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اتفاق رائے کی تعمير

 يہ کس کے متعلق ہے؟
 وہ لوگ جوپاليسی ميں تبديلی چاہتے ہيں۔

۔يہ پڑهيے اگر ۔۔  
 آپ پاليسی ميں تبديلی چاهتے ہيں۔

 
:اس ميں شامل ہيں  

۔ روزگار کے اس ماحول کو سمجهنا جوجس 
ليسی کو چلنا ہے۔ ميں الزمی طور پر پا  

پاليسی کے گرينگان سے حاليہ پاليسی اور اس 
 ميں تبديلی کے بارے ميں رائے لينا

۔ ڈرامے، مطالعہ معاملہ، ورکشاپس اور کسی 
دوسری جگہ سے سيکهے گئے سبق کے 

 بارے ميں تبادلہ خيال کرنا۔ 
۔ پاليسی ميں تبديلی کے لئے اتفاق رائے پيدا 

 کرنا۔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رسمی يا غير رسمی طور پر چهوٹے يا ۔ يہ
 بڑے گروہ ميں کيا جا سکتا ہے۔ 

۔ يہ لوگوں کو مدد ديتا ہے کہ وہ پاليسی، 
پاليسی بنانے والے ، اور اسے چالنے والوں 

کے ساته نئے خياالت  پر کهل کر اظہار رائے 
 کر سکيں۔

۔ يہ پاليسی ميں تبديلی کے ليے فيصلہ کرتے 
  مہيا کرتا ہے۔ وقت ہميںمناسب ترجيحات

1نمبر 

خالصہ۔۔۔۔۔
ر کے اس ماحول کو بهی سمجهنا ہو گا ايک موثرپاليسی کی تخليق کيلے ہميں روزگا
جس ميں اس پاليسی پر عمل در آمد ہونا ہے۔

وہ وسائل جو لوگوں کے پاس موجود ہيں يا وہ حاصل کر سکتے ہيں، خطرات اور 
ان سے نمٹنے کا طريقہ کار اور وہ طريقہ کار يا ماحول جس ميںپاليسی لوگوں کے 

يں مدد دے سکتی ہے، کو سمجهنا روزگاری احداف کوبہتر  طور پرحاصل کرنے م
آسان اور فوری عمل نہيں ہے۔  اس کو سمجهنے کے ليے لوگوں کی رائے چاہئے 
ہو گی جو اس پاليسی اور خدمات کے گريندگان ہيں۔  اس سوجه بوجه اور لوگوں کا 
اعتماد حاصل کرنے کے ليےہميں نئی تکنيکوں، وسائل اور تربيت کی ضرورت ہو 

گی۔ 
دگيوں کو جانے کے ساته ساته موجودہ پاليسيوں اور خدمات کے بارے لوگوں کی زن

ميں ان کےتجربات سے سبق حاصل کر سکتے ہيں اور اس ميں تبديلی کے لئے ان 
کی رائے اور سفارشات حاصل کر سکتےہيں۔  

پاليسی بنانے اور مرتب کرنے والےاکثر ان لوگوں سے بہت دور ہوتے ہيں جن کی 
عے مدد کرنا چاهتے ہيں۔ ان کے درميان زبان، ثقافت،اور وہ پاليسی کے زري

سماجی و معاشی ديواريں بهی ہو سکتی ہيں۔ معلومات کے فوری تبادلہ کےليےيہاں 
طريقہ کار موجود ہے۔ مثال کے طور پرکسانوں اور ماہی گيروں کی مدد کرنا کہ 

شتمل ڈرامے بنانا وہ اپنی زندگی کے بارے ميں فلم بنائيں، يامعاملہ کے مطالعہ پر م
اور ان ڈراموں کو پاليسی بنانے والوں کے سامنے کسی ورکشاپ ميں پيش کرنا 

جس ميں مسائل کے بارے ميں واضع مقالمے موجود ہوں،اس کے عالوہ دوسری 
جگہ سے حاصل سبق کو بهی اس ڈرامے کا حصہ بنايا جا سکتا ہے۔

و سمجهنے کی               ۔        ديہی عالقوں کا دورہ کريں اور ان حاالت ک
          کوشش کريں جس ميں پاليسی پر الزمی طور پر عمل درآمد ہونا       

           ہے۔
۔        پاليسی اور خدمات کے گرينگان سے موجودہ پاليسی اور خدمات         
         کے بارے ميں ان کی رائے حاصل کريں اوراس ميں تبديلی کے        

       لئےسفارشات حاصل کريں۔  
۔        ڈرامے، معاملہ فہمی، ورکشاپس اور حاصل سبق جو کہيں سے بهی          

         ہو کے زريعے تبادلہ خيال کرنا۔ 
            اس سے اہم مسائل اور وہ ماحول جس ميں پاليسی پر عمل درآمد 

 موجودہ پاليسی ميں ہوناہے کو سمجهنے ميں مدد ملے گی، اس کے عالوہ
خامياں اور تبديلی کے ليے سفارشات بهی حاصل ہوں گی۔ 

اگر آپ نے ايک نظر ڈالنی ہے تو يہ پڑهيے۔

پاليسی و خدمات گريندگان کو يہ موقع فراهم کرنا کہ وہ پاليسی ميں تبديلی کی 
اور پاليسی بنانے اور نافظ کرنے والوں ميں تبديلی کے بارے ميں سفارش کريں 

اتفاق رائےپيدا کر سکيں۔ 

 
پاليسی 

 اختصاريہ

مختلف گروہوں سے تجاويز کو وصول 
کرنا، ان کی چهان پهٹک کہ ان ميں کتنا 
اتفاق رائے موجود ہے۔ اور کسی فيصلہ 

۔پر راضی ہونا  

شرکاء کو متعدد مرتبہ جزيات کی مدد 
دينا اور ان سے رِدعمل وصول کرنا۔ 

فيصلہ سازی ميں تنظيمی 
 حثيت سے ماورا ہونا۔ 
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ہ برائےاختصاري

دو يا اس سے کم صفات ميں

 اختصاريہ
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پاليسی ميں تبديلی کے ليے اتفاق رائے کی تعمير۔۔۔۔۔۔۔ پر ايک اختصاريہ۔
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

تبديلی کے لئے اتفاق رائے کی تعمير۔   
 دوسرے تمام رکن ہر کا گروہ کريں۔ اکهٹا) پر سطح قومی يا وبائیص مقامی،  (گروہ ايک کا والوں کرنے درآمد عمل پر اوراس سازوں پاليسی
 کيا مہيا کےزريعے)  ثالث (فريق تيسرے ايک حق کاگمنام پسند اور معلومات کو سب اور کريں، کام الگ الگ سب ليکن ہو جانتا کو ارکان
 جائے۔
 طرف کی گريندگان کے پاليسی جو(ہے کرتا مہيا حق کا پسند ئےل کے تبديلی ميں پاليسی اور ہے، کرتا مہيا معلومات متعلق سے موضوع ثالث
 ہے کرتا جمع کو ردعمل وہ تب کرے، مقرر ترجيحات کی پسند اپنی وہ کہ ہے ديتا موقع يہ کو رکن ہر اور) ہيں ہوتے گيے کے تجويز سے

 کر رد اسے يا کرے قبول کو تجاويز ان وہ کہ ہے ہوتا آزاد پر طور گمنام رکن ہر اب  ہے۔ ديتا کو رکن ہر واپس کو ردعمل گمنام کے اورگروہ
 کے سب کو رائے اتفاق نئے ثالث اب کريں۔ تبديل کو رائے آپنی وہ کہ کرے قائل پر بات اس کو دوسروں پر بنياد کی دليل صرف دے۔اور
ليں۔ بدل کو رائے پنیآ دوسرے کيوں کہ گے ديں دليل مذيد ميں يااس گے ليں مان کو اس فريق مخالف اب گا رکهے سامنے  
 تنقيد پر طور خفيہ پر رائے کی دوسروں اور ہيں کرسکتے اظہار کا رائے آپنی پر طور آزادانہ آپ کہ ہے ديتا مدد ميں بات اس يہ            

 دے تجويز مخالف يربغ لے مول مخالفت ساته کے افسران آعلی اوراپنے ارکان غالب کے گروہ آپ کہ ہے يہ فائيدہ کا اس ہيں، کرسکتے
   ہيں۔ سکتے

 کو ڈهونڈا جا سکتا ہے۔ خياالت ميں يکسانيت) ليکن چار سے زيادہ نہيں (کئی دفعہ اعادہ کے بعداس طريقہ کے 
             مقامی لوگوں کے اندر سے تبديلی کے لے سفارشات لينے سے گريندگان کو بولنے کا حق ملتا ہے، ثالثی، گمنام اعادہ اور 

بطہ ردعمل پاليسی سازوں اور اس کو نافظ کرنے والوں کو موقع ديتا ہے کہ وہ اس ميں مکمل شريک ہو سکيں۔ باضا

يہ طريقہ کار پاليسی ميں تبديلی کے ليےشفاف ترجيحات کا خاکہ مہيا کرتا ہے، جو گريندگان سے حاصل شدہ ہوتی ہيں، اورجس پر  
ہيں۔ جن کی بنا پر پاليسی ميں تبديلی کے فيصلے کے جاتے ہيں۔  پاليسی سازاوراسےنافذ کرنے والے متفق ہوتے 

اس موضوع پرمعلومات اور مواد کے ليے رابطہ کا پتہ مندرجہ ذيل ہے۔
 مسودے۔12" غريب لوگوں کے ليے ماہی بانی کی خدمات مہيا کرنے کے ليے پاليسی پر تحقيق"ر 8100

 (ISBN 974-7313-63-4) http://www.streaminitiative.org/Library/India/india.html  

 مسودے۔ 8ر کی ہندوستان کےپاليسی سازوں کے ساته اعانت ، 8100رغريب لوگوں کے ليے بنائی گی پاليسی8334
 http://www.streaminitiative.org/Library/pdf/pdf-india/StakeholdersMeeting.pdf  

پاليسی ميں تبديلی کی سفارشات سےتبديلی کے فيصلے 
تک پينچنے کے ليے بحث و مباحثہ اور اتفاق رائے کی 

ضرورت ہوتی ہے۔  اتفاق رائے کا عمل فيصلہ سازوں کو 
فيصلہ سازی ميں مدد ديتا سياسی يا جزباتی ماحول ميں

ہے۔ يا جب فيصلہ طاقتور طبقوں کو جب وہ مخالف 
نظريات رکهتے ہوں ان ميں گروہی  فيصلہ سازی کے 

فوائد کو حاصل کرتے ہوے اور کمزوريوں کو دور کرتے 
ہوے اتفاق رائے پر پہنچنے ميں مدد ديتا ہے۔ 

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

رابطے کے مرکز کا ايک پروگرام ہے نے تيار کئے ہيں
 کسانوں، ماہی گيروں، مقامی، ضلعی، صوبائی و قومی حکومتی و غير حکومتی حصہ داران کے تجربات پر 1پاليسی  اختصاريہ نمر 

 لوگوں غريب "ر 8100ے پروگرام برائے قدرتی وسائل کا منصوبہ مشتمل ہے۔ اور اس ميں برطانوی حکومت کےبين االقوامی تعاون ک
 تک 2003 اپريل سے 2002 مارچ منصوبہ يہ ہے۔ شامل مدد مالی کی" تحقيق پر پاليسی ليے کے کرنے مہيا خدمات کی بانی ماہی ليے کے
  سکے۔ کر مہيا خدمات ديہی بہتر وج تها ترقی و ازمائش شناخت، کی نظام ليےايسے کے ترقی کی روزگار ديہی مقصد کا اس چال،
کريں۔ رابطہ پر پتہ اس ليے کے معلومات مذيد خدمات۔ کی بانی ماہی پر طور خاص  

www.streaminitiative.org/Library/India/india.html

  :پتہ ہے
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