
خانداني منصوبھ بندي جا اثرائتا پروگرام شادي شده جوڙن کي ٻارن جي پیدائش ۾ محفوظ وقفي ڪرڻ جي اجازت ڏین ٿا، انھن جي ٻارن جي صحت ۽ غذائیت جي 
بھتر حفاظت ڪن ٿا ۽ وڏي پیماني تي آباديَء جي سٺي صحت ۽ تندرستي جا دیر تائین جاري رھندڙ اثر وجھي سگھن ٿا.
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غیرارادي حمل روڪجي ویندامائرن جو ویم دوران موت گھٽجي ویندو

حمل ضایع ٿیڻ کان بچي ویندا

ھڪ سال کان ننڍڙن ٻارن جو 
موت گھٽجي ویندو

١

پائیدار ترقیاتي مقصدن کي حاصل ڪرڻ ۽ پاڪستان جي ماڻھن جي حفاظت 
الِء خانداني منصوبھ بندي ۾ سیڙپ ڪاري ڪیو

آباديَء جي واڌ ۾ گھٽتائي اقتصادي خوشحالي کي فروغ ڏیئي ٿي ۽ سماجي، ماحولیاتي ۽ اقتصادي ڍانچي تي پوندڙ وڌندڙ آبادي جي دٻاَء کي گھٽائي ٿي. خانداني 
منصوبھ بنديَء ۾ سیڙپ ڪاري ڪرڻ ۽ پیدائش ۾ وقفي کي فروغ ڏیڻ سان، پاڪستان ۾ ملڪ جي پھریان کان پکیڙیل تعلیمي نظام جي تڪلیفن کي آسان ڪري 
 SDGs .ڏانھن اھم پیشرفت ڪري سگھجي ٿي (SDG) سگھجي ٿو، بیشمار عورتن ۽ ٻارن جي زندگین کي بچائي سگھجي ٿو ۽ ھر ھڪ پائیدار ترقیاتي مقصد
اھي ۱۷ مقصد آھن جیڪي ۲۰۳۰ع تائین غربت جي خاتمي، ڌرتيَء جي حفاظت ۽ سڀني جي خوشحاليَء کي یقیني بڻائڻ الِء جوڙیا ویا آھن. ھن خالصي ۾ پائیدار 
ترقیاتي مقصد۴,۳۽ ۵ تي، انھن مقصدن جي آباديَء تي پوندڙ اثرن ۽ ان ڳالھھ تي توجھ ڏني وئي آھي تھ خانداني منصوبھ بندي ۾ سیڙپ ڪاري سان پاڪستان جي 

عوام جي حفاظت ڪھڙي نموني ڪري سگھجي ٿي.
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سٺي صحت ۽ تندرستي - پائیدار ترقیاتي مقصد٣
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پنجن سالن کان گھٽ عمر جي ٻارن جو  
موت گھٽجي ویندو

جیڪڏھن٤٥٠٧ ملین پاڪستاني شادي شده جوڙن جون حمل کان روڪڻ جون 
۱ضرورتون پوریون ٿین تھ:

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

سگھجن ٿا:

خانداني منصوبھ بندي جا فائدا

پاڪستاني عوام جي صحت ۾ بھتري 
غربت ۾ گھٽتائي

قدرتي وسیلن جو تحفظ
صنفي برابري کي ھٿي وٺرائڻ

موسمي تبدیلین جي اثرن ۾ گھٽتائي
جنگي امڪانن ۾ گھٽتائي
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وقت سان گڏ، خانداني منصوبھ بندي جا مضبوط پروگرام، آبادي جي سائیز، ۽ بناوٽ تي اثرانداز ٿین ٿا، مناسب سماجي ۽ اقتصادي خدمتون فراھم ڪرڻ الِء گھربل 
الزمي ذریعن تي اثر وجھن ٿا.

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.

پاڪستان پنھنجي اسڪول وڃڻ جي عمر وارن ٻارن جي ضرورتن کي پورو ڪرڻ جي الِء ڪوششون ڪري رھیو آھي.
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جیڪڏھن پاڪستان خانداني منصوبھ بندي ۾ سیڙپ ڪاري نھ ٿو ڪري تھ سال ٢٠٤٥ع تائین ملڪ کي ھي ضرورت پوندي:

معياري تعليم- پائيدار ترقياتي مقصد ٤

شاگرد اسڪول ڪونھ ٿا وڃن، جن مان اڌ ڇوڪریون آھن. ملین

نوجوان آبادي تي مسلسل توجھ ڏیڻ سان چیلنج حاصل ڪرڻ ۾ تیزي اچي سگھي ٿي.

١ملین وڌیڪ شاگرد کي پرائمري ۽ سیڪنڊري اسڪولن ۾ داخل ڪرائڻ  ٣٦٠,٠٠٠ وڌیڪ استادن کي ڀرتي ڪرڻ١

صنفی برابری- پائدار ترقیاتی مقصد  ٥

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

%%%%

خانداني منصوبھ بندي، تعلیم کي جاري رکڻ ۽ افرادي قوت ۾ داخل ٿیڻ الِء عورتن جي مدد ڪرڻ جو ھڪ ثابت ٿیل طریقي ڪار آھي.

نمبر تي رھیو.پاڪستان ٢٠١٦ع جي صنفي عدم مساوات واري فھرست ۾

پاڪستان جو درجو سڄي خطي ۾ جدید مانع حمل شین جي استعمال ۾ ٻین قومن کان ھیٺین طرح گھٽ آھي:
 (١٥ کان ٤٩ سالن جي شادي شده عورتن الِء)

مڪمل رپورٽ، پاڪستان ۾ خانداني منصوبھ بندي ۾ سیڙپ ڪاري جا ١٧ سبب ۽ حوالن جي مڪمل فھرست تائین رسائي ال ِء:

http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=2100
وڌیڪ سکو

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.

مڪمل رپورٽ، پاڪستان ۾ خانداني منصوبھ بندي ۾ سیڙپ ڪاري جا ۱۷ سبب ۽ حوالن جي مڪمل فھرست تائینرسائي ال ِء:

پنجون ڪالساٺون ڪالس      ٻارھون ڪالس 

پاڪستانھندستانبنگالدیشنیپال
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