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ماہی گيری اور ماہی بانی کے 
بارے ميں روزگاری نقطہ نظر

 يہ کس کے متعلق ہے؟
تجزيہ ومدد ان لوگوں کے لئے جن کا روزگار 

 ماہی گيری اور ماہی بانی پر مشتمل ہے۔
 يہ پڑهيے اگر ۔۔

ايسے پڑهيے اگر آپ ان آحداف، خطرات، 
ے ہيں وسائل اور اس ماحول کو سمجهنا چاهت

 جس ميں لوگ رهتے ہيں۔ 
:اس ميں شامل ہيں  

۔  مچهلی شعبہ کی قومی انتظاميہ کو غربت 
کے خاتمہ ميں ايک اہم کردار کو قبول کرنا 

 ہے۔ 
۔  صالحيت ميں اضافہ کرنا کہ ترقی کے عمل 

ميں روزگاری نقطہ نظر و تجزيہ کی اهميت 
 کو سمجه سکيں۔

 آپنے ۔  ان متبادالت کا احاطہ کرنا جو لوگ
روزگار کو حاصل کرنے کے ليےاختيارکرتے 

ہيں، وہ وسائل جن  پر وہ قدرت رکهتے ہيں، 
اور وہ حاالت جن ميں وہ اپنے روزگار سے 

 جڑے ہوتے ہيں۔ 
۔ لوگوں کے روزگاری تناظر ميںجن کے ليے 
خدمات اور پاليسی کو مرتب کيا جاتا ہے،قومی 

 سطح پر ترقياتی الحہ عمل کو متعين کرنا۔ 
۔  ماہی گريروں اور کسانوں ميں غربت کی 
 وجوہات کو پاليسی ردعمل سے مربوط کرنا۔

 
روزگاری تجزيوں ميں شراکتی آالت کو 

استعمال کيا جاتا ہے اور اسےاکثرمقامی لوگوں 
 کے گروہ استعمال ميں التے ہيں۔ 

 
روزگاری نقطہ نظر و تجزيہ کام کرنے کا 
حات ايک لچک دار طريقہ ہے جس ميںترجي

مقرر کرتے وقت آبی وسائل کے نظم و ضبط 
 کی بجائے لوگوں کو مرکز بنايا جاتا ہے۔ 

 
ہم لوگوں کے روزگار سے متعلق تجربے کو 
مفيد تبديلی کے ليے اختيار کرسکتے ہيں اور 
ہم اپنی کاوشوں کوغريب لوگوں کے  آحداف 
 حاصل کرنے کی شرح سے ناپ سکتے ہيں۔ 

2نمبر 

خالصہ۔۔۔۔۔
بہتر پاليسی اور خدمات کی فراہمی، جويقينی طور پرغريب لوگوں کے احداف  

حاصل کر سکے، کا انحصارکئی بعض اوقات متصادم نظام العمل پر منحصر ہوتا 
لوگوں کے روزگار کو سمجهنے اور تجزيہ کرنے : ںہے۔ اس کے تين اہم جز يہ ہي

کی صالحيت، قومی تناظر کا احاطہ، اور بين االقوامی برادری کی طرف سے مدد، 
جو قومی سطح کے ترقياتی الحہ عمل کے تقاضہ پر اصرار کرتی ہے۔ 

 
۔      ايشا پيسيفک ميں آبی وسائل کے نظم و ضبط ميں قومی يا حکومتی مدد کا زيادہ 

      تر محور تحقيق اور تکنيک کی ترقی پر رها ہے۔ تاہم ہم مچهلی انتظاميہ کے     
اور ٫      غربت کے خاتمہ ميںبڑهتے ہوے اور اہم کردارکو بهی تسليم کرتے ہيں

ہميں غريب لوگوں کے روزگار ميں ماہی گيری کی اہميت کو بهی سمجهنا چاہيے۔ 
ی نقطہ نظر و روزگاری تجزيہ کا  ترقی ميں ۔     ايسا کرنے کے ليے ہميں، روزگار

      کردار،کو سمجهنے کی صالحيت بهی پيداکرنا ہو گی۔ 
۔     روزگاری تجزيہ ايک باضاطہ ليکن لچکدار طريقہ کار ہے، جو ہميں حاالت،    

       وسائل تک رسائی، خطرات، مواقع اور پسند کو سمجهنے ميں مدد ديتا ہے۔ يہ   
تی طريقہ کار کو اپناتے ہوےآبادی کے اندر لوگوں سے يا گروہوں سے         شراک

        تجربات حاصل کرتا ہے۔ يہ مشکل نہيں ہے ليکن اکثر ايسے لوگوں  کو شريک 
      کار کرتا ہے جن کے ليے يہ ايک نيا کام ہوتا ہے۔ 

ہ وسائل   ۔    روزگاری نقطہ نظر، لوگوں کی پسند جب وہ کچه منتخب کرتے ہيں، و
     جو ان کے دائرہ قدرت ميں ہوسکتے ہيں، اور وہ حاالت جن ميں وہ اپنےروزگار 

  کرتے مقرر ميںترجيحات س ا       سے جڑے ہوے ہوتے ہيں کا احاطہ کرتا ہے۔
 يہ    ۔         ہے۔ جاتا بنايا مرکز کو لوگوں بجائے کی ضبط و نظم کے وسائل آبی وقت     
 اور     ہے ديتا مدد ميں کرنے وسيع کو محور ہمارے ميں ضبط و نظم کے وسائل ٓابی

 طرح      اس اور رکهتا، نہيں مرکوز پر باڑی کهتی يا گيری ماہی يا بانی ماہی صرف
 پر طور      اورخاص کرتا نيں محدود تک شعبہ ذيلی ايک صرف کو ترجيحات ہماری
 کہ ہے معلوم          بهی يہ ہميں ہيں۔ یہوت پچيدہ زندگياں کی لوگوں کہ ہيں جانتے ہم جب
 منتخب مجموعہ     روزگارکا وہ ہيں ہوتے الحق خطرات کو روزگار کے جن  لوگ وہ

 بانی، ماہی ميں جس        ہيں ہوتے افعال کئ سےمربوط وسائل آبی ميں جس ہيں کرتے
  ہيں۔ شامل وغيرہ           خدمات اور پيداوار، مزدوری، باژی، کهتی گيری، ماہی

 ليکن ہيں۔ ہوتے يافتہ پرتربيت طور تکنيکی لوگ سے بہت ميں انتظاميہ مچهلی              
 کی ان ليے کے کرنے درآمد عمل پر  نظر نقطہ روزگاری اور تجزيہ روزگاری
  ہے۔ ہوتی ضرورت کی اضافہ ميں صالحيت

 

پڑهيے يہ تو ہے ڈالنی نظر ايک نے آپ اگر

اداروں کے اندر کام کا ايسا ماحول اور مہارت پيدا کرو جو مچهلی کے 
ہ وہ لوگوں کے روزگار کے ماہرين کے اندرايسی صالحيت پيداکرے ک

سلسلے ميں آبی وسائل کے نظم و ضبط کو سمچه سکيں اور اس ميں 
مدد دے سکيں، خاص طور پر غريب اور کم وسائل کے حامل لوگوں کے 

لي

www.streaminitiative.org 

 اختصاريہ برائے

ميں صفات کم سے اس يا دو

 
پاليسی 

 اختصاريہ

 اختصاريہ

 مارچ
-- 
2005 



 2

 
 

 روزگاری نقطہ نظر پر ايک اختصاريہ۔۔۔
 نظر کا مقصد گہری سوچ پيدا کرنا ہے، ترقی کا محور لوگوں کو بنانا ہے اور لوگ کس طرح اپنے وسائل کے ساته ۔  روزگاری نقطہ

   منسلک ہيں اس علم کو دوسروں کے ساته بانٹا ہے۔ 
تے ہيں کہ   ۔  روزگاری نقطہ نظر ہميںطاقت کےغير متوازن تعلق کو پہچاننے اور اس کو بہتر کرنے ميں مدد ديتا ہے۔ ہم کوشش کر

  صرف ايک غالب نظريہ کی بجائے کئی نظريات کو سنيں، اور اس بات کو يقينی بنائيں کہ لوگوں کی معلومات اور سمجه ہی الحہ   
  عمل، نظام االوقات، ميزانيہ اور کام کے طريقہ کارکی بنياد بنے۔  

ماہی گيروں اور ماہی بانوں ميں      :  نتائج يہ ہو سکتے ہيں۔  مچهلی شعبہ ميں روزگاری نقطہ نظر کےزيادہ استعمال کے دو ممکن 
   غربت کی وجوہات اورنتيجتأ ان کا پاليسی ردعمل سے تعلق کو مضبوط کرنا، اور دوسرا اس کردار کو زيادہ واضع طور پر اجاگر 

   کرنا جو آبی وسائل غريب لوگوں کے روزگار ميں ادا کرتے ہيں۔ 
      ہم اور ہيں کرسکتے اختيار ليے کے تبديلی مفيد کو تجربے متعلق سے روزگار کے لوگوں ہمکے استعمال سے ۔  روزگاری نقطہ نظر

  ہيں۔ سکتے ناپ سے شرح کی کرنے حاصل آحداف کے لوگوں کوغريب کاوشوں اپنی
 ساته يہ وسيع تر قومی خاکہ کی      روزگاری نقطہ نظرمقامی خدمات اور پاليسی کی تياری ميں بہتری ال سکتا ہے تو اس کے۔   اگر 

مثالٓ   (   تشکيل  ميں بهی مدد فراہم کرتا ہے۔ اور ملکی سطح پر ترقياتی الحہ عمل کی تياری ميں بهی اهم کردار ادا کرتا ہے۔ 
)نيچے ديے گيے ڈبے کو ديکهے  NSSDs, اور CDFs، PRSPs   ٓ

 
 

 کے ليے رابطہ کا پتہ مندرجہ ذيل ہے۔ اس موضوع پرمعلومات اور مواد
 صفوں پر مشتمل ايک رہنما کتابچہ جو ترقياتی نقطہ نظر کا موازنہ کرتا ہے۔ اسے برطانيہ کے ادارہ برائے بين االقوامی ترقی نے 18۔ 

تيار کيا ہے۔ اس پتہ پر۔
http://www.livelihoods.org/info/guidance_sheets_pdfs/section6.pdf  

 صفات پر مشتمل بہتر عمل کا رهنما برائے روزگاری نقطہ نظر، صالحيت ميں اضافہ اور تجزيہ۔ اس پتہ پر۔ 4۔ 
- http://www.streaminitiative.org/Library/bpg/index.html  

روزگاری نقطہ نظر کے نظريہ کو سمجهنا۔ ميکنگ کا ترقياتی : ۔ ميکنگ بيسن کے زيريں عالقہ ميں ماہی بانی اور روزگار
۔ اس پتہ پر۔ 5سلسلہ نمبر 

http://www.streaminitiative.org/Library/pdf/pdf-india/FisheriesLivelihoodsStudy.pdf  
 

اس کا ماخز کيا ہے ؟
جو ايشاء پيسفک ميں ماہی بانی کے مراکز کے رابطے کے مرکز کا ايک ) سٹريم(سلسلہ عالقائی آبی وسائل کے نظم و ضبظ ميں مدد پاليسی اختصاريہ کا يہ 

پروگرام ہے نے تيار کئے ہيں
اس ميں ايف اے او کے تکنيکی  ہے جو لوگوں کے تعاون کے ساته اور پاليسی ميں رضامندانہ تبديلی پر مشتمل ہے۔  2 کے بعد نمبر 1۔ پاليسی اختصاريہ نمبر

کے تجربات پر مشتمل ہے۔ جو روزگاری نقطہ نظر و تجزيہ کو " ايشاء پيسيفک ميں بہتر نظم و ضبط کے زريعے غربت کے خاتمے ميں مدد"تعاون منصوبہ 
:سمجهنے اور مل بنٹنے کی کوشش ہے۔ مذيد معلومات کے ليےديکهے

www.streaminitiative.org/Library/India/india.html   
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دارياں۔۔۔۔ ذمہ االقوامی بين اور نظر نقطہ روزگاری  
ں کوياد دالتا ہے  کے رائو ارته سمٹ ملکو1992 برائے عملی منصوبہ، 21نقطہ نمبر 

 بناہيں، تاکہ ملک ميں معاشی، )NSSD(کہ وہ پائيدار ترقی کا قومی الحہ عمل 
 ماحولياتی اور سماجی پائيداری آ سکے۔
   کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔) CDFs(۔ ورلڈ بينک جامع ترقياتی نظام العمل

) PRSPs( پيپر۔    ورلڈ بينک اور آئی ايم ايف اب غربت ميں کمی کا الحہ عمل کے
پر کمی کے نتائج کے درميان رابطہ کے طور  کو قرضوں ميں چهوٹ اور غربت ميں

يہ اب ورلڈ بينک اور آئی ايم ايف کے رعائتی قرضوں کے (استعمال کر رهے ہيں۔ 
)ليے تمام ملکوں کے ساته بات چيت ميں مرکزی حثيت رکهتا ہے  

NSSDs،CDFs  اورPARSPs وہ الحہ عمل ہيں جو ،   ملکی سطع پرترقی کے
 روزگاری نقطہ نظر کے زريعے تيار کيے جاتے ہيں۔  

ملکی سطح پر ترقياتی الحہ عمل تيار کرتےہوے  ايشاء پيسيفک ميں آبی وسائل کے 
 نظم و ضبط کو غريب لوگوں کے روزگار ميں ايک اہم کردار ادا کرنا چاهيے ۔


