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 ڪاڪوس ٺاهڻ

انساني غالظت )ڪرفٽي ۽ پيشاب( ۾ موجود جيوڙن ۽ ڪينئن سبب پاڻي، کاڌو ۽ زمين غليظ ٿيڻ سان صحت جاا 

(. انسااناي غاالظات جاي صاحاياح ااڪاالَء )صافاائاي( الِء 58کان  51سنگين مسئال پيدا ٿي سگهن ٿا )ڏسو ص. 

ڪاڪوس ٺاهڻ، سنڀالڻ ۽ هٿ مَلي صاف ڪندي رهڻ سان جيوڙن کان بچاُء ٿيندو رهي ٿو. سٺيَء صحات قاائام 

 رکڻ الِء ايئن ڪرڻ ضروري ٿئي ٿو.

توهانجي وسنديَء ۾ ڀلي ته ڪهڙي به قسم جا ڪاڪوس هجن جهڙوڪ: کڏن وارا، جن رستي انساني غالظت کي 

ين۾ تبديل ڪيووڃي ٿو يا اهي جيڪي انساني غالظت ۽ پااڻايَء کاي   (ecological sanitation)  ڀاڻ      ڪس

(sewage)  ڪن ٿا يا اهڙو ڪو ٻيو قسم استعمال ڪيو ويندو هجي، انهن سڀني جو ماکاياه ما اصاد رستي خارج

 پيئڻ الِء استعمال ٿيندڙ پاڻيَء، کاڌي ۽ هٿن کي انساني غالظت کان بچائڻ آهي.

ناقص ڪاڪوس ۽ نيڪاس، بيمارين ٿيڻ ۽ َجر جي پاڻيَء کي غليظ ڪرڻ جو هڪ وڏو ڪارڻ ٿيان ٿاا. جايائان 

جيئن صاف پاڻيَء جي کوٽ ٿيندي وڃي ٿي، تيئن تيئن، انساني غالظت کي اهڙي طري ي سان اڪالئڻ ته جايائان 

 پاڻيَء جي وڌيڪ غالظت ٿي نه سگهي، آهستي آهستي هڪ وڏو مسئلو ٿيندو پيو وڃي.
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 صحت صفائيَء کي زور وٺرائڻ

ڪن هيلٿ ورڪرن جو ويساهه آهي ته، صحت جي مسئلن ۽ صحت صفائي نه هجڻ سبب ٿيندڙ موتان کاان رڳاو 
ڀاون ۾ تبديلي”تڏهن بچي سگهجي ٿو، جڏهن ماڻهو پنهنجين ذاتي عادتن يا  نه آڻيندا تاه جايائان اهاي صااف “  سا

سٿرا رهي سگهن. جڏهن ته عام طور تي سڀاَء ۾ تبديلي آڻڻ ۾ ان سبب ڪامياباي ٿاي ناٿاي ساگاهاي جاو مااڻاهاو 
پنهنجي روزاني زندگي ئي اهڙي گذارين ٿا جهڙوڪ: غربت، پيئڻ الِء صاف پاڻيَء يا معياري ڪااڪاوسان جاو ناه 
هجڻ، جنهن سبب هو پنهنجا سڀاَء تبديل ڪري نٿا سگهن ۽ جڏهن سندن سڀاُء تبديل ٿي نٿو سگهي تڏهن اسان، 

 سندن هيڻي صحت هجڻ جو مٿن ئي ڏوهه ڏيون ٿا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ممڪن ٿي سگهي ٿو ته، ماهر انهن جا ڪي ٽيڪنيڪل/ فني اپاَء ٻڌائايان جاهاڙوڪ: اهاڙا جادياد ڪااڪاوس 
استعمال ڪرڻ جن جي صفائيَء الِء پاڻي ضروري نٿو ٿئي يا ڪسين جا اهڙا نمونا جن ۾ پاڻي جياوڙن کاان صااف 
ٿي وڃي ٿو. پر اهو به ضروري ناهي ڇو ته، جيڪي ٽيڪنيڪل اپاَء ٻين هناڌن تاي ڪاامايااب ٿايان ٿاا، اهاي ان 
برادريَء جي مروج رسمن ۽ حالتن ۾ ڪامياب ٿي سگهندا. ممڪن ٿي سگھي ٿو ته هن ڪتااب ۾ ذڪار ڪايال 
ڪيترا ڪاڪوس ڪن برادرين الِء بيڪار ثابت ٿين. ماڻهن جي تهذيبي پسمنظرن، رهڻ ڪرڻ جاي حاالاتان ۽ 

 بنيادي ضرورتن کي سمجهڻ بنا اهڙا مسئال گهٽجڻ ۽ ختم ٿيڻ بجاِء پيدا ٿي سگهن ٿا.

جيسيتائين ماڻهن کي سندن هيڻي صحت جو پاڻ ذميوار سمجهيو ويندو يا اهڙن فني/ ٽيڪناياڪاي اپاائان وٺاڻ 
سان جيڪي م امي رسمن ۽ رواجن کي نظرانداز ڪندڙ هونديون، تيسيتائين صحت صفائيَء جاي نااقاص ناظاام 
سبب بيماريون پيدا ٿينديون رهنديون. اهڙيون ڪوششون وٺڻ ته جيئان پاائادار طاريا اي ساان صاحات ساڌاري 
سگهجي، ان الِء صحت سڌارڪن کي ماڻهن جون ڳالهيون ڌيان سان ٻڌڻيون پونديون ۽ ڪنهن باه بارادريَء ساان 

 گڏجي سندن ضرورتن ۽ لياقتن آهر گهربل تبديليون آڻڻ الِء اپاَء ڳولڻا پوندا.
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 ماڻهو ڪاڪوسن مان ڇا ٿا چاهين؟

 اهو رڳو صحت جو مکيه مسئلو ناهي ته ماڻهو بهتر صحت صفائي چاهين ٿا. پر ان سان گڏ هو اهو به چاهين ٿا ته:

اهڙو ڪاڪوس بلڪل سادو به ٿي سگهي ٿو، جنهن ۾ زمين ۾ هڪ اونهو سوراخ ٿئي ٿو. نويڪالئي  نويڪالئي:
هجڻ الِء اهو به ضروري ٿئي ٿو ته، اهڙو ڪاڪوس ڪنهن محفوظ هنڌ تي ۽ منجهس دروازو به هجي. اهڙو محافاوظ 

 ڪاڪوس سادو ۽ م امي سامان مان ٺاهي سگهجي ٿو.

اهڙي ڪاڪوس جي محفوظ هجڻ الِء ضروري ٿئي ٿو ته اهو سٺو ۽ ڪنهن محفوظ هنڌ تي ٺهيل هجي. سالمتي: 
جيڪڏهن خراب نموني ٺهيل هوندو ته استعمال ڪرڻ خطرناڪ ثابت ٿي سگهندو. جيڪڏهن گهر کاان گاهاڻاو 

 پري يا ويران هنڌ تي هوندو ته عورتون جنسي تشدد جي خطري رهنديون.

ماڻهون اهڙو ڪاڪوس وڌيڪ پسند ڪندا جنهن ۾ ويهڻ يا اوڪڙو ويهي استعمال ڪري سگهڻ جااي  آرامده:
آرامده جاِء هجي ۽ بيهي سگهڻ الِء ڪشادو ڇپر ڇانورو. اهڙي ڪاڪوس جي استعمال کي وڌيڪ ترجيح ڏيانادا 

 جيڪو گهر ويجهو، هوا، مينهن، گرميَء ۽ سرديَء کان بچائيندڙ هجي.

ڪاڪوس گندو ۽ بدبودار هوندو ته ڪو به استعمال ڪرڻ پسند نه ڪندو. رسمي طور تي جيڪااڏهاان  صفائي:
وسنديَء ۾ اهڙا صفائي ڪندڙ موجود هجن ته انهن جي سهڪار سان صفائي ڪندي رهڻ سان پاڪ ٿائاي ٿاي تاه 

 ڪاڪوس صاف ٿيندا رهن ٿا ۽ انهن جي سنڀال لڌي وڃي ٿي.

سٺي ۽ صاف سٿري ڪاڪوس هجڻ سان ان جو مالڪ عزت محسوس ڪري ٿو. اهو به هڪ اهم سبب ٿي  عزت:
 سگهي ٿو، جو ماڻهو ڪوشش ۽ پئسا خرچ ڪري هڪ سٺو ڪاڪوس ٺهرائين ٿا.

 صحت بخش صفائي

پيشاب ۽ ڪرفٽيَء کي هڪ 

 صحتمند وسيلي ۾ مٽائڻ

هٿ مَلي صاف ڪرڻ جو 

 بندوبست

هڪ اهڙي سٺي جاِء جتي 

 ڪو فرد پيٽان ويهي سگهي 

اها پڪ ڪرڻ ته ڪاڪوس. 

 محفوظ ۽ صاف سٿرا رهن ٿا

اهڙو کاڌو پيتو جيڪو پيشاب ۽ 

.ڪرفٽي سبب غليظ ٿي نه سگهي  
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 ڪاڪوسن جي رٿابندي ڪرڻ

هر ماڻهوَء ۽ هر برادريَء وٽ انسااناي غاالظات جاي  
نيڪال يا ااڪالئڻ جو هڪ طري و موجود ٿئاي ٿاو،  
پوِء ڀلي ته ماڻهو ان الِء جهنگ جو رخ ڪن، ڪناهان  
ٻوڙي يا ٻيلي ۾ وڃي اهڙو خيال پورو ڇاو ناه ڪانادا  
هجن. ان الِء ڳوٺ جا سا  مااڻاهاو سااڳاياو طاريا او  
استعمال نٿا ڪن ۽ نه ئي هر فارد سادائايان سااڳائاي  
طرح سان غالظت جو ااڪالُء ڪري ٿو. ڪي مااڻاهاو  
اهڙو طري و مٽائيندا رهن ٿا، ته ڪي ايئن نه باه ڪان  

ٿاا. اهااڙي ڪاام الِء ڪاانااهان ناائاياان قسام جااو  
ڪاااڪااوس ٺاااهاايااو وڃااي، ڪاانااهاان سااٺااي  
ڪاڪوس تائين رسائي بهتر ڪئاي وڃاي ياا  
ڪنهن ٻئي قسم جون تبديليون آنديون وڃان.  

 گهڻي ڀاڱي صفائيَء جي اهڙي ڪم کي سڌاري سگهجي ٿو. 

 ان الِء ننڍڙيون ڏاڪي به ڏاڪي تبديليون آڻڻ بهتر ٿين ٿيون، بنسبت هڪدم وڏين تبديلين آڻڻ جي.

 اهڙيون ننڍڙيون تبديليون جن جو صحت، سالمتي ۽ سهنجائپ تي وڏو اثر پوي ٿو انهن جا مثال آهن:

 .صفائيَء الِء پاڻي ۽ صابڻ ڪاڪوس ڀرسان رکڻ 

 .کڏي واري ڪاڪوس ۾ هوا الِء ڄاريدار لنگهه ٺاهڻ ته جيئن منجهس هوا وڃي سگهي ۽ مکيون ڦاسي سگهن 

 .کليل کڏي سان گڏ هڪ مضبوط ِدڪو ٺاهڻ 

  جڏهن توهان پنهنجي وسنديَء ۾ انساني غالظت اڪالئڻ الِء رٿابندي ڪرڻ يا ان ۾ ڪي تاباديالاياون آڻاڻ

 چاهيندا هجو تڏهن اها ڳالهه ضرور ذهن ۾ رکو ته اهڙي تبديلي: 

  ا اهڙي سهوليت ماڻهن ۽ کاڌي تائين بيماريون پکيڙيندڙ غالظت ۽ جيتن جي بيمارين کان بچائيندڙ هجي

 پهچ کان پري هجي، جنهن ۾ ڪاڪوس ۽ ويجها گهر به اچي وڃن ٿا.

  ا پيئڻ جو پاڻي، مٿاڇري وارو پاڻي يا َجر جو پاڻي گندو ڪندڙ نه هجي.پاڻيَء جا ذريعا بچائيندڙ هجي 

).135کان  124۽ بچائي، غالظت کي روڪي ۽ غذائي جزن کي زمين ڏانهن موٽائي سگهجي ٿو )ڏسو ص. 

  ماڻهن الِء صاف ڪرڻ ۽ سنڀالڻ ۾ سوال هجن ۽ اهي م امي شين/ مواد مان پاڻ ٺاهي سگهن. سادا ۽ سستا ا ڪاڪوس. 

  ا م امي رواجن، ع يدن ۽ گهرجن پٽاندڙ هجن.رسمي طور تي قابل قبول هجن 

 ا ٻارڙن، عورتن، مردن، پيرسنن ۽ معذورن الِء استعمال جوڳا ۽ سندن صحت هر هڪ الِء استعمال ڪرڻ جهڙا

 جون ضرورتون پوريون ڪندڙ هجن.

موجود نه هجي،  اها  ان وسندي کي بيمارين کان بچائي نه ٿي سگهي. 
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 صفائيَء جا فيصال برادريَء جا فيصال ٿين ٿا

جڏهن ڪاڪوسن بابت فيصال انهن جا استعمال ڪندڙ ڪن تڏهن گهڻو ممڪن ٿئي ٿو ته، ماڻهن جاي صاحات 

صفائيَء جون مختلف ضرورتون پوريون ٿي سگهن ۽ جيئن ته ڪنهن گهر، پاڙي ۽ ڳوٺ جي صفائيَء جاا فاياصاال، 

انهن هنڌن تي رهندڙ ماڻهن کي متاثر ڪري سگهن ٿا، تنهنڪري جڏهن اوڙي پاڙي واريون س  برادريون گاڏجاي 

 ڪم ڪن ته هرهڪ فرد جي صحت سڌري سگهي ٿي.

جڏهن به سرڪار يا ٻاهريون ادارو صحت صفائيَء ۾ سڌارو واڌارو ڪرڻ چاهي ٿو، تڏهن برادريَء جاي شاماولايات 

 اهڙي فيصلي کي ڪامياب يا ناڪامياب بڻائي سگهي ٿي.

 خراب ڪاڪوس؟

ملين آمريڪي ڊالر خرچ ڪري هزاريان ڪااڪاوس  10حڪومت  (El Salvador)۾ ايل سالواڊور  1992
ٺهرايا. ڪاڪوسن ٺاهڻ جو اهو م صد هو ته جيئن، غالظت کي ڀاڻ ۾ تباديال ڪاري ساگاهاجاي پار پاراڻان 
ڪاڪوسن جي ڀيٽ ۾ جيڪي ماڻهو استعمال ڪندڙ هيا، نون ڪاڪوسن ڏانهن وڌيڪ ڌيان ڏيڻ ۽ سنڀالڻ 
جي ضرورت هئي. جيئن ته سرڪار، برادريَء جي ڪنهن به فرد کي انهن جي ٺهڻ ۾ مدد ڪرڻ الِء نه چياو ۽ ناه 
ئي کين سيکاريو ويو ته اهي ڪيئن استعمال ڪجن، تنهنڪري ماڻهو اهو سمجهي نه سگهيا ته اهي ڪيئن ٿا 

 ڪم ڪن.

رٿا پوري ٿيڻ کانپوِء سرڪار پاران ڪرايل اڀياس.مان خبر پيئي ته اهڙن ڪيترن ڪااڪاوسان جاو ساٺايَء 
 طرح سان استعمال نٿو ڪيو وڃي. جڏهن ته ڪيترا مورڳو استعمال ئي نٿا ڪيا وڃن.

. 

 جڏهن ماڻهن کي رٿابنديَء ۾ شامل ڪيو وڃي، تڏهن گهڻو ممڪن ٿئي ٿو ته ماڻهن جون ضرورتون پوريون ٿي سگهن.
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 ڪنهن نه ڪنهن کي ڪاڪوس ضرور صاف ڪرڻو پوي ٿو

جيتوڻيڪ ڪو به فرد ڪاڪوس صاف ڪرڻ نٿو چااهاي تاناهان 
 هوندي به ڪنهن نه ڪنهنکي اهڙو ڪم ڪرڻو پوي ٿو.

اڻ وڻندڙ  ڪمن ۾ ڀاڱي ڀائيوار ٿيڻ باه هاڪ اهاڙو طاريا او آهاي، 
جنهن سان پڪ ڪري سگهجي ٿي ته ڪم ٿئي ٿو. جيتوڻياڪ ان 

 سان عام طور تي سماجي جهيڙا به ٿين ٿا.

 
 عورتن ۽ مردن جون مختلف ضرورتون ٿين ٿيون

جڏهن ڪاڪوسن جي استعمال جي ڳالهه ڪجي ٿي ته، عورتن ۽ مردن جون الڳ الڳ ضارورتاون ۽ اناهان جاي 
استعمال جا مختلف طري ا ٿين ٿا. ڪنهن عوامي ڪاڪوس يا کليل هنڌ تي ڪنهن عورت جي ڀيٽ ۾ ڪو مارد 

 وڌيڪ آرام سان پيٽان ويهي سگهي ٿو. 

 جڏهن خانگي ڪاڪوس سالمتيَء وارا نه هجن تڏهن عورتن الِء ان وسنديَء ۾ زندگي گذارڻ ڏکي ٿي پوي ٿي.

 عام طور تي عورتن جي ڀيٽ ۾ مردن الِء پيٽان ويهڻ وڌيڪ سولو ٿئي ٿو. 
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 عورتن جي ضرورتن کي خيال ۾ رکندي ڪاڪوس ٺاهڻ

جڏهن عورتن کي صحت صفائيَء جي رٿابندي ۾ شامل نه ڪيو وڃي، تڏهن اهي صحت جي مسئلان جاي وڌياڪ 

خطرن ۾ رهن ٿيون جو گهٽ ممڪن ٿئي ٿو ته، سندن ضرورتن ڏانهن ڌيان ڏنو ويندو. ساڳيَء طرح جيڪڏهن مارد، 

هر فرد جي صحت سڌارڻ جو اونو رکندڙ آهي، تڏهن کين برادري/ وسنديَء جي صفائيَء ۾ ٿيندڙ تابايالايان دوران 

 عورتن جي ضرورتن کي ڌيان ۾ رکڻو پوندو.

برادريَء جي صفائيَء جي رٿائن ۾ عورتن کي سهوليت ڏيڻ الِء اهڙيَء طرح سان شامل ڪرڻ گهرجي ته جيئن کايان 

 گهڻو ڪم ڪرڻو نه پوي جنهن الِء:

 .اهڙن وقتن تي گڏجاڻيون ڪوٺائجن، جڏهن عورتون به شامل ٿي سگهن 

 .پڪ ڪجي ته عورتن کي نينڍ ڏني وڃي ٿي ۽ اهي پاڻکي سولو محسوس ڪن ٿيون ته جيئن ڳالهائي سگهن 

  ،جيڪڏهن عورتون چاهين ته، سندن الڳ گڏجاڻي ڪجي ته جيئن هو جيڪي ڪجهه چوڻ چااهايان ٿاياون

 اهو سوالئيَء سان چئي سگهن.

 .فيصلن ڪرڻ جو کين به حق ڏنو وڃي 

عام طور تي عورتون، ٻارڙن کي سيکارين ۽ انهن جي سار سنڀال لاهان ٿاياون. 

جڏهن عورتن جون ضرورتون پوريون ٿي نه ٿيون سگهن، تاڏهان ماماڪان 

ٿئي ٿو ته ٻارڙن جون به ضرورتون پوريون ٿي نه سگهن. جڏهن عورت کي 

گهرن ۽ وسندين جي صفائيَء الِء ٿيندڙ رٿابندين ۾ شامل نٿاو ڪاياو 

 وڃي، تڏهن سڄي وسندي ڀوڳي ٿي.

جيڪڏهن توهان ڪنهن مرد کي پڙهايو ته ”

ڄڻ هڪ فرد کي پڙهايو پر جي هڪ عورت 

 “    کي پڙهايو ته ڄڻ سڄيَء قوم کي پڙهايو.

 )آفريڪي چوڻي(           
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 عورتن جي ڪاڪوسن تائين پهچڻ ۾ رڪاوٽون ختم ڪرڻ

 

هن سرگرميَء جي مدد سان ماڻهو، اهڙن مسئلن تي ڳالهائي سگهن ٿا جن سبب عاورتان کاي ساٺان ۽ 
سالمتيَء وارن ڪاڪوسن تائين پهچڻ ۾ رنڊڪ ٿئي ٿي. ان جو اصل م صد اهو فيصلو ڪرڻ آهاي، 
ته هرهڪ فرد جي صحت سڌارڻ الِء ڪهڙيون تبديليون آڻڻ ضروري ٿي سگهن ٿيون. اهڙي سرگرماي 

 رڳو عورتن سان ڪرڻ کانپوِء ساڳئي قسم جي ويهڪ عورتن ۽ مردن سان به ڪري سگهجي ٿي.

 ڪالڪ کان ڏيڍ ڪالڪ 1وقت: 

 هڪ وڏو ڊرائنگ پنو، پِنون ۽ ٽئپ.  سامان:

ڊرائنگ پني تي ڪاڪوسن بابت ڳالهيون لکو. پوِء هر ڳالهه سڄي گروپ کي پڙهي ٻڌايو ۽ هارهاڪ 
کان پڇو ته هو/ هوَء ان سان متفق آهي يا نه ؟ )مفتق هجڻ جي حالت ۾ کين هٿ مٿي کڻڻ الِء باه چائاي 

 سگهجي ٿو(. هر ملندڙ هاڪاري جواب الِء، سامهون هڪ نشان ڪري ڇڏيو.

 هت ڪجهه اهڙيون ڳالهيون ڏجن ٿيون، جيڪي استعمال ڪري سگهجن ٿيون.

 

 

 

اهڙيَء هر ڳالهه سامهون ڪيل نشانن جي ڳڻپ ڪريو. س  کان وڌيڪ ٻڌايال مسائالان جاي چاوناڊ 
ڪري ۽ انهن تي بحث شروع ڪريو. اهڙي مسئلي جو ڪهڙو ڪارڻ آهاي؟ اهاڙي مسائالاي ساباب 
ڪهڙيون بيماريون ٿي سگهن ٿيون؟ اهڙي صورتحال سڌارڻ الِء ڪهڙا اپاَء وٺي سگهاجان ٿاا؟ اهاڙيَء 

 صورتحال سڌارڻ ۾ ڪهڙيون رنڊڪون آهن؟

آخر ۾ هر گروپ سان گڏجي اهڙن قدمن کڻڻ جو فيصلو ڪريو، جيڪي عورتاون ۽ مارد کاڻاي پاڪ 
 ڪري سگهن ٿا ته هر هڪ جون ضرورتون پوريون ٿي سگهنديون.

اهي ڪاڪوس ٻارن الِء  

 

ڪاڪوسن استعمال 

. 
 منهنجي گهر کان گهڻو پري آهن.

 ان کانپوِء صفائيَء جو بندوبست ناهي. 

مان نه چاهيندي آهيان ته 

ڪو مونکي ڪاڪوس ۾ 

 ويندو يا نڪرندو ڏسي.
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 ڪاڪوس استعمال ڪرڻ ۾ سوال ٺاهڻ

اهڙا ڪيترا طري ا آهن، جن رستي ٻارڙن ۽ وڏن معذورن جي استعمال ڪرڻ الِء سوال ڪاڪوس ٺاهي ساگاهاجان 
ٿا. معذوريَء جي حساب سان اهڙن ڪاڪوسن ۾ ڦيرگهير ڪري سگهجي ٿاي ۽ ان جاو 
بهترين طري و اهڙن ڪاڪوسن ٺاهڻ ۾ معذورن کي شامل ڪرڻ ٿي سگهاي ٿاو. ڦاياريان 

 گهيرن ۾ اهڙي نواڻ پيدا ڪريو ته جيئن هرهڪ جون ضرورتون پوريون ٿي سگهن.

۾ تڪليف ٿائاي ٿاي تاه هاٿ اوڪڙو ويهڻ جيڪڏهن ڪنهن فرد کي 
سان ٽيڪ ڏيڻ الِء اهڙو سادو سهارو ٺاهيو يا چلهي جي سيٽ ٿوري مٿاي 

ڪري ڇڏيو يا جيڪڏهن ڪاڪوس زمين ۾ ٺاهيو وڃي ٿو ته ان الِء ڪرسي يا اسٽول ۾ هاڪ 
 سوراخ ڪري اهو چلهي مٿان رکي ڇڏيو.

 ۾ تڪليف ٿئي ٿي ته سندس پٺيَء، پاسن ۽  پنهنجي جسم کي سنڀالي سگهڻجيڪڏهن اهڙي شخص کي 

 ٽنگن الِء جهلون ٺاهيو ۽ سيٽ بئلٽ يا ڏنڊي جو سهارو.

 ڏيئي ڇڏيو. (fence)ڪنهن نابين فرد کي گهر کان ڪاڪوس تائين پهچڻ ۾ مدد ڏيڻ الِء رسو ٻڌي يا جهنگلو 

 handrails andٿيندي هجي ته ان الِء ڦرندڙ گهرندڙ ڪٽهڙو ۽ ڏاڪاا )ويهڻ ۾ تڪليف جيڪڏهن ڪنهنکي 
steps.ٺاهي سگهو ٿا ) 

 ويل چيئر جي گنجائش وارو ڪاڪوس

 ويهڻ الِء پٺيَء کي جَهل

.ويل چيئر کان چلهي تائين سوالئيَء سان پهچڻ الِء ڪٽهڙو   

 چلهي جي مٿين سيٽ ۽ ويل چيئر ساڳي سطح تي هجڻ. 

ياد رکو ته ڪنهن معذور ماڻهوَء کي به اوتري ئي نويڪالئي گهرجي ٿي، جيتري ڪنهن ٻئي فرد کي، تنهنڪري 

 کيس گهربل نويڪالئي ملڻ گهرجي.
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هر اسڪول ۾ هڪ صاف ۽ سٺو ڪاڪوس ۽ انجي استعمال 

ڪرڻ کانپوِء ٻارڙن جي هٿ مَلي صاف ڪرڻ جو بندوبست 

 هجڻ گهرجي.

 ٻارڙن الِء ڪاڪوس
ناقص صفائي هجڻ سبب ٻارڙا بيمار ٿيڻ جي وڏي خطري ۾ رهن ٿا. جيتوڻيڪ وڏا، دستن ۽ ڪينئن سباب زنادهاه 

 ).51رهي سگهن ٿا پر ٻارڙا اهڙين بيمارين سبب مري سگهن ٿا )ڏسو ص. 

جڏهن ٻارڙن الِء اهڙا ڪاڪوس هجن جيڪي هو استعمال ڪرڻ ۾ سوال محسوس ڪندا هجن ۽ پاڻکي سوالئايَء 
سان صاف سٿرو به رکي سگهن، تڏهن سندن بيمار ٿيڻ جا اماڪاان گاهاٽ ٿايان ٿاا. ناناڍن ٻاارڙن الِء کاڏي وارا 
ڪاڪوس اونداهيَء ۽ وڏي سوراخ سبب خطرناڪ ۽ ڀوائتا ٿي سگهن ٿا. گهڻا ٻارڙا خاص طور تاي ڇاوڪارياون 

 رڳو ان سبب اسڪول وڃڻ ڇڏي ڏين ٿيون جو اسڪولن ۾ سٺا ۽ صاف ڪاڪوس نٿا هجن.

جيڪڏهن ٻارڙن کي، ڪاڪوسن ٺاهڻ ۾ مدد ڪرڻ ڏجي ۽ کين ناقص صفائيَء سبب پيدا ٿيندڙ بيمااريان باابات 
 سمجهائجي ته ان سان منجهن صحتمند سڀاُء پيدا ڪري سگهجي ٿو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ننڍن ٻارڙن کي صاف سٿري رکڻ ۾ مدد ڪرڻ

هر ڪرفٽيَء ۾ بيماريون پيدا ڪندڙ جيوڙا ٿين ٿا ۽ انهن سان الڳاپاي ۾ اچاڻ ساباب ٻاارڙن ۽ وڏن ۾ ساناگايان 

بيماريون ٿي سگهن ٿيون. ٻهراڙين ۾ والدين، گهڻن ننڍڙن ٻارڙن کي، جيڪي ڪاڪاوس اساتاعاماال ڪاري ناٿاا 

سگهن، گهر ڀرسان کڏڙو کوٽي پيٽان ويهڻ ۽ ان کانپوِء مٿس ٻاڪ مٽيَء جو وجهڻ سيکاري سگهن ٿا. ساڳئاي وقات 

 اهو به ضروري ٿئي ٿو ته:

 .پيٽان ويهڻ کانپوِء ابهمن ۽ ننڍن ٻارڙن کي ڌوئي صاف ڪجي 

 .ٻارن جي ڪرفٽي کڻڻ کانپوِء هٿ مَلي صاف ڪجن 

 .ڪرفٽي پوري يا ڪنهن سٺي ڪاڪوس رستي وهائي ڇڏجي 

 .گندا ڪپڙا پاڻيَء جي ذريعن کان پري ڌوئي صاف ڪجن 

ڇوڪرن ۽ ڇوڪرين کي ڌيان سان صفائي ڪرڻ سيکارجي ۽ هر ڀيري ڪااڪاوس جاي 

استعمال ڪرڻ کانپوِء هٿ مَلي صاف ڪرڻ سمجهائجي. ڇوڪرين کاي خااص طاور تاي 

اڳتي کان پوئتي صفائي ڪرڻ سيکارجي. اڳتي صفائي ڪرڻ سان جيوڙا پيشاب نليَء ۽ گرڀ نلي/ فرج ۾ داخال 

 ٿي مثاني جون بيماريون ۽ ٻيا مسئال پيدا ڪري سگهن ٿا.
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 هنگامي حالتن ۾ صفائي

ماڻهن جي هڪ وڏي انگ کي جنگين، قدرتي آفتن ۽ اهڙن ٻين سببن ڪري دربدر ٿي هنگامي حالاتان ۾ گاذارڻاو 
پوي ٿو. هنگامي وستين جهڙوڪ پناهگير ڪئمپن ۾ صفائيَء کي س  کان وڌيڪ اهميت ڏناي 

 وڃي ٿي.

 سادو چريَء وارو ڪاڪوس

م امي مواد رستي، ترت ساديون چريون کوٽي سگهجن ٿاياون. 
جيڪڏهن هڪ بند چري يا کڏو، هڪ ڪٽنب يا ڪٽبن جي 

ننڍڙي انگ الِء هجي ته ان سان گهڻي سهوليت ملي سگهي ٿي. چرين وارا ڪاڪوس لهوارن هناڌن تاي، 
پاڻيَء جي ذريعن کان پري پر ڪٽبن جي رهائشن ويجهو ٺاهڻ گهرجن ته جيئن ماڻهن کاي اناهان جاي اساتاعاماال 

نه پوي. چريَء واري ڪاڪوس ۾ جيئن ته پيرن رکڻ الِء تاڪيون ٿين ٿياون، ان ساباب  وڪرڻ الِء ڊگهو پنڌ ڪرڻ
اهو استعمال ڪرڻ سولو ٿئي ٿو، بنسبت ڪنهن سادي چريَء جي. چريَء وارا ڪاڪوس جيتري قدر ممڪان ٿاي 

ميٽرن تائين( ٺاهڻ گهرجن پر جي گهڻي کوٽائي ڪري نٿي سگاهاجاي تاه اهاي تاراکاڙا باه ٺااهاي  2سگهن اونها )
سگهجن ٿا. استعمال کانپوِء هر فرد، ڪرفٽي کي مٽيَء سان لٽي ڇڏي ٿو. جڏهن چري ڀرجڻ تاي هاجاي تاه اناکاي 

 مڪمل طور تي مٽيَء سان لٽي ڇڏجي. اهڙي کڏي جي مٽي زرخيز هجڻ سبب وڻن ٽڻن کي گهڻو فائدو ٿيندو.

چريَء مٿان هڪ هلڪو ڇنو به ٺاهي سگهجي ٿو ته جيئن، استعمال ڪندڙن کي نويڪالئي ملي ۽ ماياناهان کاان 
بچاُء ٿي سگهي. جڏهن ته اوٽ ڏيڻ الِء ڪپڙو، ڪاٺ جا تختا يا اهڙو ڪو ٻيو مواد جيڪو به ملي سگهي استعماال 

 ڪري سگهجي ٿو.

 ان ڳالهه ڏانهن خاص ڏيان ڏجي ته اهڙا ڪاڪوس عورتن ۽ ٻارن الِء نويڪالئيَء ۽ سالمتيَء وارا هجن.

 اڻپوري ڇني ۽ چري وارو ڪاڪوس

( هٿ 58ٽپي ٽئپ )ڏسو ص. 

 ملي صاف ڪرڻ الِء.

مٿيون حصو برسات کان 

 بچڻ الِء ڍڪي سگهجي ٿو.

ڪاٺ يا پائيپن جو 

 فريم/ چؤڪاٺو.

 نويڪالئيَء الِء اوٽ / پردو.

 پيرن رکڻ الِء تاڪيون ۽ فرش جا تختا.
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 شهرن ۽ ڳوٺن الِء صفائي

ڳوٺن ۽ شهرن ۾ صحت جا مسئال هڪدم پکڙجي سگهن ٿا. ڳوٺن ۽ ڳتيل شهرن ۾ سرڪاار، ايان جاي او ۽ ٻايان 
ڀائيچارن جي مڪمل مدد کانسواِء صفائيَء جي سهولتن ۾ سڌارو آڻڻ ڏکيو ٿئي ٿو. هن ڪتاب ۾ اهڙن رڳاو ڪان 

 هدايتن جو ذڪر ڪيو ويو آهي، جيڪي ممڪن اپائن ڳولهڻ ۾ مددگار ثابت ٿي سگهن ٿيون.

 شهرن ۾ صفائيَء جي سٺين سهولتن ۾ مکيه رنڊڪون آهن:

  :عام طور تي صفائيَء ڏانهن ڌيان، اوڙي پاڙي ۽ رهائشي هنڌن جي روڊن رستي، بجلي ۽ پاااڻاايَء جااي طبعي
سهولت کانپوِء ڏنو وڃي ٿو. پر جي هڪ دفعو شهر اڏجي وڃي ته پوِء ڪاڪوسن ۽ ناياڪااس سارشاتاي جاي 

 رٿابندي ڪرڻ ۽ اهي ٺاهڻ گهڻو ڏکيا ٿي پون ٿا.

  :نيڪاس سرشتو ۽ عوامي ڪاڪوس ٺاهڻ ۽ سنڀالڻ هڪ مهانگو ڪم ٿئي ٿو. جيڪڏهن سرڪار معاشي
 نالي ماتر مدد ڪندي رهي ته صفائيَء جو جوڳو بندوبست رکي سگهڻ ڏکيو ٿي پوي ٿو. 

  :اهو به ممڪن ٿي سگهي ٿو ته م امي حڪومت ڪچين آبادين ۽ غريب وسندين ۾ اهڙيون سهولتون سياسي
نه ڏيڻ چاهيندي هجي ۽ ٿي سگهي ٿو ته قانون به نه چاهيندو هجي ته ماڻهو پنهنجن ڪاڪوسن ۽ ناياڪااس 

 سرشتي جي رٿابندي ڪري ۽ اهي ٺاهي سگهن.

  :عام طور تي ماڻهو ۽ آفيسر چاهيندا آهن ته شهرن ۾ فلش ڪاڪوس ۽ مهانگا نيڪاس ساارشااتااا ث افتي
 هجن، بجاِء ان جي ته هو وڌيڪ پائدار ۽ برداشت ڪري سگهڻ جهڙن نعم البدلن تي راضي ٿين.

 صحتمند شهرن الِء تخلي ي/ نواڻ وارا اپاَء

هر قسم جو ڪاڪوس، جنهن جو هن رهبر ۾ ذڪر ڪيو ويو آهي، اهي شهرن ۾ ٺاهي ۽ استعمال ڪري سگهجان 
( ساان 310ص. ڏسو  urban farmingٿا. جيڪڏهن صفائيَء جي سهولتن سان گڏ باغ باغيچن، اربن فارمنگ  )

( ۽ صفائي ۽ توانائيَء جون سرگرميون به شامل ڪيون وڃان تاه 18وسيلن جي بحالي ۽ ريسائيڪلنگ )ڏسو باب 
شهر رهڻ الِء وڌيڪ صحتمند ۽ دلڪش ٿي سگهن ٿا. جڏهن شهري حڪومت آسپاس جي گروپان ساان گاڏجاي 

 ته نتيجي ۾ اهڙا شهر صاف سٿرا ۽ صحتمند ٿي پون ٿا.ري ٿي نواڻ الِء اپاَء اختيار ڪ
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 شهري وسندين جي صفائي
 

کي الهندي آفريڪا جي گاديَء جي شهر، ڊاڪر جاو  (Yoff)اها ڪا گهڻي زماني جي ڳالهه ناهي، جڏهن يوڦ 
هڪ عام شهر سمجهيو ويندو هو. اتي ماڻهو حاطن وارن گهرن ۾ رهندا هيا، جيڪي فوٽ پاٿن ۽ کليل ميدانان 
سان ڳنڍيل هوندا هيا. پوِء جيئن جيئن ڊاڪر وڌندو ويو ۽ يوڦ آباديَء سبب ڦاٽڻ لڳو تاه هاڪ وڏيَء شاهاري 

 ايراضيَء جو هڪ حصو بڻجي بين االقوامي هوائي اڏي ۽ بيشمار موٽرگاڏين وارو شهر ٿي ويو.

يوڦ جي وڌڻ سان گهڻن گهرن ۾ فلش ڪاڪوس لڳا، جيڪي کليل کاهين ۾ وڃي ٿي پيا، جتي نيڪاس گاڏ 
ٿيندو هو ۽ بيمارين منهن ڪڍڻ شروع ڪيو. جڏهن ته، باقي ماڻهو جيڪي گهڻا غريب ۽ ڪاڪوسن ٺهرائاڻ 
جو خرچ برداشت ڪري نٿي سگهيا، حاجت پوري ڪرڻ الِء ٻاهر کليل وارياسا ميدان استعاماال ڪارڻ لڳاا. 
جيئن ته اتي ماڻهن جو وڏو انگ ڳتيل حالت ۾ ٿي رهيو، ان سبب اتي ان ڳالهه صحت جي هڪ مسائالاي طاور 

 ڪر کنيو.

ڪل رهندڙ ڪاڪاوس ٺااهاڻ ۽ اهاي ساڄاي وياڙهاي الِء  ڪميٽيَء، رهواسين سان گڏجي پيشاب وهائي، سا
استعمال ڪرڻ جو پروگرام جوڙيو. ڪاڪوسن جو هڪ اهڙو سرشتو جوڙيو ويو ته جيئن سڄو پيشاب پائيپن 
ڪي وڃڻ کانپوِء وڻن الِء ڀاڻ طور استعمال ڪري سگهجي. اهاڙي  رستي پِن ۾ وڃي پوي. جڏهن ته ڪرفٽي، سا
سڄي ڪم سان سڄو ڳوٺ سرسبز ڪرڻو هيو. م امي معمارن ۽ رازن کان ڪاڪاوس ٺاهاراياا وياا ۽ گاڏيال 

 ايراضين ۾ سڌارا آندا ويا.

ايئن شهري صفائيَء جي پروگرام رستي نه رڳو بيمارين/ صحت جي مسئلن جو بچاُء ڪيو ويو پر ساڳئي وقات 
 جنهن طري ي سان يوڦ جي رهواسين رهڻ ٿي چاهيو، انهن رسمن ۽ طري ن کي به سانڍيو ويو.
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 نيڪاس جو مسئلو
نيڪاس سرشتي ۾ سڄي غالظت پاڻيَء رستي پائيپن جي مدد سان نيڪال ڪئي وڃي ٿي. نيڪااس جاي اهاڙن 
سرشتن رستي وسنديَء جي صحت خاص طور تي، ڳتيل شهري عالئ ن ۾ سڌاري سگهجي ٿي. جڏهان تاه صاحات 

ته جيئن اهڙو پاڻي اروڳجي وڃاي  ( ڪجي treatجي مسئلن نه پيدا ٿيڻ الِء ضروري ٿئي ٿو ته، نيڪاس کي صاف )
 ۽ پاڻيَء جي ذريعن سان شامل ڪري وري استعمال ڪري سگهجي. 

ڪرڻ مهانگي هجڻ سبب، گهڻي ڀاڱي اهو صاف ڪرڻ بجاِء هڪ هنڌ ڪٺو ڪيو وڃي ٿو. نيڪاس جي صفائي 
جنهن سان گند ڪچرو ۽ هر قسم جا جيوڙا، ڪينئان ۽ زهريال ڪيميائي مادا جيڪي منجهس موجود ٿي سگهان 

 ٿا پکڙبا رهن ٿا. نتيجي ۾ اهڙن هنڌن تي هيپئٽائيٽس، ڪالرا ۽ ٽائفائيڊ جهڙا مسئال پيدا ٿي پون ٿا.

جيتوڻيڪ مهانگا طري ا استعمال ڪري نيڪاس کي صاف ڪيو ۽ پاڻيَء رستي خارج ڪاياو وڃاي ٿاو، تاناهان 
 هوندي به اهو طري و پائدار ثابت نٿو ٿئي ۽ عام طور تي هيٺيان مسئال پيدا ٿين ٿا:

 .لهوارن هنڌن جي پيئڻ جي پاڻيَء جي ذريعن جو ڪنو ٿين 

 غليظ ٿيڻ.ن جو اهڙي زمين جتي ماڻهو رهن ۽ کيتي ڪن ٿا ا 

 .کيتي الِء غذائي وسيلن )ڀاڻ( جي کوٽ پيدا ٿيڻ 
  .پيئڻ، وهنجڻ ۽ پوکيَء الِء استعمال ٿيندڙ پاڻيَء جو ڪنو ٿيڻ 
 .بدبوِء پکڙجڻ 

جڏهن مختلف قسمن جون غالظتون پاڻ ۾ ملن ٿيون، تڏهن نيڪاس سرشتا ڪيترن قسمن جي صحت جا مسئاال 
پيدا ڪن ٿا. خاص طور تي جڪڏهن ڪارخانا زهريال ڪيميائي مادا ڪسين ۾ وهائين ٿا، جناهان ساباب اهاڙي 

 پاڻيَء کي صاف ڪرڻ ۽ صاف ڪيل گندي پاڻيَء جو ٻيهر استعمال ڪرڻ ڏاڍو ڏکيو ٿي پوي ٿو.

اهڙي گندي پاڻيَء کي صاف ڪرڻ جو سالمتيَء وارو سستو طري و، انکي پيدا ٿيندڙ هنڌ جي ويجاهاڙ ۾ ئاي صااف 
 ڪرڻ ۽ پوِء اهڙي پاڻيَء کي زمين ۾ جذب ٿيڻ ۽ ٻوٽن جي واڌ ويجهه الِء استعمال ڪرڻ ٿئي ٿو.. 

)نهرن مادن جو زير زمين گڏ طري و سيپٽڪ ٽئنڪ ان جو هڪ وڌ ۾ عام 
جڏهن پاڻيٺ  (leach fieldليچ فيلڊ ٿيڻ ۽ ڳرڻ سڙڻ( ۽ 

وهي زمين ۾ هلي وڃي( جو استعمال ڪرڻ ٿئي ٿو. جڏهن 
ته هن طري ي جي استعمال ڪرڻ الِء فني/ ٽيڪنيڪي 
رٿابندي ڪرڻي پوي ٿي جيڪا هن ڪتاب جي دائري 

 کان ٻاهر آهي )وڌيڪ معلومات الِء ڏسو ذريعا(.

نيڪاس سرشتي جي ڪم الِء جهجهي پاڻيَء 
جي استعمال جي ضرورت ٿئي ٿي، جيڪو 
عام طور تي تمام گهٽ يا پاڻيَء کانسواِء به 

ڪري سگهجي ٿو. اهڙيون وسنديون جن وٽ 
پاڻيَء جي کوٽ هجي ٿي يا جيڪي نيڪاس 
سرشتو ٺهرائي نٿيون سگهن، اهي ڪن ٻين 

 قسمن جي ڪاڪوسن مان فائدو وٺي سگهن ٿيون.

ڪسين  جي اڻ صاف غالظت  جا وڌ ۾ وڌ متاثر اهي فرد ٿين 
 ٿا جيڪي ان جي گڏ ٿيل هنڌ جي آسپاس ۾ رهن ٿا. 
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 ماڻهو پنهنجو نيڪاس سرشتو پاڻ ٺاهين ٿا

ماڻهن جي آبادي رهي ٿي. اتي ڪيترن سالن تائين نه ته پيئاڻ الِء  900,000ڪراچيَء جي اورنگي عالئ ي ۾ 
صاف پاڻي ۽ نه ئي صفائي يا نيڪاس جو جوڳو بندوبست موجود هيو. ڪسين جو گندڪچرو ۽ گانادو پااڻاي 
کليل ۽ زمين تان وهندو وڃي کڏن ۾ پوندو هو، جنهن سبب مکيون ۽ مڇر پيدا ٿي بيماريون پکيڙيانادا رهانادا 

( ناالاي هاڪ رٿاا OPP۾ ڊاڪٽر اختر حسين خان اورنگي پائلٽ پراجيڪٽ يا او پي پي ) 1980هيا. سال 
 شروع ڪئي ته جيئن رهواسي صحت جي مسئلي جي نشاندهي ڪري ۽ انهن جا اپاَء ٻڌائي سگهجن.

اورنگيَء جي رهواسين فيصلو ڪيو ته، زير زمين نيڪاس سرشتو ٺهرائڻ ساان اهاو سانادن صاحات ۾ وڏو ساڌارو  
آڻيندو. شروعات ۾ کين اميد هئي ته حڪومت ان تي ڪم ڪندي  پر ڊاڪٽر خان کي خبر هئي ته، ڪراچيَء جاي  
حڪومت نيڪاس سرشتي جي جوڙجڪ الِء  کين  ٽڪو  به  نه ڏيندي. گهڻي سوچ وياچاار کااناپاوِء اورناگايَء جاي  

 رهواسين  فيصلو ڪيو  ته جيتوڻيڪ وٽن  پئسو ناهي تنهن هوندي  به هو  اهڙو  سرشتو  پاڻ جوڙي  سگهندا. 

گهر هاياا تان  80کان  20ان سلسلي ۾ پهريون قدم برادريَء جون تنظيمون جوڙڻڻيون هيون. هر گهٽي جنهن ۾ 
کي منظم ٿي پنهنجو نيڪاس سرشتو جوڙڻو ۽ ان الِء او پي پي کان مدد وٺڻي هئي. او پي پي اهڙي هر گاهاٽايَء 

 جو جائزو ورتو ۽ رٿا جوڙي. پاڙي جي تنظيم، ماڻهن کان پئسا گڏ ڪري پنهنجو نيڪاس سرشتو جوڙيو.

شروعات ۾ جيئن ته، گهڻن ماڻهن کي سيمينٽ جي مسالي ٺاهڻ يا ڪسين جي کڏن کوٽڻ جي ڄاڻ نه هئي جاو 
ساالان دوران  2ڪيتريون سڌيون ۽ سنوت ۾ هنيون، ان سبب ڪجهه ڪم سٺيَء طرح سان ٿي نه ساگاهاياو. 

ڪيتريون ٺهندڙ ڪسيون ناقص ته ڪيتريون جڙي ئي نه سگهيون. او پي پي کي احساس ٿيو ته، هنن ان ڪام 
۾ ماڻهن جي سٺي سکيا نه ڪئي آهي، تنهنڪري ماڻهن کي وڌيڪ سکيا ڏني ويئاي ۽ ساکاياا جاي ڪام ۾ 
عورتن ۽ ٻارن کي به شامل ڪيو ويو. ايئن ڪم بهتر ٿيندو ويو ۽ ڊزائن ۾ تبديلياون آڻاڻ ساان وساناديَء جاو 

 نيڪاس سرشتو سڌرندو ويو. خرچ گهٽ ٿيو ۽ ڪم ترت پورو ٿيندو ويو. 

ڪجهه سالن اندر هر گهٽيَء ۾ نيڪاس نالاي ماوجاود هائاي، 

جنهن رستي ماڻهن جي گهرن کان گند نياڪاال ٿايانادو ٿاي 

رهيو. آهستي آهستي اورنگيَء جي رهواسين جي صاحات ۾ 

ايترو سڌارو آيو جو اورنگي رهڻ الِء وڌيڪ دلاڪاش تاه ٿاي 

پيئي پر اڃان به هڪ مسئلو بااقاي رهاياو جاو اورناگايَء جاا 

رهواسي نيڪاس ناليون ته جوڙي ويا پر کيان سارڪاار جاي 

سهائتا ۽ مالي مدد جي ضرورت هئي ته جايائان هاو غاالظات 

( هاڻاي treatment plantصاف ڪرڻ جي هڪ مشايان )

سگھن. پر سرڪار کين پئسا نه ڏنا. گهڻن سالن کانپوِء سرڪار انجو هڪ سستو حل ڳولهي ڪاڍياو ۽ ماالاي 

سهائتا ڪئي. هنن ڪسين کي هڪ ڇاڻيندڙ سرشتي سان ڳنڍيو، جيڪو لهاواري وهاڻ دوران پااڻاي صااف 

ڪندو ٿي رهيو. ايئن گڏجي سڏجي پنهنجيون ڪسيون ٺاهي برادريَء پهريون پر هڪ اهم قدم کنياو. او پاي 

پي، حڪومت ۽ ڪيترن ماهرن کي فخر سان اهو ڪم ڏيکاري منجهن اتساهه پيدا ڪري سگهي تاه ما ااماي 

نيڪاس سرشتو جوڙي نه رڳو گهڻي حد تائين ڪنهن وسنديَء جي صحت سڌاري سگاهاجاي ٿاي پار سانادن 

 ضرورتون پوريون ۽ لياقتن کي به استعمال ڪري سگهجي ٿو.
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 ڪاڪوس جي مکياري
جيئن ته ڪنهن به قسم جو ڪاڪوس هر وسنديَء يا گهر الِء موزون ٿي نٿو سگهي، تنهنڪري ضروري ٿئي ٿاو تاه 
هر قسم جي ڪاڪوس جي فائدن کي ڏٺو وڃي. نيڪاس سرشتي سان ڳنڍجندڙ ڪاڪوس ٺاهڻ پيچاياده ٿايان 
ٿا. تنهنڪري هن ڪتاب ۾ رڳو اهڙن ڪاڪوسن جو ذڪر ڪيو ويو آهي، جن الِء ٿورڙو يا بنهه پاڻاي اساتاعاماال 

تي ڏنل سرگرمي توهانکي اهو فيصلو ڪرڻ ۾ مدد ڏيئي سگهي ٿي ته توهانجي بارادريَء  138ڪرڻو نٿو پوي )ص. 
 جي ضرورتن الِء ڪهڙي قسم جو ڪاڪوس بهتر ٿي سگهي ٿو(.

 جن ڪاڪوسن الِء ٿورڙو يا بنهه پاڻي استعمال ڪرڻو پوي

وڻن پوکڻ الِء سادو ڪامپوسٽ ڪاڪوس 
(Simple compost toilet) 

پيشاب وهائي سڪل رهندڙ ڪاڪوس 
(Urine diverting dry toilet) 

 ڍڪيل کڏن وارو ڪاڪوس
(Closed pit toilet) 

وينٽيليٽيڊ امپروڊ پٽ ٽوائليٽ
(VIP pit toilet) 

 فلش ڪاڪوس 
(Pour flush toilet) 

کڏن وارو ڪامپوسٽ ٻن 
 ڪاڪوس 

2   ( pit compost toilet) 

هت ڏيکاريل سڀني ڪاڪوسن ۾ نه ته دروازا ۽ نه ئي چلهن تي ڍڪ آهن، جنهن سبب توهان ڏسي سگهو ٿا نوٽ: 
ته، اندران ڪيئن نظر اچن ٿا. سڀني ڪاڪوسن کي دروازا ۽ چلهن کي ڍڪ هجڻ گهرجن ته جيئن، استاعاماال ناه 
ٿيڻ جي حالت ۾ اهي بند ڪري ۽ ڍڪي ڇڏجن. ان کانسواِء ڪاڪوس اهڙا ٺاهڻ گهرجن، جيڪي بارادريَء جاو 

 ).111هر فرد استعمال ڪري سگهي )ڏسو ص. 
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 ڪو ڪاڪوس ڪٿي ٺاهجي؟

ڪنهن به ڪاڪوس ٺاهڻ جي 
فيصلي ڪرڻ وقت پڪ 

ڪريو ته اهو اهڙي هنڌ ٺاهيو 
وڃي ٿو، جتان کوهه يا َجر جو پاڻي 

ڪنو ٿي نه سگهي. جڏهن ته َجر جي 
ڪني ٿيڻ جو مدار م امي حالتن تي 
ٿئي ٿو جهڙوڪ: مٽيَء جو قسم، ان 
عالئ ي ۾ گهم جو م دار ۽ َجر جي 
پاڻيَء جي اونهائي. اهڙن ڪن عام 

اصولن هيٺ اها پڪ ڪري 
 سگهجي ٿي ته اهڙيون حالتون صحيح آهن يا نه.

کڏي جو ترو )جيڪڏهن کڏي وارو ڪاڪوس آهي( يا خانو )جيڪڏهن خشڪ يا ڪامپوسٽ ڪاڪوس آهاي( 
َجر جي پاڻيَء کان گهٽ ۾ گهٽ اڍائي ميٽرن کان مٿي هجڻ گهرجي. جيڪڏهن توهان ڪاڪوس الِء کڏ کوٽيو ۽ 
مٽي گهڻي گهميل يا جڏهن کڏو پاڻيَء سان ڀرجي وڃي ته اهڙو هنڌ ڪاڪوس ٺاهڻ الِء خراب آهي. اها ڳاالاهاه باه 
ياد رکو ته، مينهوڳيَء ۾ َجر گهڻو مٿاهون هجي ٿو بنسبت خشڪ موسم جي تنهنڪري اهڙي هنڌ / زمين تي کاڏي 

 وارو ڪاڪوس نه ٺاهجي، جو اهو ٻڏي وڃي ٿو.

جيڪڏهن کڏن وارن ڪاڪوسن سبب َجر جي پاڻيَء جي غليظ ٿيڻ جو امڪان هجي، تڏهن ڪااڪاوس زمايان 
 ).129کان مٿي ٺاهڻ الِء سوچجي )جهڙوڪ: خشڪ ڪاڪوس ڏسو ص. 

َجر جو پاڻي هميشه هيٺاهين ڏانهن وهي ٿو. تنهنڪري، اهڙين حالتن ۾ جڏهن َجر جي پاڻيَء جي غلياظ ٿاياڻ جاي 
 امڪان کانسواِء ٻي ڪا مکياري نه هجي، تڏهن ڪاڪوس ويجهن کوهن کان لهوارو ٺاهجي.

کڏي واري ڪاڪوس جي غالظت 

 َجر ۾ داخل ٿئي ٿي.

 پيئڻ الِء کوهه جو پاڻي

کوهه،کڏي وارن ڪاڪوسن کان مٿانهان هجڻ گهرجن. 

 ڇاڪاڻ ته، زمين جو پاڻي هيٺاهين ڏانهن وهي ٿو.

ميٽر پري 20پاڻيَء جي ذريعن کان گھٽ ۾ گھٽ   

 20اسپرنگ باڪس کان 

 ميٽرن کان به پري
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 بند کڏن وارا ڪاڪوس

بند کڏي واري ڪاڪوس ۾ هڪ دڪو، دڪي ۾ هڪ سوراخ ۽ سوراخ کي ڍڪاڻ الِء 
هڪ ڍڪ ٿئي ٿو ته جيئن، استعمال ۾ نه هجڻ واريَء حالت ۾ اهو بند ڪاري ڇاڏجاي. 
دڪو ڪاٺي، سيمينٽ يا بنڊ جو ٺاهي انکي مٽيَء سان لَٽي سگهجي ٿو. سيمينٽ جاي 
دڪي سبب پاڻي نٿو بيهي ۽ دڪو سالن جا سال هلي ٿو. بند کاڏي واري ڪااڪاوس 
کي به سيمينٽ جو پلستر ڪري يا سيمينٽ جو گول بيم ڏيئي ڇڏجي ته جيائان دڪاو 

 ).122۽  121يا کڏو ويهجي نه سگهي )سيمينٽ جو دڪو ۽ بيم ٺاهڻ الِء ڏسو ص. 

تي ڏيکاريل آهي ماناجاهاس  123( ڪاڪوس جهڙو هڪ ص. VIPهوادار کڏي وارو )
 هوا جي گذر الِء هڪ پائيپ ۽ ان رستي بدبوِء ۽ مکين کان بچاُء ٿئي ٿو.

کڏي واري ڪاڪوس سان هڪ مسئلو هي ٿئي ٿو ته، ان جي ڀرجي وڃڻ کانپوِء اهڙو ڪاڪوس وڌيڪ استعاماال 
ڪري نٿو سگهجي. اهڙي کڏي جي ڀرجي وڃڻ کانپوِء ان مان هڪ فائدو هي وٺي سگهجي ٿو ته انجي ڀرسان هڪ 

چاپاا( ماٽايَء ساان،  2س.م ) 30وڻ پوکي ڇڏجي. وڻ پوکڻ الِء دڪو، گول بيم ۽ ڇڄو/ ڇپر وغيره هٽائي گند کي 
ڪل مادو مليل هجي، لَٽي ڇڏجي. اهڙي گند کي ڪيترن مهينن تائين ڇڏي ڏجي. وڌيڪ مٽي  جنهن ۾ ٻوٽن جو سا

 وجهبي رهجي ۽ وڻ پوکي ڇڏجي. 

سالن تائين ڇاڏي ڏجاي  2ٻي مکياري هيَء آهي ته، کڏي جي استعمال دوران منجهس وڌيڪ مٽي مالئبي رهجي ۽ 
ته جيئن گند ڳري سڙي وڃي. پوِء اهو گند ڪڍي ڀاڻ طور ته کڏو به وري استعمال ڪري سگهجي ٿاو. ڪااڪاوس 

 جي آسپاس واري مٽيَء کي هٿ الئڻ يا کوٽڻ کانپوِء هميشه هٿ ملي ڌوئي صاف ڪري ڇڏجن.

 بند کڏي وارو ڪاڪوس ٺاهڻ

ميٽر ڊگهو  2ميٽر کان گهٽ هم چورس ۽ گهٽ ۾ گهٽ  1کڏو،  .1
 کوٽيو.

کڏي جي مٿئين حصي کي پٿرن، سرن، سيمينٽ يا اهڙي  .2
ڪنهن مواد سان ڀري ڇڏيو ته جيئن دڪي کي 

هرڻ کان  جهل ۽ کڏي کي جا
بچاُء ملندو رهي. ان الِء 
سيمينٽ جو گول بيم 
ڏيڻ سٺو ٿئي ٿو )ڏسو 

 ).122ص. 

کڏي الِء هڪ دڪو ۽  .3
مٿان ڇپر ٺاهي ڇڏيو. 

سيمينٽ جو دڪو بهتر ٿيندو. جڏهن ته 
م امي مواد جهڙوڪ: لڪڙا، بانس ۽ گاري سان به ڪم 
هالئي سگهجي ٿو. جيڪڏهن لڪڙا استعمال ڪريو ته 

 اهڙا جيڪي جلد ڳري نه سگهن.
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جيڪڏهن سيمينٽ جو سٺو دڪو ٺاهجاي تاه 

گول بيم ٺااهاي  2دڪا ۽  2دڪا يا  4ڪ.گ واري ٻوريَء مان  50ڪيترا سال هلي ٿو. سيمينٽ جي هڪ 

سگهجن ٿا )ڏسو ايندڙ صفحو(. ان الِء توهانکي سيمينٽ، سرن ۽ تختن جي به ضرورت پونادي تاه جايائان 

( تاياار  ڪاري keyholeقالب ٺاهي سگهو ۽ ڪاٺيَء جي هڪ سانچي جي به ته جيئن چاٻي ساوراخ  )

پالسٽڪ جي شيٽ يا سيمينٽ جون خالي ٻاورياون 

هڪ سڌي پٽ تي وڇائي، انجي مٿان 

س.م  120سرن يا ڪاٺيَء جاو 

س.م  6س.م ويڪرو ۽  90ڊگهو، 

 اونهو قالب ٺاهيو.

ڪاٺيَء جو، چاٻيَء جي سوراخ جاهاڙو سااناچاو، 

وچ تي رکي ڪاڪوس جو ساوراخ 

ٺاهيو. اهڙو سوراخ سرن رستاي 

به ٺاهي سگهو ٿا ته ساياماياناٽ 

وجااهااڻ کااانااپااوِء بااه اهااڙو سااوراخ 

 ڪوري ڪڍي سگهو ٿا.

حصا روڙو  2حصو،  1مسالي ٺاهڻ الِء سيمينٽ جو 

حصا بجري ۽ منجهس اياتارو پااڻاي  3۽ 

ماليو، جيئن اهو گهڻاو پاتارو ناه 

ٿئي. سانچي کي سيمينٽ سان 

 اڌ تائين ڀري ڇڏيو.

 4م.م ٿلاهاياون،  3آلي سيمينٽ جي هر هڪ پاسي ۾ 

تارون  يا سريا وجهو. سريي ماان  6کان 

م.م ٿالاهاا هاٿاياا  10کان  8

ٺاهي اهي دڪي جي چئاناي 

 ڪنڊن ۾ وجهي ڇڏيو.

باقي بچيل سيمينٽ وجهي انکي ڪاٺ جي مالهي 

 سان سڌو يا هڪ ڪرو ڪري ڇڏيو.

سيمينٽ سڪڻ شروع ڪري ته چااٻايَء جاي ساوراخ 

ڪاالڪان کااناپاوِء(.  3وارو سانچو ڪاڍي ڇاڏياو )

جيڪڏهن سرن جو قالب استعاماال ڪايال آهاي تاه 

سرون پري ڪري چاٻيَء جاي ساوراخ جاهاڙو ساوراخ 

ٺاهي ڇڏيو. دڪي/ سلئب کي آلين ٻوريان/ ڪاٽان/ 

ڏياناهان  7ڪپڙي سان سِڄي رات ڍڪي ڇڏيو. روزانو 

تائين ڪيترائي دفعا ترائي به ڪندا رهوس. سيمينٽ 

گهميل رکڻ سان، آهستي آهستي سخت ۽ مضبوط ٿي 

 وڃي ٿو.

جڏهن سيمينٽ سخت ٿاي وڃاي تاه دڪاو کاڻاي 

سوراخ مٿان رکي ڇڏيو. کڏي کي وڌياڪ مضاباوط 

 ڪرڻ الِء گول بيم به ڏيئي سگهجي ٿو.

سوراخ کي ڍڪڻ الِء سيمينٽ يا ڪاٺ جاو ڍڪ تاه 

ان ۾ هڪ هٿيو به ٺاهي سگهجي ٿو يا اهاڙو ٺااهاجاي 

جيڪو پير سان سيري سگهجي ته جيئن جيوڙا هاٿان 

 تائين رسي نه سگهن.

 دڪا سڌارڻ

  

  

  

  

 ڪاڪوس الِء سيمينٽ جو دڪو ڪيئن ٺاهجي؟
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ٻن مختلف سائيزن جون باٽليون استعمال ڪريو، جنهن مان هڪ ٻيَء سيٽ جي سانچي ٺاهڻ الِء 
۾ وڃي سگهي. هڪ، ٻيَء ۾ وجهڻ کانپوِء اندرين ۽ ٻاهرين باٽليَء جي پاسن کان ڪجهه انچن 

جي وٿي هجڻ گهرجي. اندرين باٽليَء ۾ پٿر يا سروٽا وجهي ڇڏيو ته جيئن اها تري ۾ رهي. 
 ٻنهي باٽلن جي وچ واري وٿيَء کي سيمينٽ سان ڀريو.

 

 سيمينٽ جو گول بيم ڪيئن ٺاهجي؟

 

اهڙو بيم چورسو يا گول سيمينٽ جي ڪارب جو، جنهن جو وچاون حصاو کالايال ڪااڪاوس جاي 
هرڻ کان بچائي ٿو. هت جنهن گاول بايام  دڪي ۽ ڇني کي سهارو ڏيندڙ هجي ۽ کڏي جي ڀتين کي جا

تي کڏن وارن ڪاڪوسن جي دڪن الِء باه اساتاعاماال  121جي ڳالهه ڪئي ويئي آهي، اهو صفحي 
ڪري سگهجي ٿو. توهانکي گول بيم ڪيتري سائيز جو ٺاهڻو آهاي، اناجاو 

 مدار کڏي جي موڪر آهر ٿئي ٿو.

 ڪنهن سڌي پٽ تي سيمينٽ جون خالي ٻوريون يا پالسٽ جي شيٽ وڇايو. 

س. م     X    90  120ڪاٺيَء يا ٻنهي جو ڪارب ٺاهيو. جيڪڏهن دڪاو  ،  سرن 
   س.م   X     70ميٽر   1ميٽر ته اندران    X  1س. ميٽر   130آهي ته انجو گول بيم ٻاهران  

 ٿيندو. 

حصاا    3حصاا روڙو ۽    2حصو سيمينٽ،    1سيمينٽ جو مسالو ٺاهيو:  
بجري ۽ منجهس ايترو پاڻي ماليو ته جيئن اهاو گاهاڻاو پاتارو ناه ٿائاي.  

 ڪارب کي سيمينٽ سان اڌ تائين ڀري ڇڏيو. 

م.م ٿلهي سرئي جا ٻه ٽڪرا، گول بيم جي ماٿايان هار پااساي کاان  3
م.م ٿلها هٿيا به ٺاهي، اهي ڪناڊن  10کان  8وجهو. چاهيو ته سريي جا 

 ڀرسان سيمينٽ ۾ وجهي سگهو ٿا.

 باقي سيمينٽ وجهي انکي ڪاٺ جي مالهي سان سڌو ڪري ڇڏيو. 

ڪڻ شروع ٿئي  ته ان کي آلين ٻورين/ ڪٽن/ ڪاپاڙي ساان  سيمينٽ سا
ڏينهن تائين ڪيترائي دفاعاا تارائاي باه  7سڄي رات ڍڪي ڇڏيو. روزانو 

 ڪندا رهوس ته جيئن گهميل رهي.

ڪاڪوس جو پليٽ فارم رکي مٿان ڇپر 
 ٺاهي ڇڏيو.

 

 

 

 

 

 

 

 بيم الِء سانچو ٺاهڻ

 سيمينٽ وجهڻ

 سريي سان مضبوط ڪرڻ
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 )VIPبهتر هوادار کڏن وارا ڪاڪوس )

 وي آِء پي ڪاڪوس بند ٿين ٿا ۽ منجهن بدبوِء ۽ مکيون نٿيون ٿين.

 وي آِء پي ڪيئن ڪم ڪري ٿو؟

هوادان پائيپ مٿان هوا لڳندي بدبوِء خارج ڪندي رهي ٿي. ڇپر سبب ڪااڪاوس اوناداهاو 
رهي ٿو جنهنڪري مکيون چلهي ڏانهن وڃڻ بجاِء پائيپ جي مٿئين ڇاياڙي، روشاناي ڏاناهان 

 وڃي ڄاري ۾ ڦاسي مري وڃن ٿيون.

 وي آِء پي ڪاڪوس ٺاهڻ
ميٽر اونهو ۽  ڏيڍ ميٽر موڪرو کڏو کوٽيو. کڏي جي مٿئين حصي کي سرن جي اوساريَء يا سيمياناٽ  2هڪ  .1

(. جيڪڏهن ڇپر ڳورو ۽ مضبوط ٺاهڻو )سرن، سيمينٽ ياا 122جي گول بيم سان بند ڪري ڇڏيو )ڏسو ص. 
لڪڙن( آهي ته کڏي جي سوراخ کي، سواِء تري جي استر ڪري ڇڏيو. سارن جاي 

وچ وارين وٿين/ درزن کي خالي ڇاڏي ڏياو تاه جايائان 
 پاڻيٺ وهندي رهي.

(  121هڪ اهاڙو دڪاو ٺااهاياو )ڏساو ص.   .2
  2ميٽر ۽ ماناجاهاس      x  1جيڪو ڏيڍ  ميٽر  

سااوراخ هااجاان. ٻاايااو سااوراخ دڪااي جااي  
ڪناري ويجهو هوادان پائيپ الِء ٿائاي ٿاو.  

س.م کان ننڍو    11هوادان پائيپ جو سوراخ  
 نه هجڻ گهرجي. 

 کڏي ۽ دڪي مٿان هڪ ڇپر ٺاهي ڇڏيو.  .3

س.م موڪرو هجي، ننڍي سوراخ ۾ چڱيَء طرح سان ڦٻائي ويهاريو. هاوادان    11هوادان پائيپ جيڪو گهٽ ۾ گهٽ   .4
پائيپ کي ڪارو رنگ ڪري ڇڏيو ته جيئن گرمي جذب ڪري ۽ منجهانئس هوا جو سٺو گذر ٿي سگاهاي. هاوادان  
پائيپ جو مٿيون حصو مڇرن واري ڄاريَء  )اليومينيم يا اسٽين ليس اسٽيل جي گهڻو وقت هلندي( سان بند ڪاري  

س.م مٿاي ڪاري ڇاڏياو تاه    50ڇڏيو. پائيپ، ڇت کان گهٽ ۾ گهٽ  
 جيئن هوا رستي بدبوِء خارج ٿي سگهي. 

 وي آِء پي ڪاڪوس جو استعمال ۽ سنڀال

 جڏهن استعمال ۾ نه هجي ته سوراخ بند ڪري ڇڏجي 
 ڇپر اندران اونداهون رکجي 
 ڪاڪوس کي صاف ۽ دڪي کي هر هر ڌوئبو رهجي 

جيڪڏهن هوادان پائيپ، ڪوريئڙن جي ڄار سبب بند ٿي وڃي تاه ماناجاهاس 
 پاڻي هاربو رهجي

 وي آِء پي ڪاڪوسن جا هيٺيان مسئال ٿي سگهن ٿا:
جيڪڏهن ڇنو گهڻو اونداهون نه هوندو يا سوراخ کليل ڇڏي ڏبو ته مکيون پائيپ ۾  
وڃي نه سگهنديون ۽ جيڪڏهن ڇني کي ڇت نه هوندي يا ڄااري ٽاٽاي پاونادي ياا  

 هوادان پائيپ مان نڪري پوندو ته مکين تي مڙيوئي ڪو ضابطو رهندو.   

هوادان پائيپ جو سوراخ 

 گهير ۾ هوادان جيترو رکو

جيڪڏهن ڄاري ٽٽي يا پائيپ  

مان نڪري وڃي ته هڪدم نئين  

 هڻي ڇڏجي   
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 ِاڪاالجيڪل ڪاڪوس
اڪاالجيڪل ڪاڪوسن جي ڪرفٽي ۽ پيشاب، مٽيَء کي بهتر ڪري ڀاڻ ۾ مٽائي ڇڏي ٿو، جنهن سبب جاياوڙا 

پکڙجي نٿا سگهن ۽ هاڃيڪار غالظت هڪ ڪارائتي عمل ذريعي تبديل ٿي وڃڻ ساان مااڻاهان ۽ مااحاول جاي 

 صحت ۾ سڌارو اچي ٿو.

ِاڪاالجيڪل ڪاڪوسن سان پاڻيَء جي بچت ۽ سانڍ ٿئي ٿي. ڇاڪاڻ ته، انهن جي استعمال الِء پاڻي استعماال 

ڪرڻو نٿو پوي سواِء ڌوپ ڪرڻ جي. اهي ٻين قسمن جي ڪاڪوسن کان َجر الِء سالمتيَء وارا ٿين ٿا، جاو زمايان 

 کان مٿي ٿين ۽ انهن الِء تراکڙا کڏا استعمال ٿين ٿا.

ِاڪالجيڪل ڪاڪوس شهرن، ڳوٺن ۽ واهڻن ۾ استعمال ڪري سگهجن ٿا. جڏهن ته کاڏن وارن ڪااڪاوسان 

جي ڀيٽ ۾ انهن جي وڌيڪ سنڀال لهڻي پوي ٿي )پر ايتري به نه جيتري پور فلش ڪاڪوسان جاي( تاناهاناڪاري 

 ضروري ٿئي ٿو ته ماڻهن کي انهن جي ڪم ڪرڻ جي طري ي جي ڄاڻ هجڻ گهرجي.

 غالظت کي ڀاڻ ۾ تبديل ڪرڻ

، ٻوٽن ۽ ٻين جاندارن جي مرڻ ۽ سڙڻ کااناپاوِء (organic matterڪنهن به زرخيز ۽ صحتمند زمين کي نامياتي 
باقي بچيل مادو( مادي جي ضرورت پوندي رهي ٿي. نامياتي مادي جي اهڙي قدرتي طري ي سان زمين ۾ ڳارڻ ساڙڻ 

 ).287کي ڪامپوسٽنگ سڏجي ٿو )ڏسو ص. 

 زمين مان فصل ٿين ٿا.

فصل کاڌي طور 

 استعمال ٿين ٿا.

کاڌو انساني 

غالظت ۾ مٽجي 

انساني غالظت کي ڀاڻ 

 ۾ مٽائي سگهجي ٿو.

ڀاڻ زمين کي زرخيز 

 ڪن ٿا.

.اڪاالجيڪل/ ماحولياتي صفائي، غالظت کي هڪ وسيلي ۾ مٽائي ڇڏي ٿي  
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 ڪامپوسٽ ڪاڪوس ۾:
  ڪرفٽي ۽ پيشاب هڪ هنڌ ڪنهن تراکڙي کڏ ياا

سيمينٽ جي هڪ اهڙي وڏي ٽانڪيَء ۾ گڏ ٿيانادو 
 رهي ٿو، جيڪا زمين ۾ سمي نٿي سگهي.

  استعمال ڪندڙ هر دفاعاي جاي اساتاعاماال ڪارڻ
کانپوِء منجهس سڪل مواد جهڙوڪ: پن، بهه، پاالل، 
ٻورو، مٽي ۽ خاڪ وغيره وجهندو رهاي ٿاو، جاناهان 
سان بدبوِء نٿي ٿائاي ۽ غاالظات کاي ڳااري سااڙي 

 ڪامپوسٽ ۾ تبديل ڪري ڇڏي ٿو.
  ،وقت سان گڏ منجهس موجاود ڪاياتارائاي جاياوڙا

ڪينئان ۽ انهن جا آنا )جيڪي ڏکيائيَء سان نااس 
 ٿين ٿا( مري ختم ٿي وڃن ٿا.

  اهڙي مواد کي ڪرفٽيَء ۾ موجود جياوڙن کاي نااس
ڪرڻ الِء هڪ ڊگهو وقت ملي ٿو )عام طور تي هاڪ 
ڪل ماواد ڪاڍي ڀااڻ طاور  سال( ان کانپوِء اهڙو سا

 استعمال ڪيو وڃي ٿو.

 خشڪ ڪاڪوس ۾:
  .پيشاب ڪرفٽيَء کان الاڳ گاڏ ڪاري )ڏساو ص

( هڪ عامال ماان گاذارڻ کااناپاوِء ڀااڻ طاور 129
 استعمال ڪيو وڃي ٿو.

   ڪرفٽي، سيمينٽ جي هڪ وڏي دٻي يا پالسٽڪ جاي
ڪنهن نهري دٻي ۾ جيڪو چوري پوري ساگاهاجاي ۽  

 زمين ۾ سمندڙ يا وهندڙ نه هجي، گڏ ڪيو وڃي ٿو. 
  استعمال ڪندڙ هر ڀيري جاي اساتاعاماال کااناپاوِء

ڪل ماواد ۽ خااڪ،  منجهس مٽي مليل ٻوٽن جو سا
ڪرفٽيَء سان مالئي ٿو، جنهن سان بدبوِء نٿي ٿائاي 

 ۽ غالظت کي خشڪ ٿيڻ ۾ مدد ڪري ٿو.
  .ڪرفٽي پاڻيَء سان ڪڏهن به ملاي ناٿاي ساگاهاي

ڪل مواد مالئڻ سان ڪيترن جيوڙن ۽ ڪيانائان  سا
 سميت انهن جا آنا به ناس ٿي وڃن ٿا.

  اٽڪل سال الِء ڪرفٽيَء کي تيسيتائين رکيو وڃاي
 ٿو، جيسيتائين مٽيَء جهڙي ٿي نٿي وڃي.

هنن ٻنهي قسمن جي ڪاڪوسن جي پراڻي گاڏڙ ڪرفٽي، هڪ سال کانپوِء ڪامپوسٽ ڍير سان مالئي، وڻ پوکاڻ 
 الِء ڪنهن تراکڙي کڏي ۾ وجهي يا سنئين سڌي مٽيَء سان مالئي وڻڪاريَء الِء استعمال ڪري سگهجي ٿي.

غذائي  آبادگار، کاڌي جي ڪچري ۽ انساني ڀاڻ مان ڪامپوسٽ ٺاهي اهو زمين سان مالئي ڇڏين ٿا، جيڪو زمين کي  
سان ماالمال ڪري فصل جي پيداوار وڌائي ٿو. جيئن ماڻهن کي سگھارپ ۽ صحتمند رهڻ الِء کاڌي جي غذائي  جزن  

 جزن جي ضرورت ٿئي ٿي، تيئن ٻوٽن کي واڌ ويجهه ڪرڻ ۽ ميوي ڏيڻ الِء زمين جي غذائي جزن جي گهرج ٿئي ٿي. 

انساني غالظت مان به ڀاڻ ٺاهي سگهجي ٿو ڇو ته منجھس اهڙا جزا ٿين ٿا، جيڪي زمين جي زرخايازي وڌائاڻ الِء 
استعمال ڪري سگهجن ٿا. جڏهن ته، ساڳئي وقت منجهس بيماريون پيدا ڪندڙ جيوڙا به ٿين ٿاا. اهاوئاي ساباب 
آهي جو، انساني غالظت مان ڀاڻ ٺاهڻ الِء وڌيڪ ڌيان ڏيڻ جي ضرورت ٿئي ٿي، بنسبت جانورن جي ڀاڻ ۽ کااڌي 

 جي ڪچري رستي ڪامپوسٽ ٺاهڻ جي.

ڪرفٽي ڪڏهن به تازي استعمال ڪرڻ نه گهرجي. پر هڪ دفعو اها ڀاڻ ۾ مٽجي وڃي ته پوِء بنا کٽڪي ڀااڄايان، 
 وڻن ٽڻن ۽ ٻين فصلن اپائڻ الِء ڪنهن به ڪيميائي ڀاڻ بجاِء استعمال ڪري سگهجي ٿي.

ڪرفٽيَء جي ڀيٽ ۾ پيشاب ۾ گهٽ جيوڙا ته ڪرفٽيَء کان وڌيڪ غذائي جزا ٿين ٿا، جنهان ساباب اهاو وڌياڪ 
سالمتيَء وارو ۽ هڪ تمام ڪارائتو ڀاڻ ٿئي ٿو. جڏهن ته، ان جو ٻوٽن الِء سڌو سنائاون اساتاعاماال ڪارڻ گاهاڻاو 

 ).134ساڙيندڙ هجڻ سبب ان کي اڳ ۾ خاص طري ن سان صاف ڪيو وڃي ٿو )ڏسو ص. 

 ڪامپوسٽ ڪاڪوس ۽ پيشاب وهائي خشڪ رهندڙ ڪاڪوس

پاياشااب وهاائاي خشاڪ رهانادڙ “ ۽ ”  ڪامپوساٽ ڪااڪاوس“ قسمن جا ٿين ٿا:  2ِاڪاالجيڪل ڪاڪوس 
ٻنهي قسمن جي ڪاڪوسن مان سٺو ڀاڻ ٺاهي سگهجي ٿاو. ڪاياتارا مااڻاهاو ٻاناهاي قسامان جاي ”.  ڪاڪوس

 سڏين ٿا. جڏهن ته ٻنهي ۾ ڪي اهم فرق ٿين ٿا.” ڪامپوسٽ ڪاڪوس“ڪاڪوسن کي 
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ڳوٺن ۾ ڪيتارا  گھڻن  جي  (، ميڪسيڪو  Morelosمورالس ) 
ماڻهو اڪاالجيڪل ڪاڪوس استعمال ڪن ٿا. اهڙي هاڪ  
ويجهي ڳوٺ السينيگا ۾ ته خشڪ ڪاڪاوسان جاي ساخات  
گهرج محسوس ڪئي وڃي ٿي. ڇاڪاڻ تاه، اهاو هاڪ اهاڙي  
آلي ۽ هيٺاهين هنڌ تاي آهاي، جاتاي کاڏن وارا ڪااڪاوس  
سوالئيَء سان پاڻيَء سان ڀرجي وڃن ٿا. ان مسئلي جي اپااَء طاور  
برادريَء وارن هڪ خاص قسم جو اهڙو چالاهاو خارياد ڪاياو،  
جنهان ۾ ڪارفاٽاي پاياشااب کاان الاڳ ٿايانادي ٿاي رهاي.  

ڪاڪوسن جا اهڙا چلها ننڍن ورڪشاپن ۾ م امي ڪاريگر ٺاهين ٿا. ڪاريگر بارادريَء جاي مااڻاهان کاي اهاڙن  
 چلهن ٺاهڻ جي سکيا ڏين ٿا. 

السينيگا جا ڪيترائي ماڻهو ميويدار وڻن ۽ ٻين ٻوٽن جو ميوو وڪڻي پنهنجو گذر سفر ڪندا رهن ٿا. اهي آسپاس جاا  
پهريان ماڻهو هيا ، جنکي خبر پيئي ته اهي پنهنجن خشڪ ڪاڪوسن جو پيشاب ۽ ڪامپوسٽ پنهنجي وڻن ٽڻان الِء  
استعمال ڪري سگهن ٿا. جڏهن، وسنديَء جي ٻين ماڻهن، وڻن کي مچندو ۽ تنادرسات رهانادي ڏٺاو تاه هانان باه اهاڙا  

 ڪاڪوس استعمال ڪرڻ جي خواهش ڪئي، جن رستي کين مفت ۾ ڀاڻ حاصل ٿِي، ٿي سگهيو. 

هاڻ، السينيگا جو اٽڪل هر ڪٽنب اهي ئي ڪاڪوس استعمال ڪري ٿو. م امي ڪارخاني ۾ اهاي ٺااهاياا 
کي زندگي گذاري ٿي.  وڃن ٿا ته برادري اڳي کان وڌيڪ صحتمند ۽ سا

اڄ صحت صفائيَء تي 

 ورڪشاپ آهي

 وڻن پوکڻ الِء هڪ سادو ڪامپوسٽ ڪاڪوس
هن قسم جي ڪاڪوس ۾ ٺهندڙ ڀاڻ، وڻن پوکڻ الِء استعمال، ٺاهڻ ۾ سولو ۽ اهڙيَء طرح سان جوڙيو وڃي ٿو جو جڏهن  

 کڏو ڀرجي وڃي ٿو ته، ڇپر سوالئيَء سان هڪ هنڌان کڻي ٻئي هنڌ استعمال ڪري سگهجي ٿو. 

هي ڪاڪوس اهڙي هنڌ الِء بهترين ٿئي ٿو، جتي جاِء هجڻ سان گڏ وڻن پوکڻ جي خواهش هجي ٿي. اهڙا هنڌ 
جتي َجر جو پاڻي مٿي هجي اتي پڻ ٺاهڻ سٺو ثابت ٿئي ٿو جو اتي کڏو تراکڙو ٿئي ٿو. ڪاڪوسن جي کڏ کي 

 مٽيَء سان ڀري ڇڏڻ ۽ وڻ پوکڻ سان اهڙي غالظت ڪامپوسٽ ۾ مٽجي وڃي ٿي.

ڪنهن به ميويدار وڻن جي باغ يا ٻين ڪارائتن وڻن پوکڻ الِء هن قسم جي ڪاڪوسن رستي زبردست شروعات 
 ڪري سگهجي ٿي. جيڪڏهن توهان وڻ پوکڻ نٿا چاهيو ته، ڪنهن ٻئي قسم جو ڪاڪوس ٺاهيو.

 خشڪ ڪاڪوس م امي معيشيت کي زور وٺائين ٿا
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 وڻن پوکڻ الِء هڪ سادو ڪاڪوس جوڙڻ

جتي توهان ڪاڪوس ٺاهڻ چاهيو ٿا، اتي زمين ٽڪري کي سڌو ڪري سيمينٽ جو گول بيم رکي ڇاڏياو )ڏساو 
(، بيم اندر هڪ ميٽر اونهي کڏ کوٽيو. گول بيم کي پنهنجي جاِء تي پختو ڪري ڇڏيو. هڪ دڪو ٺاهاي 122ص. 

 کڏي ۽ گول بيم مٿان رکي ڇڏيو. مٿان، نويڪالئيَء الِء هڪ اهڙو ڇپر ٺاهيو، جيڪو هٽائڻ ۾ سولو هجي.

 هن قسم جي ڪاڪوس جو استعمال ڪرڻ ۽ سنڀالڻ لهڻ

   استعمال ڪرڻ کان اڳ کڏي ۾ ساڪل پن يا پالل وغيره وجهي ڇاڏياو، جان
 سان ڪرفٽي کي ڳرڻ سڙڻ ۾ مدد ملندي. 

  هر ڀيري جي استعمال کانپوِء ٻاڪ کن ماٽاي جاناهان ۾ خااڪ ياا
 سڪل پن مليل هجن وجهندا رهو.

 .جڏهن ڍير گهڻو وڏو ٿي وڃي ته ڪاٺيَء سان گادي ڇڏيوس 

  دڪي کي هر هر ڌوئي ٻهاري سان صاف ڪندا رهو. ڌيان ڏيو تاه
 جيئن کڏي ۾ گهڻو پاڻي وڃي نه سگهي.

  جڏهن سوراخ ڀرجڻ تي هجي ته ڇپر، دڪو ۽ گول بيام هاٽاائاي
 ڇڏيو.

  س.م مٽيَء مليل ٻوٽن جي مواد ساان ڀاري ڇاڏياو. ڪاجاهاه  15سوراخ کي
هفتن کانپوِء غالظت ويهڻ شروع ٿيندي. منجهس وڌيڪ مٽي، ٻوٽن جو مواد ۽ پاڻي وجاهاي هاڪ وڻ پاوکاي 

 ڇڏيو. ميويدار وڻ سٺي واڌ ڪري سٺو ۽ جهجهو ميوو جهلي ٿو.

 .ڇپر، دڪو ۽ گول بيم ڪنهن ٻئي هنڌ کڻي وڃو، اتي هڪ نئون کڏو کوٽيو ۽ ساڳيو ڪم ورجايو 
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 کڏن وارو ڪامپوسٽ ڪاڪوس 2

کڏن وارو ڪامپوسٽ ڪاڪاوس باه وڻان پاوکاڻ الِء هاڪ ساادي ڪااماپاوساٽ  2
ڪاڪوس جيان ٿئي ٿو. جڏهن ته ان جي کڏي ۾ وڻ پوکڻ بجااِء ڪااماپاوساٽ کاوٽاي 
ڪڍيو ۽ اهو باغ يا ٻنين ۾ استعمال ڪيو وڃي ٿو. عام رواجي کڏن وارن ڪااڪاوسان 
جي ڀيٽ ۾ هي ڪاڪوس َجر جي پاڻيَء الِء سالمتيَء وارو ٿئي ٿو. ڇاڪاڻ ته، غاالظات 
کي تراکڙي کڏي ۾ مٽيَء سان ماليو، سڪڻ ۽ جيوڙن کي مرڻ الِء ڇڏي ڏنو وڃي ٿو ۽ پاوِء 

 اها ڪڍي وڃي ٿي.

 کڏن وارو ڪامپوسٽ ڪاڪوس ٺاهڻ 2

ماياٽار  1کان ڏيڍ ميٽر اونهاا ۽  1س.م وٿيرڪا،  30هڪٻئي کان 
موڪرا ٻه کڏا ٺاهيو. ٻنهي کڏن کي استر ڪري يا گول بيم ڏيائاي 

(. هڪ کڏي مٿان هڪ دڪو ۽ سادو ڇپار 122ڇڏيو )ڏسو ص. 
ته ٻئي مٿان سيمينٽ يا ڪاٺي جو ڍڪ ڏئي ڇڏيو. پهريون کڏو تيسيتائين استعمال ڪنادا رهاو، جاياساياتاائايان 

 ڀاتين جو ڪٽنب اهڙي کڏي کي اٽڪل هڪ سال ۾ ڀري سگهي ٿو. 6ڀرجڻ تي نٿو اچي. 

س.م مٽيَء سان لَٽي ڪنهن تختي يا سيميناٽ جاي سالائاب ساان    30جڏهن پهريون کڏو ڀرجڻ تي هجي ته انکي   .1
 ڍڪي ڇڏيو. دڪو ۽ ڇپر ٻئي کڏي تي ڏيئي تيسيتائين استعمال ڪندا رهو، جيسيتائين ڀرجڻ تي نٿو اچي. 

مهينن کانپوِء ويهجي وڃي ته منجهس وڌيڪ مٽي وجهي ڪا به موسماي    2پهرئين کڏي کي نويڪلو ڇڏي ڏيو يا جڏهن   .2
سبزي جهڙوڪ: ٽماٽا پوکي سگهجن ٿا. جيئن ته، کڏي ۾ موجود غالظت اڃان پنهنجي عامال ماان گاذري رهاي آهاي،  

 تنهنڪري اهڙين ڀاڄين/ پوکي ڪرڻ کان پاسو ڪجي، جيڪي زمين اندر ڦٽن ٿيون، جهڙوڪ: گجرون ۽ پٽاٽا. 

جڏهن ٻيو کڏو ڀرجي وڃي ته پهرئين کڏي کي بيلچي سان خالي ڪري ڇڏيو. تازي ڀاڻ سان ڪم ڪارڻ الِء  .3
 دستانا استعمال ڪريو ۽ ڪم پورو ڪري هٿ مَلي صاف ڪري ڇڏيو.

اڳتي هلي استعمال ڪرڻ الِء کڏي جو خشڪ مال ڪنهن کليل ڳوٿري يا بااٽالايَء  .4
۾ گڏ ڪريو يا ڪامپوسٽ ڍير يا باغ سان مالئي ڇڏيو )اهو ڏساڻ الِء تاه اهاڙو 

(. دڪو ۽ ڇپر واپس پهارئايان 133مواد ڪڏهن استعمال الئق ٿئي ٿو ڏسو ص. 
 کڏي تي رکي ڇڏيو جيسيتائين ٻئي کڏي جو مواد ويهڻ شروع نٿو ٿئي وغيره.

 کڏن واري ڪامپوسٽ ڪاڪوس جي سنڀال لهڻ 2
   مٽيَء مليل خشڪ ٻوٽن جي مواد جي هڪ باٽلي ڀاري

ڇپر ۾ رکي ڇڏيو. هر ڀيري جي اساتاعاماال کااناپاوِء  
 ٻاڪ ڀري کڏي ۾ اڇالئيندا رهو. 

  جڏهن کڏي جو مواد گهڻاو ماٿاي ٿاي وڃاي تاه
 ڪنهن ڪاٺيَء سان گادي هيٺ ڪريوس.

  دڪي کي هرهر ڌوئاي ٻاهااري ساان صااف باه
ڪندا رهو. ڌيان ڏيو ته جيائان کاڏي ۾ گاهاڻاو 

 پاڻي وڃي نه سگهي.

کڏن واري ڪامپوسٽ ڪاڪوس جو مواد  2هڪ سال کانپوِء 

باغ جي مٽيَء سان ڀاڻ طور مالئڻ سالمتيَء وارو هوندو تنهن 

 هوندي به ان ڪم الِء دستانا ۽ بوٽ پائڻ بهتر ٿئي ٿو.
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 پيشاب وهائي خشڪ رهندڙ ڪاڪوس
خشڪ ڪاڪوسن ۾ کڏا استعمال نٿا ٿين. جيئن ته اهي زمين جي سطح کان مٿي ٺاهيا وڃن ٿا، تنهنڪري اناهان 
جو مواد ڪڍڻ ۾ سولو ٿئي ٿو. منجهن موجود گينڊيَء ۾ ٻه الڳ الڳ خانا ٿين ٿا جيڪي پيشاب کي ڪرفٽيَء کان 
الڳ ڪري ڇڏين ٿا. ڪاڪوس جو مواد خشڪ رهڻ سبب جيوڙا مري وڃن ٿا ۽ بدبوِء گهٽجي وڃي ٿي ۽ پيشاب 
ڀاڻ طور استعمال ڪري سگهجي ٿو. جيئن ته زمين کان مٿي ڪري ٺاهيا وڃن ٿا ۽ تري کي استر ڪياو وڃاي ٿاو، 

 تنهنڪري سٺيَء طرح سان خشڪ رهندڙ ڪاڪوسن سبب َجر جو پاڻي غليظ ٿي نٿو سگهي.
کڏي وارن ڪاڪوسن جي ڀيٽ ۾ خشڪ ڪاڪوس ٺاهڻ مهانگا ٿين ٿا. انهن جي سالمتيَء وارن طاريا ان ساان 
استعمال ڪرڻ الِء سکيا وٺڻي پوي ٿي. ڇاڪاڻ ته، اهي کڏن ۽ فلش وارن ڪاڪوسن کان ٻيَء طارح ساان ڪام 
ڪن ٿا ۽ انهن کي سٺيَء حالت ۾ رکڻ الِء ڪجهه ڪم ڪرڻو پوي ٿو. جڏهن ته انهن ماڻهن الِء ڏاڍا ساٺاا ٿايان ٿاا، 

 جيڪي پنهنجي غالظت مان ڀاڻ پيدا ڪرڻ چاهين ٿا. ساڳي طرح سان اهڙن هنڌن الِء سٺا ثابت ٿين ٿا جتي:

  کڏن وارن ڪاڪوسن جي حالت ۾ َجر جو پااڻاي
 گهڻو مٿي هجي ٿو

 عام طور تي ٻوڏون اينديون رهن ٿيون 

 زمين کوٽڻ ۾ گهڻي سخت ٿئي ٿي 
  ماڻهو پنهنجن گهرن يا وياجاهاڙ ۾ هاڪ دائاماي

 ڪاڪوس چاهين ٿا

 خانن واري خشڪ ڪاڪوس جا حصا   2

 ڪاڪوس جو پويون پاسو ڪاڪوس جو  اڳيون   پاسو

ڇپر سبب آرام ۽ 

نويڪالئي ملي ٿي 

۽ ڪاڪوس 

 خشڪ رهي ٿو.

پيشاب جي لوٽي ۾ 

ڪاڪوس ۽ مٽهريَء 

(urinal)  جو پيشاب

 گڏ ٿيندو رهي ٿو.

خانا سرن، سيمينٽ يا اهڙي ڪنهن  2
ٻئي مضبوط مواد مان ٺاهيا وڃن ٿا، جن 
مان هڪ ڪاڪوس طور استعمال ٿئي 
ڪندي، ڳرندي ۽  ٿو ته ٻئي ۾ ڪرفٽي سا

 .سڙندي رهي ٿي

پٺ ۾، خشڪ ڪرفٽي 
 .ڪڍڻ الِء دريون

مٽهڙيَء ۽ 
گينڊيَء مان 
پيشاب جي 
لوٽي ۾ 

پيشاب گڏ 
ڪندڙ 
 نلڪي.

 خانن وارا خشڪ ڪاڪوس 2
خانا ٿين ٿا، جتي ڪرفٽي ڳري سڙي ڀاڻ ۾ مٽجي وڃي ٿي. هن ڪااڪاوس  2هن قسم جي خشڪ ڪاڪوسن ۾ 

جو رڳو هڪ حصو ڪاڪوس طور استعمال ڪيو وڃي ٿو جڏهن ته ٻئي پاسي ۾ ڪرفٽي خشڪ ٿيندي ڳارنادي 
سڙندي رهي ٿي. هن ۾ هڪ خاص قسم جي گينڊي جيڪا عورتون ۽ مرد ٻئي استاعاماال ڪان ٿاا، پاياشااب کاي 
ڪرفٽيَء کان الڳ ڪندي رهي ٿي. پيشاب هڪ نلڪي رستي ڪاڪوس کان ٻاهر هڪ ٿانَو ۾ وهاي وڃاي ٿاو. 

سال کانپوِء خشڪ ڪرفٽي ڪڍي ڪامپوسٽ ڍير سان مالئي، کيت يا باغ ۾ استعمال ڪئي وڃي ٿاي.  1اٽڪل 
 ).134گڏ ٿيل پيشاب پاڻيَء سان مالئي ڀاڻ طور استعمال ڪيو وڃي ٿو )ڏسو ص. 

 مٽهڙي يا پيشاب دان
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 بنياد جوڙڻ 

ورڇيندڙ ڀت ۾ پاياشااب الاڳ ڪانادڙ  
حصي الِء ڪجهه جاِء ڇڏيو ته جيئن اهو  

 ٻنهي خانن الِء ڪم ڏيئي سگهي.. 

 ويهڻ الِء

 بئنچ ... 

پالسٽڪ جي بوتل جو ترو ۽ هڪ پاسو ڪٽي ڇڏياو. باوتال  
جي منهن سان پيشاب ڦيرائڻ الِء پالسٽڪ جي هڪ نالاڪاي  
هڻي ڇڏيو. بوتل اندر هڪ سنهي ڄاري باه وجاهاي ڇاڏياو تاه  

 جيئن منجهس ڪرفٽي ۽ ٻيون شيون پئجي نه سگهن.  

بنياد کي ڪاٺ جي سڌي تختي سان ڍڪي يا پلستر ڪاري  
 ڇڏيو. هر خاني مٿان هڪ سوراخ به ڪري ڇڏيو.  

يا ڪاڪوس جي 

 گينڊيَء رستي ...

پيشاب ڦيرائيندڙ ڪاڪوسن جون گينڊياون پااڻ  
ٺاهي يا خريد ڪري سگهجن ٿياون. جاياڪاڏهان  
دستياب هجن ته هڻڻ ۽ استعمال ڪرڻ ۾ سولاياون  

 ٿين ٿيون. 

 

 

 

ٽناهاي طاريا ان جاو بانايااد   

سيمياناٽ، سارن ياا اهاڙي  

ڪنهن ٻئاي مضاباوط ماواد  

مان ٺاهيو وڃاي ٿاو جاناهان  

مان پاڻي سمي نه سگاهاي ۽  

 ان جا هي حصا ٿين: 

 ٻه ننڍا خانا 

 هڪ هوادان نڙو  ٻه ننڍا  دروازا 

 هوادان نڙي الِء سوراخ 

هر هڪ پاسي کان هڪ سوراخ يا پيشاب 

ڪڍندڙ نلڪي آڏو ٿئي ٿي ته جيئن 

 پيشاب، خاني کان ٻاهر خارج ٿي وڃي. 

لٽرن واري بوتل جو ترو ڪاٽاي اهاا ٻان خاانان کاي    20هڪ  
ورڇيندڙ جاِء تي هڻي ڇڏيو. بوتل جي منهن سان هڪ نلڪاي  
هڻي ڇڏيو. پڪ ڪريو ته جيئن بوتل ۽ نلڪيَء مان سيمو ٿاي  
نه سگهي بوتل اندر سنهي ڄاري باه وجاهاي ڇاڏياو تاه جايائان  

 منجهس ڪرفٽي ۽ ٻيون شيون پئجي نه سگهن. 

 ڪاڪوسن جا قسم

اوڪڙو 

 ويهڻ الِء

پيشاب  نيڪال ڪندڙ 
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 ڇپر ٺاهڻ دڪو تيار ڪرڻ
پيشاب 

ڪنهن ٿانو ۾ 
گڏ ڪيو وڃي 
ٿو ته جيئن ڀاڻ 
طور استعمال 

ڪري 
سگهجي )ڏسو 

 ) ... 134ص. 

... يا نڙي رستي  
 سوڪ پٽ 
 ڏانهن اماڻيو 
 وڃي ٿو 
 ) 82)ڏسو ص. 

دڪي تي اوڪڙو ويهڻ الِء هڪ ڊگهو ساوراخ ڪارياو 
جنهن جي وچ تي ابتي بوتل وجهو. پيشاب، بوتل ۾ تاه 
ڪرفٽي هيٺين ڪناهان باه حصاي ۾ هالاي ويانادي. 
سوراخ جي اڌ تي جيڪو استعمال ۾ ناهاي ڍڪ ڏئاي 

 ڇڏيو.   

هر سوراخ جي مهڙ ۾ پيشاب ڦيرائيندڙ يا ڊائورٽر هڻاو. 
 چلها سوراخن مٿان رکو. 

پيشاب ڦيرائيندڙ چلهو ڪنهن به هڪ ساوراخ ماٿاان 
رکو ۽ ٻئي ساوراخ کاي تاياساياتاائايان ڍڪاي ڇاڏياو 

 جيسيتائين استعمال ڪرڻ جهڙو نه ٿو ٿئي. 

 

 

ٽنهي قسمن الِء ڇپر ۽ ڏاڪا ٺاهيو. پوئين پاسي تي در هاڻاو )سالاياب 

ويهارڻ الِء گچ سٺو ڪم ڪاري ٿاو( پاياشااب ڦايارائايانادڙ نالاڪاي 

ڪاڪوس مان ڦيرائي ڪنهن ٿانو، وهندڙ کڏي يا بااغاياچاي ڏاناهان 

 ڪري ڇڏيو ته جيئن مٽي زرخيز ٿي سگهي.
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 ٻن خانن وارو خشڪ ڪاڪوس استعمال ڪرڻ ۽ سنڀالڻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پڪ ڪريو ته ڪرفٽيَء واري خاني ۾ پاڻي نٿو وڃي 

 جيڪڏهن ڪاڪوس جو مواد آلو ٿي وڃي ته منجهس وڌيڪ خشڪ مواد ماليو 

  جيڪڏهن ڪاڪوس.مان بدبوِء ايندي هجي ته منجهس وڌيڪ خشڪ مواد ماليو. پڪ ڪريو ته هوادان نڙو
 صاف آهي

  .134جيڪڏهن ڪرفٽيَء جو ڍير ٿي وڃي ته ڪنهن ڪاٺيَء سان گادي ڇڏيو )ڏسو ص( 

  جڏهن هڪ خانو ڀرجي وڃي ته ٻيو استعمال ڪريو. پڪ ڪريو ته جيڪو خااناو اساتاعاماال ۾ نااهاي، اهاو
 ڍڪيل رهي ٿو

  بهتر ٿئي ٿو ته ڪرفٽيَء کي سڄو سال ڇڏي ڏجي ۽ پوِء خانو صاف ڪجي. هڪ سال کانپوِء ياا جاڏهان ٻاياو
 خانو به ڀرجي وڃي ته پهريون خالي ڪري وري ساڳيو سلسلو ورجائجي.

پاڻيَء جي بوتال. هار ڀاياري 
جي استعمال کانپوِء مٽهڙيَء 
۽ پاايااشاااب الااڳ ڪااناادڙ 
حصي ۾  پاڻي وجهندا رهياو 
ڪاڪوس استعمال ڪرڻ ۽ ان جي  ته جيئن بدبوِء نٿي سگهي.

سنڀال لهڻ الِء ماڻهن الِء گهربل 
جڏهن خانو استعمال ۾ نه  معلومات لکي چنبڙائي ڇڏيو.

 هجي ته ڍڪي ڇڏيو.

هڪ پالسٽڪ جي جڳ 
مان مٽهري ٺاهي منجهس 
هڪ نلڪي هڻي ڇڏيو ته 
جيئن پيشاب ڪنهن ٿانو 

 يا کڏ ۾ گڏ ٿيندو رهي.

ڪل مواد الِء باٽلي. هر  مٽي، خاڪ ۽ ٻوٽن جي سا
ٻاڪ ڀري گينديَء جي  2ڀيري جي استعمال کانپوِء 

ڪل حصي ۾ وجهي پوِء ڍڪ بند ڪري ڇڏيو.  سا

پيشاب الڳ ڪندڙ ڄاري  پنو
صاف رکو، ٻنججي وڃي ته 

 ڪڍي صاف ڪريو.
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 ڪاڪوس ۾ گندو ڪچرو نه اڇالئجي 

ِاڪاالجيڪل ڪاڪوسن جي ڪم ڪرڻ الِء ضروري ٿئي ٿاو تاه اهاي، 
رڳو انساني ڪرفٽيَء الِء استعمال ڪجن. ماهواريَء وارياون عاورتاون باه 
اهي ڪاڪوس آرام سان استعمال ڪاري ساگاهان ٿاياون. جاڏهان تاه 

 ماهواريَء جا رت وارا ڪپڙا وغيره ڪاڪوس ۾ اڇالئڻ نه گهرجن.

اڪاالجيڪل ڪاڪوس ۾ ڪا به اهڙي شئي جيڪا ڳاري ساڙي ناٿاي 
سگهي جهڙوڪ: ٽين جا دٻا، بوتلون، پالسٽڪ، زاالڻا پها/ اڳڙيون يا پانان 

جو وڏو م دار اڇالئڻ نه گهرجي. جڏهن ته، ٿورڙي م دار ۾ پنو، پن، ٻورو ۽ ٻوٽن جو اهڙو ٻيو مواد اساتاعاماال ڪاري 
 سگهجي ٿو. ڇاڪاڻ ته، اهي شيون مٽيَء ۾ ڳري سڙي وڃن ٿيون.

 نهرو ڀاڻ ڪڏهن استعمال ڪرڻ سالمتيَء وارو سمجهيو وڃي ٿو

جڏهن خشڪ ڪاڪوس جو مواد بلڪل خشڪ ٿي وڃي ۽ منجهس گهٽ يا بنهه بدبوِء ناه رهاي، تاڏهان ڪاڍي 
 سگهجي ٿو. ان الِء اهو ڪاڪوس ۾ هڪ سال تائين خشڪ رهڻ گهرجي.

جڏهن توهان سمجهو ٿا ته اهڙو مواد استعمال ڪرڻ الِء تيار آهي، تڏهن کڏو کولجي. پار جاي آلاو/ گاهامايال هاجاي تاه  
ڪڻ الِء ڇڏي ڏجي. پر جاي   ڪل مواد جنهن سان خاڪ مليل هجي مالئي ڪجهه وڌيڪ هفتن الِء سا منجهس ٻوٽن جو سا

 ڍير سڪي ويو آهي ۽ منجهس تيز بدبوِء ناهي ته استعمال ڪرڻ الِء تيار آهي. اهو بيلچي سان ڪڍي سگهجي ٿو. 

 ڪاڪوس ۾ گندو ڪچرو نه اڇالئجي 

انساني ڪرفٽيَء جو ڪم ڪندي دستانا ۽ بوٽ پائڻ 

ضروري ٿين ٿا ۽ ڪاڪوس خالي ڪرڻ کانپوِء چڱيَء 

 طرح سان هٿ مَلي صاف ڪرڻا پون ٿا.
خشڪ مواد ڪڍي ڀاڻ طور استعمال 

 ڪري سگهجي ٿو.

ڪندي رهڻ سبب منجهس.موجود  هڪ سال تائين سا
گهڻا جيوڙا مري وڃن ٿا ۽ اهڙو مواد سنئون سڌو باغ 
جي مٽيَء سان مالئي سگهجي ٿو. پر جي ٿورو  به شڪ 
هجي ته، اهڙو مواد کليل ٻورين يا باٽلين ۾ ڪنهن 
خشڪ ۽ ااس واري هنڌ تي سڪائي يا ڪنهن 

 ڪامپوسٽ ڍير سان مالئي سگهجي ٿو.
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 پيشاب جو ڀاڻ

ڪي آبادگار، پيشاب کي پاڻيَء سان مالئي ڀاڻ طور استعمال ڪن ٿا. ڇاڪاڻ ته، پيشاب ۾ نائٽروجن ۽ فاسفورس جاهاڙا  
ڪارائتا غذائي جزا هجڻ سبب ٻوٽن جي واڌ ويجهه ڪرائڻ ۾ مدد ڪن ٿا. ڪرفٽيَء جي ڀياٽ ۾ پاياشااب ساان ڪام  
ڪرڻ گهڻو سالمتيَء وارو ٿئي ٿو. جڏهن ته، اهي ساڳيا غذائي جزا، جن سبب اهو هڪ سٺو ڀاڻ ٿئي ٿو اهاي پااڻايَء جاي  

( باه ٿاي ساگاهان ٿاا.  56وسيلن جي غالظت جو به ڪارڻ ٿي سگهن ٿا. ان کانسواِء پيشاب ۾، رت جا ڪينئان )ڏسو ص.  
 تنهنڪري ضروري ٿئي ٿو ته پيشاب، پاڻيَء جي ذريعن ۾ نه وڃي يا اهڙن هنڌن تي جتان ماڻهو پاڻي پيئن ۽ وهنجن ٿا. 

 پيشاب مان هڪ سادو ڀاڻ ٺاهڻ

پيشاب کي ڪجهه ڏينهن الِء هڪ بند ٿااناو ۾ رکاي ڇاڏياو. 
ايئن ڪرڻ سان جيڪڏهن منجهس ڪي به جاياوڙا ماوجاود 
 هوندا ته مري ويندا ۽ غذائي جزا هوا ۾ خارج ٿي نه سگهندا.

دٻاا ماالياو.  3ڀاڻ ٺاهڻ الِء، پيشاب جي هڪ دٻي ۾ پاڻيَء جا 
ڀيرا اساتاعاماال  3توهان پيشاب مليل پاڻيَء جو ڀاڻ هفتي ۾ 

 ڪري وڻ ٻوٽا اپائي سگهو ٿا.

پيشابي ڀاڻ رستي به ٻوٽا ايتري سٺي واڌ ويجهه ڪن ٿا جيتري ڪيميائي ڀاڻن رستي ۽ اهڙن ٻوٽن کي پاڻايَء جاي 
گهٽ گهرج ٿئي ٿي. اهڙا پنن وارا ٻوٽا جهڙوڪ: پالڪ يا گهري سائي رنگ واريون سبزيون توهان کائي به ساگاهاو 

 ٿا ته اهي واڌ به سٺي ڪن ٿيون. پيشاب سان ڪم ڪرڻ کانپوِء هميشه هٿ ملي صاف ڪري ڇڏيو.

 خميريل پيشابي ڀاڻ ٺاهڻ
پ ي ش ا ب   س ا ن   ڪ ا م پ و س ٽ   م ال ئ ي   ۽   ا ن   ک ي   ڳ ر ڻ   س ڙ ڻ   ۽   خ م ي ر ج ڻ   ال ِء   ڇ ڏ ي   ڏ ي ڻ   س ا ن   پ و کاي َء   ال ِء   نائاياان   ز مااياان   تاايااا ر   

 ٿ ئ ي   ٿ ي . 

هفتن تائين کليل ڇڏي ڏيو. ان سان جيئن ته ڌپ ٿيندي، تنهنڪري اهو ڪام مااڻاهان  4اهڙي مڪسچر کي  .2
 کان پري ڪريو. پيشاب جو مڪسچر خميرِجي ناسي ٿي ويندو.

حصو پيشاب ٿئي ٿو )پاياشااب  1حصا ٻوٽن جو مواد ۽  7منجهس خميريل پيشاب ماليو. بهترين مڪسچر ۾  .4
 هم چورس س.م الِء(. 30لٽر ٻوٽن جي هر  3جا اٽڪل 

 س.م کان ٿلهو تهه نه هجي( منجهس ٻج يا ٻيجارو هڻي ڇڏيو. 10مٽيَء جي هلڪي تهه سان ڍڪي ) .5

حصن جيترو  پاڻي مالئي ڏيندا رهو )مٿي ٻڌايل جي ڀياٽ ۾ اهاو  10حصي  ۾  1ڏينهن تي پيشاب جي  2هر  .6
ڇڊو مڪسچر آهي. ڇاڪاڻ ته، اهو بند ٿانون الِء استعمال ڪيو ويندو پر نه ڪي کيت يا باغ الِء(. ٻوٽان جاو 

 مهينن ۾ زرخيز مٽيَء ۾ مٽجي ويندو. 12کان  10سڪل مادو 

 نئين  مٽي پوکيَء الِء استعمال ڪري سگهجي ٿي. 

 جڳ پيشاب = ڀاڻ  1جڳ ۽  3پاڻيَء جا 
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 رک جي بالٽي

ڌوپ سوراخ مٿان ڪئي وڃي ٿي 

 جنهن رستي پاڻي زمين ۾ هليو وڃي ٿو 

 ڌوپ الِء استعمال ٿيندڙ پاڻي

 ڪرفٽي نيڪال ڪندڙ سوراخ

 پيشاب وهائيندڙ سوراخ

ڪاڪوس جا هيٺيان خانا استعمال کان اڳ ڪکن ڪانن سان ڀريا وڃن ٿاا 
ته جيئن گهم جذب ڪري ۽ ڪامپوسٽ ٺهڻ ۾ مدد ڪري سگهن. هار دفاعاي 
جي استعمال وقت منجهس مٽيَء يا رک جو هڪ يا ٻه ٻڪ به اڇاليو وڃاي ٿاو. 
وقت به وقت ٻوٽن جو سڪل مادو به ماليو وڃي ٿو ته جيئن منجهس موجود ماادو 
سڪي ڳري سڙي وڃي. استعمال جي هڪ سال کانپوِء، پهرياون خااناو کاولاي 

 ٻوٽن پوکڻ الِء ان جو مادو ڪامپوسٽ ڍير يا زمين سان ماليو وڃي ٿو.      

 سڌاريل خشڪ ڪاڪوس

هن ڪتاب ۾ ڏنل ڪاڪوسن جي، ماحولياتي صفائيَء جي لحاظ کان رڳو ڪجهه مکياري ڏني ويئي آهي. جڏهان 
ته مختلف برادرين جي ضرورت آهر انهن ۾ سڌارسنوار ڪري سگهجي ٿي. اهڙيون ڪي ڳاالاهاياون جان رساتاي 

 خشڪ ڪاڪوس سٺي طرح سان ڪم ڪري سگهن ٿا، اهي آهن:

   سبب غالظت ڳرڻ سڙڻ ۾ مدد ماالااي ٿااي،  سج جي تپش

تنهنڪري ڪاڪوس اهڙي طرح سان ٺاهجن ته جيائان  

انهن جي خانن جو منهن سج ڏانهن هجي، انهن جاي درن  

کي ڪارو رنگ ڪري ڇڏجي جناهان ساان خااناو گارم  

 ٿيندو، هوا جو سٺو گذر ٿيندو ۽ جيوڙا جلد مري ويندا. 

  سان پڻ غالظت کي ڳرڻ سڙڻ ۾ مدد ملي وڌيڪ هوا لڳڻ

ٿي. استعمال شروع ڪرڻ کان اڳ ۾ بانس ٽڪرا، ماڪائاي 

جون ڏانڊيون، وڻن جون ٽاريون يا اهڙو ٻوٽن جاو ساڪال ماواد 

خاني جي تري ۾ رکڻ سان ڪرفٽيَء مان هوا جو سٺو گذري ٿاي 

 خشڪ ٿيڻ جي عمل کي تڪڙو ڪري ڇڏي ٿو.

 ڪاڪوس جي ڌوپ جو پاڻي پوک الِء استعمال ڪرڻ

انڊيا ۾ ماڻهن اهڙا خشڪ ڪاڪوس به استعمال ڪرڻ شروع ڪيا آهن جان 
 جو پيشاب ۽ ڌوپ الِء استعمال ٿيندڙ پاڻي پوک الِء استعمال ٿيندڙ زمين ۾ وهايو وڃي ٿو.
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 کڏن وارا پور فلش ڪاڪوس  
وهاائاڻ ساان، غاالظات  /( ۾ پاڻي فلاش ڪارڻ pour flush pit toiletsپور فلش ڪاڪوسن ) 

هوديَء ڏانهن هلي وڃي ٿي. هن قسم جا ڪاڪوس شهرن ۽ ڳوٺن ۾، جتي پيٽان وياهاڻ کااناپاوِء  
پاڻکي ڌوئي صاف ڪيو وڃي ٿو عام استعمال ڪيا وڃن ٿا. اهي کڏن وارن ڪااڪاوسان کاان  
گهڻا مهانگا نٿا ٿين. جيئن ته سٺيَء طرح سان ٺهيال فالاش ڪااڪاوسان ۾ بادباوِء ناٿاي ٿائاي،  
تنهنڪري اهي گهر اندر يا گهر ويجهو ٺاهي سگهجن ٿا. فالاش ڪااڪاوسان ۾ پاالاساٽاڪ،  
فائبرگالس يا سيمينٽ جي گينڊي استعمال ڪئي وڃي ٿي يا ويهڻ الِء چلهو سياماياناٽ جاي  

استاعاماال   (water seal trap)دڪي ۾ هنيو وڃي ٿو. گينڊي يا چلهي ۾ عام طور تي واٽر سيل ٽرئپ  
ڪئي وڃي ٿي، جنهن سبب نه ته بدبوِء ۽ نه ئي هودين ۾ جيتن جي واڌ ويجهه ٿي سگهي ٿي. سيمينٽ جاو دڪاو سانائاون  

 سڌو هوديَء مٿان رکيو وڃي ٿو يا پائيپ رستي هڪ يا ٻن کڏن سان ڳنڍي سگهجي ٿو. 

 واٽر سيل ٽرئپ

کڏو هجي، تڏهن ڪااڪاوس    1جيڪڏهن  
تيسيتائين استعمال ڪاري ساگاهاجاي ٿاو  
جيسيتائين ڀرجي نٿو وڃي. ان کانپوِء خاالاي  
ڪرڻ ضروري ٿئي ٿو ته جيئن وري استعماال  

کڏا هاجان تاه    2ڪري سگهجي. جيڪڏهن  
انهن الِء هڪ جنڪشن بااڪاس ٿائاي ٿاي،  
جيڪا غالظت کي استعاماال ٿايانادڙ کاڏي  
ڏانااهاان اماااڻااي ڇااڏي ٿااي. پااهااريااون کااڏو  
تيساياتاائايان اساتاعاماال ڪارڻاو پاوي ٿاو،  
جيسيتائين ڀرجڻ تي نٿو اچاي، ان کااناپاوِء  

 غالظت کي ٻئي کڏي ڏانهن اماڻيو وڃي ٿو. 

کڏي ڏانهن ويندڙ پائيپ جڏهن استاعاماال ۾ ناه 

هجي ته ان کي ساياماياناٽ، ماٽاي ياا فائابارڪ 

(fabric)  .جي ٻوچ رستي بند ڪري ڇڏجي ٿو 
غليظ  
 وهڪرو 

جنڪشن باڪس 
اندر سيمينٽ جو 
چئنل گندي پاڻيَء 
 کي وهائي ڇڏي ٿو.

 فلش ڪاڪوس ڪيئن استعمال ڪجي؟

 ٻن کڏن وارو فلش ڪاڪوس 

 هڪ کڏي وارو فلش ڪاڪوس 

ميٽر  2هڪ پلستر ٿيل زير زمين کڏو 
فردن جو هڪ  5اونهو ٿئي ٿو، جنهن کي 

 سالن ۾ ڀري سگهي ٿو. 5ڪٽب 
زمين کان مٿي دڪو، غالظت کي کڏن ڏانهن وهائي ڇڏي ٿو. جيڪڏهن 
 الڳيتو سنڀال لهجي ته هي ڪاڪوس ڪيترائي سال هلي سگهي ٿو.

 جنڪشن باڪس 

جنڪشن باڪس ٻاهران سرن ۽ 
اندران سيمينٽ سان لسو ڪيو 

 وڃي ٿو.
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 کڏن وارو فلش ڪاڪوس ٺاهڻو هجي 2جڏهن 

ميٽرن کان گهٽ مفاصلاي تاي  2مٽيَء جي جوڙجڪ ۽ َجر جي سطح جي حساب سان، فلش ڪاڪوس کوهن کان 
ميٽرن جاي  20نه ٺاهڻ گهرجن. جڏهن ته آلي/ گهميل زمين جي حالت ۾ اهڙا ڪاڪوس، کوهن کان گهٽ ۾ گهٽ 

 مفاصلي تي ٺاهڻ گهرجن.

کڏا ڪهڙي به ڊول جا کڏي جو ڊول: 
ٿي سگهن ٿا. جڏهن ته گول کڏا 
گهٽ ۾ گهٽ مهانگا ۽ وڌيڪ 

 پائدار ٿين ٿا.

سرن کڏي جون ڀتيون 
يا پٿرن جون هجڻ 
گهرجن ۽ انهن جو 
وٿيون/ درزون نه ڀرڻ 
گهرجن ته جيئن 
منجهانئن پاڻيٺ 

 وهي وڃي.

ان الِء کڏن کي ڍڪڻ گهرجي. 
سيمينٽ، پٿر جي سلئب يا 

ڪاٺ جا تختا استعمال ڪري 
سگهجن ٿا. سيمينٽ جو هڪ 
اهڙو دڪو جنهن جو صفحي 

تي ذڪر ڪيو ويو آهي، ان  121
جي وچ ۾ سوراخ نٿو هجي، کڏي 

 الِء سٺو ڍڪ ٿئي ٿو.

گهٽ ۾ گهٽ ايترو هجڻ کڏن وچ ۾ مفاصلو 
گهرجي جيتري کڏن جي اونهائي ٿئي ٿي. 

ميٽر اونها آهن ته کڏي  1جيڪڏهن کڏا 
 ميٽر تي هجڻ گهرجي. 1جي وٿي به 

 فلش ڪاڪوس جي سنڀال لهڻ
هر ڀيري جي استعمال کانپوِء منجهس پاڻي وهائڻ ضروري ٿئي ٿو. جيڪڏهن استعمال ڪرڻ کان اڳ ۾ منجاهاس 

ٿورڙو پاڻي هاري ڇڏجي ته صاف رهي ٿو. ڪاڪوس کي روزانو صاف ڪبو رهجي. اوڪڙو ويهڻ واري گاياناڊيَء 

کي پائوڊر )صفائيَء وارو( ۽ هڪ ڊگهي ڳن واري برش سان صااف ڪاجاي. اهاڙو کاڏو ٻااهار وهاي ساگاهاي ٿاو، 

 جيڪڏهن:

 .پاڻيَء جي ِسيل ٻنججي وڃي ته ڪاڪوس ڪم نٿو ڪري 

  ميٽرن کان گهٽ اونهائيَء تي هجي، جيڪڏهن واقعي ايئن هجي تڏهن َجار جاي پااڻايَء جاي  3َجر جو پاڻي

 غليظ ٿيڻ جو خطرو رهي ٿو.

 کڏي کي خالي ڪرڻ

جيڪڏهن کڏا سٺا ٺهيل ۽ مٽيَء جون حالتون ۽ گهم به موافق هجي تڏهن غالظت آهستاي آهساتاي ۽ ساالماتايَء 

 سان آسپاس جي مٽيَء ۾ جذب ٿي وڃي ٿي ۽ اهڙن کڏن کي خالي ڪرڻ جي ضرورت نٿي ٿئي. 

جيڪڏهن غالظت ڳري سڙي ۽ زمين ۾ جذب ٿي نه سگهي ته کڏي کي خالي ڪرڻو پوي ٿو. کاڏي جاو ڍڪ الهاي، 

سالن کانپوِء ماناجاهاس ماوجاود  2س.م اونهو تهه ڏئي ڍڪڻ سان بند ڪري ڇڏجي.  30منجهس مٽيَء جو اٽڪل 

 مواد، بيلچي سان ڪڍي ڀاڻ ڀور استعمال ڪري سگهجي ٿو.  
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 صحيح/ درست ڪاڪوس جي چونڊ ڪرڻ

 

ڪو به اهڙو ڪاڪوس نٿو ٿئي، جيڪو هر صورتحال ۾ درست ثابت ٿي سگهي ۽ صفائيَء جي هر طري ي ۾ 
سڌاري جي گنجائش موجود ٿئي ٿي. هن سرگرمي ڪرڻ سان ماڻهن کي ڄاڻ ٿئي ٿي ته ڪاهاڙن قسامان جاا 

 ڪاڪوس دستاب آهن ۽ انهن مان ڪهڙو سندن الِء بهتر ثابت ٿي سگهي ٿو.

 ڪالڪ. 2کان  1: وقت

: ننڍو ڊرائنگ پنو، وڏو ڊرائنگ پنو، رنگين پينون يا سامان
 مارڪر ۽ ٽئپ چنبڙائڻ الِء.

پنجن يا ڇهن ماڻهن جون ٽوليون ٺاهيو. انهن مان هر فرد هاڪ  
اهڙي ڪااڪاوس جاي تصاويار ڪاڍي ٿاو ياا  
انساني غالظت اڪالئڻ جاو طاريا او چاٽاي ٿاو،  
جنهن جي کياس ڄااڻ آهاي. کايان پاناهاناجان  
ڪاڪوسن جون تصويرون ڪڍڻ گهرجن. ٻاياا  

انهن جون جيڪي هنن ڏٺا آهن. ڪاڪاوسان ناه هاجاڻ جاي  
حالت ۾ ماڻهو ڇا ٿا ڪن، اناهان طاريا ان جاون باه تصاويارون  

ڪڍن. سرگرميَء جو م صد اهڙن سڀني ڪاڪوسن جون تصويرون ڪڍڻ آهن، جيڪي سادن کااناوٺاي جادياد  
 ٿي سگهن ٿا. 

جڏهن تصويرون ڪڍي پوريون ڪن ته هر ٽولي پنهنجي خيال موجب اهڙين تصويرن جي خراب ۾ خاراب 
 کانوٺي بهترين قسمن ۾ درجيبندي ڪري، اهي وڏي شيٽ تي ٽئپ سان چنبڙائي ڇڏين.

هر ٽولي، اهڙيون تصويرون ڏيکاري، انهن جي درجيبندي ڪرڻ جا سبب ٻڌائي ٿي. اهي ڪهڙا ساباب آهان 
جو هڪڙو سرشتو بهتر ۽ ٻيو بدتر آهي؟ ٽوليَء جو هر فرد اهو به ٻڌائي ٿو ته هو پنهنجي گهر ۾ ڪاهاڙي قسام 

 جو ڪاڪوس استعمال ڪري ٿو ۽ ڪهڙي قسم جو هجڻ پسند ڪري ٿو.

 جڏهن سڀڪو پنهنجيون تصويرون ڏيکاري بس ڪري ٿو ته پوِء ٽولي سڀني طري ن ۾ موجود فرق ٻڌائي ٿي.

 ان الِء هيٺيان سوال پڇو، جهڙوڪ:

 ڇا هرهڪ ان ڳالهه سان متفق ٿئي ٿو ته ڪهڙا بهترين ۽ ڪهڙا بدترين آهن؟ 

  ڇا اهڙو ڪو ڪاڪوس آهي، جنهن کي س  بهترين سمجهندا هجن؟ ڇاا اناجاو ساباب صاحات جاا
 ڪارڻ، قيمت يا ڪو ٻيو ڪارڻ آهي؟

 ڇا اهڙو ڪو ڪاڪوس آهي، جيڪو ٽوليَء جو ڪو به فرد پسند نٿو ڪري؟ ڇو؟ 

 .ان سان اهڙو بحث شروع ٿي سگهندو، جنهن ۾ ماڻهو پنهنجي مکياريَء / پسند جا ڪارڻ ٻڌائيندا 

 ڪهڙا صحت جا فائدا وڌ ۾ وڌ اهم آهن؟ 

 ڪهڙا ماحولياتي فائدا وڌ ۾ وڌ اهم آهن؟ 

  ڇا اهڙي ڪا بهتري جيڪا ماڻهو آڻڻ چاهين ٿا، ان الِء م امي حالتن ۾ تبديليون آڻڻيون پاونادياون ياا
ماڻهو صفائيَء بابت ڪيئن سوچين ٿا؟ ڇا اهڙيون ڪي ساديون ڳالهيون آهن، جن جي ڪرڻ سان اڳ 

 ۾ موجود حالتن ۾ سڌارو اچي سگهي ٿو؟

 جيڪڏهن ٽوليَء ۾ مرد ۽ عورتون شامل آهن ته ڇا انهن جا جواب مختلف آهن؟ 
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 صفائي ۽ سنڀال جو ڪم خرچ؟ ماحولياتي فائدا؟ صحت جا فائدا؟

       ڪاڪوس ڪونهي

       بند کڏي وارو ڪاڪوس

       وي آِء پي ڪاڪوس

       ڪامپوسٽ ڪاڪوس

       خشڪ ڪاڪوس

       فلش ڪاڪوس

کين ٻين قسمن جي ڪاڪوسان 
کان به واقاف ڪاراياو. جاو ٿاي 
سگھي ٿو ته کين انهن جاي ڄااڻ 
نه هجي جو ممڪن آهي ته کايان 
پنهنجن موجاود ڪااڪاوسان ۾ 
ڪااي هاالااڪاايااون ڦاالااڪاايااون 

تبديليون آڻڻيون پون. جهڙوڪ: هوادان نڙا ياا بالاڪال 
هڪ نئين قسم جو ڪاڪوس )جنهن الِء اهڙن سڀني قسمن جا طري ا اختيار ڪرڻا پوندا، جن 
جو هن ڪتاب ۾ ذڪر ڪيو ويو آهي يا ڪن اهڙن جو جن جي توهانکي ڄاڻ آهي(. ٽولي پاوِء 

 اهڙين نئين ڳالهين تي بحث ڪري ٿي.

اهڙن مختلف طري ن تي بحث جي شروعات ڪريو. ٽوليَء کي چئو ته هيٺ چارٽ ۾ ڏنل سوالان تاي وياچاار 
ماارڪان  5ونڊي، جنهن الِء هو/ هوَء مارڪون ڏيئي اهو ٻڌائي ته اهي ڪيترو گهڻو پسند ڪن ٿا. مثال طور؛ 

جو مطلب وڌ ۾ وڌ پسند وارو ۽ ٻڙي مارڪ جو مطلب بدتر ڪاڪوس جو آهي. ايئن هر فرد جو ويچار چاارٽ 
 تي لکي، پوِء ڏسو ته مجموعي طور تي ڪهڙو بهتر طري و پسند ڪيو ويو آهي.

 

 

 

 

 

 

 

فائدن ۽ نون سکيل طري ن جي بنياد تي ٽولي نيون تصويرون ٺاهي ٿي. هڪ وڏي شيٽ تي نيون ۽ پراڻياون تصاويارون  
بدترين کان بهترين جي حساب سان، ٽئپ رستي چنبڙائي ڇڏي ٿي. آخر ۾، هن نئين درجيبندي ڪيال ڪااڪاوسان  

 جي اڳ ۾ ڪيل درجيبنديَء سان ڀيٽ ڪري ٿي. 

 انهن ۾ ڪهڙا فرق آهن؟ 

  ڪهڙن ويچاارن ۽ ڄااڻ ساباب مااڻاهان
ڪاڪوسن جي بدترين ۽ بهترين هاجاڻ 

 جو خيال مٽائي ڇڏيو؟

ڪيل بحث جي بنياد تي ماڻهو فيصلو ڪاري 
سگهن ٿا ته ڪاهاڙا ڪااڪاوس ياا ماناجاهان 
 ڪهڙا سڌارا سندن الِء بهتر ثابت ٿي سگهن ٿا.  

سٺن ۽ سالمتيَء وارن ڪاڪوسن جي چونڊ ڪرڻ الِء عورتن 

 ۽ مردن جون ڳالهيون ڪرڻ ضروري آهن.

 

 

 

اهو ڄاڻڻ ته ڪهڙيون 
آهن، ممڪن تبديليون 

فيصلو ڪريو ته ماڻهن کي 
صحت صفائي جي ڪهڙن 
سرشتن جي ضرورت آهي ۽ 

ڪيترو خرچ برداشت 
 ڪري سگهن ٿا.

اهو ڄاڻڻ ته ڪهڙين 
ضرورت تبديلين جي 

آهي، فيصلو ڪريو ته 
ڪهڙا صحتي ۽ 

ماحولياتي فائدا وڌ ۾ وڌ 
 اهم آهن. 

 


