1. Tapna-on ang tanan nga porma sa Kapigaduhon
Target 1:
Sa tuig 2030, Dula-on ang Kapigaduhon sa tanan nga katawhan sa bisan diin nga parti
sang kalibutan nga subong may ara nagakita sa nubo pa sa 65 ka pesos kada adlaw.
Target 2:
Sa tuig 2030, panubuon asta sa tunga sang populasyon sa mga kalalakihan, kababaihan
kag mga kabataan sa anu man nga edad nga ara sa tunga sang kapigaduhon suno sa pungsodnon
nga paglantaw.
Target 3:
Ipatupad ang pungsudnon kag mayo nga Sosyal Proteksyon nga sistema agud sa kabugusan, kag sa tuig 2030, malab-ot ang dako nga pagtutok sang mga pigado kag sa mga
makaluluoy.
Target 4:
Sa tuig 2030, Kinahanglan nga ang tanan nga kalalakihan kag kababaihan sa tunga sang
kapigaduhon kag sa makaluluoy nga kahimtangan makahimulos sang ila kinamatarung
ekonomisahon, dunang manggad, maka pagpanag-iya kag control sang duta o iban pa nga klase
sang propedad, panubli-on, intsakto kag bag-o nga teknolohiya, kag pinansyal nga serbisyo
kaupod sang ginagmay nga pinansyal nga suporta.
Target 5:
Sa tuig 2030, Makapatindog sang programa para sa mga pigado kag sa mga nasa
makaluluoy nga kahimtangan kag mapa-ubos ang gamot sang ila kahimtangangan nga may
kaangtanan sa mga hitabo kag iban pa kasubong sang ekonomiya, sosyal kag mga kalamidad.
2. Wala sang Magutman, Mag-ayo ang Nutrisyon kag malambot ang Agrikulturo
Target 1:
Sa tuig 2030, Tapna-on ang gutom kag ipaabot sa tanan nga pigado kag makaluluoy,
kaupod ang bag-ong bun-ag nga mga kabataan, ang ila kaayuhan , mayo kag intsakto nga nagaka
igo nga pagkaun sa bilog nga tuig.
Target 2:
Sa tuig 2030, Tapna-on ang gutom. Kaupod ang paglab-ot sa tuig 2025, sang
internasyonal nga katuyu-an sa pagtapna sa mga pagkunol kag pagsayang sang kabataan nga
naga pangidaron zero asta sa limakatuig. Naga kinahanglan sang intsaktu kag mayo nga
nutrisyon para sa mga dalaga, nagabusong ka gang mga nagapatiti nga iloy upod mga tigulang.
Target 3:
Sa tuig 2030, Padoblehon ang sanggi kag pag ani sang produkto sang duta kag kita sa
gagmay nga naga produkto sang pagkaun, labi nagid sa mga kababaihan, katutubo, pamilyang
mamumugon, nagasagod sang mga kasapatan, kag nagapangisda.
Target 4:
Sa tuig 2030, Ipasiguro ang mapinadayunon nga produksyon sang pagkaun kag mangin
malig-on ang sang-uma agud maptaas ang mga produksyon nga makabulig mintenar sang palibot
nga agud makapabaskog ang kapasidad agud maka “adapt”sa pagbag-o sang panahon, malain
nga tyempo, gutom,pagbahakag iban pa nga makadulot kag para sa pag-uswag kag kapasidad
sang duta.
Target 5:
Sa tuig 2020,Mintenaron ang nagakalain-lain nga binhi,paagi sang pag-atipan sang mga
tanum kag nanuhaytuhay bga sapat kag iban pa nga natural nga sapat sang lasang, kag
nanuhaytuhay ngabinhi kag bangko sang tanum sa Pungsodnon, Rehiyonal, kag Internasyonal
nga lebel kag pagpauswag agud sa pag-alalangay ang pag-ambit sang benepisyo nga may
kaayuhan.

3. Maayong lawas kag mayo nga pagpangabuhi
Target 1:
Sa tuig 2030, Pagpanubo sa tanan sa bilog nga kalibutan ang pagkalamatay nga indi
magnubo sa 70 porsyento kada 100,000 nga nabun-ag.
Target 2:
Sa tuig 2030, Ang kamatayon sang bag-ong bun-ag nga mga bata nga ubos sang lima
katuig sa pungsod naga tuyo nga mapaubos sang kamatayon sang mga bata kag pagkatapus
magbata ,12 lang kada 1,000 nga nabun-ag kag ubos sang lima ka tuig kag manubo sa 25 kada
1,000 kada nabun- ag
Target 3:
Sa tuig 2030, Tapna-on ang epidemya nga AIDS, Tuberculosis, Malaria, kag
ginabaliwala nga sakit kag combat hepatitis , sakit nga halin sa tubig kag iba pa nga
makalalatonnga sakit.
Target 4:
Sa tuig 2030, Panubuon sang 30 porsyento ang kamatayon sang wala pa nabun-ag sang
ginabusong,bangud sa makalalaton nga sakit paagi sa paghalong kag pagtatap. Palapnagon ang
kaalam sa ikaayong lawas kag maayo nga paminsaron.
Target 5:
Likawan,tapna-on ,kag pabulong ang mga na biktima sa mga nagkalain-lain sang porma
sang adiksyon ( narcotic drug, alcohol kag iban pa.)
Target 6:
Tunga-on ang mga kamatayon bangud sa kabangdanan nga naghalin sa kadalanan kag
salakyan.
Target 7:
Sa tuig 2030, Ang tanan sang bilog nga kalibutan makahimulos sang mga agud sa
kaayuhan sang ila “Sexual kag Reproductive health” , kasubong sa pagplano sang pamilya,
impormasyon, edukasyon kag ini ipasulod sa mga pungsodnon nga stratehiya kag programa.
Target 8:
Lab-otun ang kabilugan nga mga pungsod pakadtu sa ikaayong lawas kaupod sang
pinasyal nga proteksyon , maayo nga kalidad, serbisyo, paghalong kag makahimulos sang
sigurado, kalidado , masarangan nga base nga bulong kag bakuna sa tanan.
Target 9:
Sa tuig 2030,daku gid ang pag-ubos sang nagakalamatay kag sakit nga dalasang
makahililo ngakemikal dira sa hangin, tubig, duta kag pagpanglaton sini.

4. May kalidad nga edukasyon
Target 1.
Sa tuig 2030, ginasigurado nga ang mga kababaihan kag kalalakakihan nakatapos sa libr,
makatarungan kag may kalidad nga primarya kag sekundarya nga edukasyon para sa
epektibo makahulugan nga bunga.
Target 2.
Sa tuig 2030, ginasigurado nga ang mga kabataan nakatapak sa tama nga pagtatap sa ila
bilang mga kabataan paramangin handa sa primarya nga edukasyon.
Target 3
Sa tuig 2030, ginasigurado nga ang kababaihan kag kalalakihan may pareho nga himulos
sa barato kag kalidad nga technical, vocational, tertiary nga edukasyon kaupod ang mga
unibersidad

Target 4
Sa tuig 2030, magataas ang populasyon sang mga kabatan kag may mga edad nga may
ara nga nagakaangay nga kaalam para sa maayo nga obra kag palangabuhian.
Target 5
Sa tuig 2030, dula-on ang kakulang sa pagkaalalangay sa edukasyon kag siguraduhon nga
alalangay ang paglambot sa tanan nga lebel sang edukasyon kagbokasyonalnga paghubog
samga maluya kag may kakulangan sa ila pagkatao.
Target 6
Sa tuig 2030, ginasigurado nga ang mga pamatan-on kag may mga edad, (babahi kag
lalaki) may ara knaalam sa pagbasa kag pasulat.
Target 7
Sa tuig 2030, ginasigurado nga ang tanan nga naga eskwela, may ara kaalam nga
kinanlan sa pagpatib-ong sang mapinadayunon nga pag-uswag.
5. Matinlo nga Tubig kag Sanitasyon
Target 1
Sa tuig 2030, maagom ang kalibutanon kag intsakto nga paghimulos sa hilway kag barato
nga tubig para sa tanan.
Target 2
Sa tuig 2030, makaagom sang nagakaigo kag tarong nga katinlo para sa tanan kag untatan
ang paghigko bisan diin, kag magahatg atensyon sa mga kinanlanon sang mga
kababaihan ka gang ara sa mga mabudlay nga kahimtangan.
Target 3
Sa tuig 2030, mapauswag ang kalidad sang tubig paagi sa paghagan-hagan sang
polusyon, pagkuha sang mga basurahan kag mapahagan-hagan ang paglapta sang mga
delikado nga kemikal kag mga bagay, mapagamay ang porsyento sang pag-usik sang
tubig kag mapataas ang porsyento sang pag recycle.
Target 4
Sa tuig 2030, magauswag ang supply sang presko nga tubig sa tanan nga sektor para
masulbar ang kakulangan sa tubig kag mabuhinan ang bilang sang mga tawo nga
nagaantos sa kakulangan sang tubig.
Target 5
Sa tuig 2030, ipatuman ang nagakalain-lain nga pagdumala sa tanan nga lebel kaupod ang
pagbinuligay.
Target 6
Sa tuig 2020, dampigan kag ibalik ang natural nga ginhalinan sang tubig kaupod ang
kabukiran, kalasangan, suba, kag lawa.

CLIMATE ACTION
Target 1
Mapabakod ang kapasidad sang pag adaptar sa panahon ngamakahalalit kag natural nga
kalamidad sa tanan nga pungsod.
Target 2
Pagpasulod sang nagakaigo nga pamantayan pati na ang pungsudnon nga polisiya,
stratehiya, kag mga plano.
Target 3
Patib-ungon ang edukasyon, kaalam kag katawhan kag mapaubos ang malain nga resulta
sang pagbag-o sang panahon, pag adptar,kag patib-ungon ang una nga pagpabalo.

6. Life below Water
Target 1
Sa tuig 2025, punggan kag panubu-on ang tanan nga klase sang polusyon sa dagat, ilabi
na gid ang halin sa kaduta-an nga mga hilikuton, pati na ang makahalit sang kadagatan
kag “nutrient pollution”.
Target 2
Sa tuig 2020,tatapon kag protektahan ang dunang kahimtangan sa katubigan para
malayo sa mga malain nga epekto, pagpabaskog sang ila kapasidad sa pagbato sa mga
problema,kag paghimo sang maayo paagi para sa pagbalik sang dunang manggad para
maagom ang masagana nga katubigan.
Target 3
Hagan-haganon kag tutukan ang epekto sang aksido sa kadagatanpaagi sa siyentipiko
nga pagbinuligay sa tanan nga lebel.
Target 4
Sa tuig 2020, may epekto na ang regulasyon kabahin sa pagpangisda nga iligal kag
makahalalit kag ipatupad ang plano nga siyentipiko para mabalik ang kaisdaan sa malipot nga panahon.
Target 5
Sa tuig 2020, magsipti bisan pulo ka porsyento sang manggad sang kadagatan,naangot
sa pungsudnon kag kabilugan nga layi basi sa pinaka available nga siyentipiko nga
impormasyon.
Target 6
Sa tuig 2020, pagtapna sa mga partikular nga paagi sa pagsuporta sang pagpangisda nga
nga nagadala sang sobra kag sobrang pagpangisda. Pagpalayo sang mga bag-o nga
suporta nga may pagkilala sang tama kag epektibo nga pagtan-aw sa nagakalin-lain nga
kahimtangan sa mga pungsod nga nagapadayon sa pag-uswag kag sa mga pungsod nga
wala pa gid nakauswag mangin importanteng bahin sa pagilistoryahanay sa miyembro
sang kalibutanon nga organisasyon sa mga negosyo sa pagpangisda.
Target 7
Sa tuig 2030, mapataas ang himulos sa pagnegosyo sa mga magagmay nga isla nga
nagapatin-ad sang pungsod halin sa mapinadayunon nga paggamit sang mga manggad
halin sa kadagatan, pati ang mapinadayunon nga pagtatp sang palaisdaan kag turismo.

7. Life on Land
Target 1
Sa tuig 2020, ginasigurado ang pagsipti, pagbalik kag maayo nga pag-usar sang terrestrial
kag ara sa boundary nga katubigan ka gang ila nga mga kaayuhan ilabi na gid sa
kalasangan, katubigan,kabukiran, kag kadutaan, naangot sa mga obligasyon sa dalom
sang international nga kasugtanan.
Target 2
Ipabalo ang implementasyon sang mapinadayunon nga pag-uswag sa tanan nga klase
sang kalasangan, pag-untat sang pag ubos sang mga kahoy,pagbalik sang nakalaguba nga
kalasangan kag ilabi sa tanan pagtaas sang pagbalik sang kakahuyan.
Target 3
Sa tuig 2030, malampuwasan ang disierto, ibalik ang nagkalaguba nga dalan kag duta,
kaupod ang kadutaan nga naapektuhan sang pagka disierto, tig-ilinit kag baha, kag
pagpaningkusog para matapna ang pagka disierto sang kadutaan.

Target 4
Sa tuig 2030, ginasigurado ang pagsipti sang kabukiran para mapadako ang kapasidad sa
paghatag mga kaayuhan nga kinahanglan sa mapinadayunon nga pag-uswag.
Target 5
Paghimo sang kinahanglan kag importante nga nga mga gawi para mapanubo ang pag
guba sang natural nga ilistaran, kag sa tuig 2020, madampigan kag matapna ang
pagkadula sang mga madiutay nga nabili nga mga tinuga.
Target 6
Patib-ungon ang husto kag tarong nga pag paambitanay sang mga kaayuhan halin sa
paggamit sang mga manggad kag pagpatib-ong sang maayo nga ginsuguran sa manggad
nga nasulod sa international nga kasugtanan.
Target 7
Pag-aksyon dayon para matapna ang pagkuha kag pagbaligya sang mga protektado nga
mga kabulakan kag kasapatan,kag sa ilegal nga pama-agi kag paghatag sa mga produkto
sa kabuhi sa kalasangan.
Target 8
Sa tuig 2020, magahatag sang nagakaigo nga pamantayan sa pag untat kag sa pagpanubo
sang mga bagay nga nagahalit sa dunang manggad ukon ang paghatag bili sa mga tinuga.
Target 9
Sa tuig 2020, pagahatagan sang nagakaigo nga pagtin-ad ang dunang manggad sa bilog
nga pungsod ukon sa luwas man, agud mapatib-ong ang mga stratehiya sa padula sang
kapigaduhon.

