
پائیدار ترقیاتي مقصدن (SDGs) کي حاصل ڪرڻ ۽ پاڪستان جي قدرتي 
وسیلن جي حفاظت الِء خانداني منصوبھ بندي ۾ سیڙپ ڪاري

موجوده آباديَء جو فقط 
حصوغربت واري لڪیر کان

 مٿي زندگي گذاري ٿو

امڪان موجب گھر ۾ 
ماڻھوَء  ھڪ  صرف 

جي اضافي سان
 گھریلو زندگي ۾غربت 
جو اضافو ٿي ویندو ۽ 
لڪیر  واري  غربت 

کان ھیٺ ھلي ویندي
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آباديَء جي تیزيَء سان وڌڻ سبب قدرتي وسیلن جھڙوڪ خوراڪ، پاڻي، زمین ۽ توانائيَء جي کپت وڌي وڃي ٿي. خانداني منصوبھ بندي، آبادیاتي تبدیلي، 
ضرورتن ۾ گھٽتائي ۽ قدرتي وسیلن جي تحفظ ذریعي انھن اثرن کي گھٽائڻ ۾ مدد ڪري سگھي ٿي. خانداني منصوبھ بندي پائیدار ترقیاتي مقصدن (SDGs) کي 
حاصل ڪرڻ ۾ تیزي آڻي سگھي ٿي. ھي ڪل ۱۷ مقصد آھن جیڪي ۲۰۳۰ع تائین غربت جي خاتمي، ڌرتيَء جي حفاظت ۽ سڀني الِء خوشحاليَء کي یقیني بڻائڻ الِء 
جوڙیا ویا آھن. ھن خالصي ۾ پائیدار ترقیاتي مقصد نمبر ۱، ۲ ۽ ۶ جي اھمیت، انھن مقصدن جي ڌرتيَء تي پوندڙن اثرن ۽ خانداني منصوبھ بندي ۾ سیڙپ ڪاريَء 
سان غربت ۽ بک بدحاليَء ۾ گھٽتائي ۽ صاف پاڻي، صحت ۽ صفائي تائین رسائيَء ۾ بھتري آڻي پاڪستان جي قدرتي وسیلن کي محفوظ بڻائڻ جي طریقن تي توجھ 

ڏني وئي آھي.
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آباديَء جي تیزيَء سان وڌڻ سبب صحت، 
جي  نظام  موجوده  جي  روزگار  ۽  تعلیم 
سماجي ۽ اقتصادي گھرجن ۾ اضافو ٿئي ٿو 

۽ قدرتي وسیلن تي وڌیڪ ٻوجھ پوي ٿو.

آباديَء جي تیزيَء سان وڌڻ 
جا اثر اندازي مطابق پاڪستان جي آباديَء ۾ سالیاني ۱۰۹ سیڪڙو 

واڌ ٿئي ٿي. آباديَء جي واڌ ۾ گھٽتائي آڻڻ الِء ضروري 
ڪوششون ڪرڻ کان عالوه، ۲۰۵۰ع تائین ۱۸۹ ملین جي 
وڃڻ جو  پھچي  تائین  ملین   ۳۱۰ وڌي  جو  آبادي  موجوده 
في  شرح  جي  آباديَء  وڌندڙ  ۾  پاڪستان  آھي.  امڪان 
عورت ۳۰۸ ٻار پیدا ڪرڻ جي تناسب سان سڄي خطي ۾ 

بلند ترین سطح تي آھي.

پاڪستان ۾ خاندان منصوبھ بندي ۽ تولیدي صحت الِء 
ھڪ پڪو عزم ڪرڻ سان آباديَء جي واڌ ۾ گھٽتائي 
کي حاصل  مقصدن  ترقیاتي  پائدار  ۽  ٿي  آڻي سگھجي 
خانداني  ٿي.  سگھجي  آڻي  تیزي  ۾  عمل  جي  ڪرڻ 
منصوبھ بندي ۾ سیڙپ ڪاري سان ھیٺیان مقصد ماڻي 

سگھجن ٿا:

خانداني منصوبھ بندي جا فائدا پاڪستان جي آباديَء ۾ واڌ

پاڪستاني عوام جي صحت ۾ بھتري 
غربت ۾ گھٽتائي

قدرتي وسیلن جو تحفظ
صنفي برابري کي ھٿي وٺرائڻ

موسمي تبدیلین جي اثرن ۾ گھٽتائي
جنگي امڪانن ۾ گھٽتائي

خانداني منصوبھ بندي ۾ مضبوط سیڙپ ڪاري ۽ ان سان گڏ سماجي ۽ اقتصادي ترقيَء جي مصمم ارادي سان ڪیترن ئي پاڪستاني گھراڻن الِء اقتصادي واڌ 
ویجھ ۽ استحڪام کي ھٿي وٺرائي سگھجي ٿي، غربت کي گھٽ ڪري سگھجي ٿو ۽ قدرتي وسیلن جي ڇڪتاڻ کي گھٽائي سگھجي ٿو

غربت جو خاتموـ   پائیدار ترقیاتي مقصد ١  

آباديَء جي واڌ ۾ گھٽتائي، 
آمدنيَء ۾ اضافي سان الڳاپیل آھي

سڄي خطي ۾ سڀ کان وڌیڪ
آباديَء جي شرح پاڪستان ۾ آھي
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دولت جي وڌ ۾ وڌ حصي وارن جي آبادي ۾ واڌ جي شرح =                      سیڪڙو
غربت جي وڌ ۾ وڌ حصي وارن جي آبادي ۾ واڌ جي شرح =                   سیڪڙو



شادي شده عورتن کي خانداني منصوبھ بنديَء الِء اڳ ۾ 
اڻپوري گھرج  اھا  آھي،  ٿیندڙ گھرج  نھ  پوري  ئي 

پیدائش ۾ وڌیل وقفي جي خواھش کي ظاھر ڪري ٿي

پیدائش ۾ وقفي ڪرڻ جي حوصلھ افزائي ڪرڻ سان، خانداني منصوبھ بندي، وڏي پئماني تي آبادي ۽ ٻارن جي الِء مثبت غذائي نتیجن ۾ مدد ڪري سگھي ٿي، 
پاڪستان جي غیر ذرعي زمین کي محفوظ ڪري سگھي ٿي ۽ ملڪ جي ذراعت واري شعبي جي ڇڪتاڻ ۾ گھٽتائي آڻي سگھي ٿي.

پیدائش۾وڌکانوڌوقفوٻارنالِءغذا۽ صحتجینتیجنکي بھتر بڻائي سگھي ٿو %

پاڪستان ۾ تولیدي عمر جي

ملین ۶۰۱

خانداني منصوبھ بندي جا مضبوط پروگرام، تیزيَء سان وڌندڙ آبادي ۽ شھرن ڏانھن لڏپالڻ کي روڪي سگھن ٿا، اھڙيَء طرح پاڪستان جي قدرتي وسیلن جي 
ڇڪتاڻ ۾ گھٽتائي آڻي سگھن ٿا ۽ صاف پاڻي ۽ صحت ۽ صفائي تائین پھچ ۾ بھتري آڻي سگھن ٿا.

پاڪستان جي ذرعي شعبي ۾ سالیاني ٤ سیڪڙو واڌ ٿیڻ گھرجي تھ جئین ان جي 
آباديَء جي وڌندڙ گھرج کي مناسب طریقي سان پورو ڪري سگھجي

پاڪستانین جي اڃا تائین 
بھتر صحت ۽ صفائي جي 
سھولت تائین پھچ ڪونھ 

آھي

1 Calculations applied Pakistan Demographic Health Survey 2012–13 estimates for women in union and unmet need (total and spacing) to UNDP 2015 World Population    
Prospects 2015 and White Ribbon Alliance estimates. 
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ُبک جو خاتموـ پائيدار ترقياتي مقصد٢

صاف پاڻي ۽صحت ۽ صفائي- پائیدار ترقیاتي مقصد ٦

پاڪستان ۾ پاڻيَء جي کوٽ جي موجودگي

۱۹۵۱ع ۾ تقریبن ۵۲۶۰ ڪیوبڪ میٽر کان ۲۰۱۰ع ۾ ۱۰۴۰ ڪیوبڪ 
میٽر. امڪان موجب ۲۰۳۵ع تائین پاڪستان ۾ پاڻيَء جي کوٽ

 (۵۰۰ ڪیوبڪ میٽر کان گھٽ تائین) ٿي ویندي.

پیدائشجیوچ۾۲۴ مھیننجوتصور پنجن سالن کان 
گھٽ عمر جا

ٻار وڌن ڪون ٿا، 
جیڪا دائمي غذائي 
گھٽتائي جي ھڪ 

نشاني آھي

خانداني منصوبھ بندي ۾ سیڙپ ڪاري پائیدار ترقیاتي مقصدن کي حاصل ڪرڻ ۾ مدد ڪري سگھي ٿي. خانداني منصوبھ بندي شادي شده جوڙن کي ٻارن جي 
پیدائش ۾ محفوظ وقفي ڪرڻ جي اجازت ڏئي ٿي، انھن جي گھر وارن جي صحت ۽ غذائیت جي بھتر حفاظت ڪري ٿي. صنفي برابري ۽ عورتن جي تعلیم ۽ معیشت 
۾ شرڪت ۾ بھتري آڻي ٿي، ۽ پنھنجي عوام الِء مناسب سماجي ۽ معاشي سھولتون فراھم ڪرڻ الِء حڪومت جي مدد ڪري سگھي ٿي. جڏھن تھ، ھنن مقصدن تائین 

پھچڻ الِء مختلف شعبن جي دلچسپي وٺڻ جي ضرورت آھي جیڪي بھبود آبادي جي کاتي کان ٻاھر مختلف ایجنسین ۽ اسٽیڪ ھولڊرن کي شامل ڪري سگھن.

پائیدار ترقیاتي مقصدن (SDGs) جي حاصالت الِء اسان ڪھڙي نموني مدد ڪري سگھون ٿا؟

خانداني منصوبھ بندي ۾ سیڙپ ڪاري ڪرڻ یا سیڙپ الِء وڪالت ڪرڻ تي عمل ڪیو. پائیدار ترقیاتي مقصدن کي حاصل ڪرڻ ھر ڪنھن 
جي ذمیواري آھي.

http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=2100
۱ سبب ۽ حوالن جي مڪمل فھرست تائینرسائي ال ِء:وڌیڪ سکو مڪمل رپورٽ، پاڪستان ۾ خانداني منصوبھ بندي ۾ سیڙپ ڪاري جا ۷
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