
پائیدار ترقیاتي مقصدن کي حاصل ڪرڻ ۽ امن ۽ خوشحاليَء کي حاصل ڪرڻ
 الِء خانداني منصوبھ بندي ۾ سیڙپ ڪاري ڪیو

تعلیم ۽ روزگار جي مناسب موقعن کان سواِء، پاڪستان جي وڌندڙ نوجوان آبادي بنیادي سیاسي ۽ مذھبي اثرن ھیٺ رھي ٿي، جنھن سان قومي ۽ عالقائي تنازعھ 
پیدا ٿین ٿا. جڏھن تھ، خانداني منصوبھ بندي ۾ سیڙپ ڪاري سان پاڪستان انھن مسئلن کي بھتر نموني حل ڪري سگھي ٿو، معاشي ترقي ۾ تیزي آڻي سگھي ٿو، 
۱ مقصد آھن جیڪي  شھري ۽ سیاسي ناپائیداري کي ٽاري سگھي ٿو ۽ پائیدار ترقیاتي مقصدن (SDGs) کي حاصل ڪرڻ الِء اڳتي وڌي سگھي ٿو. SDGs اھي ۷
۲۰۳۰ع تائین غربت جي خاتمي، ڌرتيَء جي حفاظت ۽ سڀني جي خوشحاليَء کي یقیني بڻائڻ الِء جوڙیا ویا آھن. ھن خالصي ۾ پائیدار ترقیاتي مقصد ۸، ۱۰ ۽ ۱۶ تي ۽ ان 

ڳالھھ تي توجھھ ڏني وئي آھي تھ خانداني منصوبھ بنديَء ۾ سیڙپ ڪاري سان پاڪستان ۾ ڪھڙي طرح امن ۽ خوشحاليَء جي خاطري ڪري سگھجي ٿي.
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معاشي ترقي ۾ بھتري ۽ شھري ۽ سیاسي پائیداري الِء پاڪستان کي پنھنجي انحصار ڪندڙ ماڻھن جي ڀیٽ ۾ آباديَء جي ڪم ڪرڻ واري عمر جي ماڻھن جي 
افرادي قوت ۾ اضافو ڪرڻو پوندو.

مھذب ڪم ۽ معاشي ترقي- پائیدار ترقیاتي مقصد۸
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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



•          پاڻيَء جي وڌندڙ گھرج
•          ماحولیاتي آلودگي

تیزيَء سان وڌندڙ آبادي+شھري آباديَء جو وڌڻ سنڌونديَء الِء خطرو آھي=

خانداني منصوبھ بندي ۾ سیڙپ ڪاري سان پاڪستان سڀني ماڻھن کي تعلیم ۽ روزگار مھیا ڪرڻ جي صالحیت کي مضبوط ڪري سگھي ٿو، عدم مساوات 
(اڻبرابري) ۽ تنازعن کي گھٽ ڪري سگھي ٿو ۽ بیشمار گھراڻن جي صحت ۾ بھتري آڻي سگھي ٿو.

عدم مساوات (اڻبرابري) ۾ گھٽتائي- پائیدار ترقیاتي مقصد ۱۰

خانداني منصوبھ بندي ۾ سیڙپ ڪاري ۽ ان جي نتیجي ۾ وڌندڙ آباديَء ۾ ایندڙ گھٽتائي پاڪستان ۽ ھندوستان وچ ۾ پاڻيَء جي استعمال جي تنازعن کي گھٽ ڪري        
سگھي ٿي جنھن جي نتیجي ۾ پاڪستان وڌیڪ پرامن ۽ خوشحال ٿي سگھي ٿو. سنڌوندي جیڪا ٻنھي ملڪن الِء پاڻيَء جي ورڇ جو بنیادي ذریعو آھي    

ان کي ھن وقت وڌندڙ گھرج، ماحولیاتي آلودگي ۽ موسمي اثرن مان خطرو الحق آھي.  

امن، انصاف ۽ مضبوط ادارا- پائدار ترقیاتي مقصد ١٦

=پاڪستان ۽ ھندوستان الِء پاڻيَء جو بنیادي ذریعو

 وڌیڪ معاشي خوشحالي ۽
گھٽ تڪرار

 آباديَء جي وڏي انگ الِء تعلیم
گھٽ ماڻھو۽ روزگار جا موقعا

سنڌوندي

خانداني منصوبھ بندي ۾ سیڙپ ڪاري پائدار ترقیاتي مقصدن کي حاصل ڪرڻ ۾ مدد ڪري سگھي ٿي، غربت کي ختم ڪري سگھي ٿي، بک جو خاتمو ڪري 
سگھي ٿي ۽ صاف پاڻي ۽ صحت ۽ صفائي تائین پھچ کي یقیني بڻائي سگھي ٿي. انھن مقصدن تائین پھچڻ الِء مختلف شعبن جي دلچسپي وٺڻ جي ضرورت آھي 
جیڪي بھبود آبادي جي شعبي کان سواِء مختلف ایجنسین ۽ اسٽیڪ ھولڊرن کي شامل ڪري سگھن.  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.

پائیدار ترقیاتي مقصدن کي حاصل ڪرڻ الِء توھان ڪھڙي نموني مدد ڪري سگھو ٿا؟ 

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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