr; nrytpdq;fspd; mjpfupg;G 
tpfpjk; 2013 ,y; 7.8 %  Mff; 
fhzg;gl;lJ. mJ 2016 ,y; 13.3 %  Mf 
mjpfupj;jJ27. ruhrup tUkhdj;jpy; 50 %  

,w;Fk; Fiwe;j tUkhdj;jpd;fPo; 
tho;fpd;w kf;fspd; tpfpjhrhuk; 2013 ,y; 
12.7 Mff; fhzg;gl;lJ. mJ> 2016 ,y; 
11.48 Mff; Fiwtile;Js;sJ.28 

Ntjdq;fs; kw;Wk; r%fg;ghJfhg;G 
,lkhw;wq;fis cs;slf;fpa nkhj;j 
cs;ehl;L cw;gj;jpapd; njhopyhsu; gq;F 

10 11 3 

 
24 Labour Force Survey, Department of Census and Statistics, 2015 and 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
25 Household Income & Expenditure Survey, Department of Census & Statistics, 2013 
26 Household Income & Expenditure Survey, Department of Census & Statistics, 2013 
27 Household Income & Expenditure Survey, Department of Census & Statistics, 2013 and 2016                       
28 Household Income & Expenditure Survey, Department of Census & Statistics, 2013 and 2016                       
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2015 ,y; 29% Mff; fhzg;gl;lJ. mJ 
2018 ,y; 28.6% Mf29 tPo;r;rpaile;jJ. 

 

    
efuq;fs; kw;Wk; kdpjf; 
FbapUg;Gf;fis> 
rfytw;iwAk; 
cs;slf;fpaitahf> 
ghJfhg;ghditahf> 
jhq;Fjpwd; 
nfhz;litahf kw;Wk; 
epiyngWjF jd;ik 
cs;sitahf Mf;Fjy;.  

 

ghJfhg;ghd> Rfhjhukhd kw;Wk; 
rfytw;iwAk; cs;slf;fpa nghJ 
,lq;fSf;fhd mZfiyAk; 
mj;jifa ,lq;fis 
tbtikg;gijAk; 
cWjpg;gLj;Jjy;.  

2012 Mk; Mz;by;> nkhj;j efu;g;Gw 
rdj;njhifapy; 0.8 %  MNdhu; 
juf;Fiwthd FbapUg;Gf;fspYk; 
jw;fhypf trpg;gplq;fspYk; tho;e;jdu;30 ;. 

,yq;ifapd; Kf;fpa efuq;fspy; fhw;wpd; 
juj;ijg; nghWj;jtiu> 2019 Mk; 
Mz;by;> nfhOk;G Nfhl;il PM10 
kl;lq;fspy; 80 µg/m3 Mff; fhzg;gl;lJ. 

mJ 2020 Mk; Mz;by;> 57 µg/m3 Mff; 
Fiwtile;jJ. kpf Kf;fpakhf> 
fz;bapy; PM2 kl;lq;fs;> xNu 

fhyg;gFjpapDs;> 44µg/m3 ,ypUe;J 

15.27µg/m3 Mff; Fiwe;jJ. fz;bapy; 
PM10 kl;lq;fs; kw;Wk; gj;juKy;iyapy; 
PM2 kl;lq;fs; vd;gd xNu 
fhyg;gFjpapy; mNj kl;lq;fspy; my;yJ 
mjw;fLj;j kl;lq;fspy; fhzg;gl;ld31. 

 

10 15 2 

    
epiyngWjF Efu;T kw;Wk; 
jahupg;G Kiwfs; 
vd;gtw;iw cWjpg;gLj;jy;.  

                                                            

ghy;epiyrhu; $Uzu;Tkpf;f Efu;T> 
cw;gj;jp kw;Wk; fopT 
Kfhikj;Jtf; nfhs;iffis 
cWjpg;gLj;Jjy;.   

epiyngWjF Efu;T kw;Wk; cw;gj;jp  
gw;wpa Njrpaf; nfhs;ifnahd;W> 2019 
,y; mikr;ruitapdhy; 
mq;fPfupf;fg;gl;lJ. ,jd;%yk;> 
mghafukhd fopTfSk;> NtW 
,urhadg; nghUl;fspd; Kfhikj;JtKk; 
mj;Jld; mtw;wpd; mfw;WifAk; 
gy;NtW ru;tNjr rkthaq;fSf;Fk; 
newpKiw Mtzq;fSf;Fk; Vw;g 
rPuikf;fg;gl;lL mtw;Wf;F 
,zq;fpnahOFk; epiy Vw;gl;lJ32. 2016 

11 13 4 

 
29 Household Income & Expenditure Survey, Department of Census & Statistics, 2013 and 2016                       
30 Census of Population and Housing, Department of Census and Statistics, 2012 
31 Census of Population and Housing, Department of Census and Statistics, 2012 
32 Census of Population and Housing, Department of Census and Statistics, 2012 



23 

 

Kjy; 2020 tiuahd fhyg;gFjpf;fhf> 
ngupastpyhd fk;ngdpfSf;fhd Njrpa 
gRik mwpf;ifaply; Kiwikfs; 
epWtg;gl;L mit njhopw;gLj;jg;gl;L 
tUfpd;wd. gRikf;nfhs;Kjy; gw;wpa 
Njrpa nfhs;ifnahd;W jahupf;fg;gl;L 
tUfpd;wJ33. 

    
fhyepiy khw;wk; kw;Wk; 
mjd; jhf;fq;fis 
vjpu;j;Jg; Nghuhl mtru 
eltbf;if vLj;jy;.                                                                                                                                                               

 

ghy;epiyia xUq;fpizj;j 
fhyepiy eltbf;if kw;Wk; 
mdu;j;j Mgj;Jf; Fiwg;Gk; 
Kfhikj;JtKk;.  

2016 – 2025 tiuapyhd fhyg;gFjpf;F> 
,yq;ifapd; fhyepiy khw;wj; 
jhf;fq;fSf;fhd Njrpa Vw;Gj; jpl;lk; 
tiuag;gl;L> nkhj;jkhf 101 kpy;ypad; 
If;fpa mnkupf;f nlhyu;fs; ngWkjpapy; 
gRik fhyepiy epjpak; cl;gl> gyn 
raw;wpl;lq;fs; Kd;ndLf;fg;gl;L 
tUfpd;wd. ,yq;ifapd; ghjpg;Gwj;jf;f 
Mw;Wg;gLiffs;> ePNue;Jg; gFjpfs; 
kw;Wk; eu;f;fps;]; kiyj;njhlupd; 
fPo;g;gFjpfs; Nghd;wtw;wpy; trpf;fpd;w 
[PtNdhgha tptrhapfspdJk; tptrhag; 
ngUe;Njhl;lr; r%fq;fspdJk; 
fhyepiyrhu; jhq;Fjpwid 
tYg;gLj;JtJ ,r;nraw;wpl;lq;fspd; 
Nehf;fkhFk;. mj;Jld;> ePu; 
Kfhikj;Jtj;Jf;fhd xUq;fpize;j 
mZFKiwf;$lhf> cyu;tyaj;jpYs;s 
rpWgw;Wepy tptrhapfspd; jhq;Fjpwid 
fhyepiy khWghL kw;Wk; Nkhrkhd 
epfo;Tfs; vd;gtw;Wf;F Vw;g 
tYg;gLj;jy;. 

 

5 8 3 

    
epiyngWjF 
mgptpUj;jpf;fhf 
rKj;jpuq;fs;> fly;fs; 

fly;rhu; tsq;fspd; ghy;epiyrhu; 
$Uzu;Tkpf;f mgptpUj;jpAk; 
ghJfhg;Gk;.  

nkhj;jf; fiuNahu ePsj;jpd; 25 % 

(343.52Km) gFjpahdJ> tdtpyq;F 
ghJfhg;Gj; jpizf;fsj;jpd; 
ghJfhf;fg;gl;l ,lg;gug;G 
tiyaikg;Gf;Fr; nrhe;jkhd gFjpahff; 
fhzg;gLfpd;wJ. ,jpy;> ghJfhg;Gf;fhd 
Rw;Wr;#oy; mbg;gilapyike;j 
mZFKiwfs; gad;gLj;jg;gl;L> 

10 10 5 

 
33 Census of Population and Housing, Department of Census and Statistics, 2012 
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kw;Wk; fly;rhu; tsq;fis 
ghJfhj;J> epiyNgwhd 
Kiwapy; gad;gLj;jy;.                             

Fwpg;ghf ,why;> ez;L kw;Wk; fy; ,why; 
vd;gtw;wpd; ,Ug;Gf;fs; mstplg;gl;L> 
mjpfgl;r epiyngWjF tpisr;ry;fis34 
cWjpg;gLj;Jtjw;fhf mtw;wpd; 
rpidAWk; Mw;wYk; 
jPu;khdpf;fg;gLfpd;wJ. tdtpyq;F 
ghJfhg;Gj; jpizf;fskhdJ> 
ghJfhf;fg;gl;l ,lg;gug;Gf;fis NkYk; 
mjpfupg;gjw;fhf> fly;rhu; ghJfhf;fg;gl;l 
,lg;gug;Gf;fis ,d;Dk; 
ntspg;gLj;Jtjw;fhd nrad;Kiwapy; 
<Lgl;Ls;sJ. 2020 Mk; Mz;by;> nkhj;j 
cs;ehl;L cw;gj;jp tpfpjhrhuj;jpy; 
flw;nwhopy; 1.1% Mff; fhzg;gl;lJ35. 

 

    
epyg;gug;Grhu; Rw;Wr;#oy; 
Kiwikfspd; 
epiyngWjF gad;ghl;ilg; 
ghJfhj;jy;> rPuhf;Fjy; 
kw;Wk; Nkk;gLj;jy;> 
fhLfis epiyNgwhd 
Kiwapy; Kfhik nra;jy;> 
ghiytdkag;gLj;jiy 
vjpu;j;Jg; NghuhLjy;> 
epyj;jpd; jutPo;r;rpia 
epWj;jp mjid Neu;khwhf 
khw;wpaikj;jy; kw;Wk; 
capu;g; gy;tifikapd; 
,og;ig epWj;Jjy;.   

epiyngWjF Rw;Wr;#oy; 
Kiwikfisg; ghJfhj;J 
Kfhik nra;tjpy;> ngz;fs; 
FOf;fs; cl;gl> ,aw;if 
tsq;fisg; gad;gLj;JNthu; 
midtUlDk; <LghL nfhs;sy;. 
ghy;epiyrhu; $Uzu;Tkpf;f kw;Wk; 
ghy;epiyia cs;slf;fpa 
NgZif Kaw;rpfis 
Cf;Ftpj;jy;.  

,yq;ifapd; nkhj;j epyg;gug;gpy; 29.2% 

epyg;gug;G fhlhFk; 36. flw;nwhopy; kw;Wk; 

ePupay; nghUl;fisg; gz;gLj;jy; gw;wpa 
Njrpaf;nfhs;if 2018 Mk; Mz;by; 
mikr;ruitapdhy; mq;fPfupf;fg;gl;lJ. 
nkhj;jkhf 1>220> 449.20 n`f;Nlau; 
epyg;gug;Gk; fly;rhu; jsq;fSk; 
milahsk; fhzg;gl;L 
ghJfhf;fg;gLfpd;wd. capupay; 
nghUSf;fhd mZfy; kw;Wk; 
epahakhdJk; xg;GuthdJkhd mD$yg; 
gfpu;T vd;gd gw;wpa Njrpaf; 
nfhs;ifnahd;W tFf;fg;gl;Ls;sJ. 2020 
,y; 1300 ,w;Fk; Nkw;gl;l 
Jg;gwpjy;fis tdtpyq;F mYtyu;fs; 

Kd;ndLj;jdu;37 ;. CLUTk; Ntw;wpl 

capupdq;fs; gw;wpa Invasive Alien Species 

Njrpaf; nfhs;ifAk; jhtu kw;Wk; 
tpyq;fpdq;fs; gw;wpa Kd;Dupikg; 

12 14 8 

 
34 Census of Population and Housing, Department of Census and Statistics, 2012 
35 Census of Population and Housing, Department of Census and Statistics, 2012 
36 Department of Forest Conservation, 2020 
37 Department of Forest Conservation, 2020 
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gl;bay;fSk; jahupf;fg;gl;Ls;sJld; 
Mgj;J gw;wpa kjpg;gPl;Lf;F Ke;ija 
kw;Wk; gpe;ija newpKiw Mtzq;fSk; 

fpilf;fj;jf;fitahf cs;sd38 ;. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
epiyngWjF 
mgptpUj;jpf;fhf 
mikjpahdJk; 
rfytw;iwAk; 
cs;slf;fpaJkhd 
r%fq;fis Nkk;gLj;jy;> 
midtUf;Fk; ePjpf;fhd 
mZfiy toq;Fjy; 
mj;Jld; vy;yh 
kl;lq;fspYk; 
tpidj;jpwdhd> 
tif$wj;jf;f kw;Wk; 
rfytw;iwAk; cs;slf;fpa 
epWtdq;fis 
cUthf;Fjy;.   

 

td;Kiwf;F ,l;Lr;nry;fpd;w> 
ghy;epiy mbg;gilapyhd 
ghjpg;Gwj;jf;f epiyikfisf; 
Fiwj;jy; kw;Wk; vy;yh 
epWtdq;fspYk; ghy;epiyrhu; 
rupepfu; jd;ikia miljy;.   

xt;Nthu; 100>000 kf;fspy;> Ntz;Lnkd;Nw 
Gupag;gLk; nfhiyfspdhy; 
ghjpf;fg;gl;ltu;fspd; vz;zpf;if 2016 
,ypUe;J 2018 tiuapy; 
khw;wkilatpy;iy. 2015 ,y; 2.3 
,ypUe;J 2.5 Mf khwpaj kPz;Lk; 2018 
,y; 2.3 ,w;Fj; jpUk;Gfpd;wJ39. xt;Nthu; 
100>000 kf;fspy;> fle;j 12 khjq;fspy; 
(a) cly; uPjpapyhd (b) cstpay; 
uPjpapyhd kw;Wk; (c) ghypay; uPjpapyhd 
td;KiwfSf;F cl;gLj;jg;gl;ltu;fspd; 
tpfpjhrhuk; 55.240 ; Mff; fhzg;gLfpd;wJ. 
xt;Nthu; 100>000 kf;fspy;> tzpf 
Nehf;fpyhd kdpjf; flj;jypd; 
vz;zpf;if 0.1 MfTk;> xl;Lnkhj;j 
rpiwf;ifjpfspd; vz;zpf;ifapy; 
jz;lid tpjpf;fg;glhJ jLg;Gf;fhtypy; 
itf;fg;gl;ltu;fspd; vz;zpf;if 0.6 
MfTk; 2018 ,y; fhzg;gl;lJ41 ;. 
ifg;gw;wg;gl;l> fz;Lgpbf;fg;gl;l my;yJ 
ifaspf;fg;gl;l ve;j MAjq;fspd; 
rl;ltpNuhj cUthf;fk; my;yJ gpd;dzp 
ru;tNjr rhrdq;fSf;F Vw;g xU 
jFjptha;e;j mjpfhupahy; 
Njbawpag;gl;lNjh my;yJ 
epWtg;gl;lNjh me;j MAjq;fspd; 
tpfpjhrhukhdJ> 2018 ,y; nkhj;j 
rpiwf;ifjpfspd; vz;zpf;ifapy; 0.6% 

Mff; fhzg;gl;lJ42. 

 

12 23 5 

 
38 Department of Forest Conservation, 2020 
39 Department of Forest Conservation, 2020 
40 Department of Forest Conservation, 2020 
41 Department of Forest Conservation, 2020 
42 Department of Forest Conservation, 2020 
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 eilKiwg;gLj;Jtjw;fhd 
topKiwfis 
tYg;gLj;jy; kw;Wk; 
epiyngWjF 
mgptpUj;jpf;fhd 
cyfshtpa 
gq;Filikf;F 
Gj;Japuspj;jy;.  

 

 

xt;Nthu; ,yf;Ff;Fkhd 
Kd;Ndw;wj;ijf; 
fz;fhzpg;gjw;nfd ghy; 
mbg;gilapy; gpupf;fg;gl;l 
juTfisr; Nrfupg;gjd; %yk;> 
cyfshtpa ,yf;Ffspd; 
eilKiwg;gLj;jiy tYg;gLj;jy; 
kw;Wk; ,e;j cyfshtpa 
mgptpUj;jpf; Fwpf;Nfhs;fis 
$l;lhf miltjw;F 
murhq;fq;fs;> jdpahu; Jiw 
kw;Wk; rptpy; r%fk; 
vd;gtw;Wf;fpilNa rfytw;iwAk; 
cs;slf;fpa gq;Filikfis 
Cf;Ftpj;jy;.     

 

SDG Nguit jhgpf;fg;gl;ljd; %yk;> 
Kf;fpa Jiwrhu; mikr;Rf;fs; kw;Wk; 
murhq;f Kftuikg;Gf;fSf;fpilNa 
xUq;fpizg;igAk; $l;Liog;igAk; 
Cf;Ftpj;J gq;fhz;ik %yf;$W 
tYg;gLj;jg;gLk; vd;W 
vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. epiyngWjF 
mgptpUj;jp epfo;r;rpepuypy; $wg;gl;l 
,yf;Ffis miltjw;F> ntw;wpfukhd 
gq;fhz;ikfs; epWtg;gl;L> 
guhkupf;fg;gLtij cWjpg;gLj;Jjy; 
vDk; tplaj;Jf;fika> 
cUthf;fg;glf;$ba Kf;fpa 
gq;fhsu;fisAk; jsq;fisAk; 
rhj;jpatsKs;s gq;fhsu;fisAk; 
milahsk; fhz;gjw;Fupa gq;fhz;ik 
jstbt kjpg;gPnlhd;iw (Partnership 

Landscape Assessment) ,yq;if 
epiwTnra;Js;sJ. 

 

19 25  
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mj;jpahak; 4: epiyngWjF mgptpUj;jp ,yf;Ffs; gw;wpa epfo;r;rp epuypy; 

ghy;epiy tYT+l;liy Cf;Ftpg;gjd; Kf;fpaj;Jtk;  

cyfk; G+uhfTk; fpl;lj;jl;l miuthrp rdj;njhif ngz;fisAk; ngz;gps;isfisAk; 

cs;slf;fpAs;sJ. mtu;fspd; tYT+l;lYf;Fk; mgptpUj;jpf;Fk; cjtpaspf;fg;glhtpbd;> 

cyf rdj;njhifapy; Vwf;Fiwa miuthrpg; gFjpapdNu Kd;NdWtjhf mu;j;jg;gLtJld;> 

tWikahdJ JupjkhfTk; gy;NtW tbtq;fspYk; ntspg;glTk; $Lk;. cyf rdj;njhifapd; 

miuthrpg; NgUf;fhd Kd;Ndw;wj;ij kWj;jy; vd;gJ> mjd; kdpj Mw;wypd; miuthrpia 

cyfk; kWg;gjhf mu;j;jg;gLfpd;wJ (UN WOMEN> 2018). 

 

MfNt> midtupdJk; Kd;Ndw;wj;ij cWjpg;gLj;Jtjw;F> ghy;epiyrhu; fz;Nzhl;lq;fs; 

kw;Wk; ngz;fspdJk; ngz;gps;isfspdJk; gq;fspg;G Mfpad epiyngWjF mgptpUj;jp 

,yf;FfSlDk; gpd;dpg;gpize;Js;sd. ngz;fspdJk; ngz;gps;isfspdJk; mbg;gil 

cupikfs; kWf;fg;gLk; NghJ> Nkhrkhd MNuhf;fpak;> Fiwthd FLk;g guhkupg;G kw;Wk; 

Nghriz vd;gd Njhd;Wk;. gpd;du; mit tUkhd topKiwfisg; ghjpj;J> FLk;gj;jpdJk; 

r%fj;jpdJk; tsu;r;rp kw;Wk; nrOikapy; kiwKfkhd ghjpg;Gf;fisAk; Njhw;Wtpf;Fk;. 

ngz;fSk; ngz;gps;isfSk;> jkJ Jizahsu;fshy;> FLk;g cWg;gpdu;fshy; my;yJ 

Kd;gpd; njupahj egu;fshy; Vw;gLj;jg;gLk; cly; kw;Wk; cstpay; rhu;e;j td;KiwfSf;F 

Kfq;nfhLf;Fk; NghJ> mJ mtu;fspd; cly; kw;Wk; cs MNuhf;fpaj;ijAk; FLk;gj;jpYs;s 

vy;yh tajpdu;fspd; ey;tho;itAk; ghjpf;fpd;wJ. 

 

ngz;fs;> neUq;fpa Jizahsuhy; ghypay; my;yJ cly; uPjpapyhd td;KiwfSf;F 

cs;shFk;NghJ> mtu;fs; HIV Nehapdhy; ghjpf;fg;gLtjw;fhd tha;g;G 1.5 klq;F mjpfkhff; 

fhzg;gLtJld; mtu;fs; kdr;Nrhu;Tf;F cs;shtjw;Fk;> kJghdj;Jld; njhlu;Gila 

NfhshWfspdhy; ,d;dYWtjw;Fkhd rhj;jpak; fpl;lj;jl;l ,U klq;fhff; fhzg;gLfpd;wJ. 

HIV Nehapdhy; ghjpf;fg;gl;L tho;fpd;w ngz;fs;kPJ ntspg;gLj;jg;gLk; fsq;fKk; ghugl;rKk;> 

Mz;fistpl ,Uklq;F mjpfkhf cs;sd. ,J> jkJ jha;khu;fSf;F my;yJ jkJ 

FLk;gj;jpy; cs;s ngz; cWg;gpdu;fSf;F Vw;gLj;jg;gLk; ,j;jifa tpisTfisf; fhZk; 

Foe;ijfs; kPJ jhf;fj;ij Vw;gLj;Jfpd;wJ. ,j;jifa epiyikahdJ> mtu;fspd; nrhe;j 

cly;rhu;> czu;Trhu; kw;Wk; r%fQ;rhu; tsu;r;rpapYk; jhf;fnkhd;iw Vw;gLj;jf;$Lk; (UN 

WOMEN> 2018).  

 

2030 mgptpUj;jp epfo;r;rp epuypy; ngz;fisAk; ngz;gps;isfisAk; tpl;LtpLtjhdJ> vy;yh 

epiyngWjF mgptpUj;jp ,yf;FfspYk; ghuJ}ukhd vjpu;kiwj; jhf;fq;fis Vw;gLj;Jk; 

vd;gJld;> ,d;Wtiu mile;Js;s Kd;Ndw;wj;ijf; fzprkhff; Fiwj;Jk;tpLk; my;yJ 

jiyfPohff;$l khw;wptpLk;. ePu; %ytsq;fis Vw;ghL nra;jy;> Kfhik nra;jy; kw;Wk; 

ghJfhj;jy;> jpwDs;sJk; epiyngWjF jd;ikAs;sJkhd vuprf;jp Efu;T vd;gtw;wpy; 

njhlq;fp> NgZif> rkhjhdj;ij trjpg;gLj;jy;> Nkhjyw;wJk; rfytw;iwAk; 

cs;slf;fpaJkhd r%fq;fs; tiuapy;> FLk;gk;> rKjhak; kw;Wk; r%fk; vd;gtw;wpd; vy;yh 

mk;rq;fspYk; ngz;fs; xU Neu;kiwahd jhf;fj;ijf; nfhz;Ls;sdu; (UN WOMEN> 2018). 
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mj;jpahak; 5: SDG5 Kd;Ndw;wk;> ,ilntspfs; kw;Wk; gupe;Jiufs;  

cyfshtpa uPjpapy; vy;yh ehLfSf;F kj;jpapYk; juTfis xUrPu;j;jd;ik nfhz;litahf 

khw;wp> mjd; fhuzkhf mtw;iw xg;gplj;jf;fitahf Mf;Fk; nghUl;L> epiyngWjF 

mgptpUj;jp ,yf;Ffspd; Fwpfhl;bfs; 3 mLf;Ffshf tFg;ghf;fk; nra;ag;gl;Ls;sd> 

(,yq;if epiyngWjF mgptpUj;jp Nguit> 2021). 

juTfspd; fpilf;ff;$bajd;ik Mz;LNjhWk; kPsha;T nra;ag;gl;L cyfshtpa uPjpapy; 

,w;iwg;gLj;jg;gLfpd;wJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

mLf;Ffspd; 

tFg;ghf;fk;  

juhjuk;  juTfspd; 

fpilf;ff;$bajd;ik 

mLf;F 1 juTfs; ed;F jhgpf;fg;gl;L fpilf;ff;$ba 

epiyapy; cs;sd.   

juTfs; xOq;FKiwahfj; 

jahupf;fg;gLfpd;wd.   

mLf;F 2 juTfs; fUj;Njw;G uPjpapy; njspthf 

cs;sd> mit ru;tNjr uPjpahf 

jhgpf;fg;gl;l Kiwikapaiyf; 

nfhz;Ls;sJld;> juhjuq;fSk; 

fpilf;ff;$baitahf cs;sd.  

juTfs; ehLfspdhy; 

xOq;FKiwahfj; 

jahupf;fg;gLtjpy;iy.    

mLf;F 3 juTfs; jhgpf;fg;gltpy;iy my;yJ 

cUthf;fg;gl;L tUfpd;wd my;yJ 

gupNrhjpf;fg;gLfpd;wd.  

juTfs; ,y;iy  

 

,yq;ifapy; njhifkjpg;G kw;Wk; Gs;sptpguj; jpizf;fskhdJ> ehl;bd; juTfspd; gpujhd 

ghJfhtyu; kw;Wk; jahupg;ghsu; vd;w tifapy;> juTfspd; fpilf;ff;$bajd;ikf;fhf 

mjdJ nrhe;j 6 mLf;F Kiwiknahd;iw cUthf;fpAs;sJ.     

 

mLf;Ffspd; tFg;ghf;fk; 2021 xf;Nlhgu; 

tiuapyhd 

Fwpfhl;bfspd; 

vz;zpf;if   

1.,lk;ngw;WtUk; rdj;njhif fzf;nfLg;Gf;fs;> fUj;jha;Tfs; kw;Wk; 

epUthfg; gjpNtLfs; vd;gtw;Wf;$lhf> njhifkjpg;G kw;Wk; Gs;sptpguj; 

jpizf;fsj;jpdhy; VyNt njhFf;fg;gl;l juTfSf;fhd Fwpfhl;bfs; 

my;yJ khw;Wf; Fwpfhl;bfs; (proxy indicators).   

46 

2.,lk;ngw;WtUk; rdj;njhif fzf;nfLg;Gf;fs; kw;Wk; fUj;jha;TfSf;F 

Gjpa njhFjpf;$Wfisr; Nru;g;gjd; %ykhf> my;yJ Gjpa fUj;jha;Tfs; 

kw;Wk; tpNrl Ma;Tfs; vd;gtw;Wf;$lhf> njhFf;fg;gl Ntz;ba 

juTfSf;fhd Fwpfhl;bfs; my;yJ khw;Wf; Fwpfhl;bfs;.   

29 
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3.Njrpa Gs;sptpgutpay; Kiwik gw;wpa NtW epWtdq;fs; my;yJ 

Fwpg;ghd Kftuhz;ikfSf;F Clhff; fpilf;ff;$ba juTfSf;fhd 

Fwpfhl;bfs; my;yJ khw;Wf; Fwpfhl;bfs;. 

131 

4.Njrpa Gs;sptpgutpay; Kiwik gw;wpa NtW epWtdq;fspdhy; my;yJ 

Fwpg;ghd Kftuhz;ikfspdhy; njhFf;fg;gl Ntz;ba juTfSf;fhd 

Fwpfhl;bfs; my;yJ khw;Wf; Fwpfhl;bfs;.  

- 

5.gpuhe;jpa my;yJ cyfshtpa kl;lq;fSf;F Nenuhj;jitahfTs;s SDG 

Fwpfhl;bfs;.  

35 

6.,yq;ifr; #oYf;F Neubahfg; nghUe;jhjitahfTs;s SDG Fwpfhl;bfs; 

my;yJ gpupg;G kl;lq;fs; (disaggregation levels) 

3 

 

mj;jpahak; 3 ,y; cs;s ml;ltizapy; fhl;lg;gl;lthW> SDG 5 MdJ nkhj;jkhf 14 

Fwpfhl;bfisf; nfhz;Ls;sJ. mtw;Wf;nfjpuhf ehLfs; jkJ Kd;Ndw;wq;fis mwpf;ifapl 

KbAk;. NkYs;s juT tFg;ghf;fj;jpd; mbg;gilapy;> murhq;f epWtdq;fsplk; jw;NghJ 

fpilf;ff;$ba juTfspd; gb> ,yq;iff;F 6 Fwpfhl;bfs; kPJ khj;jpuk; mwpf;ifapLtjw;Nf 

,aYkhfTs;sJ. 

 

Fwpf;Nfhs; 5.1 vy;yh ,lq;fspYk; midj;Jg; ngz;fSf;Fk; ngz;gps;isfSf;Fk; vjpuhd 

rfy tbtq;fspYkhd ghugl;rj;ij KbTWj;jy;  
 

Fwpfhl;b 5.1.1: rkj;Jtj;ijAk; ghy; mbg;gilapyhd ghugl;rkpd;ikiaAk; Cf;Ftpj;jy;> 

tYTf;fpLjy; kw;Wk; fz;fhzpj;jy; vd;gtw;Wf;fhf> VyNt ,Uf;fpd;w rl;lr; rl;lfq;fSld; 

,zq;fpnahOFjy;. 

 

Kd;Ndw;wk;  
 

,yq;if ghy;epiy rkj;Jtj;ijAk; ghy; mbg;gilapyhd ghugl;rkpd;ikiaAk; 

Cf;Ftpg;gjw;nfd rl;lkhf;fg;gl;l rl;lq;fs;> ifr;rhj;jplg;gl;l rkthaq;fs;> cUthf;fg;gl;l 

nfhs;iffs; kw;Wk; tiuag;gl;l Nenuhj;j nraw;ghl;Lj; jpl;lq;fs; vd;gtw;iwj; jd;dfj;Nj 

nfhz;Ls;sJ. ru;tNjr uPjpapy; jhgpf;fg;gl;l xU Kiwikapay; ,y;yhj gbapdhy; ,J Xu; 

mLf;F 3 Fwpfhl;bahFk;. vdpDk;> njhifkjpg;G kw;Wk; Gs;sptpguj; jpizf;fsk; (DCS) 

VyNt juTfisj; njhFj;Js;sJld;> mjd;fhuzkhf tFjp 1 vd tFg;ghf;fk; nra;ag;gl;Lk; 

cs;sJ.   

 

rl;lq;fs;: 
 

• 1978Mk; Mz;bd; ,yq;ifapd; murpayikg;ghdJ> mjd; Kd;Diuapy; ghy; 

mbg;gilapyhd ghugl;rkpd;ikf;F Vw;ghL nra;fpd;wJ. Rje;jpuk;> rkj;Jtk;> ePjp> 

mbg;gil kdpj cupikfs; kw;Wk; ePjpj;Jiwr; Rje;jpuk; vd;gd gw;wpa Nfhl;ghLfs; 

,yq;ifapd; rkfhy kw;Wk; vjpu;fhy kf;fspd; fz;Zf;Fg; Gyg;glhj kuGupikfshf 

ntspg;gLj;jg;gLfpd;wd. murpayikg;gpd; cWg;Giu 12> rl;lj;jpd; Kd; Ml;fs; 

vy;NyhUk; rkkhdtu;fs; vd;gJld; mtu;fs; rl;lj;jpdhy; rkkhfg; ghJfhf;fg;gl 
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cupj;Jilatu;fs; vd;Wk;> ,dk;> kjk;> nkhop> rhjp> ghy; murpaw; nfhs;if> gpwg;gplk; 

fhuzkhf my;yJ mj;jifa fhuzq;fSs; ve;jnthd;W fhuzkhfTk; ve;jg; 

gpui[f;Fk; ghugl;rk; fhl;LjyhfhJ vdf; Fwpg;gpLfpd;wJ.  

• cWg;Giu 12 NkYk; Fwpg;gpLifapy;> ,t;TWg;Giuapy; cs;s vJTk; ngz;fspd;> 

gps;isfspd; my;yJ ,ayhikapYs;s Ml;fspd; Kd;Ndw;wj;Jf;fhf rl;lj;jpd;%yk;> 

Jizepiyr; rl;lthf;fj;jpd;%yk; my;yJ epiwNtw;Wj;Jiw eltbf;ifapd;%yk; 

rpwg;Ngw;ghL nra;ag;gLtijj; jLj;jyhfhJ vd;fpwJ. 18 taJf;F Nkw;gl;ltu;fs; 

NjUeu; ,lhg;gpy; jkJ ngau;fisg; gjpe;Jnfhs;syhk; vd;gJld;> NjUeuhfTs;s 

xt;Nthu; MSk; ghuhSkd;w cWg;gpduhfj; Nju;e;njLf;fg;gLtjw;Fj; jFjpAilatu; 

vd;Wk; murpayikg;gpd; cWg;Giu $Wfpd;wJ. 

• 1995Mk; kw;Wk; 1998Mk; Mz;Lfspy; epiwNtw;wg;gl;l jz;lidr; rl;lf;Nfhitf;fhd 

jpUj;jq;fs;. (gpupT 345 ghypay; njhe;juT)> (gpupT 363 td;Gzu;T)> gpupT 364A jfhg; 

Gzu;r;rp). 

• 2005Mk; Mz;bd; tPl;L td;Kiwr;nray; jLg;Gr; rl;lk;. 

 

rkthaq;fs;: 
 

• ngz;fSf;nfjpuhd rfy tbtq;fspYkhd ghugl;rq;fis ,y;yhnjhopg;gjw;fhd 

rkthak; - 1981 

• Gyk;ngau; njhopyhsu;fisAk; mtu;fsJ FLk;g cWg;gpdu;fisAk; ghJfhj;jy; 

kw;Wk; tYT+l;ly; gw;wpa I.eh. rkthak; - 1990  

 

nfhs;iffs;: 
 
 

• ngz;fspd; gl;lak; - 1993 

• ,isQu; njhopy; nfhs;if – 2007 (mjpypUe;J ,w;iwg;gLj;jg;gl;lJ) 

• Njrpa njhopy;rhu; Gyk;ngau;Tf; nfhs;if – 2008 

• ,yq;ifapd; FLk;gf; nfhs;if – 2011 

• Njrpa kdpj tsq;fs; kw;Wk; njhopy; nfhs;if – 2012  

• ,isQu; nfhs;if – 2014 

• ghypay; kw;Wk; ghy;epiy mbg;gilapyhd td;Kiwfis tpspj;Jiug;gjw;fhd Njrpa 

nfhs;ifr; rl;lfKk; nraw;ghl;Lj; jpl;lKk; (2016 – 2020)   

 

nraw;ghl;Lj; jpl;lq;fs;: 
 

• kdpj cupikfisg; ghJfhj;jy; kw;Wk; Nkk;gLj;jy; vd;gtw;Wf;fhd Njrpa 

nraw;ghl;Lj; jpl;lk; (2011 – 2016) kw;Wk; (2017 – 2022)  

• ngz;fs; gw;wpa Njrpa nraw;ghl;Lj; jpl;lk; (2014 – 2018)  

• tzpf Nehf;fj;Jldhd kdpjf; flj;jiy (Human Trafficking) vjpu;g;gjw;fhd %Nyhgha 

Njrpa nraw;ghl;Lj; jpl;lk; (2015 – 2019) 
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• ghypay; kw;Wk; ghy;epiy mbg;gilapyhd td;Kiwfis tpspj;Jiug;gjw;fhd Njrpa 

nfhs;ifr; rl;lfKk; nraw;ghl;Lj; jpl;lKk; (2016 – 2020)  

 

,ilntspfs; 
 

A. ,yq;ifapd; 1978Mk; Mz;L murpayikg;G ghugl;rkpd;ikf;fhd rl;lq;fSf;F Vw;ghL 

nra;fpd;w NghjpYk;> rl;lj;Jf;fhd nghUs;Nfhlypd; mbg;gilapy; ,lk;ngWfpd;w 

Fw;wkag;gLj;jy; kw;Wk; Xuq;fl;Ljy; Nghd;w ,ilntspfs; mtw;wpy; fhzg;gLfpd;w 

epiyikfs; njhlu;fpd;wd:  
 

• HIV njhw;Wld; tho;gtu;fs; fsq;fj;Jf;F cs;shf;fg;gl;L Xuq;fl;lg;gLfpd;wdu;. 

• Xupdr; Nru;f;ifapy; <LgLgtu;fs; Fw;wthspfshf;fg;gLfpd;wdu;. mtu;fSf;fhd 

mbg;gil kdpj cupikfs; kWf;fg;gl;L> r%fj;jpy; mw;gkhff; fUjg;gl;L> 

gy;gupkhz tWikf;Fs; mtu;fs; js;sg;gLfpd;wdu;.     

 

B. ,yq;ifapd; rl;lg; gug;ghdJ> ngz;fisg; ghugl;rg;gLj;Jfpd;w cNuhkd; lr;Rr; rl;lk;> 

Mq;fpy nghJr; rl;lk;> tof;fhw;Wr; rl;lq;fs;> fz;bar; rl;lk;> Njrtoikr; rl;lk; kw;Wk; 

K];ypk; rl;lk; Mfpa rl;lq;fspd; nry;thf;Ff;F cl;gl;ljhFk; (FzNrfu> 2017). 

,yq;ifapYs;s rl;lq;fspy; fyhrhuKk; kjKk; mjpf jhf;fk; nrYj;Jfpd;w mNjNtis> 

mit ghy;epiy mbg;gilapyhd ghugl;rj;ijAk; nfhz;Ls;sd.      

 

• ,yq;ifapd; jz;lidr; rl;lf;Nfhit> taJte;j xNu ghypdj;jtu;fs; rk;kjj;Jld; 

ghypay; elj;ijapy; <LgLtijf; Fw;wkhf;Ffpd;wJ.  

• fUf;fiyg;G vd;gJ 1883Mk; Mz;L cUthf;fg;gl;l jz;lidr; rl;lf;Nfhitapd;fPo; 

xU Fw;wtpay; jtwhff; fhzg;gLfpd;wJ. kUj;Jtf; Fwpg;gpd;gb xU ngz;zpd; 

capUf;Fs;s mr;RWj;jy;> gpwf;fTs;s rpRtpd; gpwtpf;FiwghLfs; kw;Wk; td;Gzu;tpd; 

fhuzkhf cUthFk; fu;g;gk; Mfpad tpjptpyf;Ffshfg; ghu;f;fg;gLfpd;wd.   

• jpUkz cwtpDs; epfOk; td;Gzu;T – ngz;nzhUtu; ePjpkd;wf; fl;lisapd; %yk; 

rl;luPjpahfg; gpupe;J thohkYk;> mj;Jld; mtsJ tho;f;ifj;JizAld; Nru;e;J 

tho;e;Jnfhz;Lk; ,Ug;gpd;> my;yJ epfo;epiyg; gpupT tho;f;ifapy; (de facto separation) 

<Lgl;Lf;nfhz;bUg;gpd;> mq;F jpUkzQ;rhu; td;Gzu;T (Marital rape) Fw;wkhf 

mikahJ (FzNrfu> 2017). 

• jpUkzkhd ngz;fspd; Mjdq;fs; gw;wpa fl;lisr;rl;lkhdJ ,Ujhu kzk;> rpWtu; 

jpUkzk; kw;Wk; guhkupg;G cupikfSf;fhd Vw;ghL vd;gtw;iwj; jilnra;fpd;wJ. 

vt;thwhapDk;> rpy Vw;ghLfs; ghugl;rkhditahf cs;sd. 

• njUr;Rw;wy; fl;lisr;rl;lk;: ,f;fl;lisr;rl;lk; gpupj;jhdpau;fspd; Ml;rpf;fhyj;jpy; 

kf;fs; njUf;fspy; xd;W$LtijAk;> Ml;rpahsu;fSf;F vjpuhfr; rjp nra;tijAk; 

jLj;J epWj;Jtjw;fhf mf;fhyg;gFjpapy; mwpKfg;gLj;jg;gl;l xd;whFk;. ,r;rl;lk;> 

jdpegu;fisf; ifJnra;J njhe;juTf;F cl;gLj;Jtjw;fhf> mjpYk; Fwpg;ghf 

mtu;fspd; ghypay; ehl;lk;> ghy;epiy milahsk; kw;Wk; ntspg;ghL> mj;Jld; 
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ghy;rhu; gz;Gf;$Wfs; Mfpatw;wpd; mbg;gilapy; mtu;fisf; ifJnra;J njhe;juT 

nfhLg;gjw;fhfg; gad;gLj;jg;gl;L te;Js;sJ (FzNrfu> 2017). 

• fhzp mgptpUj;jp fl;lisr;rl;lk; - ,f;fl;lisr;rl;lk;> fhzpr; nrhe;jf;fhuu; ,wf;Fk; 

NghJ mtuJ ngz; kuGupikahsu;fistpl mtuJ Mz; kuGupikahsu;fSf;F 

Kd;Dupikia toq;Ffpd;wJ. mf;fhzpapy; ngz;fs; gapu;r;nra;if nra;jpUe;jhYk; 

$l mjpypUe;J mtu;fs; Mz; cwtpdu;fspdhy; ntspNaw;wg;gl KbAk;. mNjNghd;W 

Fwpj;j fhzpapy; fztDk; kidtpAk; $l;lhfg; gapu;r;nra;if nra;jpUg;gpDk;$l> 

mf;fztd; kWkzk; nra;Jnfhz;lhy; mf;fhzp kPJ mtdJ KjyhtJ kidtpf;F 

vt;tpj cupikf; Nfhupf;iffSk; ,y;yhkw; Ngha;tpLk; (fk;jhu;> khu;r; 2021).                   

 

,yq;ifahdJ fhzp mgptpUj;jp fl;lisr;rl;lj;jpYs;s (LDO) ghugl;rkhd rl;l tpjpfis/ 

Vw;ghLfis kPsha;T nra;J mtw;iw ePf;fptpl Ntz;Lnkd;Wk;> K];ypk;> fz;ba kw;Wk; 

Njrtoikr; rl;lq;fnsd midj;J Ms;rhu; rl;lq;fisAk; jpUj;j Ntz;Lnkd;Wk;> CEDAW 

,Wjp mtjhdpg;Gf;fs; (2017) ,yq;ifaplk; Nfhupf;if tpLj;jpUe;jd. ,t;thwhd xU #oypy;> 

UNDP epWtdk;> ,yq;if ghuhSkd;wj;jpd; rl;lthf;f Nritfs; jpizf;fsj;Jld; 

fye;jhNyhrpj;J> gpd;tUk; jpUj;jq;fis Nkw;nfhz;lJ.       
 

1. jkJ jpUkzq;fis nghJj; jpUkzq;fs; fl;lisr;rl;lj;jpd;fPo; (GMO) gjpTnra;a 

vy;yh gpui[fisAk; mDkjpf;Fk; tifapy; nghJj; jpUkzq;fs; fl;lisr;rl;lj;ij 

jpUj;Jtjw;fhd rl;l%yk;. Kd;du;> Nkw;nrhd;d rl;lj;jpd;fPo; jpUkzk; nra;tjw;F 

K];ypk; r%fk; mDkjpf;fg;gltpy;iy. 

2. K];ypk; r%fj;jtu; cl;gl> vy;yh gpui[fSf;Fkhd Fiwe;jgl;r jpUkz tajhf 

18 taij epiyepWj;Jtjw;fhd rl;l%yk;. Kd;du;> ,t;tanjy;iy K];ypk; 

r%fj;jpw;F Vw;Gilajhf ,Uf;ftpy;iy.  

3. kuGupikr; nrhj;jpy; Mz;gps;isfSf;F Kd;Dupik toq;FtjhfTk;> mj;jifa Mz; 

cld;gpwg;Gf;fs; ,y;yhjNghJ khj;jpuNk ngz;gps;isfs; kuGupikr; nrhj;ijg; ngw 

toptif nra;tjhfTKs;s fhzp mgptpUj;jp fl;lisr;rl;lj;ijj; jpUj;Jtjd; %yk;> 

fhzp kuGupik vd;w tplaj;jpy; ghy;epiy rkj;Jtj;ij cWjpg;gLj;Jtjw;fhd 

rl;l%yk;.         

 

Nkw;gb 3 rl;l%yq;fSk; rl;l tiuQu; jpizf;fsk; kw;Wk; rl;lkh mjpgu; jpizf;fsk; 

Mfpa jpizf;fsq;fspdhy; kPsha;T nra;ag;gl;L> Nkyjpf eltbf;iff;fhf xU ghuhSkd;w 

cWg;gpdupdhy; 9MtJ ghuhSkd;wj;Jf;F kPsTk; rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sd.   
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C. ngz;fSf;nfjpuhd td;Kiwfs; gw;wpa juTfspd; tFg;ghf;fk; xUrPu;j;jd;ikahf ,y;iy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 
 

Fwpf;Nfhs; 5.2 tzpf Nehf;fpyhd kdpjf; flj;jy;> mj;Jld; ghypay; kw;Wk; NtW tifahd 

Ruz;ly; MfpadTl;gl> nghJthd kw;Wk; jdpg;gl;l jsq;fspy; ,lk;ngWfpd;w midj;Jg; 

ngz;fSf;Fk; ngz;gps;isfSf;Fk; vjpuhd rfy tbtq;fspYkhd td;Kiwfis 

,y;yhnjhopj;jy;.  
 

Fwpfhl;b 5.2.1: fle;j 12 khjq;fspy; jw;Nghija my;yJ Kd;dhs; neUq;fpa Jizahsuhy; 

cly; uPjpapy;> ghypay; uPjpapy; my;yJ cstpay; uPjpapy; td;Kiwf;Fl;gLj;jg;gl;l 15 taJ 

kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l taJila ngz;fspdJk; ngz;gps;isfspdJk; tpfpjhrhuk;  
 

ngz;fSk; ngz;gps;isfSk; jkJ tho;tpd; midj;Jj; jsq;fspYk; cly; uPjpapyhd> 

cstpay; uPjpapyhd kw;Wk; ghypay; uPjpapyhd td;KiwfSf;F Kfq;nfhLf;fpd;wdu;. mit 

jdpg;gl;l Kiwapyhditahf> mtu;fspd; jpUkz tho;tpDs; my;yJ tpupTf; FLk;gj;jpDs; 

epfo;gitahf my;yJ nghJg; Nghf;Ftuj;jpy; gazpf;Fk;NghJ ,lk;ngWgitahf> 

ghlrhiyfspYk; Ntiyj;jsq;fspYk; epfo;gitahf ,Uf;fyhk;. fUj;jpay;rhu; njspTldhd 

,e;j mLf;F 2 Fwpfhl;bahdJ> Xu; vz;zpf;ifiaf; fzf;fpLtjw;nfd ru;tNjr uPjpapy; 

epWtg;gl;l xU Kiwikapaiyf; nfhz;Ls;sJ. MdhYk;> juTfs; njhlu;r;rpahfj; 

jahupf;fg;gltpy;iy. ,lk;ngw;WtUk; fUj;jha;Tfs; kw;Wk; rdj;njhif fzf;nfLg;G 

vd;gtw;Wf;$lhf VyNt njhFf;fg;gl;l juTfs; vd;gjhy;> njhifkjpg;G kw;Wk; Gs;sptpguj; 

jpizf;fskhdJ mtw;iw tFjp 1 ,y; tFg;ghf;fk; nra;Js;sJ. 

 

Kd;Ndw;wk;  

2016Mk; Mz;by; ,yq;if> fUj;jha;Tf;fhd tpdhf;nfhj;jpy; tPl;L td;Kiw gw;wpa 

njhFjpf;$W xd;iwr; Nru;j;jjd; %yk;> kf;fs;njhif kw;Wk; Rfhjhuk; gw;wpa fUj;jha;Tf;F 

Clhf ngz;fspd; ey;tho;T gw;wpa Njrpastpyhd juTfisr; Nrfupf;fj; njhlq;fpaJ. 

gupe;Jiufs;:  
 

• ngz;fSf;nfjpuhd td;Kiwfs; vd;gjw;fhd tiutpyf;fzq;fs; Njrpa uPjpapy; 

juepakg;gLj;jg;gl Ntz;Lk; vd;gJld;> ntt;NtW Kftuikg;Gf;fspdhy; 

Nrfupf;fg;gl;l juTfs; jdpahdJk; ek;gfj;jd;ik nfhz;lJkhd xU jsj;Jf;F 

nfhz;Ltug;gl Ntz;Lk;.  

• juT Nrfupg;gpy; ,ufrpaj; jd;ikiag; NgZtjd; %yk;> td;KiwfspypUe;J 

capu;jg;gp tho;gtu;fSf;F nfsutKk; kupahijAk; mspf;fg;gl Ntz;Lk;.  

• ePjp mikr;rhdJ> rl;lr; rPu;jpUj;jq;fSf;fhd nrad;Kiwiaj; Jupjg;gLj;Jk; 

tplaj;jpy; mjdJ jiyikj;Jtj;ij NkYk; mjpfupf;f Ntz;Lk;. 

• ,ad;wtiu mjpfkhd Fwpfhl;bfs; gw;wp mwpf;ifapLtjw;fhd juT Nrfupg;ig 

rPuikg;gjw;nfd> njhlu;Gila mikr;rhdJ njhifkjpg;G kw;Wk; Gs;sptpguj; 

jpizf;fsj;Jf;F xj;Jiog;G toq;f Ntz;Lk;. 
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mjpypUe;J Kd;Ndwp> 2019Mk; Mz;by;> njhifkjpg;G kw;Wk; Gs;sptpguj; jpizf;fsj;jpdhy; 

ngz;fSf;nfjpuhd td;Kiwfs; gw;wpa KjyhtJk; gpuj;jpNafkhdJkhd Njrpastpyhd 

fUj;jha;nthd;W elhj;jg;gl;lJ. ngz;fspd; ey;tho;T gw;wpa fUj;jha;T vdg; ngauplg;gl;l 

,f;fUj;jha;T ,yq;ifapYs;s 25 khtl;lq;fisAk; gpujpepjpj;Jtg;gLj;jp fye;Jnfhz;l 

2>200 gjpyspg;ghsu;fis cs;slf;fpajhf mike;jpUe;jJ. (njhifkjpg;G kw;Wk; Gs;sptpguj; 

jpizf;fsk; mj;Jld; UNFPA ,yq;if> 2019). 

 

fle;j 12 khjq;fspy; jw;Nghija my;yJ Kd;dhs; neUq;fpa Jizahsuhy; cly; uPjpapy;> 

ghypay; uPjpapy; my;yJ cstpay; uPjpapy; td;Kiwf;Fl;gLj;jg;gl;l 15 taJ kw;Wk; mjw;F 

Nkw;gl;l taJila ngz;fspdJk; ngz;gps;isfspdJk; tpfpjhrhukhdJ 14.5% Mff; 

fhzg;gl;lJ. 2016Mk; Mz;L elhj;jg;gl;l kf;fs;njhif kw;Wk; Rfhjhuk; gw;wpa 

fUj;jha;tpypUe;J fpilf;fg;ngWk; juTfs;> Jizahsu; (partner) xUtupdhy; Gupag;gl;l rfy 

tbtq;fspYkhd td;Kiwfs; 16.6% Mf ,Ue;jjhfr; Rl;bf;fhl;Lfpd;wJ. (njhifkjpg;G 

kw;Wk; Gs;sptpguj; jpizf;fsk;> ,yq;if> 2016). ,J 2019Mk; Mz;by; Jizahsupdhy; 

Gupag;gl;l td;Kiwfs; Fiwtile;Js;sikiaf; fhl;Lfpd;wJ.  

 

Jizahsupdhy; Gupag;gl;l mjpfstpyhd td;Kiwr; rk;gtq;fs; 15 Kjy; 34 tiuapyhd 

taJg; gpuptpdUf;F kj;jpapNyNa epfo;e;Js;sd. ,t;taJg; gpuptpdu;> mjpAr;r nghUshjhu 

nraw;ghl;by; <LgLfpd;w kw;Wk; cr;rsT ,dtpUj;jp tpfpjq;fisf; nfhz;Ls;s taJg; 

gpuptpdu; Mtu; (njhifkjpg;G kw;Wk; Gs;sptpguj; jpizf;fsk; mj;Jld; UNFPA ,yq;if> 

2019). Jizahsupdhy; Gupag;gLk; td;Kiwfs; ngz;fspd; nghUshjhu tYT+l;ly; kw;Wk; 

gpwg;G-,wg;G tpfpjq;fs; vd;gtw;wpy; vjpu;kiwahd jhf;fj;ij Vw;gLj;jf;$Lk; vd;gjhy;> 

mj;jifa td;Kiwfisf; Fiwg;gjw;fhd Kaw;rpfs; vLf;fg;gLtij cWjpg;gLj;JtJ 

Kf;fpakhFk;. 

 

fle;j 12 khjq;fspy; Jizahsupdhy; Gupag;gl;l td;Kiwfspy; xU rupTepiy fhzg;gl;l 

NghjpYk;> fUj;jha;thdJ> xt;Nthu; 5 ngz;fSs; 2 ngz;fs; (39.8%) mtu;fsJ tho;ehs; 

KOtJk; Jizahsu; xUtupdhy; Gupag;gLk; cly; uPjpapyhd> ghypay; uPjpapyhd> czu;T 

uPjpapyhd mj;Jld;/my;yJ nghUshjhu td;KiwfisAk; kw;Wk;/my;yJ Jizahsupdhy; 

Nkw;nfhs;sg;gLk; fl;Lg;gLj;jy; elj;ijfisAk; mDgtpj;Js;sjhff; fz;lwpe;Js;sJ.  

 

,ilntspfs;  

• juTfs; cj;jpNahfG+u;tkhditahf ,Ug;gpDk;$l> mit 2 ntt;NtW tifapyhd 

fUj;jha;Tfspy; ,Ue;J ngwg;gl;litahff; fhzg;gLfpd;wd.  

• ngz;fSf;nfjpuhd td;Kiwfs; gw;wpa fUj;jha;Tfs; Fwpj;j fhy ,ilntspapy; 

njhlu;r;rpahf elhj;jg;gltpy;iy.  

• td;Kiwfs; kw;Wk; Fwpg;ghf neUq;fpa Jizahsupdhy; Gupag;gLk; td;Kiwfs; 

fyhrhu uPjpapy; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;lit vd;Wk;> mj;jifa fyhrhu ek;gpf;iffisf; 
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nfhz;ltu;fs; mt;td;Kiwr; rk;gtq;fs; gw;wp mwpf;ifapl Kd;tukhl;lhu;fs; vd 

mQ;rg;gLfpd;wJ vd;Wk;> rpy Ma;Tfs;18&19 ntspg;gLj;jpAs;sd.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fwpfhl;b 5.2.2: fle;j 12 khjq;fspy; neUq;fpa Jizahsu; jtpu;e;j NtW egu;fspdhy; 

ghypay; td;Kiwf;Fl;gLj;jg;gl;l 15 taJ kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l taJila ngz;fspdJk; 

ngz;gps;isfspdJk; tpfpjhrhuk;  
 

,q;F Fwpg;gPL nra;ag;gl;l ghypay; td;Kiw vd;gJ> ghypay; J~;gpuNahfk;> jfhg;Gzu;r;rp> 

Ntiyj;jsq;fspy; ,lk;ngWk; ghypay; td;Kiw kw;Wk; ghypay; jd;ikAldhd ,iza 

td;Kiw vd;gtw;Ws; Vjhtnjhd;whf mikayhk;. ,J fUj;jpay;rhu; njspTlDk;> juT 

Nrfupg;Gf;fhf epWtg;gl;l KiwikapaYlDk; $ba mLf;F 2 Fwpfhl;b MFk;. MdhYk;> 

juTfs; njhlu;r;rpahf Nrfupf;fg;gltpy;iy.  

 

Kd;Ndw;wk;  

fle;j 12 khjq;fspy; neUq;fpa Jizahsu; jtpu;e;j NtW egu;fspdhy; ghypay; 

td;Kiwf;Fl;gLj;jg;gl;l 15 taJ kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l taJila ngz;fspdJk; 

ngz;gps;isfspdJk; tpfpjhrhuk; 0.4% Mff; fhzg;gl;lJ. ,jw;fhd fUj;jha;T 2>200 

ngz;fisf; nfhz;L elhj;jg;gl;lJ (njhifkjpg;G kw;Wk; Gs;sptpguj; jpizf;fsk; mj;Jld; 

UNFPA ,yq;if> 2019). 

 

gupe;Jiufs;:  
 

• Fwpg;gpl;l fhy ,ilntspapy; njhlu;r;rpahf ngz;fspd; ey;tho;T gw;wpa 

fUj;jha;it elhj;Jtjw;nfd Njrpa tuTnryTj;jpl;lj;jpy; xJf;fPLfis 

Nkw;nfhs;Sjy;.  

• ntt;NtW tbtq;fspyhd td;Kiwfs; gw;wpAk;> mtw;wpd; tpisTfs; gw;wpAk; 

tpopg;Gzu;T Vw;gLj;jy;.  

• ntt;NtW tbtq;fspyhd td;Kiwfs; gw;wpaJk;> mt;td;Kiwfs; ngz;fisAk; 

ngz;gps;isfisAk; vt;thW ghjpf;fpd;wd vd;gJ gw;wpaJkhd tpopg;Gzu;T+l;ly; 

nraw;ghLfspy; Mz;gps;isfisAk; ,staJ Mz;fisAk; <LgLj;jy;.  

• kjpg;gspj;jy;> njhlu;ghly; nra;jy; kw;Wk; mikjpahd Kiwapy; gpur;rpidfisj; 

jPu;j;jy; Mfpatw;wpd; nghUl;L> ghlrhiyf; fy;tpj;jpl;lj;jpy; ghy;epiy 

mbg;gilapyhd td;Kiwfs; gw;wpa taJf;Ffe;j jfty;fis cs;slf;Fjy;. 

• jkf;F Kiwg;ghL nra;ag;gLfpd;w rfy tbtq;fspYkhd tPl;L td;Kiwr; 

rk;gtq;fis Vw;Wf;nfhs;tjw;Fk;> gjpT nra;tjw;Fk;> gpd;njhlu; fz;fhzpg;Gf;F 

cl;gLj;Jtjw;Fk; mj;Jld; mt;thnwy;yhk; nra;tjw;Fupa ghJfhg;G kw;Wk; 

,ufrpaj;jd;ik cs;s #onyhd;iw toq;Ftjw;Fk;> nghyp]; epiyaq;fspd; 

ngz;fs; kw;Wk; rpWtu; fUkgPlq;fspd; ,aYikahw;wy;fisf; fl;bnaOg;Gjy;.  
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2008 Kjy; 2011 tiuahd fhyg;gFjpapy; ,yq;if nghyp]hUf;F Kiwg;ghL nra;ag;gl;l> 

16 taJf;Ff; Fiwe;j ngz;gps;isfSf;F vjpuhfg; Gupag;gl;l td;Gzu;Tr; rk;gtq;fis 

xg;gpl;Lg; ghu;f;Fk;NghJ> mj;jifa taJf;Ff; Fiwe;j ngz;gps;isfSf;F vjpuhd 

td;Gzu;Tr; rk;gtq;fs; mjpfupj;J te;Js;sik gPjpailar; nra;fpd;wJ. Kiwg;ghL 

nra;ag;gl;l nkhj;j td;Gzu;Tr; rk;gtq;fspy;> ngz;gps;isfSf;nfjpuhd rk;gtq;fspd; 

vz;zpf;if 1157 ,ypUe;J 1463 Mf mjpfupj;Js;sd. nkhj;j td;Gzu;Tr; rk;gtq;fs; 

KiwNa 1582 kw;Wk; 1871 Mff; fhzg;gl;ld. ,J njhifkjpg;G kw;Wk; Gs;sptpguj; 

jpizf;fsj;jpd; tFjp 2 ,w;Fupa tFg;ghf;fj;Jldhd mLf;F 2 Fwpfhl;bahFk;. jw;NghJ 

,lk;ngw;WtUk; gUtfhy fUj;jha;Tf;fhd my;yJ rdj;njhiff; fzf;nfLg;Gf;fhd 

tpdhf;nfhj;Jf;fspy; Nkyjpf njhFjpf;$Wfis cs;slf;Ftjd; %yk;> ,f;Fwpfhl;bapy; 

juTfs; njhFf;fg;gl KbAk;.  

 

,ilntspfs;  

• vy;yh ghypay; td;Kiwr; rk;gtq;fSk; Kiwg;ghL nra;ag;gLtjpy;iy. 

• rpy tifahd ghypay; td;Kiwr; rk;gtq;fis vjpu;nfhz;Ls;stu;fSf;F> ghypay; 

td;Kiw vd;why; vd;dntd;Nwh my;yJ mjid mjpfhupfSf;F KiwapLtjw;fhd 

vy;iy tiuaiwfs; vitnad;Nwh cWjpahfj; njupahjpUj;jy;.  

• juTfs; ntt;NtW tbtq;fspy; Nrfupf;fg;gLjy;.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fwpfhl;b 5.3.1: 18 taJf;F Kd;du; jpUkzk; nra;Jnfhz;l my;yJ $bthOk; Xu; cwtpy; 

,ize;Jnfhz;l 20 – 24 taJs;s ngz;fspd; tpfpjhrhuk;  
 

Kd;Ndw;wk;:  
 
2007Mk; kw;Wk; 2016Mk; Mz;Lfspy; nra;ag;gl;l kf;fs;njhif kw;Wk; Rfhjhuk; gw;wpa 

fUj;jha;Tfspy; ,Ue;J ngwg;gl;l juTfSld; xg;gpLifapy;> 18 taJf;F Kd;du; jpUkzk; 

nra;Jnfhz;l my;yJ $bthOk; Xu; cwtpy; ,ize;Jnfhz;l 20 – 24 taJs;s ngz;fspd; 

tpfpjhrhuk; KiwNa 11.8% MfTk;> 9.8% MfTk; fhzg;gl;lJ. 

gupe;Jiufs;:  
 

• me;juq;fkhdJk; ghJfhg;ghdJkhd Kiwapy; Kiwg;ghLfisr; nra;tjw;fhd 

trjpfs; fpilf;ff;$badthf ,Ug;gij cWjpg;gLj;jy;.  

• ePjpkd;wq;fsplkpUe;Jk; Vida Nrit toq;Feu;fsplkpUe;Jk; juTfisr; 

Nrfupg;gjw;fhd nghwpKiwnahd;iw mikj;jy;.  

• vy;yh epajpr;rl;l td;Gzu;Tr; (statutory rape) rk;gtq;fisAk; $l;lhff; $u;e;J 

mtjhdpj;jy; kw;Wk; SDG Fwpfhl;bia Nehf;fhff; nfhz;l juT Nrfupg;ig 

rPuikj;jy; Mfpatw;wpd; nghUl;L> nghyp]hUld; Mjupj;Jthjply;. 

• rk;gtq;fs; gw;wp Kiwg;ghL nra;ag;glf;$ba ePjpkd;wq;fsplkpUe;J my;yJ 

Nrit toq;Feu;fsplkpUe;J juTfisr; Nrfupg;gjw;fhd nghwpKiwnahd;iw 

mikj;jy;.   
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,sk; ngz;gps;isfs;> jq;fsJ kpf ,stajpNyNa jpUkzj;jpy; ,ize;Jnfhs;tjw;Ff; 

fl;lhag;gLj;jg;gLfpd;w rpy Mgpupf;f kw;Wk; Mrpa ehLfisg; Nghd;w epiy ,yq;ifapy; 

jw;NghJ ,y;iy. 2003Mk; Mz;L UNICEF epWtdj;jpdhy; elhj;jg;gl;l Ma;nthd;wpy;> 16 

taJf;Ff; Fiwe;j ngz;gps;isfSldhd jpUkzk; my;yJ $btho;jy; Nghd;w rk;gq;fSs; 

mjpfkhd rk;gtq;fs; fl;lhag;gLj;jg;gl;lit my;y vd;gJld;> mit Kd;dwpKfKs;s 

Mz;fSld; Nkw;nfhs;sg;gl;ldthfTk; fhzg;gl;lik njupate;jJ. vt;thwhapDk;> 1995Mk; 

Mz;L jz;lidr; rl;lf;Nfhitf;Fr; nra;ag;gl;l jpUj;jj;jpd; mbg;gilapy; ghu;f;Fk;NghJ> 

mit midj;Jk; epajpr;rl;l td;Gzu;Tfshf milahsg;gLj;jg;gl;ld. (FzNrfu kw;Wk; 

mku#upa> Emerging Concerns and Case Studies on Child Marriage in Sri Lanka, 2003).  

 

vt;thwhapDk;> mj;jifa jpUkz my;yJ $bthOk; cwTfs; cupa ngz;gps;isapd; 

rk;kjj;Jldhditahf ,Ug;gpDQ;rup mt;thW ,y;yhjpUg;gpDQ;rup> mit gw;wp fuprid 

nfhs;s Ntz;bajw;fhd fhuzk; ahnjdpy;> mg;ngz;gps;is jdJ KOikahd jpwd;fis 

mile;Jnfhs;tjw;Fs;s tha;g;ig mit klLg;gLj;Jfpd;wd vd;gjhFk;. “tho;f;iff;fhd 

tha;g;Gf;fis kWg;gJ> kdpj cupik kPwy;fshFk; vd mjpfstpy; fUj;JUthf;fk; 

nra;ag;gLfpd;wJ” vd;W Nkw;gb UNICEF epWtd Ma;T njuptpf;fpd;wJ. 

 

,yq;ifapy; ,ytrf; fy;tp toq;fg;gLtjhdJ> ngz;gps;isfspd; ,staJj; jpUkzj;ijj; 

jhkjg;gLj;Jfpd;w Muk;gf; fy;tpia mtu;fs; mjpfkhf mZFtjw;fhd gq;fspg;igr; 

nra;Js;sJ. ,J> juTfs; VyNt njhFf;fg;gLfpd;w> tFjp 1 ,w;Fupa tFg;ghf;fj;Jldhd 

mLf;F 1 Fwpfhl;bahFk;. 

 

,ilntspfs;:  

• 18 taJf;Ff; Fiwe;j ngz;gps;isfs;> jpUkz my;yJ $bthOk; cwtpy; <LgLjy; 

cupikkPwy; xd;whfNth Fw;wnkhd;whfNth fUjg;glhj gbapdhy; nghJthf mit 

gw;wpa Kiwg;ghLfs; ngupastpy; nghypRf;Fr; nra;ag;gLtjpy;iy. ,jdhy; mj;jifa 

tplaq;fs; gw;wpa juTfs; ngha;ikg;gLj;jg;gl;litahf mikayhk;.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 
Fwpf;Nfhs; 5.3 rpWtu; jpUkdk;> ,staJj; jpUkzk;> fl;lhaj; jpUkzk; kw;Wk; ngz;ZWg;G 

rpijg;G Nghd;w jPq;Ftpistpf;Fk; vy;yh eilKiwfisAk; ,y;yhnjhopj;jy;  

 

Fwpfhl;b 5.3.2: taJ mbg;gilapy;> ngz;ZWg;G rpijf;fg;gl;l / ntl;lg;gl;l epiyf;Fs;shd 

15 – 49 taJila ngz;gps;isfspdJk; ngz;fspdJk; tpfpjhrhuk;  

gupe;Jiufs;:  
 

• mbg;gilf; fy;tpAk; Rje;jpuq;fSk; ngz;gps;isfSf;Ff; fpilf;ff;$badthf 

,Uf;Fk;NghJ> mtu;fs; mile;Jnfhs;s KbAkhd Mw;wy;fs; gw;wp ghlrhiyg; 

ghlj;jpl;lj;jpy; mjpf tpopg;Gzu;it Cl;Ljy;.   
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ngz;ZWg;G rpijg;G (FGM) gw;wp Njrpa uPjpapy; Nrfupf;fg;gl;l kl;Lg;gLj;jg;gl;l mstpyhd 

juTfs; fhzg;gLfpd;wd vd;gJld;> ,yq;ifapy; ,r;nraiyj; jLg;gjw;nfd Fwpg;ghd ve;j 

rl;lKk; jw;NghJ ,y;iy. MdhYk;> 18 taJf;Ff; Fiwe;j MnshUtUf;F cly;eyg; 

ghjpg;ig Vw;gLj;Jk; tifapy; mtiu Ntz;Lnkd;Nw jhf;Ffpd;w> Jd;GWj;Jfpd;w> mrl;il 

nra;fpd;w my;yJ mtUf;F CW tpistpf;fpd;w nraypy; <LgLk; MnshUtu;> gps;isfisf; 

nfhLikg;gLj;jy; vDk; jtiwg; Gupfpd;whu; vd ,yq;ifapd; jz;lidr; rl;lf;Nfhit 

milahsg;gLj;Jfpd;wJ. ,yq;ifahdJ Fbapay; kw;Wk; murpay; cupikfs; kPjhd 

ru;tNjr cld;ghl;L xg;ge;jk; (1980) Nghd;w ru;tNjr rhrdq;fis xg;GWjpg;gLj;jpAs;sJ. 

mit> kdpj clypd; Gdpjj;Jtj;ij Vw;wq;fPfupf;fpd;wJk;> kdpju;fs; jkJ cly;kPJ 

nfhz;bUf;f Ntz;ba jd;dhl;rp kw;Wk; Raepu;zak; vd;gtw;iw typAWj;jpf; $Wfpd;wJkhd 

rhrdq;fshFk;. If;fpa ehLfspd; rpWtu; cupikfs; rkthakhdJ (1898)> rpWtu;fis 

ngz;ZWg;Gr; rpijg;gpypUe;J ghJfhg;gjw;fhd cWg;Giufisf; nfhz;Ls;sJ. ,j;jifa 

ghJfhg;gw;w eilKiwia epWj;Jtjw;fhd Fwpg;ghd rl;lthf;fj;Jf;Fupa mbg;gilia 

,r;ru;tNjr rhrdq;fspdhy; cUthf;f KbAk;.  

 

VQ;ryh lht;rd; kw;Wk; FKJ tpN[tu;j;jd MfpNahupdhy; 2021Mk; Mz;by; gz;gpay;Grhu; 

tpsf;f Ma;nthd;W (qualitative interpretative study) elhj;jg;gl;lJ. me;j Ma;tpy;> ,yq;if 

K];ypk;fspd; cau; rigahff; fUjg;gLk; mfpy ,yq;if [k;,a;aJy; cyhkh Nghd;w> 

,yq;ifapYs;s rpy ,];yhkpa mikg;Gf;fs; ngz;ZWg;G rpijg;G vDk; ,e;j 

eilKiwf;fhf tYthd Kiwapy; Mjupj;Jthjpl;L tUtjhff; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ (Dawson 

& Wijewardena, 2021). ,J> njhifkjpg;G kw;Wk; Gs;sptpguj; jpizf;fsj;jpd; tFjp 6 ,w;Fupa 

tFg;ghf;fj;Jldhd mLf;F 1 Fwpfhl;bahFk;. jw;NghJ ,J njhlu;gpy; ,yq;if #oYf;Fg; 

nghUj;jkhd juTfs; vitAkpy;iy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

gupe;Jiufs;:  
 

• ngz;ZWg;G rpijg;G (FGM) gw;wpa fyhrhuk;> tof;fhW> eilKiw kw;Wk; 

mjdhy; Vw;gLk; tpisTfisg; Gupe;Jnfhs;tjw;fhf> ,yq;ifapy; mjdJ 

epyTif gw;wpa NkYk; tpupthd Muha;r;rpfis Kd;ndLj;jy;.  

• ngz;ZWg;G rpijg;igj; jLg;gjw;fhd xOq;Ftpjpfis my;yJ nfhs;iffis 

cUthf;Fjy;.  

• Kf;fpakhf> ngz;ZWg;G rpijg;G ,lk;ngWfpd;w gpuNjrq;fspy; cs;s Rfhjhuj; 

njhopy;thz;ikahsu;fs;> ghjpf;fg;gLfpd;w ngz;fSf;F ftdpg;ig toq;Ftjw;F 

rpwe;j jahu;epiyAld; cs;sdu; vd;gij cWjpg;gLj;Jjy;.  

• ngz;fs; FOtpdu;fSf;F> jkJ nrhe;j r%fq;fspDs; ,e;eilKiwf;F vjpuhf 

vOe;J epw;gjw;fhd Mjuit toq;fp mtu;fis tYT+l;Ljy;.          
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Fwpf;Nfhs; 5.4 nghJr; Nritfs;> cl;fl;likg;G kw;Wk; r%fg; ghJfhg;G Mfpad gw;wpa 

nfhs;iffSf;F Vw;ghL nra;tjD}lhfTk;> Njrpastpy; nghUj;jkhdthwhf tPl;bDs;Sk; 

FLk;gj;jpDs;Sk; gfpug;gl;l nghWg;Gf;fis Cf;Ftpg;gjD}lhfTk; Cjpakw;w guhgupg;G 

kw;Wk; tPl;L Ntiyfis mq;fPfupj;J mtw;Wf;F ngWkjpaspj;jy;    

 

Fwpfhl;b 5.4.1: ghy;> taJ (15+> 15-24> 25-44> 45-54> 55-64 kw;Wk; 64+) kw;Wk; ,Ug;gplk; 

(efuk;/ fpuhkk;/ ngUe;Njhl;lk;) Mfpa fhuzpfspd; mbg;gilapy;> Cjpakw;w tPl;L kw;Wk; 

guhkupg;G Ntiyfspy; nrytplg;gl;l Neuj;jpd; tpfpjhrhuk; 

 

taJ kw;Wk; Gtpapay; miktplk; vd;gtw;Wf;fpzq;f> Cjpakw;w guhkupg;G Ntiy gw;wpa 

juTfs; fPOs;s ml;ltizapy; jug;gl;Ls;sd (njhifkjpg;G kw;Wk; Gs;sptpguj; 

jpizf;fsk;> 2017) 
 

juTg; gpupg;G  24 kzpNeu ehnshd;wpy; Cjpakw;w 
tPl;L kw;Wk; guhkupg;G Ntiyfspy; 
nrytpl;l Neuj;jpd; tpfpjhrhuk; % ,y;    

,yq;if  16.9 
ghy;epiy  

Mz;  6.8 
ngz;  25.4 
taJ  

15-24 7.6 
25-44 21.4 
45-54 19.4 
55-64 18 

65+ 14 

Jiw  

efu;g;Gwk; 16 
fpuhkg;Gwk;  17.2 
ngUe;Njhl;lj; Jiw  14.4 

 
2017Mk; Mz;bd; Neug; gad;ghL gw;wpa fUj;jha;T mwpf;ifapypUe;J ngwg;gl;l NkYs;s 

juTfs;> Cjpakw;w tPl;L kw;Wk; guhkupg;G Ntiyapy; Mz;fistpl ngz;fs; Kk;klq;F 

mjpfkhd Neuj;ijr; nrytpLfpd;wdu; vd;gijf; fhl;Lfpd;wJ. 

 

taJ mbg;gilapy; Nehf;Fifapy;> nghUshjhu kw;Wk; ,dtpUj;jpr; nraw;ghl;by; mjpf 

Kidg;Gld; nraw;gLk; kf;fs; FOtpdNu Cjpakw;w tPl;L kw;Wk; guhkupg;G Ntiyfspy; 

mjpf Neuj;ijr; nrytpLfpd;wdu;. efu;g;Gw kf;fSk; fpuhkg;Gw kf;fSk; Cjpakw;w tPl;L 

kw;Wk; guhkupg;G Ntiyfspy; nrytpLk; Neuk; fpl;lj;jl;l xNuasthfNt fhzg;gLfpd;wJ 

vd;gJld;> Gtpapay; miktplq;fs; ,t;tplaj;jpy; vj;jifa jhf;fj;ijAk; nrYj;jtpy;iy. 

rdj;njhif kw;Wk; Gs;sptpguj; jpizf;fsk; VyNtAs;s fUj;jha;Tf;fhd my;yJ 

rdj;njhiff; fzf;nfLg;Gf;fhd tpdhf;nfhj;jpy; Nkyjpf njhFjpf;$Wfisr; Nru;g;gjd; 

%yk; juTfs; njhFf;fg;gl KbAkhd tFjp 2 vd ,jid tFg;ghf;fk; nra;Js;sJ. 
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Kd;Ndw;wk;:  

• Njrpa nfhs;if Mtzk;: RgPl;rj;jpd; Nehf;F vDk; Njrpa nfhs;if MtzkhdJ> 

ngz;fSf;fhd ghupa nghUshjhu gq;fspg;ig mDkjpf;Fk; nghUl;L jukhd 

Foe;ijg; guhkupg;Gf;fhd Njitia xg;Gf;nfhz;Ls;sJ.  

• 2012 rdj;njhiff; fzf;nfLg;ghdJ> Cjpakw;w Ntiy gw;wpa Nfs;tpnahd;iwAk; 

cs;slf;fpapUe;jJld;> mt;tifahd Ntiyapy; ngz;fs; nra;Ak; gq;fspg;igAk; 

mq;fPfupj;Js;sJ.  

• gfy;Neu guhkupg;G epiyaq;fSf;fhd Vw;ghlhdJ> xU ngz;zpd; gps;isfis 

ahuhtJ ghu;j;Jf;nfhz;lhy; mg;ngz;zhy; rk;ghjpf;f KbAk; vd;gij czu;j;jp> 

Foe;ijg; guhkupg;G vd;gJ Cjpakw;w guhkupg;G Ntiy vd xg;Gf;nfhs;fpd;wJ.  

• Njrpa tPl;Lj;Njhl;l epfo;r;rpj;jpl;lkhdJ> Cjpakw;w rpwastpyhd tptrhaj;jpy; 

<LgLk; ngz;fis mq;fPfupf;fpd;wJ.  

• ,staJ Mz;fs; tPl;L Ntiyfis ngz;fSld; gfpu;e;Jnfhs;Sk; epiy mjpfupj;J 

tUtJld;> ,J gw;wpa r%fj;jpd; GyDzu;Tk; khw;wkile;J tUfpd;wJ.  

• ngUe;Njhl;lj; Jiwapy; gfy;Neu Foe;ijf; fhg;gfq;fs; epWtg;gl;L tUfpd;wd.     

 

,ilntspfs;: 

• ,d;Dk; xU nghUl;lhfNt vLj;Jf;nfhs;sg;glhj Cjpakw;w Ntiyf;fhd kjpg;Ngh 

my;yJ nghUshjhu epajpfspd; mbg;gilapyhd nrytplNyh toq;fg;gltpy;iy. 

• Cjpakw;w guhkupg;G Ntiy> xU Ntiyahf KOikahf mq;fPfupf;fg;gltpy;iy.  

• Cjpakw;w guhkupg;G NtiyahdJ> xU ngz; md;gpd; %yk; toq;f Ntz;ba mtsJ 

Ntiy vd;Nw fUjg;gLfpd;wJ. 

• Cjpakw;w guhkupg;G Ntiy gw;wp Fiwe;jstpy; fhzg;gLk; r%fj;jpd; GyDzu;T.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fwpf;Nfhs; 5.5 murpay;> nghUshjhu kw;Wk; nghJ tho;tpy; KbntLf;Fk; vy;yh epiyfspYk; 

ngz;fspd; KOikahdJk; tpidj;jpwdhdJkhd gq;fspg;igAk;> jiyikj;Jtj;Jf;fhd rk 

tha;g;Gf;fisAk; cWjpg;gLj;jy;  

 

Fwpfhl;b 5.5.1: Njrpa ghuhSkd;wq;fspYk; cs;@uhl;rp kd;wq;fspYk; ngz;fs; trkpUe;j 

Mrdq;fspd; tpfpjhrhuk; 

 

gupe;Jiufs;:  
 

• ,isQu;fs;> Kjpatu;fs; kw;Wk; khw;Wj;jpwdhspfs; MfpNahUf;fhd 

Cjpakw;w Ntiyf;fhd Njrpa mq;fPfhuk;. 

• guhkupg;G Ntiyapd; jPtpuj;jd;ik kw;Wk; khw;Wj;jpwdhspfSf;fhd my;yJ 

fhaKw;w MnshUtUf;fhd Kd;Njitg;ghLfs; vd;gtw;iw mbg;gilahff; 

nfhz;L> murhq;fk; mjw;fhd ngWkjpia my;yJ xUkzp Neuj;Jf;fhd 

nryit epu;zapj;jy;.   

• tPl;il mbg;gilahff; nfhz;l guhkupg;G Ntiyapd; nfsutk; gw;wpa Clf 

gpurhunkhd;iw Kd;ndLg;gjd; %yk;> r%fj;jpd; GyDzu;it mjpfupj;jy;.  
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Kd;Ndw;wk; 

,yq;ifahdJ cyfpd; KjyhtJ ngz; gpujkiuAk; murhq;fj;jpd; ngz; jiytiuAk; 

cUthf;fpa NghjpYk;> murpaypy; ngz;fis kpff; Fiwe;jstpy; nfhz;Ls;s khiyjPit 

jtpu;j;J Vida njw;fhrpa kw;Wk; Mrpa ehLfSld; xg;gpLifapy;> ,yq;ifapd; murpay; 

gjtpfspy; ngz;fspd; rhjid vd;gJ kpfTk; Nkhrkhd epiyapNyNa cs;sJ.  

 

,yq;ifapd; Njrpa Nju;jy;fs; Mizf;FOtpd; $w;Wg;gb> 2020Mk; Mz;by; ntWkNd 5.3% 

ngz;fNs ghuhSkd;wj;jpy; mq;fk; tfpf;fpd;wdu;. mjhtJ> 225 ghuhSkd;w Mrdq;fspy; 12 

Mrdq;fNs ngz;fshy; epug;gg;gl;Ls;sd. 

 

2004Mk; Mz;by;> 1.9% ngz;fs; khj;jpuNk cs;@uhl;rp kd;wq;fSf;F Nju;e;njLf;fg;gl;ldu;. 

Njrpa ghuhSkd;wq;fspd; cyfshtpa mikg;ghfTs;s> ghuhSkd;wq;fSf;fpilNaahd 

xd;wpak; vDk; mikg;G 193 ehLfspy; ,yq;iff;F 182MtJ ,lj;ij toq;fpAs;sJ (Kamdar, 

Women in Sri Lanka Make up 56% of Voters but only 5% of Legislators, 2020). 

 

,e;j vz;zpf;ifia mjpfupf;Fk; Kaw;rpapy;> Nju;jy;fspd; NghJ xt;Nthu; murpay; fl;rpAk; 

Fwpg;gpl;l vz;zpf;ifapyhd ngz;fs; gjtpf;Fg; Nghl;bapLtij cWjpg;gLj;Jfpd;w ,l 

xJf;fPl;L Kiwiknahd;W fhzg;gl Ntz;Lnkd;w fUj;J NknyOe;jJ. rptpy; r%fk; - 

gpujhdkhf ngz;fs; FOf;fs; - Kd;ndLj;j Njrpastpyhd gpurhuq;fSld; xd;wpize;J> 

kfspu; kw;Wk; rpWtu; tptfhu mikr;R ,jw;fhd gug;Giuia Nkw;nfhz;lJ. 

 

,k;Kaw;rpfspd; tpisthf> cs;@uhl;rp mjpfhurigfspy; ngz;fSf;fhd 25% ,l xJf;fPL 

cs;thq;fg;gl;L> 16Mk; ,yf;f cs;@uhl;rp mjpfhurig Nju;jy;fs; rl;lk; jpUj;jg;gl;lJ. 

,jidj; njhlu;e;J 2017Mk; Mz;L eilngw;w Nju;jypy; cs;@uhl;rp kd;wq;fspy; ngz;fspd; 

gpujpepjpj;Jtk; 2% ,ypUe;J 22% Mf mjpfupj;jJ. mjhtJ> 100 ,w;Fk; Fiwthf ,Ue;j 

ngz; cWg;gpdu;fspd; vz;zpf;if 200 tiu mjpfupj;jJld;> Fwpj;j Nju;jypy; nkhj;jkhf 

14>826 ngz; Ntl;ghsu;fs; Nghl;bapl;Lk; ,Ue;jdu;. njhifkjpg;G kw;Wk; Gs;sptpguj; 

jpizf;fsk; ,jid tFjp 3 kw;Wk; tFjp 4 vd tFg;ghf;fk; nra;tJld;> juTfs; NtW 

epWtdq;fSf;$lhf> KiwNa fpilf;ff;$baitahfTk; njhFf;fg;gl KbAkhditahfTk; 

cs;snjd;Wk; Fwpg;gpLfpd;wJ. 

,ilntspfs; 

• murpay; fl;rp fl;likg;Gf;fspy; Mzhjpf;f kdg;ghq;Ffs; njhlu;fpd;wik.  

• murpaypy; gpd;dpg;gpize;Js;s tha;nkhop uPjpapyhd> cstpay; uPjpapyhd kw;Wk; 

rpyNtis cly; uPjpapyhd td;Kiwfs; FLk;gj;jtu;fspd; vjpu;g;ig Vw;gLj;Jfpd;wJ. 

• gpurhu eltbf;iffSf;fhd mjpf nryT.  

• Fwpj;j ngz;> xU Kf;fpakhd murpay; FLk;gj;ijr; Nru;e;jtuhfNth my;yJ Kf;fpa 

murpay; jiytu; xUtupd; tpjit kidtpahfNth ,Ue;jhnyhopa> ngz; 

jiyikj;Jtk; Vw;Wf;nfhs;sg;glhik.   

       

gupe;Jiufs;:  
 

• ngz; murpay;thjpfSf;F vjpuhfg; Gupag;gLk; VNjDk; tbtpyhd td;Kiwr; 

nraYf;fhd jz;lidfs; Nju;jy;fs; Mizf;FOtpdhy; mwpKfg;gLj;jg;gl;L> 

mit fz;bg;ghf filg;gpbj;njhOfg;gl/eilKiwg;gLj;jg;gl Ntz;Lk;.     
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Fwpfhl;b 5.5.2: Kfhikj;Jtg; gjtpfspy; ngz;fspd; tpfpjhrhuk;  

 

Kd;Ndw;wk; 

• 2015Mk; Mz;by; xg;gPl;Lf;fhd njhlf;fg;Gs;spahf 23.7% vd;gJ epu;zapf;fg;gl;lJ. 

njhopy;El;g kw;Wk; mjNdhbize;j njhopy;thz;ikahsu;fs;> cau;njhopyu;fs; 

kw;Wk; Kfhikahsu;fs;> rpNu~;l mjpfhupfs; kw;Wk; rl;lkd;w cWg;gpdu;fs; vDk; 3 

tFjpfspy; gzpahw;Wfpd;w ngz;fisf; fzf;fpnyLj;J> 2019Mk; Mz;by; 

xl;Lnkhj;jkhf 28.4% ngz;fs; Kfhikj;Jtg; gjtpfspy; cs;sdu; (njhifkjpg;G 

kw;Wk; Gs;sptpguj; jpizf;fsk;> ,yq;if> 2019) 

• ngz;fSf;Fk; Mz;fSf;Fk; rkkhd thf;Fupik cz;L - 1931 ru;t[d thf;Fupik. 

2016Mk; Mz;bd; 1Mk; ,yf;f cs;@u; mjpfhurigfs; Nju;jy;fs; (jpUj;jr;) 

rl;lkhdJ> ngz;fSf;fhd 25% fl;lha ,l xJf;fPl;il mwpKfg;gLj;jp murpaypy; 

ngz;fspd; Fiwe;j gq;Fgw;Wifia eptu;j;jpg;gjw;F ehbaJ. ,j;jpUj;jr; rl;lj;jpd; 

gpd;du; eilngw;w Nju;jy;fspy; cs;@uhl;rpkd;w cWg;gpdu;fSs; 29.1% ngz;fshff; 

fhzg;gl;ldu; (,J> 2012 ,y; fhzg;gl;l 1.9% ,ypUe;J Vw;gl;l Neu;kiw khw;wkhFk;).  

• Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; gq;Nfw;gjw;F ngz;fSf;fhd jilfs; vJTkpy;iy – 

MdhYk; mj;jifa kl;lq;fs; FiwthfNt fhzg;gLfpd;wd.         

 

,J tFjp 1 Ir; Nru;e;j tFg;ghf;fj;Jldhd mLf;F 1 Fwpfhl;bahFk;. ,q;F 

njhifkjpg;G kw;Wk; Gs;sptpguj; jpizf;fsj;jpdhy; juTfs; VyNt njhFf;fg;gLfpd;wd. 

 

 

 

 

,ilntspfs; 

• nghJ epUthf mikg;Gf;fspy; ngz;fs; gpujpepjpj;Jtg;gLj;jg;gLfpd;wdu;. 

MdhYk;> cau; epUthf (nrayhsu;) kl;lj;jpy; kpff; FiwthNdhNu cs;sdu;. 

• njhopw;rq;fq;fk; kw;Wk; mur mikg;Gf;fspy; ngz;fspd; gpujpepjpj;Jtk; 

fhzg;gLfpd;wJ. MdhYk;> mtw;wpYs;s jiyikj;Jtg; gjtpfspy; my;yJ 

gjtpjhq;Feu;fSf;fhd ,lj;jpy; kpff; Fiwe;jsthNdhNu cs;sdu;.  

• Fwpj;jrpy tifahd njhopy;fspDs; Eiotjw;Fk;> Fwpj;jrpy Kfhikj;Jtg; 

gjtpfis tfpg;gjw;Fk;> epiyA+d;wpa fw;gpjq;fSldhd kdg;ghq;Ffs; (Stereo 

typical attitudes) fhzg;gLfpd;wd.      



43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fwpf;Nfhs; 5.6 rdj;njhif kw;Wk; mgptpUj;jp gw;wpa ru;tNjr khehl;bd; nraw;ghl;L 

epfo;r;rpj;jpl;lk;> nraw;ghl;Lf;fhd gP[pq; jsk;> kw;Wk; mtw;wpd; kPsha;T khehLfspd; 

ngWNgw;W Mtzq;fs; vd;gtw;wpy; cld;gl;lthW ghypay; kw;Wk; ,dtpUj;jp Rfhjhuk;> 

,dtpUj;jprhu; cupikfs; Mfpatw;Wf;fhd cyfshtpa mZfiy cWjpg;gLj;Jjy;     

 

Fwpfhl;b 5.6.1: ghypay; cwTfs;> fUj;jil gad;ghL kw;Wk; ,dtpUj;jp Rfhjhuf; ftdpg;G 

njhlu;gpy; jftywpe;J RaKbTfis vLf;Fk; 15–49 taJila ngz;fspd; tpfpjhrhuk;  

 

Kd;Ndw;wk;  

2016 ,y; Nkw;nfhs;sg;gl;l kf;fs;njhif kw;Wk; Rfhjhuk; gw;wpa fUj;jha;tpypUe;J 

ngwg;gl;l juTfs;> jpUkzkhd ngz;fSs; 35% MNdhu; fUj;jil rhjdq;fs; vtw;iwAk; 

gad;gLj;Jtjpy;iy vdj; njuptpf;fpd;wJ. 5% – 8% cg-Njrpa Vw;wj;jho;Tld;> gjpd;ktaJf; 

fu;g;gq;fspd; tpfpjk; 4.6% Mff; fhzg;gLfpd;wd. ,jd; tpisthf> ,yq;ifapy; ehshe;jk; 

650 ghJfhg;gw;w fUf;fiyg;Gf;fs; eilngWtjhf kjpg;gplg;gl;Ls;sJ. ,e;j vz;zpf;if 

Fiwtile;jjw;fhd mz;ikf;fhy rhd;W vJTkpy;iy. NkYk; 80% fUf;fiyg;Gf;fs; 30 

taJf;F Nkw;gl;l jpUkzkhd ngz;fspdhy; mZfg;gLtjhfTk; kjpg;gplg;gl;Ls;sJ 

(njhifkjpg;G kw;Wk; Gs;sptpguj; jpizf;fsk;> ,yq;if> 2016) 

 

gjpd;ktaJf; fu;g;gq;fs;> ghJfhg;gw;w fUf;fiyg;Gf;fs; kw;Wk; tajhd ngz;fs; 

ghJfhg;gw;w fUf;fiyg;Gf;fSf;fis mZFjy; vd;gd> ngz;fSf;F cupaNeuj;jpyhd 

jfty;fSk; tpUg;gj;njupTk; ,y;yhj epiyiaNa Rl;bf;fhl;Lfpd;wd. fUj;jil gad;ghl;by; 

fhzg;gLk; Nghf;Ffs;17 1987Mk; Mz;bypUe;J 2016Mk; Mz;L tiu ngz;fspd; fUTWk; 

tsj;ij ,y;yhnjhopj;jy; (female sterilization) vDk; tplaj;jpy; tPo;r;rpiaAk;> etPd 

fUj;jil Kiwikfspd; gad;ghl;by; mjpfupg;igAk; fhl;Lfpd;wd. 

 

,J> ru;tNjr uPjpapy; epWtg;gl;l Kiwik xd;iwf; nfhz;buhj mLf;F 3 Fwpfhl;bahFk;. 

vdpDk;> njhifkjpg;G kw;Wk; Gs;sptpguj; jpizf;fsk; ,jid tFjp 2 Mf tFg;ghf;fk; 

nra;fpd;wJ. ,lk;ngWfpd;w rdj;njhiff; fzf;nfLg;G kw;Wk; fUj;jha;Tfs; vd;gtw;Wf;F 

Gjpa njhFjpf;$Wfisr; Nru;g;gjd;%yk; ,jw;fhd juTfs; njhFf;fg;gl KbAk;. 

gupe;Jiufs;:  
 

• RahjPd Mizf;FOf;fs;> jdpahu; Jiwrhu; rigfs; Kjypa midj;Jf;Fkhd 

epakdq;fspy; ghy;epiyrhu; rkepiyj;jd;ikia fl;lhakhdjhf;Fjy;.  

• Foe;ijg; guhkupg;G rhu;e;j nghWg;Gf;fs; fhuzkhf Kfhikj;Jtg; gjtpfspy; 

ngz;fspd; tpfpjhrhuk; Fiwthff; fhzg;gLkhf ,Ue;jhy;> vy;yh murhq;fj; 

jpizf;fsq;fSk; gfy;Neu Foe;ijg; guhkupg;G fhg;gf trjpfisf; 

nfhz;bUf;Fk; tifapy; juKau;j;jg;gl Ntz;Lk;.  
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,ilntspfs; 

• ,yq;ifapy; ghypay;rhu; tpUg;gj;njupTfs; kw;Wk; ,dtpUj;jp Rfhjhuk; vd;gd 

njhlu;ghf jftywpe;J KbntLj;jy; gw;wpa Fwpg;ghd juTfs; fhzg;glhik.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Fwpfhl;b 5.6.2: ghypay; kw;Wk; ,dtpUj;jp Rfhjhuf; ftdpg;G> mjw;fhd jfty;fs; kw;Wk; 

fy;tp vd;gtw;iw 15–49 tajhd ngz;fs; mZFtij cj;juthjg;gLj;Jk; rl;lq;fisAk; 

xOq;FtpjpfisAk; nfhz;l ehLfspd; vz;zpf;if  

 

Kd;Ndw;wk; 

,dtpUj;jp Rfhjhuk;> Rfhjhuf; fy;tp kw;Wk; FLk;gf; fl;Lg;ghL vd;gd cs;@u; kl;lq;fspy; 

mZfg;gLtij cWjpg;gLj;Jtjw;fhd nfhs;iffisAk; topfhl;LnewpfisAk; ,yq;if 

tFj;jikj;Js;sJ. 1998Mk; Mz;bd; rdj;njhif kw;Wk; ,dtpUj;jp Rfhjhuf; nfhs;if> 

Njrpa jha;-Nra; Rfhjhuf; nfhs;if> FLk;g Rfhjhug; gzpafj;ij epWtpaikAk; mjd; 

tpisthd FLk;gf; fl;Lg;ghl;L topfhl;LnewpfSk;> kw;Wk; Ntiyj;jsj;jpy; ,lk;ngWk; 

ghypay; njhe;juT gw;wpa Njrpa topfhl;Lnewpfs; Mfpait mj;jifa Vw;ghLfSf;fhd 

cjhuzq;fshFk;. ,J> juTfis Nrfupg;gjw;fhf ru;tNjr uPjpapy; epWtg;gl;l Kiwik 

xd;iwf; nfhz;buhj mLf;F 3 Fwpfhl;bahFk;. njhifkjpg;G kw;Wk; Gs;sptpguj; jpizf;fsk; 

,jid gpuhe;jpa my;yJ cyfshtpa kl;lq;fSf;F Nenuhj;jjhfTs;s Fwpfhl;bahf 

tFg;ghf;fk; nra;fpd;wJ. 

 

,ilntspfs; 

• ghypay; kw;Wk; ,dtpUj;jp Rfhjhuj; jfty;fs; gpujhdkhfg; ngz;fSf;F cupait 

vd;W Mz;fs; fUJfpd;wdu; vd;gJld;> mtu;fs; cs;@u; kl;lj;jpyhd mj;jifa 

jfty;fisg; ghu;g;gJkpy;iy.   

 

 

 

 

 

 

 

gupe;Jiufs;:  
 

• FLk;gf; fl;Lg;ghL gw;wpa MNyhridAk; mjw;fhd cjtpAk; r%f kl;lj;jpy; 

cupa Neuj;jpy; toq;fg;gl Ntz;Lk;.  

• nghJ Rfhjhu FLk;gyey cj;jpNahfj;ju;> ,dtpUj;jp Rfhjhuk; kw;Wk; 

fUj;jil Kiwikfs; gw;wp fztd;> kidtp ,UtUlDk; Nru;e;J fijf;f 

Ntz;Lk;.   

 

 

 

 

 

 

 

 

gupe;Jiufs;:  
 

• vy;yhf; nfhs;iffSk; epfo;r;rpj;jpl;lq;fSk; ngz;fSld; Nru;j;J Mz;fisAk; 

cs;slf;Fk; tifapy; tpupTgLj;jg;gl Ntz;Lk;.  
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Fwpf;Nfhs; 5.a nghUshjhu tsq;fSf;fhd rk cupikfisg; ngz;fSf;F toq;Ftjw;Fk;> 

mNjNghd;W Njrpa rl;lq;fSf;fpzq;f fhzp kw;Wk; NtW tbtq;fspyhd Mjdq;fs; kPJs;s 

cupj;jhe;jd;ik kw;Wk; fl;Lg;ghL> epjprhu; Nritfs;> kuGupik kw;Wk; ,aw;if tsq;fs; 

vd;gtw;iw mtu;fs; mZFtjw;Fkhd rPu;jpUj;jq;fis Nkw;nfhs;sy;.       

 

Fwpfhl;b 5.a.1:(a) ghy; mbg;gilapy;> tptrhaf; fhzpkPJ cupj;jhe;jd;ikia my;yJ 

ghJfhg;ghd cupikfisf; nfhz;Ls;s nkhj;j tptrha kf;fs;njhifapdupd;> kw;Wk; (b) 

cupikf;fhy tifapd;gb> tptrhaf; fhzpapd; nrhe;jf;fhuu; my;yJ cupik 

nfhz;ltu;fSf;fpilNa ngz;fspdJ gq;fpd; tpfpjhrhuk;  

 

Kd;Ndw;wk;  

fhzpf; fl;lisr;rl;lj;jpYk; tof;fhw;Wr; rl;lj;jpYk; cs;s Vw;ghLfSf;F mg;ghy; Mjd 

cupikfisAk; kuGupikiaAk; ngz;fs; nfhz;Ls;sdu;. tof;fhw;Wr; rl;lq;fspd;kPjhd 

kPsha;nthd;W jw;NghJ ,lk;ngWfpd;wJ. ghy;epiyrhu; ghugl;rj;Jf;fhd Vw;ghLfisf; 

nfhz;Ls;s fhzpf; fl;lisr;rl;lk; kPjhd rPu;jpUj;jq;fSk; Nkw;nfhs;sg;gl;L 

tUfpd;wNghjpYk;> mit kpf ke;jfjpapNyNa ,lk;ngWfpd;wd. 

  

 

 

 

 

 

Fwpfhl;b 5.a.2:(a) fhzpf;fhd cupj;jhe;jd;ikf;F kw;Wk; /my;yJ fl;Lg;ghl;Lf;F 

ngz;fSf;Fs;s rkkhd cupikfis cj;juthjg;gLj;Jfpd;w rl;lr; rl;lfj;ijf; 

(tof;fhw;Wr; rl;lk; cl;gl) nfhz;l ehLfspd; tpfpjhrhuk;. 

 

1923 Mk; Mz;bd; jpUkzkhd ngz;fspd; Mjdf; fl;lisr;rl;lkhdJ jpUkz Mjd 

cupikfs; gw;wpa ,yq;ifapd; nghJr;rl;lkhFk;. xU ngz;> mtsJ fztupd; rk;kjkpd;wp> 

VNjDk; mirAk; my;yJ mirah Mjdj;ij itj;jpUg;gjw;F ,r;rl;lk; mDkjpf;fpd;wJ. 

,e;j Vw;ghlhdJ> jpUkzj;jpd;NghJ xU ngz;Zf;Fr; nrhe;jkhfTs;s vy;yh 

Mjdq;fSf;Fk;> jpUkzj;jpd; gpd;du; mts; ifafg;gLj;Jfpd;w Mjdq;fSf;Fk; 

Vw;GilajhFk;. 

 

 

  

 

 

 

gupe;Jiufs;: 
 

• etPdkhdJk; gy;NtW tifapyhdJkhd fUj;jil Kiwikfs; gw;wpa 

Nkyjpfj; jfty;fisAk; mtw;Wf;fhd mZfiyAk; ngz;fSf;F toq;Fjy;. 

 

gupe;Jiufs;:  
 

• ngz;fSf;F MjuthfTs;s Fwpg;ghd rl;lthf;fq;fs; gw;wp ngz;fSf;F 

kj;jpapy; mjpf tpopg;Gzu;it Vw;gLj;jy;. 
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Fwpf;Nfhs; 5.b ngz;fSf;fhd tYT+l;liy Cf;Ftpf;Fk; nghUl;L> ,aYikg;gLj;jf;$ba 

njhopy;El;gtpaypd; -mjpYk; Fwpg;ghf jfty; njhlu;ghly; njhopy;El;gtpaypd;- gad;ghl;il 

mjpfupj;jy;.    

 

Fwpfhl;b 5.b.1 xU ifj;njhiyNgrpia nrhe;jkhf itj;jpUf;fpd;w jdpegu;fspd;> ghy; 

mbg;gilapyhd> tpfpjhrhuk; 

 

njhopy;El;gtpay; vd;W tUk;NghJ Mz;fSk; ngz;fSk; ifj;njhiyNgrpfisAk;> NtW 

,yj;jpudpay; rhjdq;fisAk; mj;Jld; mit gw;wpa mwpitAk; nfhz;bUg;gjw;fhd 

milahsf;Fwpahf gpd;tUtd gad;gLj;jg;glyhk;. jhk; tpUk;Gfpd;w njhopy;El;gtpaiyg; 

gad;gLj;Jtjw;Fk;> mjidg; nghUshjhu mk;rq;fSf;F cgNahfpg;gjw;Fkhd Rje;jpuj;ijf; 

nfhz;bUf;Fk; rhj;jpaj;Jf;fhd xU FwpaPlhfTk; ,jid Nehf;fyhk;. 

 

,yq;ifapy; cs;stu;fspd; xl;Lnkhj;j fzpdp mwpT 32% MFk;. 2018 Mk; Mz;by; ,J 

27.5% Mff; fhzg;gl;lJ. ,j;juTfis NkYk; gpupj;J Nehf;fpdhy;> 2020 ,y; elhj;jg;gl;l 

fUj;jha;Tfspd; KbTfSf;fika> 33.9% Mz;fSk; 30.4% ngz;fSk; fzpdp mwpT 

ngw;Ws;stu;fshff; fhzg;gLfpd;wdu; (njhifkjpg;G kw;Wk; Gs;sptpguj; jpizf;fsk;> 

,yq;if> 2020). 2020 Mk; Mz;by; ,yq;ifau;fspd; b[pl;ly; mwpT tpfpjk; 49.5% MFk;. 

,jpy;> Mz;fs; 53% MfTk; ngz;fs; 46.2%  MfTk; fhzg;gLfpd;wdu;. 

 

ru;tNjr njhiyj;njhlu;G xd;wpaj;jpd; fUj;Jg;gb> 2020 Mk; Mz;by;> ,yq;ifapy; 

xt;nthU 100 NgUf;Fk; 138.8 ifj;njhiyNgrp ,izg;Gf;fs; fhzg;gl;ld.43  

 

 

 

                                                     

                                                                                                                                                                            

                                                                                                     

Fwpf;Nfhs; 5.c ghy;epiy rkj;Jtj;ij Nkk;gLj;Jjy; kw;Wk; vy;yh kl;lq;fspYk; cs;s 

rfy ngz;fspdJk; ngz;gps;isfspdjk; tYT+l;ly; Mfpatw;Wf;fhd rupahd 

nfhs;iffisAk; mKyhf;ff;$ba rl;lthf;fq;fisAk; Vw;Gr;nra;J tYg;gLj;Jjy;. 

 

Fwpfhl;b 5.c.1 ghy;epiy rkj;Jtk; kw;Wk; ngz;fspd; tYT+l;ly; vd;gtw;iwf; fz;fhzpj;J 

mtw;Wf;fhd nghJ xJf;fPLfisr; nra;tjw;fhd Kiwikfisf;nfhz;l ehLfspd; 

tpfpjhrhuk;. 

 

Kd;Ndw;wk;  

 
43 https://www.theglobaleconomy.com/Sri-Lanka/Mobile_phone_subscribers_per_100_people/ 

gupe;Jiufs;:  
 

• fpuhkg;Gwg; ngz;fSf;fhd> mjpYk; Fwpg;ghf njhiyNgrpj; njhlu;ghlYf;fhd 

rkpf;iQfs; NkhrkhfTs;s my;yJ Fiwe;jstpyhd njhiyj;njhlu;ghly; 

trjpfisf;nfhz;l fpuhkpag; ngz;fSf;F Vw;w Fwpg;ghd jahupg;Gf;fis 

my;yJ Nritg;nghjpfis cUthf;FkhW njhiyj;njhlu;G epWtdq;fis 

Cf;Ftpj;jy;. 
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fle;j 3 Kjy; 4 Mz;LfSf;Fs; ,yq;ifapy; njhlq;fg;gl;l ghy;epiy rkj;Jtj;Jf;fhd 

nghJepjpfisf; fz;fhzpg;gjw;fhd xU Kiwikapayhf> ghy;epiyrhu;e;J gjpypWf;Fk; 

tuTnryTj;jpl;lk; (Gender Responsive Budgeting) fhzg;gLfpd;wJ. ,j;jifa tuTnryTj;jpl;l 

cUthf;fj;Jf;fhd ,aYikiaf; fl;bnaOg;Gtjw;fhd nraw;ghL jw;NghJ ,yq;ifapYs;s 

gy;NtWgl;l murhq;fj; jpizf;fsq;fSf;fpilNa Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;wJ. 

ghy;epiyrhu;e;J gjpypWf;Fk; tuTnryTj;jpl;lk; (GRB) gw;wpa Nehf;nfy;iyaply; Ma;Tfs; 

(Scoping Studies) Nkw;nfhs;sg;gl;L Kf;fpa nrayhw;Wiff; Fwpfhl;bfs; tpiutpy; 

cUthf;fg;glTs;sd. 

 

,ilntspfs; 

• GRB gw;wpa nfhs;if / my;yJ mj;jifa nfhs;iff;fhd Mjupj;Jthjply; ,y;iy. 

• cg-Njrpa kl;lj;jpyhd GRB fz;fhzpg;G ,y;iy. 

• Jiw uPjpapyhd tuTnryTj;jpl;lg; gFg;gha;T ,y;iy. 

 

,J> ru;tNjr uPjpapy; epWtg;gl;l Kiwikapaiyf; nfhz;buhj mLf;F 3 Fwpfhl;bahFk;. 

vdpDk; rdj;njhif kw;Wk; Gs;sptpguj; jpizf;fsk; ,f;Fwpfhl;bia 3 kw;Wk; 4 vd;wthwhf 

tFg;ghf;fk; nra;Js;sJ. ,jw;fhd juTfs; Vida Kftuhz;ikfSf;$lhf 

fpilf;ff;$baitahf cs;sJld; mk;Kftuhz;ikfspdhy; njhFf;fg;glTk; 

KbAkhditahf cs;sd. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

  

gupe;Jiufs;:  
 

• ghy;epiyrhu;e;J gjpypWf;Fk; tuTnryTj;jpl;lj;ijj; jahupg;gjw;fhd Mjuit 

Cf;Ftpj;J mJ njhlu;ghd ,aYikfisf; fl;bnaOg;GjYk; ngz;fs; 

mikg;Gf;fSf;fpilNa njhlu;r;rpahd nraw;ghlhf ,J Nkw;nfhs;sg;gLtij 

cWjpg;gLj;jYk;. 
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mj;jpahak; 6: SDG 16 Kd;Ndw;wk;> ,ilntspfs; kw;Wk; gupe;Jiufs;  

mj;jpahak; 3 ,y; cs;s ml;ltizapy; Rl;bf;fhl;bAs;sthW> SDG 16 MdJ nkhj;jkhf 

23 Fwpfhl;bfisf; nfhz;Ls;sJ. mtw;Wnfjpuhd jkJ Kd;Ndw;wj;ij ehLfs; mwpf;ifapl 

KbAk;. ,yq;if murhq;fj;jplk; jw;NghJ fpilf;fj;jf;fitahf cs;s juTfis 

mbg;gilahff;nfhz;L> ,yq;if> mf;Fwpfhl;bfSs; 5 Fwpfhl;bfs; njhlu;ghf khj;jpuNk 

mwpf;ifapl KbAk;. juTfs; ,y;yhj fhuzj;jpdhy; ,yq;ifapdhy; mwpf;ifapl 

KbahJs;s Fwpfhl;bfSf;fhf> mwpitf; fl;bnaOg;Gjy; vDk; ghlg;gug;gpy; RUf;fkhd 

,w;iwg;gLj;jy; xd;W toq;fg;gl;Ls;sJ. 

Fwpf;Nfhs; 16.1 vy;yh ,lq;fspYk; rfy tbtq;fspYkhd td;KiwfisAk; mtw;Wld; 

njhlu;Gila ,wg;G tpfpjq;fisAk; fzprkhff; Fiwj;jy;. 

 

Fwpfhl;b 16.1.1: ghy; kw;Wk; taJ mbg;gilapy;> xt;Nthu; 100>000 NgupYk; Ntz;Lnkd;Nw 

nfhiynra;ag;gl;ltu;fspd; vz;zpf;if 

 

Kd;Ndw;wk;  

Nghijg;nghUs; kw;Wk; Fw;wq;fs; gw;wpa I.eh. mYtyfkhdJ (UNODC) 2014 ,y; kdpjf; 

nfhiyfs; gw;wpa cyfshtpa Ma;T vDk; mjdJ Ma;tpy;> Ntz;Lnkd;Nw Gupag;gLk; 

kdpjf;nfhiyfs; gw;wpa tiutpyf;fzj;ij tFj;Js;sJ. me;j tiutpyf;fzj;jpd;gb> 

“gue;jstpyhd td;Kiw kuzq;fSf;Fs;> Ntz;Lnkd;Nw Gupag;gLk; kdpjf;nfhiyfspd; 

Kf;fpa %yf;$W ahnjdpy; mjid Neubahfg; Gupfpd;wtUf;Fs;s KOikahd nghWg;ghFk;. 

mjdhy; mg;nghWg;ghdJ> Aj;jk; my;yJ Nkhjy;fs;> Ra J}z;lypdhy; Vw;gLk; kuzk; 

(jw;nfhiy) vd;gtw;Wld; Neubj; njhlu;Gila nfhiyfs; mj;Jld; rl;lj;jiyaPLfs; 

fhuzkhd nfhiyfs; my;yJ epahag;gLj;jj;jf;f nfhiyfs; (jw;fhg;G Nghd;wit) 

vd;gtw;wpDs; cs;slq;fhjjhFk;. 

 

2015 Mk; Mz;by; 100>000 NgUf;F 2.3 Ngu; vd;gJ mbg;gil tpfpjkhff; fhzg;gl;lJld;> 

mjpy; 100>000 NgUf;F 3.7 Mz;fs; kw;Wk; 1 ngz; vdTk; fhzg;gl;lJ. 2018 ,y; 

,yq;iff;fhd tpfpjk; 100>000 NgUf;F 2.42 rk;gtq;fshf epuw;gLj;jg;gl;lJld; mjd; 

nkhj;jj;njhif 514 MfTk; ,Ue;jJ. 

 

Ntz;Lnkd;Nw nra;ag;gl;l nkhj;j nfhiyr; rk;gtq;fs; njhlu;gpy; Nkyjpff; 

fz;Nzhl;lj;ijr; nrYj;Jk;Kfkhf> ,yq;ifg; nghyp]huhy; ntspaplg;gl;l 

Gs;sptpguq;fis ehk; Nehf;fyhk;. mit xt;Nthu; Mz;Lf;Fkhd Jy;ypakhd 

vz;zpf;iffisf; fhz;gpf;fpd;wd. 2020 ,y; mwpf;ifaplg;gl;l nfhiyr; rk;gtq;fspd; 

nkhj;j vz;zpf;if 464 MFk;. ,j;njhifahdJ 2019 ,y; 479 MfTk;> 2018 ,y; 489 MfTk; 

fhzg;gl;lJ.44 ,yq;ifg; nghyp]huhy; ntspaplg;gl;l juTfs;> ghy; mbg;gilapy; 

NtWgLj;jpj; njhFf;fg;gl;lit my;y. ,jdhy; ghjpf;fg;gl;ltu;fspdNjh> my;yJ 

Fw;wkpioj;jtu;fspdNjh ghypdj;ij mwpe;Jnfhs;tJ rhj;jpakpy;iy. vt;thwhapDk;> ,e;j 

 
44 https://www.police.lk/index.php/item/138-crime-statistics 

https://www.police.lk/index.php/item/138-crime-statistics
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vz;zpf;iffs; ,f;Fw;wj;jpd; Fiwe;Jnry;Yk; Nghf;ifr; Rl;bf;fhl;LtJld;> ghuJ}ukhd 

,f;Fw;wr; rk;gtq;fs; Fiwe;Js;sikf;fhd rpy mwpFwpfisAk; toq;Ffpd;wJ. 

 

,J mLf;F 1 Fwpfhl;bahFk; vd;gJld;> ,jw;fhd njhifkjpg;G kw;Wk; Gs;sptpguj; 

jpizf;fsj;jpd; tFg;ghf;fkhdJ juTfs; njhlu;r;rpahfj; njhFf;fg;glf;$ba tFjp 1 

MfTk; cs;sJ. 

 

,ilntspfs; 

• ghjpf;fg;gl;ltu;fspd; taJg;gpupT my;yJ ghy; gw;wpa vj;jfty;fSk; nghyp]huhy; 

toq;fg;gLtjpy;iy. 

• re;Njf egnuhUtUf;F Fw;wj;jPu;g;gspg;gjw;fhd / Fw;wr;rhu;j;jiyr; nra;tjw;fhd fhy 

mtfhrk; kpfTk; mjpfkhFk;. 

 

 

 

 

Fwpfhl;b 16.1.2: ghy;> taJ kw;Wk; fhuzk; Mfpa mbg;gilfspy;> xt;Nthu; 100>000 

kf;fSf;Fk; ,ilapy; fhzg;gLk; NkhjYld; njhlu;Gila ,wg;Gf;fs;. 

 

NkhjYld; njhlu;ghd ,wg;Gf;fs;> Aj;jj;Jld; njhlu;ghd ,wg;Gf;fistpl gue;jit MFk;. 

Vnddpy; mJ rhjhuz nghJkf;fis my;yJ Nghupl ,ayhj tPuu;fis ,yf;Fitj;jy; 

Nghd;w Aj;jf;Fw;wq;fis Vw;gLj;Jk; nfhiyfis my;yJ xUjiyg;gl;rkhd nfhiyfs;> 

gLnfhiyfs; kw;Wk; ,dg;gLnfhiyfs; Nghd;w NkhjYld; ,ize;j nfhiyfs; vd;gtw;iw 

cs;slf;Ffpd;wik MFk;.  (The United Nations office of Drugs and Crime statistics, 2021). 

 

2018 Mk; Mz;by; ,yq;ifapy; NkhjYld; njhlu;Gila 2 kuzq;fs; Vw;gl;Ls;sjhf cyf 

tq;fp mwpf;ifapl;Ls;sJ. 

 

,ilntspfs; 

• juTfs; ghy; mbg;gilapy; gpupf;fg;gl;litahf ,y;iy. 

 

Fwpfhl;b 16.1.3: fle;j 12 khjq;fspy; cly;> cs kw;Wk; ghypay; uPjpapyhd td;KiwfSf;F 

cs;shfpa kf;fspd; tpfpjhrhuk;. 

 

Kd;Ndw;wk;  

,e;j Fwpfhl;b gw;wp mwpf;ifapLtjw;fhd juT Nrfupg;G Kjd;Kjyhf milahsk; 

fhzg;gl;lNghJ> ,yq;ifapy; cly;> cs kw;Wk; ghypay; uPjpapyhd td;Kiwfis 

vjpu;nfhz;l kf;fspd; tpfpjhrhuk; 62.6 Mff; fhzg;gl;lJ. 45. 

 
45 www.statistics.gov.lk/sdg/index.php/sdg/indicator/16/1/3 

gupe;Jiufs;:  
 

• juTfs; ,d;Dk; tpgukhd Kiwapy; Nrfupf;fg;gl;L epuw;gLj;jg;gLjy; Ntz;Lk;. 

 

http://www.statistics.gov.lk/sdg/index.php/sdg/indicator/16/1/3
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,ilntspfs; 

juTfs; ghy; mbg;gilapy; gpupf;fg;gltpy;iy vd;gjhy; vj;jid ngz;fs; ,f;Fw;wq;fisg; 

Gupe;Js;sdu; vd;gijf; fz;lwptJ rpukkhFk;. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

Fwpfhl;b 16.1.4: jhk; trpf;Fk; gFjpiar; Rw;wp jdpahf flg;gij ghJfhg;ghf czUk; 

kf;fspd; tpfpjhrhuk;. 

 

,yq;ifapYs;s If;fpa ehLfs; rdj;njhif epjpak; (UNFPA) nghJg;Nghf;Ftuj;jpy; ghypay; 

njhe;juT vd;w gpur;rpid ve;jsTf;F fhzg;gLfpd;wJ vd;gijg; Gupe;Jnfhs;tjw;F mJgw;wp 

ehl;bd; KjyhtJ Njrpastpyhd fUj;jha;nthd;iw elhj;jpaJ. 90% ngz;fs;> jkJ 

tho;ehspy; Mff;Fiwe;jJ xUKiwahtJ nghJg; Ng&e;JfspYk; Gifapujq;fspYk; 

rpytifahd my;yJ NtWtifahd ghypay; njhe;jutpdhy; ghjpf;fg;gl;Ls;sdu; vd;gij 

,f;fUj;jha;Tf;fhd Muk;gj; jfty; Nrfupg;G ntspg;gLj;jpaJ46. mtu;fSs; 4% ngz;fs; 

khj;jpuNk mj;jifa rk;gtq;fs; gw;wp nghyp]huplk; Kiwapl;Ls;sjhfTk; ,f;fUj;jha;T 

NkYk; Fwpg;gpLfpd;wJ. 

 

nrhy;yg;gl;lthW mUfpYs;s gFjpapd; xl;Lnkhj;jg; ghJfhg;G gw;wpa Neubahd 

gpujpgypg;ghf ,y;yhtpl;lhYk;> fy;tp> njhopy;rhu; nraw;ghLfs; my;yJ mUfpYs;s re;ijf;F 

czTfs; thq;Ftjw;fhfr; nry;Yjy; Nghd;w nraw;ghLfSf;Fg; gpd;du; jj;jkJ tPLfis 

milAk;NghJ kf;fspy; miuthrpg;Ngu; vjpu;nfhs;Sk; #o;epiyfis ,J gpujpgypf;fpd;wJ. 

,JNghd;w rk;gtq;fs; gw;wp kpff;Fiwe;jstpy; Kiwg;ghL nra;tjhdJ> mJ njhlu;gpy; 

mjpfhupfspdhy; vLf;fg;gl;l eltbf;iffspd; jPtpuj;jd;ikiaAk; mj;jifa 

eltbf;iffspy; nghJkf;fSf;Fs;s ek;gpf;ifiaAk; gpujpgypf;fpd;wJ. 

 

vdNt> kf;fs; trpf;fpd;w gFjpfspYk; mjidr; #oTs;s gFjpfspYk; ghJfhg;ig 

cWjpg;gLj;Jtjd; Kf;fpaj;Jtj;ij ,e;j Ma;T Kd;Dupikg;gLj;Jfpd;wJ. mj;Jld; 

epiyikfis Kd;Ndw;Wtjw;fhf njhlu;r;rpahd Kiwapy; jfty;fisf; fz;fhzpj;J 

Nrfupg;gjw;F> ghy;epiyiag; gpujhdkag;gLj;jp ,j;jifa gq;Fjhuu;fSf;F kj;jpapYk;> 

nghJthf kf;fsplj;jpYk; ghy;epiy mbg;gilapyhd td;Kiwfs; gw;wpa tpopg;Gzu;it 

Vw;gLj;JtJ Kf;fpakhd tplakhff; fhzg;gl;lJ. 

 

 

 
46 https://srilanka.unfpa.org/sites/default/files/pub pdf/Online_DoesSheTravelSafe_Report%2001032019-

compressed_1.pdf 
 

gupe;Jiufs;:  
 

• FLk;gq;fs; gw;wpa rdj;njhiff; fzf;nfLg;Gf;Fk; Gs;sptpguf; 

fUj;jha;Tf;Fkhd tpdhf;nfhj;jpy; Gjpa Nfs;tpfisr; Nru;g;gjd;%yk; juTfs; 

Nrfupf;fg;gl Ntz;Lk;. 

 

https://srilanka.unfpa.org/sites/default/files/pub%20pdf/Online_DoesSheTravelSafe_Report%2001032019-compressed_1.pdf
https://srilanka.unfpa.org/sites/default/files/pub%20pdf/Online_DoesSheTravelSafe_Report%2001032019-compressed_1.pdf
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Fwpf;Nfhs; 16.2 J~;gpuNahfk;> Ruz;ly;> tzpf Nehf;fj;Jldhd kdpjf;flj;jy; kw;Wk; 

rpWtu;fSf;F vjpuhd rfy tbtq;fspYkhd td;Kiw kw;Wk; rpj;jputij vd;gtw;iw 

KbTWj;jy; 

 

Fwpfhl;b 16.2.1: fle;j khjj;jpy; guhkupg;ghsu;fspdhy; VNjDk; cly;uPjpahd jz;lid 

kw;Wk; / my;yJ cstpay; uPjpapyhd fLikahd jPq;Ffis mDgtpj;j 1-17 taJila 

rpWtu;fspd; tpfpjhrhuk; 
 

Foe;ijfisg; ghJfhg;gjw;fhd gzpg;ghiziaf; nfhz;l If;fpa ehLfspd; Kftuikg;ghd 

(UNICEF) epWtdj;jpd; fUj;Jg;gb> ,yq;ifapy; Njrpa rpWtu; ghJfhg;Gr; rl;lfnkhd;Wf;fhd 

gw;whf;Fiw fhzg;gLfpd;wJ. mjhtJ> xU gps;isf;F cly;rhu; jz;liz my;yJ fLk; 

jPq;F ,iof;fg;gLk; xU Fwpg;ghd #o;epiyf;F vt;thW gjpypWg;gJ vd;gJ gw;wpa> ed;F 

jahupf;fg;gl;L Njrpa mstpy; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l topfhl;LnewpfNsh juepakq;fNsh 

fhzg;gltpy;iy. 
 

,e;epWtdk; NkYk; Fwpg;gpLifapy;> gy r%fq;fs; rpWtu;fspd; Njitfis Kd;$l;bNa 

fz;lwpe;J mtw;Wf;F gjpypWf;Fk; Mw;wiyf; nfhz;bUf;ftpy;iy. Fwpg;ghf> gpd;jq;fpa 

r%fq;fspYs;s gps;isfs; my;yJ khw;Wj;jpwdhspfshfTs;s gps;isfs;> jq;fSf;Fk; 

jq;fsJ FLk;gq;fSf;Fk; Njitg;gLfpd;w ghJfhg;G tiyia Vw;gLj;jpf;nfhs;tjw;Fg; 

ngw;Nwhupak; rhu;e;j MjuTj;jpl;lq;fisf; nfhz;bUf;ftpy;iy.  
 

,yq;ifr; #oypy;> r%f kw;Wk; fyhrhu newpKiwfs; gps;isfSf;F vjpuhd czu;T 

uPjpapyhd> cly; uPjpapyhd kw;Wk; ghypay; uPjpapyhd td;Kiwfis rfpj;Jf;nfhs;tjhff; 

fhzg;gLfpd;wd. rpy jrhg;jq;fSf;F Kd;du;$l cly; uPjpapyhd jz;lidfs; -mjpYk; 

Fwpg;ghf Mz;gps;isfSf;F- gutyhff; fhzg;gl;ld. MdhYk; mit jw;NghJ XusTf;Ff; 

Fiwe;Js;sd. mNefkhd re;ju;g;gq;fspy;> fLk; jPq;Ff;F my;yJ td;Kiwf;F Kfq;nfhLf;f 

Neu;e;jhYk;$l> rpWtu; ghJfhg;Gr; Nritfis vt;thW mZfpg; gad;gLj;JtJ vd;gJ 

Fwpj;J ngw;Nwhu;fSf;Fk;> Mrpupau;fSf;Fk; kw;Wk; Fwpj;j rpWtu;fSf;Fk; njupahj epiyNa 

fhzg;gLfpd;wJ47.  

 
47 UNICEF Sri Lanka website  https://www.unicef.org/srilanka/child-protection 

gupe;Jiufs;:  
 

• ghJfhg;G gw;wpa mwtPnlhd;iwg; ngw;Wf;nfhs;Sk; nghUl;L> FLk;gq;fs; gw;wpa 

rdj;njhiff; fzf;nfLg;Gf;Fk; Gs;sptpguf; fUj;jha;Tf;Fkhd 

tpdhf;nfhj;Jf;F> mUfhikapYs;s ,lq;fspd; ghJfhg;G gw;wpa Gjpa 

njhFjpf;$nwhd;W Nru;f;fg;glyhk;. 

• gq;Filikfis tYg;gLj;Jtjw;$lhf> Nghf;Ftuj;J> nghyp];> ePjp kw;Wk; 

r%f eyd;Gup rhu;e;j JiwfspDs; gy;Jiw rhu;e;j xUq;fpizg;ig 

Vw;gLj;Jtjd;%yk;  nghJg;Nghf;Ftuj;jpYk; Rw;Wg;Gwq;fspYk; ,lk;ngWfpd;w 

ghypay; njhe;juTg; gpur;rpidia eptu;j;jpg;gjw;F KOikahd 

mZFKiwnahd;W NkYk; Nkk;gLj;jg;gl Ntz;Lk;. 

•  

 

https://www.unicef.org/srilanka/child-protection
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kpf Kf;fpakhf> mwpf;ifapLtjpy; jaf;fnkhd;W fhzg;gLtijAk;> mjd; fhuzkhf ,e;j 

Fwpg;gpl;l Fwpfhl;b gw;wp mwpf;ifapLtjid ,aYkhf;Ftjw;fhd juT Nrfupg;Gf;F 

tiuaWf;fg;gl;l mbg;gilNa fhzg;gLtijAk; ,J Fwpf;fpd;wJ. vt;thwhapDk;> 2020 Mk; 

Mz;by;> rpWtu;fSf;fhd 76 td;nfhLikr; rk;gtq;fs; gw;wp mwpf;ifaplg;gl;Ls;sjhfTk;> 

mtw;Ws; 14 rk;gtq;fSf;F tof;Fg; gjpT nra;ag;gl;Ls;sjhfTk; KbTf;fhf nkhj;jkhf 75 

tof;Ffs; epYitapy; cs;sjhfTk; ,yq;ifg; nghyp]hupdhy; ntspaplg;gl;l 

Gs;sptpguq;fs; njuptpf;fpd;wd. 2019 Mk; Mz;ilg; nghWj;jtiu> mj;jifa 80 

td;nfhLikr; rk;gtq;fs; gw;wp mwpf;ifaplg;gl;Lk;> mtw;Ws; 20 rk;gtq;fSf;F tof;Ffs; 

gjpTnra;ag;gl;Lk;> nkhj;jkhf KbTf;fhf 77 tof;Ffs; epYitapy; ,Ue;j epiyAk; 

fhzg;gl;lJ.27 

 

gpd;njhlu; njhlu; eltbf;iff;fhf nghyp]hUf;F rpy rk;gtq;fs; gw;wp vt;thW 

mwpf;ifaplg;gLfpd;wd vd;gij ,J Rl;bf;fhl;Lfpd;wJ. ngw;Nwhu;fs; cl;gl 

guhkupg;ghsu;fspdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; cly; uPjpapyhd jz;lid kw;Wk; cstpay; 

uPjpapyhd fLk; jPq;F Mfpad gw;wpa juTfisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;Fk; mj;jifa 

gpur;rpidfis eptu;j;jpg;gjw;Fk; gy Jiwfspy; gy;NtW kl;lq;fspy; Kaw;rpfs; nra;ag;gl 

Ntz;Lk;.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fwpfhl;b 16.2.2: ghy;> taJ kw;Wk; Ruz;ly; tbtk; Mfpatw;wpd; mbg;gilapy;> xt;Nthu; 

100>000 kf;fspYk; fhzg;gLk; tzpf Nehf;fpyhd kdpjf; flj;jypdhy; ghjpf;fg;gl;ltu;fspd; 

vz;zpf;if. 

 

Kd;Ndw;wk; 

 

,yq;ifapy; fle;j rpy jrhg;jq;fspy; gy;NtW re;ju;g;gq;fspy; nghUshjhu tPo;r;rpAld; 

,ize;J ePz;lfhy cs;ehl;L NkhjYk; epytpaJ. ,e;epiyikahdJ ,yq;if kf;fs; 

nghUshjhu my;yJ murpay; uPjpapyhd gopthq;fy;fs; kw;Wk; ghjfq;fs; fhuzkhf 

ehl;iltpl;L ntspNaw Ntz;ba epiyf;Fj; js;sg;gl;ldu;. ,J Fwpg;ghf ntspehl;L 

Ntiytha;g;G vd;w Nghu;itapy; tzpf Nehf;fpyhd kdpjf; flj;jy; J~;gpuNahfk;> Ruz;ly; 

rk;gtq;fis mjpfupj;jJ. 

 

 
 

gupe;Jiufs;:  
 

• rpWtu; J~;gpuNahfk;> rpWtu;fisg; Gwf;fzpj;jy; my;yJ Ruz;Ljy; Nghd;w 

rk;gtq;fisj; jLj;J mtw;Wf;F gjpypWg;gjw;F cjTk;nghUl;L> murhq;f 

Kftuhz;ikfspdJk;> mur rhu;gw;w gq;fhsu;fspdJk; mj;Jld; 

r%fq;fspdJk; epjp kw;Wk; kdpjts Mw;wy;fis Nkk;gLj;jy; 
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Ml;fis> mjpYk; Fwpg;ghf ngz;fisAk; rpWtu;fisAk;> tzpf Nehf;fpy; flj;Jtjidj; 

jLj;jy;> xLf;Fjy; kw;Wk; jz;bj;jy; gw;wpa newpKiw Mtzj;jpy; ,yq;if 2000 Mk; 

Mz;by; ifr;rhj;jpl;lJ. mjidj;njhlu;e;J tzpf Nehf;fpyhd kdpjf; flj;jypd; vy;yh 

tbtq;fisAk; ghuJ}ukhd Fw;wkhf milahsk; fhz;gjw;Fk; mf;Fw;wj;Jf;F 20 Mz;Lfs; 

tiu rpiwj;jz;lid tpjpg;gjw;Fk; Vw;whw;Nghy; 2006 Mk; Mz;by; ,yq;ifapd; jz;lidr; 

rl;lf;Nfhitapy; jpUj;jq;fs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. ,e;j newpKiwahtzk; 2015 ,y; 

mq;fPfupf;fg;gl;lJ. NkYk; 1930 Mk; Mz;bd; ru;tNjr njhopyhsu; epWtdj;jpd; fl;lha 

njhopy;gw;wpa rkthaj;Jf;fhd Fiwepug;ghfTs;s 2014 Mk; Mz;bd; fl;lha njhopy; gw;wpa 

newpKiw Mtzk; 2019 Mk; Mz;by; Vw;WWjpg;gLj;jg;gl;lJ. ePjp mikr;rpd; jiyikapyhd 

Njrpa nrayzpapd; topfhl;lYldhd gy gq;Fjhuu; ,ilaPLfSf;F Clhf tzpf 

Nehf;fpyhd kdpjf; flj;jiy vjpu;j;Jg; NghuhLtjw;fhd Njrpa %Nyhgha nraw;ghl;Lj; 

jpl;lnkhd;iw ,yq;if cUthf;Ftjw;F ru;tNjr cWjpg;ghLfs; toptFj;jd. ,e;jj; Njrpa 

nraw;ghl;Lj; jpl;lkhdJ> xj;Jiog;G> xUq;fpizg;G kw;Wk; jfty; gupkhw;wk; 

vd;gtw;Wf;$lhf> ,ize;j tsq;fisf; nfhz;Ls;s ru;tNjr kw;Wk; cs;ehl;L 

mikg;Gf;fSld; Nru;e;J mur Kftuikg;Gf;fshy; Mjupf;fg;gl;L 

eilKiwg;gLj;jg;gLfpd;wJ.  

 

,e;j nrad;Kiwf;F Clhf tzpf Nehf;fpyhd kdpjf;flj;jy;> tprhuizfs;> 

tof;Fj;njhLj;jy; kw;Wk; Fw;wj;jPu;g;gspj;jy; njhlu;ghd mwpf;ifaplg;gl;l rk;gtq;fs; gw;wpa 

jfty;fis ,yq;if nghyp]hu; epuw;gLj;jpAs;sdu;. ,yq;ifg; nghyp]huhy; ntspaplg;gl;l 

juTfspd;gb> 2018 Mk; Mz;by; 23 tzpf Nehf;fpyhd kdpjf;flj;jy; rk;gtq;fs; 

gjpthfpAs;sd. ,J 2019 Mk; Mz;by; 9 rk;gtq;fshff; Fiwe;Js;sJld; 2020 Mk; Mz;by; 

28 rk;gtq;fshf kPz;Lk; mjpfupj;Js;sJ (,yq;if nghyp]; ,izaj;jsk;> 2020). ,e;j 

vz;zpf;iffs; nkhj;j rk;gtq;fspd; $l;Lj;njhifahFk; vd;gJld;> 100>000 kf;fspy; 

vj;jid Ngu; vd;w mbg;gilapyhdjy;y. nkhj;jj;jpy; ghjpf;fg;gl;ltu;fspd; vz;zpf;ifia 

,e;j vz;fs; Fwpg;gpltpy;iy. Vnddpy; Fw;wkpioj;jtUf;F vjpuhfj; njhLf;fg;gLk; tof;F 

eltbf;ifahdJ> me;j egupd; nraYf;Fg; gypahfpa Ml;fspd; vz;zpf;ifia gpujpgypf;f 

Ntz;ba mtrpakpy;iy. MfNt tzpf Nehf;fpyhd kdpjf; flj;jypy; ghjpf;fg;gl;ltu;fspd; 

vz;zpf;ifia ghy;> taJ kw;Wk; Ruz;ly; tbtk; vd;w mbg;gilapy; milahsq;fz;L 

mtw;iwg; gjpTnra;tjw;fhd Nkyjpf Kaw;rpfis ,yq;if vLf;fNtz;bAs;sJ. 

 

,ilntspfs; 

• tzpf Nehf;fpyhd kdpjf; flj;jy; Fw;wj;ijg; Gupgtu;fs; gw;wpa jfty;fs; ehL 

jOtpa uPjpapy; cj;jpNahfG+u;tkhf Nrfupf;fg;gl;L tUfpd;w NghjpYk; mf;Fw;wj;jpdhy; 

ghjpf;fg;gl;ltu;fs; gw;wpa jfty;fs; njspthf ,y;iy. 

• tzpf Nehf;fpyhd kdpjf; flj;jy; gw;wp Nrfupf;fg;gl;l juTfs; ghy; kw;Wk; taJ 

mbg;gilapy; gpupf;fg;gl;litahf ,y;iy. mj;Jld; mNef re;ju;g;gq;fspy; tof;Fj; 

njhLj;jy; vd;gJ Ml;fis nfhs;Kjy; nra;tjw;fhfNt jtpu tzpf Nehf;Fld; 

mtu;fis flj;jpaikf;fhf my;y. ,J juTfis NkYk; jpirjpUg;Gfpd;wJ. 
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 gupe;Jiufs;:  
 

• Nrfupf;fg;gl;l juTfs;> tzpf Nehf;Fldhd kdpjf;flj;jy; Fw;wj;ijg; 

Gupgtu;fspdhy; ghjpf;fg;gLgtu;fspd; taJ kw;Wk; ghy; gw;wpa tpupthd jfty;fis 

cs;slf;fpajhf NkYk; tpupTgLj;jg;gl Ntz;Lk;. 

 

Fwpfhl;b 16.2.3: jkJ 18 tajstpy; ghypay; td;Kiwf;Fs;shd 18-29 taJila ,sk; 

ngz;fspdJk; Mz;fspdJk; tpfpjhrhuk;. 

 

Ma;Tfs;> epUthff; Fwpg;Gf;fs; kw;Wk; cj;jpNahfG+u;t Gs;sptpgug; gjpNtLfs; 

vd;gtw;Wf;$lhf ,yq;ifapy; ntt;NtW tbtq;fspyhd ghypay; kw;Wk; ghy;epiy 

mbg;gilapyhd td;Kiwfs; gjpTnra;ag;gl;Ls;sikiaf; fhzKbfpd;wJ. ,yq;ifapy; 

nghJthff; fhzg;gLfpd;w td;Gzu;T> ghypay; J~;gpuNahfk;> neUq;fpa Jizahsupdhy; 

Gupag;gLk; td;Kiwfs;> tPl;L td;Kiwfs;> fu;g;gfhyj;jpd; Nghjhd td;Kiwfs; kw;Wk; 

nghJg;Nghf;Ftuj;jpy; ,lk;ngWk; ghypay; njhe;juT Nghd;w td;Kiw tbtq;fis ,it 

Fwpf;fpd;wd (Australian Council for International Development , 2021). rdj;njhiff; FOf;fs;> 

Gtpapay;rhu; gpuhe;jpaq;fs;> khjpup msTfs; kw;Wk; Kiwikapay; Mfpa tplaq;fspy; ,e;j 

Ma;T NtWgLfpd;wJ. vdNt mtw;iwj; njhFf;fNth xg;gplNth KbahJ. ghypay; 

td;Kiwfs; gw;wp Njrpa kl;lj;jpyhd fUj;jha;Tfs; elhj;jg;gl;bUf;ftpy;iy. vdNt 

ghypay; td;Kiwf;Fs;shd 18-29 taJf;fpilg;gl;l ,sk; ngz;fspdJk; Mz;fspdJk; 

tpfpjhrhuj;ij milahsq;fhz;gjw;F gue;jstpyhd cj;jpNahfG+u;tj; juTfs; vitAk; 

fpilf;ff;$badthf ,y;iy. 

 

vt;thwhapDk; ,yq;if ghypay; kw;Wk; ghy;epiy mbg;gilapyhd td;Kiwfis 

eptu;j;jpg;gjw;fhd Njrpa nraw;ghl;Lj; jpl;lnkhd;iw (SGBV National Action Plan) jw;NghJ 

eilKiwg;gLj;jp tUfpd;wJ. ,r;nraw;ghl;Lj; jpl;lk; ‘ngz;fSf;Fk; rpWtu;fSf;Fkhd 

td;Kiwaw;w tho;f;ifia’ cWjpg;gLj;Jtjw;Fg; gpujhdkhff; fUjg;gl;lJ. NkYk; 

,r;nraw;ghl;Lj; jpl;lkhdJ> 9 Jiwfisg; gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jk; mikr;Rf;fspd; 

<Lghl;Lldhd gy;Jiw mZFKiwnahd;Wf;F Clhfj; jahupf;fg;gl;lJ vd;gJk; 

Fwpg;gplj;jf;fJ. Jiwrhu; mikr;Rf;fspdhy; tFf;fg;gl;l ,f;nfhs;ifAk; cWjpg;ghLk; 

vy;yhj;jsq;fspYk; ghypay; kw;Wk; ghypay; mbg;gilapyhd td;KiwfSf;F rfpg;Gj;jd;ik 

,y;iy vd;w ,yq;ifapd; epiyg;ghl;il NkYk; tYg;gLj;Jfpd;wJ. 

 

,aw;if mtru epiyikfs; kw;Wk; mdu;j;jq;fs; mj;Jld; njhopy;rhu; Gyk;ngau;Tfs; 

Nghd;w #o;epiyfspyhd juT Nrfupg;G SGBV Njrpa nraw;ghl;Lj; jpl;lj;jpDs; 

Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;sJ. 

 

,ilntspfs; 

• ghypay; td;Kiwfs; gw;wpa juTfs; taJg;gpupTfs; mbg;gilapy; 

Nrfupf;fg;gLtjpy;iy. vdNt ,e;j  

• Fwpfhl;bf;nfjpuhf mwpf;ifapLjy; vd;gJ ,e;jf; fl;lj;jpy; rhj;jpakw;wjhFk;. 
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gupe;Jiufs;:  
 

• ,Jtiuapyhd Kd;ndLg;Gf;fisf; fzf;nfLg;gjw;Fk; ,e;jf; Fwpfhl;bf;nfjpuhd 

mwpf;ifapLjYld; mij rPuikg;gjw;F juT Nrfupg;Gr; nrad;Kiwia 

tYg;gLj;Jtjw;fhd Kiwfis Ma;e;jwptjw;Fkhf SGBV gw;wpa Njrpa 

nraw;ghl;Lj;jpl;lk; Fwpj;j ,ilf;fhy kjpg;gPnlhd;W nra;ag;gl Ntz;Lk;.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fwpf;Nfhs; 16.3: Njrpa kw;Wk; ru;tNjr kl;lq;fspy; rl;lthl;rpia Nkk;gLj;jy; kw;Wk; 

vy;NyhUk; ePjpf;fhd rkkhd mZfiyf; nfhz;bUg;gjid cWjpg;gLj;jy;.  

 

Fwpfhl;b 16.3.1: jFjptha;e;j mjpfhupfSf;F my;yJ cj;jpNahfG+u;tkhf mq;fPfupf;fg;gl;l 

Vida Kuz;ghL jPu;f;Fk; nghwpKiwfSf;F fle;j 12 khjq;fspDs; jhk; ghjpf;fg;gl;lik 

njhlu;gpy; mwpf;ifapl;Ls;s td;Kiwahy; ghjpf;fg;gl;Ls;stu;fspd; tpfpjhrhuk;. 
 

ghjpf;fg;gl;ltu;fisAk; rhl;rpfisAk; ghJfhf;Fk; nghwpKiwfis tYg;gLj;Jtjd; Clhf> 

Gwj;njhJf;fg;gl;l> ,yFtpy; ghjpg;Gwj;jf;f FOtpdu;fs; ePjpia mZFtjw;fhd tha;g;ig 

Nkk;gLj;Jtjw;F Njrpa mstpy; Kaw;rpfs; Kd;ndLf;fg;gl;Ls;sd. 

 

,yq;if nghyp]; fl;likg;gpDs; ngz;fs; kw;Wk; rpWtu;fs; myF vDk; gpupT 

mwpKfg;gLj;jg;gl;lJld; xt;nthU nghyp]; epiyaj;jpYk; ngz;fs; kw;Wk; rpWtu;fSf;fhd 

jdpNtwhd fUkgPlq;fSk; jhgpf;fg;gl;ld. ,r;nraw;ghlhdJ ghjpf;fg;gl;ltu;fs;> mjpYk; 

Fwpg;ghf ngz;fs; kw;Wk; rpWtu;fs;> Kiwg;ghl;ilg; gjpTnra;J rl;luPjpapyhd gupfhuq;fis 

ehLtjw;fhd ce;Jjiy Vw;gLj;jpAs;sJ. 

 

Fwpfhl;b 16.3.2: xl;Lnkhj;j rpiwf;ifjpfspd; tpfpjhrhuk; vd;w tifapy; jz;lid 

toq;fg;glhJ jLg;Gf;fhtypy; cs;Nshu;. 

 

Kd;Ndw;wk; 

 

,yq;ifapy; rpiwr;rhiyfspy; mjd; nfhs;ssTf;F mjpfkhd ifjpfs; 

jLj;Jitf;fg;gl;Ls;sdu; vd;w tplak; ed;fwpag;gl;l xd;whFk;. 

 

rpiwr;rhiyfs; jpizf;fsj;jpd; $w;Wf;fpzq;f> 2015 ,y; fpilf;fg;ngw;w mbg;gilj; 

juTfspd;gb> rpiwr;rhiyfspy; cs;s xl;Lnkhj;jf; ifjpfSs; jz;lid tpjpf;fg;glhJ 

jLg;Gf;fhtypy; cs;Nshupd; tpfpjhrhuk; 0.5Mf fhzg;gl;lJ. ,f;Fwpfhl;b mLf;F 2 

tFg;ghf;fj;ijf; nfhz;ljhFk;. 

 

nghJkf;fspd; jdpg;gl;l Rje;jpuq;fSf;Fk; mbg;gil cupikfSf;Fk; Mjutspj;J> 

mtw;iwg; ghJfhf;Fk; nghUl;L -Fwpg;ghf nfhtpl; 19 ngUe;njhw;Wf; fhyg;gFjpapd; NghJ- 

ePjpj;JiwapdUldhd njhopy;El;g xj;Jiog;Gf;$lhf ,yq;ifapYs;s UNDP epWtdk;> 

mtru tpz;zg;gq;fs; vd;w tifapy; gpiz tpz;zg;gq;fSf;F Kd;Dupik mspj;J xU 
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ePjpj;Jiwrhu; Rw;wwpf;ifia / fl;lisia ntspapl;lJ. ,jd;%yk; ngUe;njhw;W 

njhlq;fpajpypUe;J nkhj;jkhf 10>000 ,w;Fk; Nkw;gl;l tpz;zg;gq;fs; Nfl;fg;gl;Ls;sd48. 

 

Fwpfhl;b 16.3.3: fle;j ,uz;L Mz;Lfspy; gpzf;nfhd;Wf;F Kfq;nfhLj;J> nghwpKiwtif 

vd;w mbg;gilapy;> Kiwrhu; my;yJ Kiwrhuh gpzf;Fj;jPu;Tg; nghwpKiwnahd;iw 

mZfpAs;stu;fspd; tpfpjhrhuk;  
 

,yq;if rl;l cjtp Mizf;FO Fiwe;j tUkhdKs;s FOtpdu;fSf;F rl;l 

MNyhridfisAk; ,ytr rl;l cjtpfisAk; rl;lj;juzpfs; Clhf toq;Ffpd;wJ. NkYk; 

,e;j Mizf;FO> tpNrl rl;lr; #o;epiyfspd;fPo; tUkhd epiyiag; nghUl;gLj;jhky; 

jkf;F my;yJ jkJ gps;isfSf;Fg; guhkupg;ig ehLk; ngz;fSf;fhd rl;lg; 

gpujpepjpj;Jtj;ijAk; ePjpkd;wq;fspy;; toq;Ffpd;wJ. ehlshtpa uPjpapy; 77 rl;l cjtp 

Mizf;FOtpd; Nrit epiyaq;fs; fhzg;gLfpd;wd.49      

 

,yq;if rpwe;jKiwapy; njhopw;gLfpd;w kj;jpa];j Kiwik xd;iwAk; jd;dfj;Nj 

nfhz;Ls;sJ. ,k;Kiwik rptpy; tplaq;fs;> Nkhrb> fUj;JKuz;ghLfs; Kjypatw;Wld; 

njhlu;Gila gpzf;Ffisj; jPu;g;gij Cf;Ftpf;fpd;wJ. mj;Jld; ,yq;iff;Fs; fhzp kw;Wk; 

Gyk;ngau; njhopyhsu;fs; rk;ge;jg;gl;l gpur;rpidfSf;fhf Gtpapay; mbg;gilapyhd rpwg;G 

kj;jpa];j trjpfisAk; nfhz;Ls;sJ. ,yq;if KOtJk; 329 kj;jpa];j rigfs; 

fhzg;gLtJld; 8000 ,w;Fk; Nkw;gl;l kj;jpa];ju;fs; jd;dhu;t mbg;gilapy; gzpahw;wp 

tUfpd;wdu;.36 

 

ghypay; njhe;juTf;F / ghugl;rkhd eltbf;iffSf;F vjpuhd topfhl;Lnewpfis - mjhtJ 

kupahijahd Ntiyj;js topfhl;Lnewpfs; - cUthf;fpajd; %yk; murJiwapdu; jkJ 

kdf;Fiwfisf; ifahSk; nghwpKiwfis tYg;gLj;Jtjw;F UNDP epWtdkhdJ> 

Mjutspj;Js;sJ.33 

 

juTfs; ,e;j epWtdq;fsplk; jdpj;jdpahff; fhzg;gLfpd;w NghjpYk;> ,j;jifa 

gpzf;Fj;jPu;f;Fk; nghwpKiwfis mZfpAs;stu;fspd; vz;zpf;if gw;wpa xl;Lnkhj;jg; 

ghu;itiag; ngw;Wf;nfhs;Sk;nghUl;L mit> xNu ,lj;py; njhFf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 

                                                                                                                                                                                                                                     

Fwpfhl;b 16.4.1: rl;ltpNuhj epjpfspd; cl;gha;r;ry;fspdJk; ntspg;gha;r;ry;fspdJk; 

nkhj;jg;ngWkjp (jw;Nghija If;fpa mnkupf;f nlhyu;fspy;) 

 

,yq;if 2006 Mk; Mz;by; epjp kw;Wk; jpl;lkply; mikr;rpd;fPohd epjprhu; Gydha;Tg; 

gpupitj; jhgpj;jJ. ,e;epWtdk; 2007 Mk; Mz;by; kj;jpa tq;fpapd; fl;Lf;Nfhg;G kw;Wk; 

epUthff; fl;likg;gpd;fPo; xU jdpNtwhd RahjPd mikg;ghf kWrPuikf;fg;gl;lJ.35 

 
48 UNDP presentation on SDG 5 and SDG 16 at the CENWOR Women’s Convention, 2021. 
49 Website of the Legal Aid Commission of Sri Lanka – www.legalaid.gov.lk 

 

http://www.legalaid.gov.lk/
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,f;fhyg;gFjpapy; ,tw;Wf;fpzq;f gaq;futhjp epjpaspg;ig xLf;Fjy; kPjhd rkthar; rl;lk;> 

gzNkhrbj; jLg;Gr; rl;lk; kw;Wk; epjprhu; nfhLf;fy;thq;fy;fis mwpf;ifapLjy; rl;lk; 

Mfpa rl;lq;fisAk; ,yq;if xg;GWjpg;gLj;jaJ.50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
MfNt> ,yq;if ehl;Lf;Fs; tUfpd;w kw;Wk; ehl;bypUe;J ntspNaWfpd;w rl;ltpNuhj 

epjpg;gha;r;ry;fis eptu;j;jpg;gjpy; cjTtjw;fhd eltbf;ifKiwfisAk; nfhs;iffisAk; 

epWtpapUe;jhYk;> ,f;Fwpfhl;bahdJ mLf;F 3 tFg;ghf;fj;ijf; nfhz;Ls;sJ. Mjyhy; 

mjw;nfjpuhf mwpf;ifapLtjw;F ,yq;ifapy; juTfs; vitAk; fpilf;ff;$badthf 

,y;iy.  

 

,f;Fwpfhl;bf;fhf ru;tNjr uPjpapy; epWtg;gl;l KiwikapaNyh my;yJ ju epakq;fNsh 

,d;Dk; fpilf;fj;jf;fitahf ,y;iy. 

 

Fwpfhl;b 16.4.2: ifg;gw;wg;gl;l> fz;Lgpbf;fg;gl;l my;yJ ifaspf;fg;gl;l ve;j MAjq;fspd; 

rl;ltpNuhj cUthf;fk; my;yJ gpd;dzp ru;tNjr rhrdq;fSf;F Vw;g xU jFjptha;e;j 

mjpfhupahy; Njbawpag;gl;lNjh my;yJ epWtg;gl;lNjh me;j MAjq;fspd; tpfpjhrhuk; 

 
,f;Fwpfhl;bf;fhf ru;tNjr uPjpapy; epWtg;gl;l KiwikapaNyh my;yJ ju epakq;fNsh 

,d;Dk; fpilf;fj;jf;fitahf ,y;yhjgbapdhy; cyfshtpa uPjpapy; ,f;Fwpfhl;b mLf;F 3 

vDk; tFg;ghf;fj;jpd;fPo; tUfpd;wJ. MdhYk; Fwpj;j Kiwikapay;/ ju epakq;fs; 

cUthf;fg;gLfpd;wd my;yJ gupNrhjpf;fg;gLfpd;wd (cUthf;fg;gLk; my;yJ 

gupNrhjpf;fg;gLk;) 

 

,Ug;gpDk; njhifkjpg;G kw;Wk; Gs;sptpguj; jpizf;fs tFg;ghf;fj;jpd;fPo; ,f;Fwpfhl;b 

tFjp 1 ,Ds; tUfpd;wJ. ,lk;ngw;WtUk; rdj;njhiff; fzf;nfLg;Gf;fs;> fUj;jha;Tfs; 

kw;Wk; epUthfg; gjpNtLfs; vd;gtw;Wf;$lhf> njhifkjpg;G kw;Wk; Gs;sptpguj; 

jpizf;fsj;jpdhy; ,jw;fhd juTfs; VyNt njhFf;fg;gl;L tUfpd;wd. 

 

,yq;ifg; nghyp]hupdhy; toq;fg;gl;l juTfSf;F Vw;g> ,yq;ifapy; xt;Nthu; 100>000 

NgupDs; 0.5 MAjq;fs; Njbf;fz;lwpag;gl;Ls;sd.51 

 
 
 
Fwpf;Nfhs; 16.5: Coy; kw;Wk; ,yQ;rk; vd;gtw;iw mtw;wpd; rfy tbtq;fspYk; 

fzprkhdsTf;F Fiwj;jy; 

 

 
50 Website of the Financial Investigation Unit - 

http://fiusrilanka.gov.lk/#:~:text=The%20Financial%20Intelligence%20Unit%20(FIU)%20of%20Sri%20Lanka%

20conducts%20training,AML%2FCFT%20compliance%20for%20the 
51 Website for Sustainable Development Goals in Sri Lanka - 

http://www.statistics.gov.lk/sdg/index.php/sdg/indicator/16/4/2 

 

http://fiusrilanka.gov.lk/#:~:text=The%20Financial%20Intelligence%20Unit%20(FIU)%20of%20Sri%20Lanka%20conducts%20training,AML%2FCFT%20compliance%20for%20the
http://fiusrilanka.gov.lk/#:~:text=The%20Financial%20Intelligence%20Unit%20(FIU)%20of%20Sri%20Lanka%20conducts%20training,AML%2FCFT%20compliance%20for%20the
http://www.statistics.gov.lk/sdg/index.php/sdg/indicator/16/4/2
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Fwpfhl;b 16.5.1: fle;j 12 khjq;fspd; NghJ murhq;f mjpfhupnahUtiu Mff;Fiwe;jJ 

xUKiwNaDk; njhlu;Gnfhz;bUe;j kw;Wk; murhq;f mjpfhupnahUtUf;F ,yQ;rk; 

toq;fpapUe;j my;yJ mj;jifa murhq;f mjpfhupfspdhy; ,yQ;rk; toq;FkhW 

Nfl;fg;gl;bUe;j Ml;fspd; tpfpjhrhuk; 

 

,yQ;rk; my;yJ Coy; gw;wpa rhu;j;Jjy;fisg; Gydha;T nra;tjw;fhd Mizf;FO 

,yq;ifapy; 1994 Mk; Mz;L jhgpf;fg;gl;lJ. ,e;j Mizf;FOtpd; gzpg;ghizahdJ 

,yQ;rk;> Coy; kw;Wk; nrhj;Jf;fspdJk; nghWg;Gf;fspdJk; ntspg;gLj;Jifr; rl;lk; 

tiuf;Fk; tpuptilfpd;wJ. vy;yh Kiwg;ghLfisAk; tprhupg;gjw;Fk; Fw;wtof;Fj; 

njhLg;gjw;Fk; ,e;j Mizf;FOTf;F epajpr;rl;l uPjpapyhd mjpfhuk; mspf;fg;gl;Ls;sJ. 

2017 Mk; Mz;by; cyfshtpa Coy; mstPl;Lf;fUtpapy; (Global Corruption Barometer) 

,yq;if njhlu;e;Jk; Nkhrkhfr; nraw;gl;L tUfpd;wJ. ,yq;if kf;fspy; 15% - 20% MNdhu; 

2013 Mk; Mz;ilg; NghyNt 2018 Mk; Mz;bYk; ,yQ;rj;ij vjpu;nfhz;LtUfpd;wdu;. 

juTfspd;gb> ,yq;ifapy; mjpfstpy; ,yQ;rk;ngWk; epWtdkhf ,yq;if nghyp]; 

jpizf;fsk; fhzg;gLfpd;wJ.  (Transparency International , 2018) 

 

,f;Fwpfhl;b njhlu;gpy; njhlu;r;rpahf Nrfupf;fg;gl;l juTfs; fhzg;gltpy;iy. ,Ug;gpDk; 

rdj;njhif kw;Wk; Gs;sptpguj; jpizf;fsk; ,jid tFjp 3 kw;Wk; tFjp 4 vd tFg;ghf;fk; 

nra;tJld;> juTfs; NtW epWtdq;fSf;$lhf> xUq;fpizf;fg;gl;l Kaw;rpnahd;wpd;%yk; 

KiwNa fpilf;ff;$baitahfTk; njhFf;fg;gl KbAkhditahfTk; cs;snjd;Wk; 

Fwpg;gpLfpd;wJ. 

 

Fwpfhl;b 16.5.2: fle;j 12 khjq;fspd; NghJ murhq;f mjpfhupnahUtiu Mff;Fiwe;jJ 

xUKiwNaDk; njhlu;Gnfhz;bUe;j kw;Wk; murhq;f mjpfhupnahUtUf;F ,yQ;rk; 

toq;fpapUe;j my;yJ mj;jifa murhq;f mjpfhupfspdhy; ,yQ;rk; toq;FkhW 

Nfl;fg;gl;bUe;j njhopy;fspd; tpfpjhrhuk; 

 

,yq;ifapd; ,yQ;rr; rl;lkhdJ jdpahu; Jiwapy; ,lk;ngWk; Coy;fis 

cs;slf;ftpy;iy vd;gJ  Rthurpakhd xUtplakhFk;. ,jdhy; jdpahu;Jiwapy; ,lk;ngWk; 

,yQ;rk; my;yJ Coy; tplaq;fis ,yQ;r Coy; Mizf;FOthy; tprhupf;f KbahJ. 

CoYf;nfjpuhd Njrpa nraw;ghl;Lj;jpl;lk; 2019 Mk; Mz;by; mwpKfg;gLj;jg;gl;lJld; mJ> 

2019 Kjy; 2023 tiuahd Mz;Lfis cs;slf;Ftjhff; fhzg;gLfpd;wJ. Fwpfhl;b 16.5.1. 

Ig; Nghd;Nw ,yq;ifapYs;s NtW epWtdq;fSf;$lhf juTfs; fpilf;ff;$badthf 

cs;sd. vdpDk; mit ,d;Dk; njhFf;fg;gltpy;iy. 

 

Fwpf;Nfhs; 16.6: rfy kl;lq;fspYk; tpidj;jpwdhd> tif$wj;jf;f kw;Wk; ntspg;gilahd 

epWtdq;fis cUthf;Fjy; 

 

Fwpfhl;b 16.6.1: Jiw mbg;gilapy; (my;yJ tuTnryTj; jpl;lf; FwpaPLfs; my;yJ 

mjidnahj;j tplaq;fspd; mbg;gilapy;)> mq;fPfupf;fg;gl;l %y tuTnryTj;jpl;lj;jpd; xU 
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tpfpjhrhuk; vd;wthwhf murhq;fj;jpd; Kjd;ikr; nrytpdq;fs; mj;Jld; Fwpfhl;b 16.6.2 

murhq;f Nritfs; Fwpj;J filrpahfg; ngw;Wf;nfhz;l jkJ mDgtk; njhlu;gpy; 

jpUg;jpAw;w kf;fspd; tpfpjhrhuk; 

 
khfhz kw;Wk; khtl;l kl;lj;jpy; jpl;lkply; Mw;wy;fs; mjpfupf;fg;gl;Ls;sd vd;gijAk;> 

tuTnryTj;jpl;lkpy; kw;Wk; nrytpdq;fs; ntspg;gilahdit vd;gijAk; mj;Jld; mit 

nghJf;$l;lq;fs; Nghd;w jpwe;jntspapy; Nfs;tpf;Fl;gLj;jg;glyhk; vd;gijAk; 

cWjpg;gLj;Jtjw;fhfNt Fwpf;Nfhs; 16.6 ,d; fPohd Fwpfhl;bfs; fhzg;gLfpd;wd. 

 

cs;@uhl;rp rigfSldhd gq;fhz;ikAld; UNDP epWtdj;jpdhy; rpy Kd;Kaw;rpfSf;F 

cjtpaspf;fg;gl;lJ. me;j Kd;Kaw;rpfs; nfhtpl; 19 ngUe;njhw;Wf; fhyg;gFjpapd;NghJ 

tlf;F> fpof;F> tlkj;jp kw;Wk; Cth khfhzq;fspYs;s cs;@u; mjpfhurigfspd; 

nka;epfu; njhlu;ghly;fisAk; njhopw;ghl;L ,aYikfisAk; Nkk;gLj;jpAs;sJld; mtw;wpd; 

mYty;fisj; njhlu;r;rpahf Kd;ndLg;gjw;Fk; cjtpaspj;Js;sd. cs;@uhl;rp kd;wq;fspd; 

jpl;lkply; kw;Wk; tuTnryTj;jpl;lkply; Row;rptl;lq;fs; tYg;gLj;jg;gl;Ls;sJld; ghy;epiy 

kw;Wk; Xuq;fl;lg;gLjy; rhu;e;j gpur;rpidfSf;F Jupjkhf gjpypWf;Fk; tifapy; cs;@u; 

Nrit toq;Fifia khw;wpajd;%yk; mj;jifa Nrit toq;Fif Kd;Ndw;wk; 

fz;Ls;sJ.52 

 
Fwpfhl;b 16.6.1 MdJ> ru;tNjr uPjpapy; epWtg;gl;l Kiwikapay; kw;Wk; ju 

epakq;fSldhd mLf;F 1 Fwpfhl;bahf milahsq;fhzg;gl;Ls;sJ. ,f;Fwpfhl;bf;fhd 

juTfs; Mff;Fiwe;jJ 50% ehLfspdhy; Njhw;Wtpf;fg;gLfpd;wd. rdj;njhif kw;Wk; 

Gs;sptpguj; jpizf;fsk; ,jid tFjp 3 kw;Wk; tFjp 4 vd tFg;ghf;fk; nra;tJld;> 

juTfs; NtW epWtdq;fspy; fpilf;ff;$badthf cs;sd. MdhYk; mit ,d;Dk; 

njhFf;fg;gltpy;iy. 

 

Fwpfhl;b 16.6.2 MdJ> juTfisr; Nrfupg;gjw;F ru;tNjr uPjpapy; epWtg;gl;l 

Kiwikapaiyf; nfhz;buhj> mLf;F 3 Fwpfhl;bahf milahsq;fhzg;gl;Ls;sJ. 

 

Fwpf;Nfhs; 16.7: rfy kl;lq;fspYk; gjpypWf;fpd;w> rfytw;iwAk; cs;slf;Ffpd;w> 

gq;Fgw;Wifrhu;e;j kw;Wk; gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jk; tifapyhd KbntLj;jiy 

cWjpg;gLj;Jjy; 

 

Fwpfhl;b 16.7.1: Njrpa tpepNahfq;fSld; xg;gpLifapy; (Njrpa kw;Wk; cs;@u; rl;lthf;f 

kd;wq;fs;> murhq;f Nrit> kw;Wk; ePjpj;Jiw Mfpa) murhq;f epWtdq;fspy; 

fhzg;gLk;(ghy;> taJ> khw;Wj;jpwdhspfs; kw;Wk; kf;fs; FOtpdu; mbg;gilapyhd) 

gjtpfspd; tpfpjhrhuk; 

 

 
52 UNDP presentation on SDG 5 and SDG 16 at the CENWOR Women’s Convention, 2021. 
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murhq;fj; JiwahdJ kw;w ve;jj;JiwiaAk; tpl mjpf tpfpjhrhuj;ijf;nfhz;l kf;fis 

njhopypy; mku;j;Jfpd;wJ my;yJ <LgLj;Jfpd;wJ. gjtpfSf;Fj; Njitahd 

jifikfisAk; mDgtj;ijAk; epGzj;Jtj;ijAk; kf;fs; nfhz;bUg;gpd;> mj;jifa 

gjtpfspy; vt;tifiar; Nru;e;j Ml;fSk; mku;j;jg;gLtjw;F vj;jifa kl;Lg;ghLfSk; 

,y;iy vd;gij ,yq;if murpayikg;gpYs;s ghugl;rj;Jf;nfjpuhd thrfq;fs; 

cWjpg;gLj;Jfpd;wd. ,Ug;gpDk; murpay; njhlu;Gfs; kw;Wk; njhopw;rq;fq;fspd; 

cWg;Gupikfs; Nghd;wtw;wpd; mbg;gilapy; gf;fr;rhu;G fhl;lg;gLk; re;ju;g;gq;fSk; 

fhzg;gLfpd;wd. 

 

mLf;F 3 Fwpfhl;bahf tFg;ghf;fk; nra;ag;gLfpd;w ,e;jf; Fwpfhl;bf;fhd juTfisr; 

Nrfupf;f ru;tNjr uPjpapy; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l Kiwikapay; vJTkpy;iy. rdj;njhif 

kw;Wk; Gs;sptpguj; jpizf;fsk; ,jid tFjp 2 vd;wthwhf tFg;ghf;fk; nra;Js;sJ. 

,lk;ngw;WtUk; rdj;njhiff; fzf;nfLg;G kw;Wk; fUj;jha;TfSf;F Gjpa 

njhFjpf;$Wfisr; Nru;g;gjd;%yk; ,jw;fhd juTfs; njhFf;fg;glyhk;. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Fwpfhl;b 16.7.2: ghy;> taJ> khw;Wj;jpwd; kw;Wk; kf;fs;FO Mfpatw;wpd; mbg;gilapy; 

KbntLj;jy; vd;gJ rfytw;iwAk; cs;slf;fpaJk; gjpypWf;ff;$baJk; vd ek;Gfpd;w 

kf;fspd; tpfpjhrhuk; 

 
juTfisr; Nrfupf;f ru;tNjr uPjpapy; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l Kiwikapay; vJTk; 

,y;yhjNghjpYk; mLf;F 3 Fwpfhl;bahf tFg;ghf;fk; nra;ag;gLfpd;wJ.   rdj;njhif kw;Wk; 

Gs;sptpguj; jpizf;fsk; ,jid tFjp 2 vd;wthwhf tFg;ghf;fk; nra;Js;sJ. 

,lk;ngw;WtUk; rdj;njhiff; fzf;nfLg;G kw;Wk; fUj;jha;TfSf;F Gjpa 

njhFjpf;$Wfisr; Nru;g;gjd;%yk; ,jw;fhd juTfs; njhFf;fg;glyhk;. 

 
Fwpf;Nfhs; 16.8: G+Nfhs Ml;rp gw;wpa epWtdq;fspy; mgptpUj;jpaile;JtUk; ehLfspd; 

gq;Fgw;Wifia tpupTgLj;jYk; tYg;gLj;jYk; 

 

Fwpfhl;b 16.8.1: ru;tNjr epWtdq;fspy; mgptpUj;jpaile;J tUk; ehLfspd; 

cWg;gpdu;fspdJk; thf;fspf;Fk; cupikfspdJk; tpfpjhrhuk; 

 
ru;tNjr uPjpapy; epWtg;gl;l Kiwikapay; kw;Wk; ju epakq;fSldhd mLf;F 1 

Fwpfhl;bahf milahsq;fhzg;gl;Ls;sJ. ,f;Fwpfhl;bf;fhd juTfs; Mff;Fiwe;jJ 50% 

ehLfspdhy; Njhw;Wtpf;fg;gLfpd;wd. rdj;njhif kw;Wk; Gs;sptpguj; jpizf;fsk; ,jid 

tFjp 3 kw;Wk; tFjp 4 vd tFg;ghf;fk; nra;tJld;> juTfs; NtW epWtdq;fspy; 

fpilf;ff;$badthf cs;sd. MdhYk; mit ,d;Dk; njhFf;fg;gltpy;iy. 

 
 
 
 
 
Fwpf;Nfhs; 16.9: gpwg;Gg; gjpT cs;slq;fyhf 2030 Mk; Mz;lstpy; midtUf;Fk; rl;l 

milahsj;ij toq;Fjy; 
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Fwpfhl;b 16.9.1: taJ mbg;gilapy;> gpwg;Gf;fis rptpy; mjpfhup xUtuplk; gjpe;Js;s 5 

taJf;Ff; Fiwe;j gps;isfspd; tpfpjhrhuk; 

 

2019 Mk; Mz;by; UNICEF epWtdk; gpwg;Gg;gjpTfs; gw;wpa ntspaPnlhd;iw (Birth Registration 

for Every Child in 2030: Are we on Track?) gpuRupj;jJ. ,e;j ntspaPl;bd; gpufhuk;> cyfpYs;s 5 

taJf;Fl;gl;l gjpTnra;ag;glhj vy;yhg; gps;isfspdJk; 87 rjtPjkhNdhu; njw;fhrpahtpYk; 

Jiz-rfhuh Mg;upf;fhtpYk; fhzg;gLfpd;wdu;. ,Ug;gpDk;> ,e;jg; Gs;sptpguq;fs; nghJ 

Rfhjhu mYtyu;fs; kw;Wk; FLk;gey cj;jpNahfj;ju;fs; MfpNahu; r%f kl;lj;jpy; 

nray;Kidg;Gld; <LgLtjd;%yk; kfg;Ngw;Wf;Fg; gpd;duhd NritfisAk; nghJr; Rfhjhu 

NritfisAk; mZFtjpy; kpfTk; Kd;Ndw;wkile;Js;s ,yq;ifapd; fs epiyikfis 

gpujpgypf;f Ntz;Lk; vd;w mtrpakpy;iy. 

 
Fwpfhl;bahdJ jd;dstpy; fUj;Njw;G uPjpapy; njspthf cs;sJk; mj;Jld; juTfisj; 

njhFg;gjw;F ru;tNjr uPjpapy; epWtg;gl;l xU Kiwikapay; fpilf;ff;$bajhf cs;sJkhd  

mLf;F 1 Fwpfhl;b vd;w tifapy; ,J> njhlu;r;rpahf 50% ehLfspdhy; njhFf;fg;gLfpd;wJ. 

,j;juTfis ,yq;if ,d;Dk; Nrfupf;ftpy;iy. ,Ug;gpDk; fUj;jha;Tfs; kw;Wk;  

rdj;njhiff; fzf;nfLg;Gf;fs; gw;wp VyNtAs;s tpdhf;nfhj;Jf;fSf;F Gjpa 

njhFjpf;$nwhd;iwr; Nru;g;gjd;%yk; juTfisg; ngw;Wf;nfhs;s KbAk; vd rdj;njhif 

kw;Wk; Gs;sptpguj; jpizf;fsk; ek;Gfpd;wJ. 

 
Fwpf;Nfhs; 16.10: Njrpa rl;lq;fSf;Fk; ru;tNjr cld;gbf;iffSf;Fk; mika> jftYf;fhd 

nghJkf;fspd; mZfiy cWjpg;gLj;jy; kw;Wk; mbg;gilr; Rje;jpuq;fisg; ghJfhj;jy; 

 

Fwpfhl;b 16.10.1: fle;j 12 khjq;fspy; Clftpayhsu;fs; njhlu;Gila Clf Mszpapdu;> 

njhopw;rq;fthjpfs; kw;Wk; kdpj cupikrhu; Mjupj;JthjpLdu;fs; nfhy;yg;gl;lik> 

flj;jg;gl;lik> type;J fhzhkyhf;fg;gl;lik> vNjr;rhjpfhukhfj; jLj;Jitf;fg;gl;Ls;sik 

kw;Wk; rpj;jputijg;gLj;jg;gl;Ls;sik gw;wpa rupghu;f;fg;gl;l rk;gtq;fspd; vz;zpf;if 

 

Fwpfhl;b 16.10.2: jftYf;fhd nghJkf;fs; mZfYf;Fupa murpayikg;Grhu;> 

epajpr;rl;lQ;rhu; kw;Wk; / my;yJ nfhs;if cj;juthjq;fis Vw;Wf;nfhz;L mtw;iw 

eilKiwg;gLj;Jk; ehLfspd; vz;zpf;if 

 

,yq;ifapd; murpayikg;Gf;fhd 19 MtJ jpUj;jk; jftywpAk; cupikia Xu; mbg;gil 

cupikahf Vw;Wf;nfhs;fpd;wJ. mjidj;njhlu;e;J 2016 Mk; Mz;by; jftywpAk; 

cupikr;rl;lk; epiwNtw;wg;gl;lJ. rl;lk; kw;Wk; [dehafj;Jf;fhd epiyaj;jpdhy; 

nra;ag;gl;l jutupirf;fika ,r;rl;lkhdJ cyfpYs;s kpfr;rpwe;j jftywpAk; cupikr; 

rl;lq;fspDs; %d;whtJ ,lj;jpy; cs;sjhff; fUjg;gLfpd;wJ. (Transparency International , 

2018). 
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rptpy; r%fKk; Clfq;fSk; gopthq;fg;glhky; CoYf;nfjpuhf nray;Kidg;Gld; 

FunyOg;Gtjw;fhd Rje;jpuj;ijAk; jsj;ijAk; nfhz;Ls;sd vd;gij murhq;fk; 

cWjpg;gLj;j Ntz;Lk;. NkYk;> Clf Mszpapdiu ,yf;F itj;J Nkw;nfhs;sg;gl;l 

nfhiyfs;> fhzhkyhf;fg;gl;likfs; kw;Wk; NtW jhf;Fjy;fs; gw;wpa tprhuizfs; 

epiwTnra;ag;gl;L cupa Fw;wtof;Fj;njhLg;Gfs; Nkw;nfhs;sg;gl Ntz;Lk;. mjD}lhf 

fUj;Jntspg;ghl;Lr; Rje;jpuj;Jf;fhd #oy; cUthf;fg;gl Ntz;Lk;.  (Transparency International 

, 2018). 

 

Fwpf;Nfhs; 16.a: td;Kiwiaj; jLj;jy; kw;Wk; gaq;futhjj;Jf;Fk; Fw;wq;fSf;Fk; vjpuhfg; 

NghuhLjy; vd;gtw;Wf;fhf rfy kl;lq;fspYk;> Fwpg;ghf mgptpUj;jpaile;J tUk; ehLfspy; 

,aYikiaf; fl;bnaOg;Gtjw;fhf ru;tNjr xj;Jiog;Gf;F Clhd Kaw;rpfs; cl;gl 

,iaghd Njrpa epWtdq;fis tYg;gLj;jy;  

 

Fwpfhl;b 16.a: gup]; Nfhl;ghLfSf;fpzq;f Rje;jpukhd kdpj cupik epWtdq;fspd; ,Ug;G 

kw;Wk; Fwpfhl;b 16.b: ru;tNjr kdpj cupikr; rl;lj;jpd;fPo; jilnra;ag;gl;l ghugl;rf; 

fhuzpnahd;iw mbg;gilahff;nfhz;L fle;j 12 khjq;fspy; jdpg;gl;l Kiwapy; 

ghugl;rj;Jf;F cl;gl;ljhf my;yJ Jd;GWj;jg;gl;ljhf czu;e;J mjid mwpf;ifapl;l 

kf;fspd; tpfpjhrhuk; 

 

1996 Mk; Mz;bd; 21 Mk; ,yf;f kdpj cupikfs; Mizf;For; rl;lj;jpd; %yk; ,yq;if 

kdpj cupikfs; Mizf;FO (HRCSL) xU Rje;jpu Mizf;FOthf 1997 Mk; Mz;L 

jhgpf;fg;gl;lJ. jdpg;gl;l Rje;jpuKk; NtW vy;yh rptpy; kw;Wk; murpay; cupikfSk; 

kPwg;gl;likia mbg;gilahff;nfhz;L jdJ jiyik mYtyfj;jpYk; gpue;jpa kw;Wk; 

khtl;l mYtyfq;fspYk; ngwg;gl;l Kiwg;ghLfspd; vz;zpf;if gw;wpa juTfis ,e;j 

Mizf;FO ntspapLfpd;wJ53.  

 
Fwpfhl;b 16.a MdJ> ru;tNjr uPjpapy; epWtg;gl;l KiwikapaYldhd> mLf;F 1 

Fwpfhl;bahf milahsq;fhzg;gl;Ls;sJ. ,f;Fwpfhl;b gw;wp mwpf;ifapLtjw;fhd juTfis 

,yq;if nfhz;bUf;ftpy;iy. Fwpfhl;b 16.b MdJ> mLf;F 3 Fwpfhl;bahf tFg;ghf;fk; 

nra;ag;gl;Ls;sJ. VyNtAs;s rdj;njhiff; fzf;nfLg;gpy; my;yJ fUj;jha;Tfspy; Gjpa 

njhFjpf;$Wfisr; Nru;g;gjd;%yk; juTfs; njhFf;fg;gl KbAk; vd rdj;njhif kw;Wk; 

Gs;sptpguj; jpizf;fsk; cWjpg;gLjJfpd;wJ. 

 
 
  

 
53 Website of Sri Lanka Human Rights Commission – https://www.hrcsl.lk/ 

 

https://www.hrcsl.lk/
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mj;jpahak; 7: kPjKs;s SGD fSf;fhd ghy;epiy rhu;e;j FWf;F ntl;Lf; Fwpfhl;bfs;. 
 
ghy;epiy FWf;F ntl;Lf; Fwpfhl;bfisAk; kPjKs;s ,yf;Ffs; xt;nthd;Wf;Fkhd ghy;epiy rhu;e;j Fwpf;Nfhs;fisAk; fPo;tUk; ml;ltiz 

gl;baypLfpwJ. (If;fpa ehLfs; rigapd; Gs;sptpgutpay; gpupT> 2008). ,yq;ifapy; juTfis ngw;Wf;nfhs;sf;$ba kw;Wk; 

mwpf;ifaplg;gLfpd;w Fwpfhl;bfNs tu;zj;jhy; Nfhbl;Lf; fhl;lg;gl;Ls;sd. 

 

SDG Fwpf;Nfhs;fs; ghy;epiy rhu;e;j FWf;Fntl;L Fwpfhl;bfs;. 

 

 
 

 

 

 

1.1 2030 Mk; Mz;lstpy;>  vy;yh ,lq;fspYKs;s midj;J 

kf;fspdJk; jPtpu tWikia ,y;yhnjhopj;jy;> 

jpdnkhd;Wf;F $1.25 tplTk; Fiwe;j tUkhdj;jpy; tho;fpd;w 

kf;fis tWikf;Fl;gl;l kf;fshf jw;Nghjstpy; 

fUjg;gLfpwJ. 

1.1.1 ghy;> taJ> njhopy; epiyik> kw;Wk; (efuk;/fpuhkk); Nghd;w Gtpapapy; 

gpd;dzpfs;  Nghd;w gpupTfspy; ru;tNjr tWikf; Nfhl;bd; fPo; thOfpd;w  

kf;fs; njhifapd; tpfpjhrhuk;. 

1.2 2030k; Mz;lstpy; Njrpa tiutpyf;fzq;fSf;F 

mikthf tWikapd; vy;yh gupkhzq;fspYk; tho;fpd;w 

midj;J tanjy;iyf;FKupa Mz;fs;> ngz;fs;> kw;Wk; 

rpWtu;fspd; tpfpjhrhuj;ij Fiwe;jgl;rk; ghjpahf Fiwj;jy;. 

1.2.1  ghy;> taJ   Nghd;w gpupTfspy; Njrpa tWikf; Nfhl;bd; fPo; 

thOfpd;w  kf;fs; njhifapd; tpfpjhrhuk;. 

1.2.2  Njrpa tiutpyf;fzq;fSf;F mikthf tWikapd; vy;yh 

gupkhzq;fspYk; tho;fpd;w midj;J tanjy;iyf;FKupa Mz;fs;> 

ngz;fs;> kw;Wk; rpWtu;fspd; tpfpjhrhuk;. 

 

1.3 kpff; Fiwe;j kl;lj;jpy; tho;fpd;wtu;fs; cs;slq;fshf 

midtUf;Fk; nghUe;jf;$bajhd r%f ghJfhg;G 

xOq;FKiwfisAk;. eltbf;iffisAk; Njrpa uPjpahf 

mKy;gLj;jy;. 2030k; Mz;lstpy; ,yFtpy; 

ghjpg;Gwj;jf;ftu;fs; kw;Wk; twpatu;fSf;fhd fhg;gPl;il 

Fwpg;gplj;jf;fstpy; mile;Jnfhs;sy;. 

1.3.1 ghy;> jdpg;gz;Gkpf;f rpWtu;fs;> njhopyw;wtu;fs;> tNahjpgu;fs;> 

mq;ftPdu;fs;> fu;g;gpzpfs;> Foe;ijfs;> njhopy; cghijahy; 

ghjpg;Gf;Fs;shdtu;fs;> Viofs; kw;Wk; ,yFtpy; ghjpg;Gwj;jf;ftu;fs; 

Nghd;w gpupTfspy;  r%f ghJfhg;G xOq;FKiwfshy; cs;thq;fg;gl;Ls;s 

kf;fs;njhifapd; tpfpjhrhuk; 
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1.4 nghUshjhu tsq;fs;>   mbg;gil NritfSf;fhd 

toptiffs;> epyq;fisAk; Vida nrhj;Jf;fisAk; 

cupj;jhf;fpf;nfhs;sy; kw;Wk; mtw;iw MSjy;> kuGupik 

mbg;gilapy; fplf;Fk; nrhj;Jf;fs;> ,aw;if tsq;fs;> 

nghUj;jkhd Gjpa njhopy;El;gk;> Ed;epjp mlq;fshd 

epjpr;Nritfs; Nghd;wtw;Wf;fhd rk cupikfis   midj;J 

Mz;fSk; ngz;fSk;> Fwpg;ghf ,yFtpy; 

ghjpg;Gwj;jf;ftu;fSk; kw;Wk; twpatu;fSk;> 2030k; 

Mz;lstpy; ngw;wpUj;jy;. 

1.4.2  ghy; kw;Wk; cilik cupikfspd; tiffs; Nghd;w 

tifg;gLj;jYf;F Vw;g  epyj;jpw;fhd ghJfhg;Gkpf;f cilik 

cupikfisf; nfhz;Ls;s> rl;l uPjpahf Vw;Wf;nfhs;sf;$ba 

Mtzq;fisf; nfhz;Ls;s kw;Wk; epyj;jpw;fhd mtu;fSila cupikfs; 

ghJfhg;Gkpf;fitnad czu;fpd;w xl;Lnkhj;j tsu;e;Njhu; rdj;njhifapd; 

tpfpjhrhuk;. 

1.5 2030k; Mz;lstpy; twpatu;fspdJk; kw;Wk; ,yFtpy; 

ghjpg;Gwj;jf;ftu;fspdJk; kPnsOr;rp ,aYikia 

fl;bnaOg;Gjy;> kw;Wk; fhyepiy rhu;e;j ghuJ}ukhd 

epfo;TfSf;Fk; Vida nghUshjhu> r%f> kw;Wk; #oy; 

rhu;e;j mjpu;TfSf;Fk; mdu;j;jq;fSf;Fk; Kfk;nfhLg;gjpy; 

mtu;fSf;fpUf;Fk; ,lu;fhg;gpd;ikiaAk; ,yFtpy; ghjpg;GWk; 

jd;ikiaAk; Fiwj;jy;.   

1.5.1 jyh 100000 kf;fs; njhifapy; mdu;j;jq;fspd; fhuzkhf Neubahf 

ghjpf;fg;gl;ltu;fs;> fhzhky; Nghdtu;fs; kw;Wk; kuzpj;jtu;fspd; 

vz;zpf;if   

1.6   ViofSf;Ffe;j tifapYk; kw;Wk; ghy;epiy $Wzu;T 

mgptpUj;jp cj;jpfspd; mbg;gilapYk; tWikia 

,y;yhnjhopf;Fk; eltbf;iffspy; Jupj KjyPLfis 

Cf;Ftpf;Fk; gykhd nfhs;ifr; rl;lfq;fis  Njrpa> 

gpuhe;jpa kw;Wk; ru;tNjr kl;lq;fspy; cUthf;Fjy;> 

1.6.1  tpfpjhrhuj;jpd; mbg;gilapy; ngz;fs;> Viofs;> kw;Wk; ,yFtpy; 

ghjpg;Gwj;jf;ftu;fSf;F gadspf;Fk; JiwfSf;fhf murhq;fk; 

njhlu;r;rpahf nrytspf;Fk; epjpapd; tpfpjhrhuk;.   
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2.1 2030k; Mz;lstpy; gl;bdpia KbTf;F nfhz;LtUjYk; 

kw;Wk; ghJfhg;ghd Nghrhf;Fkpf;f NghJkhdsT czTfis 

tUlj;jpd; midj;J fhyg;gFjpfspYk; mZFtjw;fhd 

toptiffis Foe;ijfs; cl;;gl vy;yh kf;fSf;Fk;> 

Fwpg;ghf twpatu;fSf;F> ,yFtpy; ghjpg;Gwj;jf;f 

#o;epiyapy; tho;fpd;wtu;fSf;F  cWjpg;gLj;jYk;.  

 

2.1.2 czTg;ghJfhg;gpd;ik mDgt msTNfhy;fSf;F mikthf> 

kf;fs; njhifapy; epyTk; kpjkhd my;yJ jPtpu czT ghJfhg;gpd;ik. 
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2.2  5 taJf;Fw;gl;l rpWtu;fs; kj;jpapy; fhzg;gLk; 

tsu;r;rpapd;ik kw;Wk; eopTw;w jd;ik njhlu;gpy; ru;tNjr 

uPjpapy; cld;gl;l Fwpf;Nfhs;fis 2025k; Mz;lstpy; 

miljy; cs;slq;fshf midj;Jtifahd 

Nghrhf;fpd;ikiaAk; 2030k; Mz;lstpy; KbTf;F 

nfhz;LtuYk; kw;Wk; gUtg;ngz;fs;> fu;g;gpzp jha;khu;fs;>  

ghY}l;Lk; ngz;fs; kw;Wk; tNahjpgu;fs; Nghd;wtu;fSila 

Nghrhf;F Njitfis eptu;j;jp nra;jYk;. 

 

2.2.1 5 taJf;Fl;gl;l rpWtu;fs; kj;jpapy; epyTk; tsu;r;rp Fd;wpa epiy 

(cyf Rfhjhu epWtdj;jpd; rpWtu; tsu;r;rp ruhrup juhjuq;fspypUe;J 

taJf;fhd cauk; <-2 Mf khWgl;bUf;Fk;; epiy  

2.2.2 (eoptile;j kw;Wk; mjpf vil) Nghd;w tiffSf;F mikthf 5 

taJf;Fl;gl;l rpWtu;fs; kj;jpapy; epyTk; Nghrhf;fpd;ik. cyf Rfhjhu 

epWtdj;jpd; rpWtu; tsu;r;rp ruhrup juhjuq;fspypUe;J cauj;jpw;fhd 

vil >+2 or <-2  khWgl;bUf;Fk;; epiy. 

 

2.3 epyj;ijAk; Vida cw;gj;jp tsq;fisAk;>  

cs;sPLfisAk;> mwpitk;> epjpr;NritfisAk;> 

re;ijg;gLj;jy;fisAk;> ngWkhdq;fis mjpfupf;fTk; 

gapu;r;nra;if rhuhj njhopy;fspy; <LgLtjw;fhd 

tha;g;GfisAk; ghJfhg;ghfTk; rkkhfTk; mZFjypD}lhf> 

2030k; Mz;lstpy; Fwpg;ghf ngz;fs;> goq;Fbapd kf;fs>; 

FLk;g tptrhapfs>; gz;iz tsu;g;ghsu;fs; kw;Wk; kPdtu;fs; 

Nghd;w rpwpastpyhd czT cw;gj;jpahsu;fspd; 

tUkhdj;ijAk; tptrha uPjpahd cw;gj;jp jpwidAk; ,U 

klq;fhf;Fjy;.  

 

2.3.2 ghypd kw;Wk; cs;ehl;L epiyikfs; Nghd;w tifg;gLj;jYf;F 

mikthf> czT cw;gj;jpia rpwastpy; Nkw;nfhs;gtu;fspd; ruhrup 

tUkhdk;. 

 

 3.1 2030k; Mz;lstpy; cyfshtpa jha; ,wg;G tpfpjj;ij 

1000 gpurtq;fSf;F 70 [ tplTk; Fiwe;j vzzpf;fiahf  

Fiwj;jy;.  

 

3.1.1 jha; ,wg;G tpfpjk; 

3.1.2 jpwd;kpf;f Rfhjhu gzpahsu;fshy; Nkw;nfhs;sg;gl;l gpwg;Gfspd; 

my;yJ; tpfpjhrhuk;. 
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3.2 ehd;F  thhuq;fSf;Fw;;gl;l Foe;ijfspfspd; ,wg;ig 

1000 gpurtq;fSf;F 12I tplTk; Fiwg;gijAk;  

5taJf;Fw;gl;l rpWtu;fspd; ,wg;ig 1000 gpwg;Gf;fSf;F 

25I tpl Fiwg;gijAk; midj;J ehLfSk; Fwpf;Nfhshf;fpf; 

nfhs;tjD}lhf> 2030k; Mz;lstpy; Gjpjhf gpwf;Fk; 

gps;isfs; kw;Wk; 5taJf;Fl;gl;l rpWtu;fs; kj;jpapy; 

,lk;ngWk; jtpu;f;f ,aYkhd kuzq;fis KbTf;F 

nfhz;Ltuy;.  

 

3.2.1 5taJf;Fw;gl;l gps;isfspd; ,wg;G tpfpjk; 

 

3.3 2030k; Mz;lstpy; vapl;];> fhrNeha;> kNyupah kw;Wk; 

Gwf;fzpf;fg;gl;l ntg;g kz;ly Neha;fis KbTf;F 

nfhz;LtUjYk; kw;Wk; fy;yPuy; tPf;fk;> ePupy;  Njhd;wp guTk; 

Neha;fs; kw;;Wk; Vida njhw;wf;$ba Neha;fis vjpu;j;J 

NghuhLjYk;. 

 

3.3.1 ghy; taJ kw;Wk; Kf;fpa kf;fs; njhif Nghd;w tifg;gLj;jYf;F 

mikthf 1000 ghjpf;fg;glhj kf;fs; njhiff;F Gjpjhf HIV 

njhw;Wf;Fs;shdtu;fspd; vz;zpf;if 

 

3.4 2030k; Mz;lstpy; njhw;wh Neha;fspd; fhuzkhf 

Kw;$l;b epfOk; ,wg;ig 1/3 Mf Fiwj;jYk; kw;Wk; cs 

MNuhf;fpaj;ijAk; eyidAk; jLg;G kw;Wk; rpfpr;irapd; 

Clhf Nkk;gLj;jYk;. 

 

3.4.1 ,Uja Neha;> Gw;W Neha;> ePupopT my;yJ ePbj;j Rthr Neha; 

fhuzkhf Vw;gLk; ,wg;G tpfpjk; 

3.4.2 jw;nfhiy ,wg;G tpfpjk; 

 

 3.5 kaf;f kUe;J ghtid  kw;Wk; NfL tpistpf;Fk; kJ 

ghtid cl;gl kpjkpQ;rpa Nghijg;nghUs; ghtidia 

jLj;J mtw;Wf;fhd rpfpr;irfis tOg;gLj;Jjy;  

 

3.5.1 jPq;F tpistpf;Fk; kJ ghtid>  Njrpa gpz;zdpf;Nfw;g 

tpgupf;fg;gLtjw;fpzq;f>  xU Mq;fpy tUlj;jpDs; xU egu; (15 

tajpYs;s my;yJ mjw;F Nkw;gl;l) EfUk; Rj;jkhd kJtpd; yPl;lusT.   

 

SDG Fwpf;Nfhs;fs; ghy;epiy rhu;e;j FWf;Fntl;L Fwpfhl;bfs;. 
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 3.6 2020k; Mz;lstpy; cyfhstpa uPjpapy; tPjpg;Nghf;Ftuj;J 

tpgj;Jf;fshy; Vw;gLk; ,wg;G kw;Wk; cghijfspd; 

vz;zpf;ifia  ghjpahf Fiwj;jy;. 

 

3.6.1 tPjpg;Nghf;Ftuj;J cghijfshy; Vw;gl;l ,wg;G tpfpjk;.  

 

3.7 2030k; Mz;lstpy; FLk;gf;fl;Lg;ghL> jfty;> fy;tp 

Njrpa epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; kw;Wk; cj;jpfSf;Fs; 

,dg;ngUf;f Rfhjhuj;ij cs;thq;fpf; nfhs;Sjy; 

Nghd;wit cl;gl> ghypay; kw;Wk; ,dg;ngUf;f Rfhjhu 

guhkupg;G NritfSf;Fupa cyfshtpa mZFjiy 

cWjpg;gLj;Jjy;. 

 

3.7.1 jkJ ,dg;ngUf;f tanjy;iyapd; NghJ (15-49 f;Fk; ,ilg;gl;l) 

FLk;gf;fl;Lg;ghl;L Njitfis etPd Kiwikfis nfhz;L 

jpUg;jpfukhd Kiwapy; epiwNtw;wpf;nfhz;l ngz;fspd; tpfpjhrhuk; 

3.7.2 me;j taJf; FOtpYs;s (10-14 kw;Wk; 15-19 

tanjy;iyf;fpilg;gl;l) 1000 ngz;fSf;F epfOk; ,sk;gUt gpwg;G 

tpfpjk; 

 

3.8 epjp ,lu; ghJfhg;G jukhd mj;jpahtrpa Rfhjhu 

guhkupg;G Nritfis mZFjy;> ghJfhg;Gk;> gad;kpf;fJk; 

jukhdJk; fl;Lg;gbahff;$baJkhd mj;jpahtrpa 

kUe;JfisAk; jLg;G+rpfisAk; mZFjy; Nghd;witfis 

cs;slf;fpa cyfshtpa Rfhjhu fhg;gPLfis miljy;. 

3.8.1. mj;jpahtrpa Rfhjhu NritfSf;fhd fhg;gPL (,dg;ngUf;fk;> 

gpurtk;> Foe;ij kw;Wk; rpWtu; MNuhf;fpak;> njhw;W Neha;fs;> njhw;wh 

Neha;fs;> Nritfis mZfpg;ngw;Wf;nfhs;tjw;F nghJ kf;fSf;F> 

mjpYk; Fwpg;ghf Fwpg;ghf gpd;jq;fpa epiyapy; thOk; 

rdj;njhifapdUf;fpUf;Fk; ,aYik Nghd;wtw;iw cs;slf;fpa 

RtLfhd; ,ilaPLfSf;F mikthf mj;jpahtrpa NritfSf;Fupa 

ruhrup fhg;gPL vd tpgupf;fg;gLfpd;w) 

 

3.8.2 nkhj;j FLk;g nryT my;yJ tUkhdj;jpd; xU gFjpnad;w 

tifapy; FLk;g nrytpypUe;J Rfhjhuj;Jf;fhf ngUk; njhifia 

xJf;fPL nra;Ak; kf;fs; njhifapd; tpfpjhrhuk;. 
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3.9 2030k; Mz;lstpy; mghafukhd ,urhadq;fs; kw;Wk; 

tsp> ePu;> epyk; khriltjhy; Vw;gLk; Neha;fpdJk; 

,wg;GfspdJk; vz;zpf;ifia fzprkhdstpy; Fiwj;jy;. 

 

3.9.1 tPL kw;Wk; Rw;Wg;Gw tsp khriltpd; fhuzkhf Vw;gLk; ,wg;G 

tpfpjk; 

3.9.2 ghJfhg;gw;w ePu; ghJfhg;gw;w Rfhjhuk; kw;Wk; cly;ey MNuhf;fpa 

FiwghL fhuzkhf Vw;gLk; ,wg;G tpfpjk;  (midtUf;Fkhf ePu;> 

Rfhjhuk; kw;Wk; Jg;gwT Nritfis ghJfhg;gw;w tifapy; 

ngw;Wf;nfhs;tjdhy;) 

 

3.a ; Gifapiyf; fl;Lg;ghL njhlu;ghd cyf Rfhjhu 

mikg;gpd; rl;lf cld;gbf;ifia midj;J ehLfSk; 

nghUj;jkhd tifapy; mKy;gLj;Jtij tYg;gLj;Jjy;. 

3.a.1 15 taJ kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l egu;fs; kj;jpapy; jw;NghjpUf;Fk; 

Gifapiyg; ghtidapd; taij ikakhff; nfhz;L jug;gLj;jg;gl;l 

guTif.  

3.b tsUk; ehLfis Kjd;ikahf ghjpf;Fk; njhw;W kw;Wk; 

njhw;wh Neha;fSf;fhd jLg;G+rpfs; kw;Wk; kUe;Jfs; 

njhlu;gpy; Ma;Tfis Nkw;nfhs;sTk; kw;Wk; Nkk;gLj;jTk; 

cjtpnra;jy;. TRIPS xg;ge;jk; kw;Wk; nghJ Rfhjhuk; 

njhlu;ghd Nlh`h gpufldj;jpw;F mikthf> Fiwe;j 

tpiyapy; mj;jpahtrpa kUe;Jg; nghUl;fs; kw;Wk; 

jLg;G+rpfis ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd toptiffis  Vw;gLj;jp 

nfhLj;jy;. ,t;Nlh`h gpufldkhdJ nghJ Rfhjhuj;ijg; 

ghJfhg;gjw;Fupa nefpo;Tjd;ikfs;> Fwpg;ghf kUe;J 

nghUl;fis ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf toptiffis 

midtUf;Fk; toq;FtNjhL njhlu;Gila mwpT rhu; 

nrhj;Jupikfspd; tu;j;jfk; rhu;e;j tplaq;fs; vDk; 

cld;gbf;ifapYs;s  xJf;fPLfis KOikahfg; 

gad;gLj;Jtjw;F tsUk; ehLfSf;F ,Uf;Fk; cupikia 

cWjpg;gLj;JfpwJ.   

3.b.1 mtu;fSila Njrpa nraw;;jpl;lj;jpDy; ,Uf;Fk; midj;J 

jLg;G;G+rpfSk; toq;fg;gl;l ,yf;F kf;fs;njhifapd; tpfpjhrhuk;. 
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SDG Fwpf;Nfhs;fs; ghy;epiy rhu;e;j FWf;Fntl;L Fwpfhl;bfs;. 

 
 

 

4.1 2030 Mk; Mz;lstpy;> nghUj;jkhd kw;Wk; gaDs;s 

fw;wy; ngWNgWfSf;F topfhl;Lk; ,ytrkhd> ghugl;rkw;w> 

jukhd Muk;g kw;Wk; ,ilepiyf; fy;tpia midj;J 

ngz;gps;isfSk; Mz;gps;isfSk; epiwTnra;fpwhu;fs; 

vd;gij cWjpg;gLj;jy;.  

 

 

4.1.1 Foe;ijfs; kw;Wk; ,isQu;fspd; tpfpjhrhuk;: ghy; 

tifg;gLj;jYf;F mikthf (m)  2/3 k; juq;fspy; (M) Muk;g fy;tpapd; 

Kbtpy; kw;Wk; (,) fPo; ,uz;lhk; epiyf; fy;tpapd; Kbtpy; (i) thrpg;G 

kw;Wk; (ii) fzpjk; Mfpatw;wpy; Fiwe;jgl;r Nju;r;rpia mile;jpUj;jy;.  

 

 

4.2 2030 Mk; Mz;lstpy;> midj;J ngz;gps;isfSk; 

Mz;gps;isfSk; jukhd ,sk; gpuha mgptpUj;jp> guhkupg;G 

kw;Wk; Kd;-Muk;g fy;tp Nghd;wtw;iw mZFjYk; 

,jD}lhf mtu;fs; Muk;g fy;tpf;F jahuhfTs;sdu; 

vd;gijAk; cWjpg;gLj;jy;.   

 

 

4.2.1 ghy; tifg;gLj;jYf;F mikthf> MNuhf;fpak;> fw;wy; kw;Wk; 

csr;r%f eyd; Nghd;wtw;wpy; tsu;r;rp uPjpahf rupahd ,lj;jpy; 

,Uf;Fk; Ie;J tajpw;F Fiwe;j gps;isfspd; tpfpjhrhuk;.  

 

4.2.2 ghy; tifg;gLj;jYf;F mikthf> xOq;fikf;fg;gl;l fw;wy; 

nraw;ghLfspy; gq;Nfw;Fk; tpfpjk; (cj;jpNahfg;G+u;tkhf Muk;g fy;tpapy; 

EioAk; tajpw;F xU tUlj;jpw;F Kd;ghf)   

 

4.3 2030 Mk; Mz;lstpy;> gy;fiyf;fof fy;tp cl;gl 

jukhd njhopy;El;g> njhopy;rhu; kw;Wk; cau; fy;tpia 

fl;LgbahFk; tifapy; ngw;Wf;nfhs;tjw;F midj;J 

ngz;fSf;Fk; Mz;fSf;Fk; rkkhd mZFiffs; 

,Ug;gij cWjp nra;jy;.  

4.3.1 ghypd tifg;gLj;jYf;F mikthf> fle;j 12 khjq;fspy; Kiwrhu;> 

Kiwrhuh fy;tp kw;Wk; gapw;rpapy; ,isQu;fspdJk; tsu;e;Njhu;fspdJk; 

gq;Nfw;G tpfpjk;. 
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4.4 2030 Mk; Mz;lstpy;> njhopy;El;g kw;Wk; njhopy;rhu; 

jpwd;fs; cl;gl> Ntiytha;g;G> fz;zpakpf;f Ntiyfs; 

kw;Wk; njhopy;KidT Nghd;wtw;Wf;F mtrpakhFk; 

jpwd;fisf; nfhz;bUf;Fk; ,isQu;fspdJk; kw;Wk; 

tsu;e;Njhu;fspdJk; vz;zpf;ifia fzprkhf mjpfupj;jy;.  

 

4.4.1 jpwd; tiffspd; mbg;gilapy;> jfty; kw;Wk; jfty; njhlu;G 

njhopy;El;g (ICT) jpwd;fis nfhz;bUf;Fk; ,isQu;fspdJk; 

tsu;e;Njhu;fspdJk; tpfpjhrhuk; 

4.5 2030 Mk; Mz;lstpy;> fy;tpj; JiwapYs;s ghypd 

NtWghLfis mfw;WjYk;> khw;Wj;jpwdhspfs;;> 

goq;Fbapdu;fs; kw;Wk; ,yFtpy; ghjpg;Gwf;$batu;fs; 

kw;Wk; ,yFtpy; ghjpg;Gwf;$ba epiyikfspy; thOk; 

rpWtu;fs; Nghd;w ,yFtpy; ghjpg;GWk; gpuptpdu;fSf;F 

midj;J kl;l fy;tpiaAk; kw;Wk; njhopy; gapw;rpfisAk; 

ngWtjw;Fupa rkkhd mZFiffs; ,Ug;gij 

cWjpg;gLj;jYk;.  

 

4.5.1 ,e;j gl;baypYs;s tifg;gLj;jf;$ba midj;J fy;tpf; 

Fwpfhl;bfSf;Fkhd rkepfu vz;fs; (fpilf;fg;ngWfpd;w juTfSf;F 

Vw;g> ngz;fs;/Mz;fs;> fpuhkg;Gw/efu;g;Gw> Ie;jpy; xU gq;fpy; 

fPo;kl;l/cau;e;j nry;tj;ij nfhz;ltu;fs; kw;Wk; khw;Wj;jpwd;> 

goq;Fbapdu; kw;Wk; Nkhjy;fshy; ghjpf;fg;gl;ltu;fs; Nghd;w 

Vidatu;fs;) 

 

4.6 2030 Mk; Mz;lstpy;> midj;J ,isQu;fSk; kw;Wk; 

tsu;e;Njhupy; xU rzprkhd tpfpjhrhuj;jpdUk;> ,t;tpU 

gpupTfspYKs;s Mz;fs; kw;Wk; ngz;fs; midtUk;> 

fy;tpawpitAk; vz;zwpitAk; ngw;wpUg;gij cWjpnra;jy;.  

 

4.6.1 ghypd tifg;gLj;jYf;F mikthf> nraw;ghl;L (m) fy;tpawpT 

kw;Wk; (M) vz;zwpT jpwd;fspy;  xU Fiwe;jgl;r epiyahd 

epGzj;Jt msit milAk; Fwpg;gpl;l taJg; gpupitr; Nru;e;j 

kf;fs;njhifapd;  tpfpjhrhuk;.  

 

4.7 2030 Mk; Mz;lstpy;> midj;J gapYdu;fSk; 

epiyngWjF mgptpUj;jpia Nkk;gLj;j mtrpakhFk; mwpT 

kw;Wk; jpwd;fisg; ngw;wpUg;gij cWjpg;gLj;jy;. 

4.7.1 (m) Njrpa fy;tpf; nfhs;iffs;; (M) ghlj;jpl;lk;; (c) Mrpupau; 

fy;tp; kw;Wk; (<) khztu; kjpg;gPL Nghd;w midj;J kl;lq;fspYk; (i) 

cyfshtpa FbAupikf; fy;tp kw;Wk; (ii) ghypd rkj;Jtk; kw;Wk; kdpj 
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epiyngWjF mgptpUj;jp> epiyngWjF tho;f;if Kiwfs;> 

kdpj cupikfs;> ghy;epiy rkj;Jtk;> rkhjhdk; kw;Wk; 

mfpk;irf; fyhrhuj;ij Cf;Ftpj;jy;>  cyfyhtpa 

FbAupik kw;Wk; fyhr;rhu gd;ikj;Jtj;ijAk;  

epiyngWjF mgptpUj;jpf;F fyhr;rhuj;jpd; gq;fspg;igAk; 

ghuhl;Ljy; Nghd;wit gw;wpa fy;tpawptpD}lhfTk; Vida 

topKiwfspD}lhfTk; ,ij miljy;>  

 

cupikfs; cs;slq;fshf epiyngW mgptpUj;jpf;fhd fy;tp 

Kf;fpaj;Jtg;gLj;jg;gl;bUf;Fk; msT.   

 

4.a rpWtu;fs;> khw;Wj;jpwdhspfs; kw;Wk; ghy;epiy njhlu;gpy; 

$Wzu;Tkpf;fjhfTk; ghJfhg;ghd> td;Kiwaw;w> 

cs;slf;fpa kw;Wk; gaDs;s fw;wy; R+oy;fis 

midtUf;Fk; toq;f $bajhfTk; fy;tp trjpfis 

cUthf;fp Nkk;gLj;Jjy;;  

 

 

4.a.1 (WASH Fwpfhl;b tiutpyf;fzq;fSf;F mikthf) gpd;tUk; 

trjpfSf;fhd toptiffis nfhz;bUf;Fk; ghlrhiyfspd; 

tpfpjhrhuk;:(m) kpd;rhuk;; (M) fw;gpj;jy; Nehf;ffq;fSf;fhd ,izak;;; 

(,) fw;gpj;jy; Nehf;ffq;fSf;fhd fzpdpfs;; (<) mq;ftPd 

khztu;fSf;F nghUe;Jk; tifapyhd cl;fl;likg;Gk; nghUl;fSk;; (c) 

mbg;gil FbePu;; (C) xw;iwg; ghypdj;jpdUf;fhd mbg;gilr; Rfhjhu 

trjpfs;; kw;Wk; (v) mbg;gilf; if fOTk; trjpfs;  

 

SDG Fwpf;Nfhs;fs; ghy;epiy rhu;e;j FWf;Fntl;L Fwpfhl;bfs;. 

 

6.2 2030 Mk; Mz;lstpy;> NghJkhd kw;Wk; rkkhd Rfhjhu 

kw;Wk; Jg;GuT trjpfis midtUk; mZFk; epiyia 

miljYk;> jpwe;j ntsp kyk; fopg;ig ,y;yhnjhopj;jYk;> 

ngz;fspdJk; rpWkpfspdJk; kw;Wk; ,yFtpy; ghjpg;Gwj;jf;f 

R+o;epiyfspYs;;stu;fspdJk; Njitfs; njhlu;gpy; tpNrl 

ftdk; nrYj;jYk;.   

 

 

6.2.1 rtu;f;fhuk; kw;Wk; jz;zPiug; gad;gLj;jp iffis fOTk; trjp 

cs;slq;fshf  ghJfhg;ghf epu;tfpf;fg;gLk; Rfhjhu Nritfisg; 

gad;gLj;Jk; kf;fs; njhifapd; tpfpjhrhuk;. 
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7.1 2030 Mk; Mz;lstpy;> fl;Lgbahd> ek;gj;jFe;j kw;Wk; 

etPd rf;jp Nritfs; cyfshtpa uPjpapy; mZfg;gLjiy 

cWjpnra;jy;. 

7.1.2 Rj;jkhd vupnghUisAk; kw;Wk; njhopy;El;gj;ijAk; Kjd;ikahf 

ek;gpapUf;Fk; kf;fs;njhifapd; tpfpjhrhuk;. 

 

 
 

8.3 cw;gj;jp nraw;ghLfs;> fz;zpakpf;f njhopy; 

cUthf;fk;;> njhopy;KidT> gilg;ghw;wy; kw;Wk; GJikfs; 

Nghd;wtw;Wf;F cjTk; mgptpUj;j ika Nfhl;ghLfis 

Cf;Ftpj;jy;> kw;Wk; epjpr; Nritfis mZFtjD}lhf 

kpfr; rpwpa> rpwpa kw;Wk; eLj;ju mstpyhd 

ifj;njhopy;fis epWtp mtw;wpd; tsu;r;rpia 

ijupag;gLj;jy;.  

 

8.3.1 ghtpd tifg;gLj;jYf;F mikthf> tptrhak; rhuh 

njhopypy;j;Jiwapy; Kiwrhuh njhopy;tha;g;Gfspd; tpfpjhrhuk;.  

8.5 2030k; Mz;lstpy;> ,isQu;fs; kw;Wk; mq;ftPdu;fs; 

cl;gl midj;J ngz;fSk; Mz;fSk; cw;gj;jp 

njhopy;fisAk; kw;Wk; fz;zpakpf;f Ntiyfis Gupfpd;w 

epiyiaAk;;> kw;Wk; rk ngWkhdKs;s Ntiyf;F rkkhd  

Cjpak; vDk; epiyiaAk; KOikahf miljy;.  

 

8.5.1 njhopy;> taJ kw;Wk; mq;ftPdu;fs; vDk; tifg;gLj;jYf;F 

mikthf ngz; kw;Wk; Mz; Copau;fspd; ruhrup kzpj;jpahy tUkhdk; 

 

8.5.2 njhopy;> taJ kw;Wk; mq;ftPdu;fs; vDk; tifg;gLj;jYf;F 

mikthf Ntiyapd;ik tpfpjk;. 

8.6 2020k;  Mz;lstpy;> Ntiytha;g;G> fy;tp my;yJ gapw;rp 

Nghd;w Jiwfspy; ,y;yhj ,isQu;fspd; tpfpjhrhuj;ij 

fzprkhdstpy; Fiwj;jy;.  

 

8.6.1 Ntiytha;g;G> fy;tp my;yJ gapw;rp Nghd;w Jiwfspy; ,y;yhj ( 

15-24 tajpw;fpilg;gl;l) ,isQu;fspd; tpfpjhrhuk; 

 

8.7 fl;lha ciog;ig xopg;gjw;Fk;> etPd mbikj;Jtk; 

kw;Wk; Ml;flj;jy;fis KbTf;Fnfhz;L tuTk;> rpWtu;fis 

Nghuhspfshf ,izj;J gad;gLj;Jjy; cl;gl midj;J 

 

8.7.1 ghypdk; kw;Wk; taJ mbg;gilapy;>; 5-17 tajpw;fpilg;gl;l rpWtu; 

njhopypy; <LgLk; rpWtu;fspd;; tpfpjhrhuKk; kw;Wk; vz;zpf;ifAk;. 
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Nkhrkhd rpWtu; njhopy; tbtq;fisAk; jilnra;J 

,y;yhnjhopg;gjw;Fk;> 2025k; Mz;lstpy;> midj;J 

tbtpyhd rpWtu; njhopiy KbTf;F 

nfhz;LtUtnjw;Fnkd gad;kpf;f eltbf;iffis 

cldbahf vLj;jy;>  

 

8.8 Gyk;ngau; njhopyhsu;fs; cl;gl > Fwpg;ghf Gyk;ngau; 

ngz; njhopyhsu;fs;; kw;Wk; mghakhd gzpfspy; 

<LgLgtu;fs;> Nghd;w midj;J njhopyhsu;fSf;FKupa 

njhopy; cupikfis ghJfhj;jYk;> kw;Wk; fhg;Gk; 

ghJfhg;Gkpf;f njhopy;r; #oiy Nkk;gLj;jYk;.   

 

8.8.1 capu;r;Nrjk; Vw;gLj;Jk; kw;Wk; capu;r;Nrjk; Vw;gLj;jhj njhopy; 

cghijfs; mLj;jLj;J epfOk; tpfpjk;.  

 

8.8.2 ghypdk; kw;Wk; Gyk;ngau; epiyikfSf;F mikthf> ru;tNjr 

njhopy; mikg;gpd; (ILO) vOj;JUt Mjhuq;fNshLk; kw;;Wk; Njrpa 

rl;lthf;fq;fNshLk; njhopy; cupikfs; (FOk kw;Wk; $l;lhf Nguk; 

NgRjy; Rje;jpuk;) Njrpa uPjpahd ,zq;Fk; msT.  

 

 8.9 2030k; Mz;lstpy;> Ntiy tha;g;Gfis cUthf;f$ba 

kw;Wk; cs;ehl;L fyhr;rhuj;ijAk; kw;Wk; cw;gj;jpfisAk; 

Nkk;gLj;jf;$ba epiyngWjF Rw;Wyh Jiwia 

Cf;Ftpf;Fk; nfhs;iffis tFj;J eilKiwg;gLj;jy;.  

 

8.9.2 nkhj;j Rw;Wyh Jiw rhu;e;j Ntiytha;g;Gfspy;; epiyngWjF 

Rw;Wyhj; JiwapYs;s Ntiytha;g;Gfspd; tpfpjhrhuk;.   

 

 

SDG Fwpf;Nfhs;fs; ghy;epiy rhu;e;j FWf;Fntl;L Fwpfhl;bfs;. 

 8.10 tq;fp> fhg;gPL kw;Wk; epjpr; Nritfis midtUk; 

mZFtjw;fhd toptiffis Cf;Ftpj;J 

tpupTgLj;Jtjw;fhf cs;ehl;L epjp epWtdq;fspd; 

,aYikia tYg;gLj;Jjy; 

 

8.10.2 tq;fp my;yJ gpw epjp epWtdq;fspy; my;yJ xU elkhLk; gzr; 

Nrit toq;FdUld; fzf;nfhd;iw itj;jpUf;Fk; tsu;e;Njhu;fspd; (15 

taJ kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;ltu;fs;) tpfpjhrhuk;.  
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9.5 2030 Mk; Mz;lstpy;> GJikfis Cf;fg;gLj;JtNjhL 

Ma;Tfs;> xU kpy;ypad; kf;fs; njhiff;F vd;w tifapy; 

mgptpUj;jp gzpahsu;fs;> mur kw;Wk; jdpahu; Jiwfs; 

,ize;J nra;Ak; Ma;Tfs;> mtpUj;jp nrytPdq;fs; 

Nghd;wtw;wpd; vz;zpf;if fzprkhd mjpfupjy; 

cs;slq;fshf  midj;J ehLfspYk;> mjpYk; tpNrlkhf  

tsu;Kf ehLfspy;>  mwptpay; Ma;Tfis mjpfupj;jYk; 

ifj;njhopo;; JiwfspYs;s njhopy;El;g ,aYikfis 

Nkk;gLj;jYk;>>  

 

9.5.2 xU kpy;ypad; kf;fSf;F (KONeu gzpGupAk;) Muha;r;rpahsu;fs;  

 

 

 

10.2 2030k; Mz;lstpy;> taJ> ghypdk;> mq;ftPdk;> ,dk;> 

,dj;Jtk;> Njhw;wk;> kjk;> nghUshjhu my;yJ Vida  

me;j];Jfisg; gw;wp fUj;jpy;fhs;shky; midtiuAk; r%f 

r%f> nghUshjhu kw;Wk; murpay; uPjpahf cs;thq;fpf; 

nfhs;tij gyg;gLj;jYk; Nkk;gLj;jYk;.  

 

10.2.1 ghypdk;> taJ kw;Wk; mq;ftPdu;fs; vd;w tifg;gLj;jYf;F Vw;g>  

50 rjtPjj;jpw;Fk; Fiwthd ruhrup tUkhdj;jpy; thOk; kf;fspd; 

tpfpjhrhuk;. 

 

10.3 ghugl;rkhd rl;lq;fs;> nfhs;iffs; kw;Wk; 

eilKiwfis ,y;yhnjhopj;J ,J njhlu;gpy; nghUj;jkhd 

rl;lq;fisAk;> nfhs;iffisAk; eltbf;iffisAk; 

Nkk;gLj;JtjD}lhf> rk tha;g;ig cWjpg;gLj;jYk;> 

ngWNgWfspYs;s Vw;wj;jho;Tfis Fiwj;jYk;.   

 

 

10.3.1 ru;tNjr kdpj cupikfs; rl;lj;jpd; fPo; ghFghL fhl;Ljy; 

$lhnjd jilnra;ag;gl;bUf;FnkhU mbg;gilf;F mikthf fle;j 12 

khjq;fspy; ghugl;rkhf elhj;jg;gl;ljhf my;yJ Jd;GWj;jg;gl;ljhf 

jdpg;gl;l Kiwapy; czu;e;J mwpf;ifapLk; kf;fspd; tpfpjhrhuk;  

 

  11.2 2030k; Mz;lstpy;> ,yFtpy; ghjpg;Gwj;jf;f 

#o;epiyfspYs;stu;fs;> ngz;fs;> rpWtu;fs;>  mq;ftPdu;fs; 

kw;Wk; Kjpatu;fspd; Njitfs; njhlu;gpy; tpNrl ftdk; 

11.2.1 ghypdk;> taJ kw;Wk; mq;ftPdu;fs; Nghd;w tifg;gLj;jYf;F 

mikthf> nghJg; Nghf;Ftuj;ij trjpahf mZFk; kf;fs;njhifapd; 

tpfpjhrhuk;. 
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nrYj;jp>  ghJfhg;ghd> fl;Lgbahd> milaf;$ba kw;Wk; 

epiyngWjF Nghf;Ftuj;J xOq;;fikg;ig mZFtjw;fhd 

toptiffis midtUf;Fk; toq;FjYk;>  tPjpg; ghJfhg;ig 

Kd;NDw;WjYk; kw;Wk; Fwpg;gplj;jf;f tifapy; nghJg; 

Nghf;Ftuj;ij tpupTgLj;Jjy;>  

 

 

11.5 twpa kf;fisAk; ghjpg;gilaf;$ba #o;epiyapYs;s 

kf;fisAk; ghJfhg;gJ njhlu;gpyhd ftdf;FtpTld;> 

jz;zPUld; njhlu;Gila mdu;j;jq;fs; cl;gl> 

mdu;j;jq;fspdhy; Vw;gl;l ,wg;Gf;fspdJk; mtw;wpdhy; 

ghjpf;fg;gl;l kf;fspdJk; vz;zpf;ifia fzprkhdsTf;Ff; 

Fiwj;jy; kw;Wk; mj;jifa mdu;j;jq;fspdhy;  

tpistpf;fg;gl;l cyfshtpa nkhj;j cs;ehl;L 

cw;gj;jpAld; njhlu;Gila Neub nghUshjhu ,og;Gf;fis 

2030 Mk; Mz;lstpy; ghupastpy; Fiwj;jy; 

11.5.1 xt;Nthu; 100>000 Ngu;fspYk;> mdu;j;jq;fspdhy; ,we;jtu;fspd;> 

fhzhkw;Nghdtu;fspd; kw;Wk; Neubahfg; ghjpf;fg;gl;ltu;fspd; 

vz;zpf;if 

11.7 Fwpg;ghf ngz;fSk; rpWtu;fSk;> Kjpatu;fs; kw;Wk; 

khw;Wj;jpwdhspfs; Nghd;NwhUf;F> 2030 Mk; Mz;lstpy;> 

ghJfhg;ghdJk; rfytw;iw cs;slf;fpaJk; 

mZff;$baJkhd gRikahd nghJ ,lq;fSf;fhd 

cyfshtpa mZfiy toq;Fjy;. 

11.7.1 ghy;> taJ kw;Wk; khw;Wj;jpwdhspfs; vd;w mbg;gilapy; 

vy;NyhupdJk; nghJg; gad;ghl;Lf;fhd jpwe;jntspahfTs;s efuq;fspd; 

epu;khzpf;fg;gl;l gFjpfspd; ruhrupg; gq;F.  

 

 

 

SDG Fwpf;Nfhs;fs; ghy;epiy rhu;e;j FWf;Fntl;L Fwpfhl;bfs;. 

13.1 vy;yh ehLfspYk;> fhyepiy njhlu;ghd Mgj;Jf;Fk; 

,aw;if mdu;j;jq;fSf;Fkhd jhq;FjpwidAk; Vw;Gr;nra;Ak; 

Mw;wiyAk; tYg;gLj;jy;. 

13.1.1 xt;Nthu; 100>000 Ngu;fspYk;> mdu;j;jq;fspdhy; ,we;jtu;fspd;> 

fhzhkw;Nghdtu;fspd; kw;Wk; Neubahfg; ghjpf;fg;gl;ltu;fspd; 

vz;zpf;if 
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13.b ngz;fs;> ,isQu;fs; mj;Jld; cs;@u; kw;Wk; 

Xuq;fl;lg;gl;l r%fq;fspd; kPJ nrYj;jg;gLk; ftdf;FtpT 

cs;slq;fyhf> Fiwe;jstpy; mgptpUj;jpaile;j 

ehLfspYk; mgptpUj;jpaile;JtUk; rpwpa jPthfTs;s 

muRfspYk; tpidj;jpwdhd fhyepiy khw;wk; njhlu;ghd 

jpl;lkplYf;Fupa Mw;wiy Nkk;gLj;Jtjw;fhd 

nghwpKiwfis Cf;Ftpj;jy; 

 

13.b.1  ngz;fs;> ,isQu;fs; mj;Jld; cs;@u; kw;Wk; Xuq;fl;lg;gl;l 

r%fq;fspd; kPJ nrYj;jg;gLk; ftdf;FtpT cs;slq;fyhf> 

tpidj;jpwdhd fhyepiy khw;wk; njhlu;ghd jpl;lkply; kw;Wk; 

Kfhikj;Jtk; vd;gtw;Wf;fhd Mw;wiy mjpfupg;gjw;Fupa 

nghwpKiwfSf;fhf> epjp> njhopy;El;gtpay; kw;Wk; ,aYiktpUj;jp 

vd;gdTl;gl> tpNrlj;Jtk;ngw;w cjtpiaAk; MjuTj;njhifiaAk; 

ngWfpd;w Fiwe;jsT mgptpUj;jpaile;j ehLfspdJk; 

mgptpUj;jpaile;JtUk; rpwpa jPthfTs;s muRfspdJk; vz;zpf;if 

 

 

 

17.8 2017 Mk; Mz;lstpy;> Fiwe;jsT mgptpUj;jpaile;j 

ehLfSf;fhd njhopy;El;gtpaty; tq;fpiaAk; tpQ;Qhdk;> 

njhopy;El;gtpay; kw;Wk; Gj;jhf;fk; rhu;e;j ,aYiktpUj;jpg; 

nghwpKiwfisAk; KOikahfj; njhopw;gLj;jy; kw;Wk; 

Fwpg;ghf jfty; kw;Wk; njhlu;ghly; njhopy;El;gtpaypy;> 

,aYikg;gLj;Jk; njhopy;El;gtpaypd; gad;ghl;il 

mjpfupj;jy;. 

17.8.1 ,izaj;ijg; gad;gLj;Jk; jdpegu;fspd; tpfpjhrhuk; 

17.18 tUkhdk;> ghy;epiy> taJ> ,dk;> ,df;FOkk;> 

Gyk;ngau; me;j];J> ,ayhik> Gtpapay; miktplk; kw;Wk; 

Njrpar; #oikTf;Fg; nghUj;jkhd NtW gz;Gf;$Wfs; 

vd;gtw;wpd; mbg;gilapy; gpupf;fg;gl;l> cau;juj;jpyhd cupa 

fhyg;gFjpf;fhd kw;Wk; ek;gfkhd juTfspd; fpilf;ff;$ba 

jd;ikia mjpfupg;gjw;fhf  Fiwe;jsT mgptpUj;jpaile;j 

ehLfs; kw;Wk; mgptpUj;jpaile;JtUk; rpwpa jPthfTs;s 

muRfs; cs;slq;fyhf> mgptpUj;jpaile;j ehLfSf;fhd 

,aYiktpUj;jpf;fhd cjtpia 2020 Mk; Mz;lstpy; 

mjpfupj;jy;. 

17.18.1 cj;jpNahfG+u;t Gs;sptpguq;fspd; mbg;gilf;Nfhl;ghLfSf;F 

,zq;f Fwpf;Nfhs;fSld; njhlu;Gilaitahf ,Uf;ifapy; 

KOikahd gpupg;Gf;fSld; Njrpa kl;lj;jpy; cUthf;fg;gl;l 

epiyngWjF mgptpUj;jp Fwpfhl;bfspd; tpfpjhrhuk;  
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mj;jpahak; 8: ,yq;ifapy; cg-Njrpa kl;lj;jpyhd mgptpUj;jpj; 

jpl;lq;fspy; SDG 5 kw;Wk;  SDG 16 mj;Jld; FWf;Fntl;L Fwpfhl;bfs; 

vd;gtw;iw gpujhdkag;gLj;Jtjw;fhd gupe;Jiufs; 

 
SDG 5 Fwpf;Nfhs;fis miltjw;F ,d;Dk; 8 tUlq;fs; khj;jpuNk cs;s epiyapy;> 

,yq;ifahdJ me;j Fwpf;Nfhs;fis mila Ntz;Lkhdhy; 2030 mgptpUj;jp 

epfo;r;rpepuypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Fwpfhl;bfis miltjw;fhd rfy Kaw;rpfisAk; 

mJ Nkw;nfhs;s Ntz;Lk;. cz;ikapy; ,J> ehL jOtpajhftk;> vy;yh 

gq;Fjhuu;fspd; Kaw;rpfisAk; cs;thq;fpajhfTk;> khfhz kw;Wk; khtl;l 

kl;lq;fspyhd <Lghl;il cl;gLj;jpajhftk; ,Uf;ff;$Lk;. 

 

SDG 5 kw;Wk;  SDG 16 vd;gtw;wpYs;s Fwpfhl;bfspy; $wg;gl;l iky;fw;fis 

miltjw;fhfTk;> cg-Njrpa kl;lj;jpyhd mgptpUj;jpj; jpl;lq;fspy; mtw;iw 

cs;slf;Ftjw;fhfTk; gpd;tUk; gupe;Jiufs; nra;ag;gLfpd;wd: 

 

• 2030 mgptpUj;jp epfo;r;rpepuy; gw;wpAk;> mtw;Nwhbize;j Fwpf;Nfhs;fs; kw;Wk; 

Fwpfhl;bfs; gw;wpAk; mj;Jld; ,yq;ifapd; Njrpaf;nfhs;iffs; kw;Wk; 

mgptpUj;jpr; nrad;Kiwfs; gw;wpAk;> khfhz kw;Wk; khtl;l kl;lq;fspYs;s 

Kf;fpa MszpapdUf;F czu;T+l;ly; 

• SDG  Fwpf;Nfhs;fis mile;Jnfhs;tjpy; kpf neUf;fkhfTk; njhlu;r;rpahfTk; 

<LgLk; nghUl;L miof;fg;gl Ntz;ba> khfhzj;jpw;Fs; my;yJ 

khtl;lj;jpw;Fs; cs;s Mw;wy; tsKs;s gq;fhsu;fis milahsk; fhz;gjw;F 

gq;Fjhuu; gFg;gha;nthd;iw elhj;Jjy;. 

• SDG 5 kw;Wk;  SDG 16 vd;gtw;Wf;fhd NkYk; cs;@u;kag;gLj;jg;gl;l 

Fwpfhl;bfis khfhz kw;Wk; khtl;l kl;lj;jpy; cUthf;Ftjw;F> khfhz 

kw;Wk; khtl;l kl;l mjpfhupfSf;fhd ,aYik tpUj;jp mku;Tfis elhj;Jjy;. 

• njhifkjpg;G kw;Wk; Gs;sptpguj;jpizf;fsj;jpdJk; njhlu;Gila 

mikr;Rf;fspdJk; xj;Jiog;Gld;> xt;Nthu; cs;@u; ,lg;gug;gpYk; Nrfupf;fg;gl 

Ntz;ba cs;@u;kag;gLj;jg;gl;l juTfspd; ntt;NtWgl;l tiffis 

milahsk; fhZjy;. 

• rpNu~;l Kfhikahsu;fspd; gUtfhy nrayhw;Wif kjpg;gPLfspyhd  KPIs 

vd;wthwhf> khfhz my;yJ khtl;l kl;l mjpfhupfspd; mgptpUj;jpj; 

jpl;lq;fspy; SDG Fwpfhl;bfis cs;@u;kag;gLj;jYf;Fk; 

gpujhdkag;gLj;jYf;Fkhd Kaw;rpfis cs;thq;Fjy;. 

• Fwpg;ghd Fwpfhl;bfis mile;Jnfhs;tjpy;> cupa Gtpapay;rhu; ,lg;gug;gpDs; 

cs;s jdpahu; JiwfspdJk;> rptpy; r%fj;jpdJk; kw;Wk; fy;tpayhsu;fspdJk; 

gq;fspg;ig milahsq;fhz;gjw;fhf mj;jifa jug;gpdu;fSld; 

<LghLnfhs;sy;> mtu;fis cs;thq;Fjy; kw;Wk; gq;fhsu;fshf Mf;Fjy;. 
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