
خانداني منصوبھ بندي الِء گھٽ ٿیل 
فنڊن جي نتیجي ۾ پاڪستان ۾ ٢٠٤٥ع 
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مجموعي طورفرق:

نوان شھري گھر 
(مجموعي طور تي ٢٠١٥-٢٠٤٥)  

شھري نوجوان  ( عمر ١٢-٢٥)
مجموعي طور تي (٢٠١٥-٢٠٤٥) مجموعي طورفرق:

(عمر١٢-٢٥ سال)

ملین  وڌیڪ شھري گھر

ملین  وڌیڪ شھري گھر ۵ ۰ ۶۲۴۰۲

ملین۵۰۹

پاڪستاني آبادي جي تیزي وڌڻ ۽ شھرن ڏانھن لڏپالڻ جي نتیجي ۾ ماحولیاتي آلودگي تیزي سان وڌي ٿي ۽ ھڪ اھڙي ملڪ جي قدرتي وسیلن جي کپت ۾ واڌ اچي 
ٿي جیڪو اڳ ۾ ئي توانائي ۽ پاڻيَء جي شدید قلت جو شڪار آھي. خانداني منصوبھ بندي ۾ سیڙپ ڪاري ذریعي آباديَء جي واڌ ۾ گھٽتائي پاڪستان جي اھم قدرتي 
١ مقصد آھن جیڪي  وسیلن تي پوندڙ دٻاَء کي گھٽ ڪري سگھي ٿي پائیدار ترقیاتي مقصدن (SDGs) کي حاصل ڪرڻ ۾ تیزي آڻي سگھي ٿي. SDGs  اھي ٧
١ تي  ٥ -١ ١ ٧ ۽  ، ٢٠٣٠ع تائین غربت جي خاتمي، ڌرتيَء جي حفاظت ۽ سڀني جي خوشحاليَء کي یقیني بڻائڻ الِء جوڙیا ویا آھن. ھن خالصي ۾ پائیدار ترقیاتي مقصد ٩
۽ ان ڳالھھ تي توجھھ ڏني وئي آھي تھ خانداني منصوبھ بندي ۾ سیڙپ ڪاري جي قدرتي وسیلن جي حفاظت ۾ ڪھڙي نموني مدد ڪري سگھي ٿي ۽ پائدار ترقي، 

صنعت ڪاري ۽ ایندڙ سالن الِء کپت کي یقیني بڻائڻ سگھي ٿي.

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

رت
ڌ

ان
 ڌی

تي

خانداني منصوبھ بندي ۾ مضبوط سیڙپ ڪاري شھرن ۽ برادرین جي پائدار ترقي، پیداوار ۽ آمدني ۾ اضافي ۽ پاڻيَء ۽ توانائي جي فراھمي ۾ سھولت پیدا ڪري ٿي.

١ ١ لچڪدار ۽ پائدار شھر، بنیادي ڍانچو ۽ صنعت  ڪاريـ  پائدار ترقیاتي مقصد ٩ ۽ 

منظر نامون:
خانداني منصوبھ بندي الِء گھٽ ٿیل فنڊ

منظر نامون:
خانداني منصوبھ بندي ۾ آھستي آھستي واڌ

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

۲۰۷

۸۰۶

۲۹۰۸



سستي ۽ صاف توانائي، ذمیدار کپت ۽ پیداوارـ  پائدار 
ترقیاتي مقصد ٧ ۽ ١٢

آب و ھوا جي تبدیليـ  پائدار ترقیاتي مقصد ١٣

پاڻي جي ھیٺان زندگي، ڌرتيَء تي زندگيـ  پائدار ترقیاتي مقصد ١٤ ۽ ١٥

آباديَء ۾ 
تیزيَء سان 

واڌ      =
قدرتي وسیلن 

۾ گھٽتائي 

١ سالن ۾ توانائي  ٠ ایندڙ 
ٿي  ٻیڻي  گھرج  جي 

وڃڻ جو امڪان آھي. %

ٻیلن جي واڌ ویجھ ۾ گھٽتائي آئي آھي.

ع ۾ 
ع ۾ 

کان

پاڪستان ۾ آباديَء جي واڌ جي نتیجي ۾ 

 جنھن جا سامونڊي ماحول تي خراب اثر پیا آھن 
گند ڪچري ۽ آلودگي ۾ اضافو ٿیو آھي،

٢٠١٥
١ ٩ ٩ ٠٣٠٣

١٠٩

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 ذميواري آهي.

جیڪڏھن آباديَء جي واڌ ۾ گھٽتائي آڻڻ ۽ قدرتي وسیلن جي کپت ۾ گھٽتائي آڻڻ 
الِء ڪو ترت اپاُء نھ ٿو ورتو وڃي.

آبادي ۾ واڌ ماڻھن کي ماحولیاتي پسمانده عالئقن ڏانھن لڏ پالڻ تي مجبور ڪري ٿي ۽ آب و ھوا جي 
تبدیلي جي اثرن ۽ شدت جو سبب بڻجي ٿي.

 آباديَء جي واڌ ۾ گھٽتائي کي ھٿي وٺرائڻ سان پاڪستان جي قدرتي وسیلن جي وڌ ۾ وڌ حفاظت ٿي سگھي ٿي. ھن ۾ ٻیال شامل آھن جن جي مٿان وڌندڌڙ آبادي جا 
منفي اثر پیا آھن، ۽ مڇي جیڪا پاڪستان جي ڪجھ ساحلي عالئقن جي برادرین جي روزگار جو بنیادي ذریعو آھي.

۽ سامونڊي مخلوق (مڇي وغیره) جي نقصان ۾  تیزي آئي آھي.

٤

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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