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 پس منظر
 

 ٴ ےیلحل کے کے  ئلمسادیگر  قہمتعل اور ظامتناپاکستان میں پانی وآبپاشی کے 
 سلسلے میںاس اورہے  پر دستیاب مقامی سطح تارہم فنّیو آالت درکار

ج کے لیے کسانوں ئبہتر نتالیکن  ہے حاصلبھی  کی معاونتآسٹریلیا  حکومت  
 ھے۔سمجھا جاتا ت ضروری ینہا کا حصولاور عملی تربیت  کی علم وآگہی

کار  طریقہ ایک ایسا مربوط ہتیار کردسے  مشاورتاس کے لیے باہمی 
اں کے اصولوں بالغی تعلیم نر سازو ہ ے جس میں کسانوں کی تربیتہدرکار 

 یک ارتمہ یکآالت و تکنی ے متعلقس وآبپاشی پانی یہ تاکہ وکی بنیاد پر ہ
 سکے۔ وفروغ میں معاون ہ و وسیعت
 

دہ کے مشاہو کی پیمائش ٴ زمین میں نمی اور غذائی اجزا آالت ہزمجو
کرتے ھیں اور ان کا استعمال کسانوں  و ہنر سازیفنّی تربیت  یکسانوں کلیے

سکتا  بہتر بناکو مزید  صالحیتو  ت کی موجودہ مہارتدے اور جدّ ہمیں مشا
ونے کا انحصار صرف چھے یا برے ہہے۔ کسی ماڈل )طریقہ کار( کے ا

دستیابی وعملی مظاہرہ  ان کی مگر ،وتایں ہعمال پر نہاستآالت کے خاص 
 ادلچسپی کا باعث ہو سکت کسانوں کی ( میںماڈلوں) تربیتی طریقوں مختلف
 ہے۔
 

کے حصول  تربیتی فنّ  مؤثر پر انتظامیہی وجہ ہے کہ پانی و آبپاشی کے 
آبپاشی کے ا، پانی و لہذ  ہے۔  رکھتا بنیادی اہمیت کا انتخاب ماڈل تربیتی میں
ضروری ہے  بھی کے بارے میں کسانوں کی معاونت کے ساتھ ساتھ یہ نتظاما

چل کر گے کہ آ  ریںک حاصل ارتمہحد تک  میں اسکہ وہ ان طریقوں 
کے حصول کا  مقاصد کوبھی سکھا سکیں۔ ان دونوں ے ساتھی کسانوںدوسر

 ( میں آپ کی مثالوں اور معاونت کےsessions) اجالسوں انحصارتربیتی
 منتخب کردہکہ  اعتماد میں لیںکو  کسانوں ساتھ س کےا ۔پر ہے معیار

مقصد کے لیے کس  اورکیوں آپ ان کے ساتھ  کے ذریعے )ماڈلز( طریقوں
 ہیں۔کر رہے  کام
 

 یہ قدر مشترکایک  میں افادیت کی دونوں ماڈلز )وی ایم اور سی پی ایس(
برابری کی بنیاد پر اور فعال طور میں  کاروائیشرکؑا کسان اور دیگر کہ ہے 
 اوپر میں طریقوں انکے برعکس  (FFS) ایف ایف ایس ۔تے ہیںحصہ لیپر 

 ۔دیا جاتا نہیں والوں کو عملدرآمد کیلئے نیچےنصاب  بنایا ہوا کی سطح پہ
اپنی شرکؑا کسان اور دیگر  نہیںج یںپروگرام ہتربیتی  ایسےبلکہ یہ 
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 وک ان ضرورت قتوبتاکہ  تیار کرتے ہیں/ضروریات کے مطابق خود ڈیزائن
میں اتنی  کے رویّے)بحثیت معاون(  آپ لہذا مسائل کا حل مل سکے۔ درپیش
 میں کام کرنے پر آمادہ ہوں۔کسانوں کی قیادت  آپ کہچاہیے  یہون لچک

کسی چیز یا مسئلے کے  لوگ اس وقت بہترین سیکھتے ہیں جب انہیں عموما  
 ٴ اس کے لیے۔ "بروقت سیکھنا" کہالتا ہے یہ –جاننے کی ضرورت ہو  متعلق

 Excel) ایکسل اسپریڈ شیٹ کمپیوٹر پروگرامیں، ہ تےآپ کو ایک مثال دی ہم
Spreadsheet) تے لی  حصہ تربیتی پروگرام میں آپ ایک کیلئے سیکھنے
اپنی تحقیق یا دیگر  ےآپ کو اسچھ ماہ بعد تک کے  لینے ہیں مگر تربیت

جو آپ نے  چنانچہ -ی ئآ  نہیں پیش امور میں استعمال کرنے کی ضرورت
تربیت اپنے  یہ۔ لیکن اگر آپ نے گئےبھول  ت گزرنے کے ساتھوقسیکھا تھا 

کو  آپ یہ "بروقت" تو یعنی ۔تیہو استعمال کی ضرورت سے ایک ہفتہ قبل لی
 ۔میں دقت محسوس نہ کرتےاستعمال  بوقت ضرورتاور یاد ہوتی

 
کو ان  (عواملنقاط )  و مستند مفید ( کے کچھFFS)فارمر فیلڈ سکول  پآ 

میں  زیہ ضروری ہے کہ آپ ان ماڈل مگر۔ یںہ ےاپنا سکت بھی میں زماڈل
ی کے طریقوں ک FFSعمل کریں اور واروضع کردہ تمام مراحل پر ترتیب 

 گریز کریں۔ تی االمکانسے ح کرنے مکمل پیروی
 

تین  د ئیے گئے (مختصرا  )ذیل میں  ےن زیر نظر منصوبے میں اب تک ہم
 پران  ۔ تاہمہے ئیہوحاصل  بھی کچھ کامیابی ا  نتیجت اور ےہ یال کمعپر  لزماڈ

چنانچہ معاونین کے ساتھ کچھ ہیں۔ آئی پیش  بھیمشکالت عملداری میں کچھ 
 ڈل سامنے الریسرچ اور تبادلہ خیال کے نتیجے میں ہم ایک نظر ثانی شدہ ما

 Farmer“ یا فلم انٹیگریٹڈ لرننگ ماڈل "فارمرہم  فی الوقت جسے رہے ہیں
Integrated Learning Model (FILM) ۔گے موسوم کریںے نام سے ک 

ان اور کے ادراکمزکورہ تینوں ماڈلز کی اب تک کی کارکردگی  ےئےگئآزما
جا  یاذیل میں دنظرثانی کے لیےٴ  خالصہ اک ان قبل مزید پیش رفت سے پر
 ہے۔ ارہ
 

کا  زلماڈ گئے تجرباتی طور پر آزماے   اب تک تحت موجودہ منصوبے کے
 :خالصہ

 تھےپر کام کر رہے  ۲اور  ۱آپ ماڈل نمبر ینمعاون (SOFT)فٹ بطورسا 
کے عملے  (PCRWR) ہ داری پی سی آر ڈبلیو آرکی ذمّ  ۳جبکہ ماڈل نمبر

 ۔تھیی ئگکوسونپی 
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 :(Value Management)جمنٹ یویلیو مین ۔۱ماڈل 
 

۔ ماڈل ہے اسطوارپر  وںیہ ایک رسمی، انتہائی تجزیاتی، معیاری بنیاد
بنیاد کسی کام یا  تائید شدہ اس طریقہ کو)جس کیآسٹریلوی حکومت سے 

آسٹریلوی ویلیو  یہ ۔جمنٹ کہتے ہیںیمینقیمت پر ہے( ویلیو قدروچیزکی 
 اس مطابقت رکھتا ہے۔ کےمعیارسے AS4183-2007)سٹینڈرڈ )ٓا جمنٹیمین

یح تشخیص حماہرانہ معاونت، مسائل کی ص کا انحصار بنیادی طور پر ماڈل
و  عملی حتاطم یہ ںعالوہ ازی۔ اور کلیدی مسائل و خدشات کی تشریح پر ہے

اور  کرتا ہےاجاگر مزیدکو مشکالت اور کلیدی مسائل درپیش  ،تجزیہ مالی
 ۔ ےمیں مدد ملتی ہ دہیناشنتخلیقی حل کی  مسائل کے تا  نتیج

 

 
وسائل اور صرف کردہ ان کے  ،وک گاہکوںاپنے صارفین اور  وی ایم ماڈل
 در پیش مسائل بھر کے لیے عمر )معاوضہ کے طور پر( متبادلوقت کے 

ر تصوّ  ےویلیو یا قیمت ک یہاں گہی دیتا ھے۔سے اّ  حلو میعاری بہترین کے 

 ایک منّظم اور مسلسل تجزیہ ہےوی ایم 

  دائرہ کار کا اور منصوبہ سازی
  تعین کریں

 شرکاٴ کی شناخت کریں 

 ( علم معلومات کا تبادلہ کریں
 اور معلومات تشکیل دیں(

  تمام شرکاٴ کے نقطہ نظرسے
آگاہی حاصل کریں اور کامیابی 

 کا معیار مقرر کریں

  بہترین قدروقیمت کے حصول
خیاالت تخلیق  ےئن کے لئے
 کریں۔

 خیاالت کو کامیابی کے  ےئن
 مقررہ معیار پر پرکھیں

  متبادل خیاالت اور تجاویز تیار
 کریں

 الئحہ عمل تیار کریں 

 منصوبہ

 آگہی

 تجزیہ

 تخلیق

 فیصلہ

 الئحہ عمل
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انکے کو ٴ شرکامختلف بلکہ یہ  ،یا جاتاکے موازنہ نہیں س ےالگت یا پیسکا 
 فراہم کرتا مددر کی تالش میں ویلیو یا قد کسی)انفرادی لحاظ سے( نزدیک 

 ہے۔

وی ایم ماڈل کے تحت منعقدہ مرد و خواتین کے تربیتی 

 اجالس
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 یہمختلف اقدار اور توقعات ہوتی ہیں،  اپنی اپنیکی  ٴ اشرککے  ےمنصوبکسی 
 مسائل ےان ک جن کی ضرورت ہے خصوصکسانوں کیلئے م ایسے ہمنصوب

استعمال  جو ہیںہونا دستیاب  ےطریق ےایسحل کیلئے  و بروقت یححص ےک
 یک طریقوں ان ساتھ ساتھ اور ۔ںہم آہنگ ہوسے  وںضتقا جدیداور  میں آسان

 مشاورت پرمراحل  کارکردگی کے جائزہ کےمنصوبہ بندی، عملدرآمد اور 
پر اثر انداز و ثقافت  سماجمقامی  خصوصا   ایسے منصوبے جو سر ہو۔میّ  بھی

خدشات ممکنہ )کوکی شرکت  وںپگرو سماجی متعلقہ ہو سکتے ہوں ان میں
چونکہ عالمی  ۔ہے سمجھا جاتا یضرور (لیے ےک مشاورت اور غورپر

برادری کے نزدیک ماحولیاتی استحکام ایک بنیادی ضرورت ہے اس 
طریقہ کار  مختصر و کو ایک واضح ورافراد سائنسدانوں اور دیگر پیشہلیے

  انجام دے سکے۔سرکام  درکار جو کم وقت میں کی ضرورت ہے اپنانے
 

 ٴ شرکاوی ایم کے تربیت یافتہ معاونین و چونکہ میں کسان  ےزیر نظر منصوب
 بھی ایک دوسرے سے )گروپوں کی شکل میں( ساتھ ساتھ آپس میںکے 

 ئلمسا اور الئحہ عمل مجوزہہے کہ  ی جاتیک توقعلیے  اس ۔سیکھیں گے
 عملدر ،تشکیل یک الئحہ عمل الہذ  ہوں گے۔  مؤثر اور پائیدارمفید، حل کے 

 ۔ےہ ناگزیرکرنا  اتفاق رائے سےباہمی  کارکردگی کا جائزہ آمد، نگرانی اور
 

 :(ORCDآرسی ڈی ) او یا (CPSWسی پی ایس ڈبلیو ) ۲ماڈل 
کا  آرسی ڈی او دوسرا ماڈل ایک تخلیقی عمل پر محیط ہے.یہ مبنی بہ تحقیق 

یہ طریقہ ایک پائیداراور مؤثر ترقیاتی پروگرام کے قیام کے لئے بہت اہم 
سمجھا جاتا ہے. اس کوشش میں کہ تمام حل طلب بنیادی مسائل اجاگر ہوں، 

اپنے تمام شرکاٴ کا برابری کی بنیاد پر احترام کرتا ہے اور ہر  آرسی ڈی او

 انتا ہے۔رکن کواس کے متعلقہ دائرہ کار میں بطور ماہر گرد
 

سے واضع ہے، زیر نظرماڈل یہ ظاہر کرتا ہے کہ  ۱جیسا کہ شکل نمبر
بع مقامی شرکاٴ ہیں جن میں خود کسان اور مختلف زرعی علوم نمعلومات کا م

میں مہارت رکھنے والے محققین اور مقامی ماہرین شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ 
باہمی تعاون اور طریقہ تمام کسانوں کو "ماہر" گردانتا ہے اور ان کے 

نظر کو فروغ دیتا ہے۔ تمام مراحل سے گزر کر سب شرکاٴ  ٴ کثیرالجہتی نقطہ
حتمی طور پر ایک متفقہ الئحہ عمل پررضامند ہوتے ہیں جو ایسے پیداواری 

نتائج کی جانب رہنمائی کرتا ہے جس کی تجرباتی سطح پر کارکردگی کا 
کرتے ہیں. متوقع مل کر ٴ جائزہ منصوبہ چالنے والی ٹیم اور مقامی شرکا

طور پر یہ تجرباتی عمل بعد میں آنے والے تحقیقاتی مرحلے کی رہنمائی 
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کرتا ہے اور اسی وجہ سے یہ تحقیق قابل تقلید سمجھی جاتی ہے. اس طریقہٴ 
کار پر عملدرآمد ہمیں امید دالتا ہے کہ اس تحقیق کے ایسے نتائج برآمد ہوں 

ذا گے جو کسانوں اور دیگر مقا می متعلقین کی ضروریات پوری کریں گے۔ لہ 
 انھیں اپنانے اور ان پرعمل دارآمد کے قّوی امکانات ہوسکتے ہیں۔

 

 تربیتی سی پی ایس ماڈل کے تحت منعقدہ مرد و خواتین کے

 اجالس
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 ( کا عمل ORCDتحقیق اور اجتماعی ترقی ) بنیادی: ۱شکل 

 (Spriggs and Chambers, 2011)ماخذ: 
 
کے طریقے میں کسانوں کی تربیت اس طرح کی جاتی ہے کہ  آرسی ڈی او

وہ درج ذیل  کیلئےخود کر سکیں۔ جس رہنمائی وہ اس سے اپنی معاونت و 
اقدامات کی پیروی کرتے ہیں. محققین ومعاونین اس طریقے کا انعقاد کسانوں 

کے عملی تعاون سے کرتے ییں تاکہ وہ اس پر عبور حاصل کرکے خود 
کی تشکیل )متعلقہ منصوبے پر عملدارآمد  آرسی ڈی او ماہر معاون بن جائیں۔

منعقد کرکے کی جاتی  کے دوران( ساالنہ اجتماعی منصوبہ بندی کے اجالس
 ہے۔

 
( اور ُمنتج )متفّق( عوامل پر مشتمل ایک CPSسی پی ایس ) (، متعدّد )پھیالوٴ

ایسا منّظم عمل ہے جو کسی مؑسلہ کے بارے میں وسیع مشاہدات وخیاالت 
اور ممکنہ حل پر بحث کرکے متفقّہ الئحہ عمل کی تیاری کی جانب بڑھتا 

 ہے۔
 
 
 
 
 
 

یقرت یعامتجا روا قیقحت یداینب

ملع دننتسم ریغ

قیقحت

ملع دننتسم

 یدنب ہبوصنم یعامتجا

پاشکرو ےیل ےک

 ہحئال یعامتجا

لمع

یقرت یراوادیپ

 ای یساکع یلمع

ہبرجت

ملع یماقم ہدعاقاب

ملع یماقم

)کلم نوریب و نوردنا( نیققحمنیقلعتم یماقم

قیقحت یداینب یقرت یعامتجا

©Australian Institute of Sustainable Communities, UC September 2009
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  : (Discovery Learning) سیکھنا بنیاد پر کیدریافت  -۳ماؒڈل 

 
 مہیاقے طری و مستنند آزمودہ کیلئےکے حل  مسائل ان کے وں کولوگ جب
 ایسے میں توجائیں ے ئکر دیآالت اور وسائل فراہم  صرف بجائے یک نےکر

 میںمنصوبے  موجودہ تا ہے.سکعمل واقع ہو  کاسیکھنےبنیاد پر کی دریافت
 التآ  سائنسی معلوم کرنے والے غذائیت میں زمینپانی اور کسانوں کو 

 ان وہ تاکہرہی ہیں دی تفصیالت مہیا کی جاابنی ے متعلقسان  اور (کٹس)
میں  آبپاشی اورتجربات کریں  عملیطریقوں پر جدید مجوزہ کے آبپاشی سے
س میں ج ،موجودہ ماڈل ۔سکیںسمجھ  وطریقوں ک آزمودہ مختلف کے بچت

 ،ہےی جاتی ک سے ئیمابغیر رہن عموما  کی تشکیل  عواملنئے امکانات اور 
دریافت کی ۔ ےہ اکردارادا کرت کلیدیایک  ہآگہی اور ذاتی تجربعلم و سابقہ

ہدایت کلی طور پر مبنی بہ کا یہ عمل دیگر رسمی اور  بنیاد پرسیکھنے
اصولوں کو  بنیادی علمی اس کا انحصارکیونکہ  ۔طریقوں سے مختلف ہے

 مخصوص ،کی دریافت پوشیدہ عوامل ،استدالل عملیدریافت کی بجاےٴ 
کا یہ  سیکھنے کرکے دریافت ۔ے پر ہےاخذ کرن سے عمومی نتائج عوامل
 موجودہہے.  دونوں اعتبار سے موزوں ،اجتماعی اور یدافران ،نظریہ

انفرادی اور  یوں کپگرو کسانکو اپنانے کیلئے  اس طریقہ کار ںمنصوبے می
 .ہے اتیپر حوصلہ افزائی کی ج سطح اجتماعی

 

)جتنم( قافتا رپ ہطقن کیا      :     )ؤالیھپ( تالیخ لدابتم

 تار ای ہفقو
ںیم

راچب و چوس

)تسشن یک حبص ای( ند الہپ

انرک لصاح تامولعم•

انرک ثحب•

شالت یک تاروست و تالایخ لدابتم•

یہدناشن یکہلئسم•

)تسشن یک رہپود ای( ند ارسود

ہزئاج یدیقنت اک ےلئسم•
باختنا اک ہگج•

لمع ہحئال•

ہقیرط اک ےیزجت رواینارگن یک یگدرکراک•
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پانی اور زمینی  ائی ضرورت کی تمام اشیٗا جن میںابتد موجودہ منصوبے میں
کارکرگی کے بمع ان کی  سائنسی ااّلت )کٹس( والےغذائیت معلوم کرنے 

متعلق مختصر 
مہیا کی تفصیالت 

اس ۔ یںرہی ہ جا
کسان  کے عالوہ

گروپوں کے لیے 
مختلف اآلت 

 عملی تجرباتپر
پیش ن کے دورا
نئے  آنے والے

 پر و مراحل عوامل
معاونت  ضروری
 ایّ ہی بھی مئاورہنما

 ۔گیجاےٴ  کی
 

یہ ماڈل سائنسی 
ااّلت اورغیر 

مداخلتی معاونت 
جب  فراہم کرتا ہے۔

کام  یکچھ عمل کسان
کی راہ ترقی کرکے 

 تو وںہ پر گامزن
کو چاہیے  معاونین
 ان سےکہ وہ 

 زیرعمل منصوبوں
کے بارے میں 
معلومات حاصل 

ش کوشیں اور کر
 ۔ ںجائزہ لی یتنقید کا عملی کامسوچ اور  اپنی بذات خود کریں کہ وہ

 
 
 
 

 دریافت کی بنیاد پر سیکھنے کے چند عملی مراحل 
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 :خواتین کی شرکت
 

خواتین کی صالحیتوں کی تعمیر پر خصوصی توجہ مرکوز  عالمی سطح پر
کے تمام منصوبوں میں  (ACIARاے آر ) ئیہونے کی وجہ سے اے سی آ 

اس سلسلے میں یہ بات خصوصی ہے،  کو یقینی بنایا جارہا یتولشم کین ا
بغیر  ئےہوپر اثرانداز  روایاتمقامی ثقافتی  کہ یہ کام ہے اہمیت کی حامل

ہم  کہ اسیج سرانجام دیا جائے۔
تے دیکھمیں پاکستانی تناظر 

خواتین سے متعلق کہ  ہیں
 ،صوبائیروایات و رسومات 

اور خاندانی  قبیلےگاؤں، 
۔ سطح پر بہت مختلف ہیں
کسی کمیونٹی )برادری یا 

کے ساتھ کام  سماجی گروپ(
کا  روایاتمقامی  وقت ےتکر

اہم  انتہائیایک  احترام اور قدر

  ہے. سمجھا جاتا اصول
 

یہ  ممکنہ حلکا ایک  مسئلےجانے کے  نظراندازکئےی شرکت کوخواتین ک
ساتھ کے  خواتین پہلے کہ  ہے

پر  سی پی ایس اور وی ایم
کا  اجالسوں یا ورکشاپوں

کر کے ان کے خیاالت  انعقاد
 کیا جائے کا اندراج و مسائل

و  ان خیاالت اس کے بعد اور
 مردوں کے ساتھ پرمسائل 

تبادلہ میں منعقدہ اجالسوں 
 ان ۔ یہٴ جاے خیال کیا
)جس میں خواتین  منصوبوں

کو چالنے ہو(  درکار راےٴ کی 
اور قابل عمل  مناسبایک کا 

 .ہے ہو سکتاطریقہ 
 

خاتون معاون کا خواتین کے اجالس میں 
 تبادلہ خیال

 

بچے  خاتون معاون کے ساتھ خواتین و
 کھیت میں عملی تربیت لے رہے ہیں
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 مطابق ےہمارے مشاہدے ک
کی  مردوں ایسا کرنے سے

نقطہٴ نظر  کے اکثریت
مسائل  متعلق خواتین سے)

مثبت  میں پر( اورخیالت
یہ اور  ےہتبدیلی آ جاتی 

کھیتی باڑی ں اور وٴ گا طریقہ
 الئحہ عمل مؑوثر سے متعلق
 ہے. تاکر ددم میں کی تیاری

 
 
 
 

 :نوجوانوں کی شرکت

کے  )مرد و عورت( ٹیکنالوجی کے اس دور میں دونوں اصناف
پانی  میں سجفوم سے دی جاسکتی ہے  ایسےکی مثال  نوجوان طبقے

شکل  ئین ئیکو کر بھر
اپنی  نے کے لیےاختیار کر

 ۔ئےپر چھوڑ دیا جاحالت 
ایسے  ااگر آپ ک لہذا
 وں سے واسطہ پڑ جاتاکسان

جو ٹیکنالوجی کو پسند  ےہ
اس تک ان کو نہیں کرتے یا

 ہےرسائی حاصل نہیں 
 دمر)توآپ کچھ نوجوان 

پانی سی کو  (وعورت
، یتصویر نگارمتعلق 

ہانیاں لکھنے اور سنانے ک
اپنے ساتھ  کیلئےٖوغیرہ 
میں مدعو  یا اجالسوں ں اپنی ورکشاپوںیانہکر سکتے ہیں۔ شامل 
 ی، خیاالت کسراہیں پر حسط کی برابری وکت کشر ان کی ،کریں

 سے و صالحیتوں ان کی توانائی تاکہ یںحوصلہ افزائی کر
 .کیا جا سکے ہداستفابھرپور

خاتون بچے کے ساتھ اپنے گھر ایک 
سبزیوں کے پالٹ سے جڑی میں 

 بوٹیاں تلف کر رہی ہے

ایک نو عمر لڑکا اپنی نئی کاشت کردہ 
فوٹو لے  سے فون ئلموبا کاسبزیوں 
 رہا ہے۔
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گوبھی کی کھیلیوں پرکاشت شدہ 
 آبپاشیفصل کی 

 

غیر موسمی سبزیوں کی کاشت اور 

 انہیں موسمی اثرات سے بچاؑو کا طریقہ 

لیزر لیویلر آبپاشی کی بچت کے لیے 

 سے کھیت ہموار کیا جا رہا ہے

دو بچے کھیت 
سے مٹی کے 
نمونے لینے 

میں حصہ لے 

 رہے ہیں۔

باغ  ایک نوجوان لڑکا کنوں کے
کی  میں لگے فل سٹاپ

کا معائنہ کر رہا ہے  کارکردگی
 ۔ہیں



 

 

 
 تعلیم وتربیت کا طریقہ( مربوطکسانوں کی معاونین کیلئے رہنماٴ کتابچہ ) SOFT)فٹ )اس

 

 

16 

 :دیگر متعلقین کی شرکت
اگر ہم زمین، پانی اور آبپاشی کے انتظام میں پائیدار تبدیلی حاصل کرنا 

 بھیلوگوں کو یگر متعلقہد ےچاہتے ہیں تو ہمیں کسانوں کے عالوہ بہت س
مختلف  پرخدشات مسائل اور  تاکہ ۔و گیکی ضرورت ہ کرنے عمل شامل

 جا سکے۔ ایکغور سے اور تمام ممکنہ پہلوؤں زاویوں
 

کے لحاظ سے  حیثیت ے نقطہٴ نظر وکو اپن امور پانی سے متعلقہر شخص 
میں نمی کی پیمائش  زمینجنہوں نے  ،انجینئرز ایسے پانی کے ؛دیکھتا ہے

ہے کہ ہر کسان پانی  لگتااچھا و، کوایجاد کیا ہ آلہ کے لئے ایک حیرت انگیز
 ؛اپنے کھیتوں میں نصب کرےاس آلے کو کے استعمال میں کمی کے لئے 

کے اہل کار جو نہروں سے پانی کے اخراج کی  و آبپاشی محکمہ انہار
کسان اسے  ں اسے مختلف انداز سے دیکھتے ہیں؛منصوبہ بندی کرتے ہی

 ڈیلر)زرعیسے متعلق زراعت  پانی کی قلت کے طور پر دیکھتا ہے؛
کے سوچتا ہے کہ اگر کسان پانی کی بچت  (کرنے واال فروختت ضروریا

کا حدف پورا  فروختزیادہ سے زیادہ  کی کھاد اپنی ہوتو ریقے اپناتے ہیں ط
 نہیں کر سکے گا۔

 
 اور ہر نقطہٴ نظر ہےکے متعلق مختلف  ےایک مسئل سا اکسی ک لہذا، ہر
ان میں چنانچہ ۔ رکھتا ہے ئےاو ر خیالتمختلف  کے لئےکے حل  سکوئی ا

اور پائیدار حل نہیں  قصدبام کا لےمسئ طور پر( اسنفرادی )ا سے کوئی بھی
 .ے سکتاد
 
جس  – جاتا ہے گردانامسائل" کے طور پر  شیطانیقسم کے مسائل کو " اس

 چنانچہ تمامحل۔ متعدد  مطابقکے خیاالت  روا ٴ آرا متعدد ہے کا مطلب
کواکٹھا کیا رکاٴ ضروری ہے کہ سب ش ۓیاختالفات کو بے نقاب کرنے کے ل

ہوں جو تمام  فقّ حقیقی حل پر متّ ایسے  کر ایکجل  سب ملجائے تاکہ 
 ہو۔ قابل عملاور متعلقین کے لئے اقتصادی طور پر مؤثر

 

قسم  و مختلف عددورکشاپوں میں متّ  ضروری ہے کہکیلئے  اسی وجہ سے آپ
دیگر دیہاتی، پانی کے و ہمارے پاس کسانیں۔ کو مدعو کر ٴ کے شرکا
سائنسدان، فصلوں کے ماہرین، معاونین اور سماجی زمین کے انجنیئرز، 

ہر ضلع میں دیگر متعلقہ  ان کے عالوہ۔ سائنسدان پہلے سے ہی موجود ہیں
اور  چاہیے اآپ کو سوچن بارے میںجن کے  یںو تے ہمقامی لوگ موجود ہ

 ضرور شرکت کی دعوت میںانہیں ہر گاؤں میں کم سے کم پہلی ورکشاپ 
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پہلو پر غوروخوض اور بحث و ہرممکنہ کے  تاکہ درپیش مسئلے ےٴ دی جا

قابل عمل قابل حاصل اور  یں جویے جائحل تالش ککر کے ایسے ہ مباحث

 ہوں

 

کی آبپاشی پر کسانوں
ی تربیت کے لیے مقام

(جرگہ)شرکاٴ کا فورم 

زرعی 
محققین

محکمہ 
زراعت 

(توسیع)

کسان

مرد و )
(خواتین

زرعی 
ڈیلر

کھاد۔ بیج۔)
زہریں۔ آالت

(وغیرہ

محکمہ
وآبپاشی

زرعی 
انجنیرنگ

زرعی 
قرضہ 

دینے والے 
ادارے

زرعی 
اجناس کے 
کاروباری 
حضرات

معاونین

مرد و )
(خواتین

مقامی 
سماجی و 
غیر 

سرکاری 
تنظیمیں

سرگودھا میں "آبپاشی پر کسانوں کی تربیت کے لیے مقامی متعلقین 
 )اسٹیک ہولڈر(" کا اجالس
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یا فارمر انٹگریٹڈ لرننگ  طریقہ تعلیم و تربیت کا مربوطکسانوں کی 
  :)فلم( ماڈل

 
( اور وی ایم CPSسی پی ایس )کسانوں کی تربیت کا دارومدار چونکہ 
(VM)  ماڈلز میں کچھ( مشترکہ نقاط اور ڈی ایلDL ) آزمودہ ماخوذسے 
طور پر ایک منطقی  اکرن میں ضمّ  FILMکو  تینوںپر ہے۔ لہذا ان  عوامل
چنانچہ آپ کو کچھ بھی نیا سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے  ۔ہے قدمدرست 

 نا ہے.کر یکجا ( کوطکے )قابل عمل نقا ماڈلز بلکہ صرف ان سب
 

 
( یا "اثاثہ کی بنیاد ABCDبیسڈ کمیونٹی ڈویلپمنٹ ) اور ایسٹّ  (FILM) فلم

میں   (ABCD)اے بی سی ڈی ۔تعلق ہے بہت قریبیپر سماجی ترقی" میں 

ے اور یہی نظریہ ہ اتا جاناتمام کمیونیٹیز کو مساویانہ طور پر قابل قدر گرد
 کے لیےنے نظر رکھمیں مدّ  اجالسوں کردہ ( کے تحت منعقدFILM)فلم 

 تمام کہ آپ ورکشاپ میں شریک کیلئےظہار اس اجا رہا ہے۔ تجویز کیا 
دیگرشرکأ کو قدر اور احترام دیتے ہیں، آپ ورکشاپ کا آغاز  اور وںکسان

اقتصادی حیثیت کی  شخصسرگرمیوں سے کریں جن سے ہر ایسی مختصر 
کی مشق اسکی  اے بی سی ڈیذیل میں دی گئی  ہوں۔اور ذاتی خوبیاں اجاگر 

 قین دھاتوں میں کسانوں کیایک مختصر ترین شکل ہے جسے سماجی محقّ 
 ،ا  مختصر ،استعمال کرتے ہیںکیلئے حیثیت کے اندراج  اقتصادیسماجی و 

برابر کو ٴ تمام شرکا کےورکشاپ  دیتی ہے اور بہتر نتایجٴ  حکمت عملی یہ
 ۔ےتی ہدیعزت قدرو

 

یرادمظن یک تمیقوردق
(Value Management)

لحاک ہلئسم ےس نواعت یمہاب
Collaborative Problem Solving

انھکیس ےکرک تفایرد

Farmer Integrated Learning Model ہقیرط اک تیبرت و میلعت طوبرم یک ںوناسک
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( میں یکجا  FILM)ان تینوں ماڈلز کو فلم ورکشاپ کے انعقاد سے قبل 

چند سرگرمیوں پر  یئذیل میں دی گکے لیے کو سمجھنے  تیّ افاداورکرنے 
 خصوصی توجہ درکار ہے:

 

 ورکشاپ سے پہلے تحقیق:
 

 :نشاندہیسرسری  مسائل کی ۔۱

سے پہلے آپ  وںکسانوں کے ساتھ باقاعدہ مالقات کی سطح پرں ٴ گاو
محققین کے ساتھ مل کے ایک سرسری سروے کے ذریعے متعلقہ 

پانی  . مثال  کا اندازہ کر سکتے ہیں لئمساضلع میں کسانوں کو درپیش 
نکاسی آب اور حفظاں ل اور ناقص انتظامات، ئاور آبپاشی کے مسا

فصلوں کی کم پیداوار، لڑکیوں  ،سر نہ ہوناصحت کی ضروریات میّ 
آپ  کام کے آغاز سے پہلے لہذا، تعلیم وغیرہ وغیرہ۔یاری غیر معکی 

کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مسائل کیا ہوسکتے 
حل  ےاور ان مسائل ک ؟کن مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے خودکو آپ ؟ہیں

 ؟کرسکتا ہے فراہم میں کون مدد

 آدھا بھرا ہوا گالس

 )میّسر وسائل( 

 آدھا خالی گالس

 ضروریات()درکار وسائل یا 

 درکار وسائل یا ضروریات

 میّسر وسائل
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مویشیوں کو نہالنے اور پانی 
 پالنے کا ناقص جوہڑ

زدہ زمین سے متاثرہ تھور 

 گندم کی فصل

طریقہ  نا ہموار کھیت میں سیالبی
 آبپاشی سے پانی کا ضیاع

 

گالب کے کھیت میں سیالبی 
 طریقہ آبپاشی سے پانی کا ضیاع

ں کے سکول میں بنیادی  ایک گاوٴ

 تعلیمی ضروریات کا فقدان

زمینی پانی کے نلکے کے گرد 
 مضر صحت ماحول
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 :جائزہ شرکاء کا۔ ۲
 تمام شرکاء کی شناخت کریں 

o کن کے پاس معلومات ہیں؟ 
o فیصلے کرنے والے کون ہیں؟ 
o کن کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ 
o کن کو نقصان پہنچ سکتا ہے؟ 

 

 :معلومات)دیگر( متعلق  ےں کٴ ضلع اور گاو۔ ۳
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 

 ورکشاپ کی ساخت:
 پہال دن )یا صبح( کی نشست

 جان یاپن ( پہچانABCD )کا تعارف 

 دینا آگاہی 
 مباحثہو بحث 
 خیاالت کی نشاندہینئے جدید و 
 ضاحتکی شناخت اور و مسائل 
 درجہ بندی یمسائل کی ترجیح 
 نئے خیاالت کی تخلیق  کیلئےئحہ عمل ال 

 ( طاقت، کمزوریاں، مواقع اور خدشاتSWOTکا تجزیہ ) 
  ئی وعکاسیدہرابچار اور و سوچمزید 

 
 دوسرا دن )یا دوپہر( کی نشست:

 ادراک کرنا صحیح امسئلے )پر مزید غوروخوض( ک 
 غوروخوض دوبارہخیاالت پر  نئے 
 تیار کرنا ئحہ عملال 
  سونپناں اکی ذمہ داری ئحہ عمل(ال)کام شرکاٴ میں 
  پر معلومات فراہم کرنے کا طریقہ بنانا منصوبہ کی کارکردگی 
 (کیلئے ذمہ داریوں کا تعین کرنا )منصوبہ کی کارکردگی جانچنے 

 
 ( ڈی ایلDLماڈل کی بنیاد پر ) ئحہ عمل کی تیاریال 
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 :و ترکیب کی تفصیل کار ٴ طریقہ
 کی نشست (صبحپہال دن )یا 

 
 معاون کا کردار

وں میں تقسیم پگرو تین سے چاراراکین پر مشتمل  چار سے پانچکو  ٴ ۔ شرکا۱

 کریں۔
 
مثالّ کسان،  –بیٹھے اراکین کو مخلوط ہونا چاہئے  وپ میں۔ ایک گر۲

کا تعلق کسی ایک ادارے یا تنظیم سے نہیں  ان ترجیحا   -وغیرہ  معاون، محققّ 
 ہونا چاہیے۔

 
سے ان کے اثاثے اور دیگر  شرکاٴ چند بنیادی سواالت کے ذریعے آپ  ۔۳

 سکتے ہیں۔ حاصل کرمفید معلومات 
 

اپنے متعلق کو  اکینار یگرکے د وپگر  کہیں کہ سے۔ ہر فرد لفا
کے لوگ  گاؤں)اس میں صرف متعلقہ فراہم کرے درجہ ذیل معلومات 

 :کو حصہ لینا چاہیے( ٴ ہی نہیں بلکہ تمام شرکا
 

i. نام کیا ہے؟ 
 

ii.  دوکانداری وغیرہ( یا کرتا ہے؟ )مثالّ مالزمت، کاشتکاریکام وہ کیا 
 

iii. کرنا کام کرتے ہوئے( کیا  میں گاؤں )یا شیئکا رہاگاؤں  بطور وہ
 تا ہے؟پسند کر

 
iv. ہے؟ میں ماہر امک کس وہ 
 

کے جوابات دیں آ پ ان  ivاور  iiiب۔ جیسے جیسے شرکاٴ سوال نمبر 

۔ اس ئیںمعلومات کوفہرست کی شکل میں کسی چارٹ یا بورڈ پرلکھتے جا
طرح آخر میں آپ کے پاس گروپوں میں شامل تمام لوگوں کے اثاثوں کی 

 فہرست میّسرہوگی۔
 
 جانتے ہیں کتنا کچھ اندازا   ہم مسئلے کے بارے میں جوزہم ۔۴
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پیش  سےذرائع و انداز مختلف یہ  - نے کا طریقہپیش کرمعلومات  ۔لفا
کمپیوٹر پر پاور پوائنٹ پریزنٹیشن، ویڈیو یا  جیسے -سکتی ہیں کی جا

 فلم، تصاویر وغیرہ.
 

ب۔ یہ وہ معلومات ہیں جو ہمیں متعلقہ گاؤں اوروہاں پر پانی کی 
صورتحال کے بے میں جانکاری دیتی ہیں، یعنی یہ وہ تحقیق ہے جو 

 تیاری کیلئے انجام دی۔آپ نے ورکشاپ کی 
 

 معاون کا کردار

۔ گروپوں کے معاونین اس امر کی وضاحت کریں کہ حاصل کردہ معلومات ۵
درپیش مسائل کی نمائندگی کرتی ہیں )ممکن ہے یہ معلومات متعلقہ گاؤں کے 

ہوں۔ مگر یہ خدشہ مزید بحث و مباحثہ سے ہی  یںمسائل کی عکاسی نہ کرت
اجاگر ہو گا(۔ شرکاٴ آپس میں اور متعلقہ معاون کے ساتھ معلومات پر تبادلہ 

خیال کریں تاکہ واضع ہو سکے کہ مختلف معلومات ان کے نزدیک کیا معنی 
ایک کسان، ایک انجینئر اور پالیسی ساز ایک ہی مسئلے کو  رکھتی ہیں۔ مثال  

گ الگ نقطہ نگاہ سے مختلف انداز میں دیکھتے ہیں۔ لہذا یہ موقع اپنے ال
 کو آپس میں تبادلہ خیاالت کا ذریعہ فراہم کرتا ہے۔ ٴ تمام شرکا

 
)فردا   ۔ اگلے مرحلے میں معاون، ایک گروپ میں بیٹھےتمام شرکاٴ سے۶

 کہے۔ کیلئےمسائل وخدشات کی نشاندہی کرنے فردا ( 
 
و خدشات اور تبصروں وغیرہ پر مشتمل تمام بحث و  ۔ متعلقہ معاون، مسائل۷

 مباحثہ کو کاغذی چارٹ پر درج کرکے ریکارڈ کے طور اپنے پاس رکھے۔
 

 کردارکا  شرکاٴ 
۔ پھرشرکاٴ مسائل کی ترجیحی درجہ بندی کیلئے رنگدار ستاروں یا نقطوں ۸

زیادہ اہم، نیال برائے درمیانی اہمیت واال،  کا استعمال کریں )سرخ برائے
 سبزبرائے کم یا معمولی اہمیت واال(۔

 

۔ شرکاٴ سے کہا جائے کہ وہ ایسے تصّورات وخیالت پر توّجہ دیں جو بڑے ۹
یا درمیانے درجے کے خدشات کو درپیش ممکنہ رکاوٹوں ومشکالت کی حل 

 میں مددگار ہو سکتے ہوں۔
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طاقت، کمزوری، کہا جائے کہ وہ اپنے خیاالت کا سے  ٴ ۔ اس کے بعد شرکا۱۰
کی بنیاد پر تجزیہ کریں۔ ہر گروپ ان کا اندراج کاغذی  مواقع اور خدشات

 چارٹ پر کرے۔

 

 کمزوری طاقت

 خدشات مواقع
 

( کی پہلی دو ترجیہات )درجہ اّول اور درجہ SWOT۔ ہر گروپ سواٹ )۱۱

دوئم( کو کاغذی چارٹوں پر الگ الگ چسپاں کر کے دیوار پر آویزاں کرے 
تاکہ دوسرے گروپوں کے اراکین بھی ان کو دیکھ سکیں اور تقابل کرسکیں 

کہ ہر گروپ نے انفرادی طور پرکیا نتائج اخذ کیے ہیں۔ اس کے بعد 
اور  اتفاقیروپوں کے اخذ کردہ نتائج کے ورکشاپ کا معاون مختلف گ

ں پر بحث کروائے۔   اختالفی پہلووٴ
 

 کردارکا  شرکاٴ 

۔ ہر فرد فیصلہ کرے کہ عملی کاروائی کیلئے کون سے خیاالت )ترجیحی ۱۲
اعتبار( سے درجہ اّول اور کون سے درجہ دوئم پر ہیں۔ اس کے لیے ہر 

اور ایک سبز رنگ کا  شخص کو ایک نیلے رنگ کا اسٹیکر )ترجیح اّول(
.یاسٹیکر )ترجیح دوئم( متعلقہ خانے میں لگانے ک  لئے دیا جاےٴ

 
 ر۔معاون کا کردا

۔ اس کے بعد معاون کسی رکن کو نیلے اور سبز نقاط )اسٹیکرز( کی ۱۳
پہلے اور دوسرے درجہ کی کیلئے بالےٴ تاکہ عمل درآمد کیلئے گنتی 

 ترجیحات کی شناندہی ہو سکے۔
 

 کردارکا  شرکاٴ 

۔ ورکشاپ کے شرکاٴ سے راےٴ لی جاےٴ کہ وہ معاون کی تشخیص سے ۱۴
 نہیں ہیں۔ ہیں یا متفقّ  متفقّ 

 
نوٹ: یہ ایک عمومی ڈھانچہ ہے، جس میں ورکشاپ کی کاروائی کے آگے 

 بڑھنےاور نئے خیاالت سامنے آنے پر نظر ثانی کی جا سکتی ہے۔
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ے یی کام ہو چکا ہے اس لچونکہ کارکردگی کی منصوبہ بندی پر پہلے ہ
 جائے گی دوسرے روز کی کاروائی تھوڑی سی مختلف ہو

 
 دوسرا دن )یا دوپہر( کی نشست

یہ نشست اس وقت منعقد کریں جب تسلّی ہو  – کی نشستدوسرا دن )یا دوپہر
جاےٴ کہ ہر فرد کو گزشتہ دن یا نشست کی کاروائی کے بارے میں غور 

 وخوض کا پورا موقعہ مل چکا ہے(
  
، کوئی نئے ۱ ۔ شرکاٴ پہلے دن کے تشکیل کردہ گروپوں میں رہتے ہوےٴ

 ابھرنے والے خیاالت پر بحث کریں۔
 
ممکن ہے  –پرعمل کریں  ۱۴سے  ۱۲پھر مرحلہ نمبر کیلئے ۔ اتفاق راےٴ ۲

کی طے شدہ پہلی اور دوسری سطح کی ترجیحات  ۱۲یہاں پر مرحلہ نمبر 
 یں۔ئتبدیل ہو جا

  
 ئحہ عملال ن کی ہوئی دو سرکردہ ترجیحات کے لیےپر متعیّ  ہ طور۔ متفقّ ۳

 تیار کریں۔
 
 ترجیحات کی ترتیب قائم کی گئی؟ –کیوں  ۔ا

 کیا جا رہا ہے؟ –کیا  ب۔
 کیا جارہا ہے؟ –کب  پ۔
 کیا جارہا ہے؟ –کہاں  ت۔
 دیکھنے کا ذمہ دار ہے کہ یہ ہو رہا ہے؟ –کون  ٹ۔

 
 الئحہ عملمنصوبہ کی کارکردگی جانچنے اور معلومات فراہم کرنے کا کا ۔ ۴
 معلوم کریں گے کہ اس نے کام کیا یا کام نہیں کیا؟ –کیسے  ۔ا

 معلومات لینے کی ضرورت ہے اگر کام کیا ہے تو؟ –کیا  ب۔
 ہم اپنے منصوبے کا جائزہ لیں گے؟ –کب  پ۔
 ذمہ دار ہو گا؟ –کون  ت۔

 

  تیار کر لیا، مثال کے  ئحہ عملالایک بار جب آپ نے منصوبہ کا
طور پر "پانی کے استعمال کو کم کرنے کے لئے کچھ نئے اآلت کی 

اور اس کام کی انجام دہی کیلئے شرکاٴ کی ذمہ داریوں کا  آزما ئشں"
تعین کر لیا تو آپ مختلف اآلت اور تکنیکات کی کارکردگی کے 



 

 

 
 تعلیم وتربیت کا طریقہ( مربوطکسانوں کی معاونین کیلئے رہنماٴ کتابچہ ) SOFT)فٹ )اس

 

 

26 

ماڈل کی بنیاد پر( کے لئے کسانوں کے ساتھ  عملی مظاہرہ )ڈی ایل
کھیتوں میں کام کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ اس طرح منتخب کردہ 
اآلت کی صحیح تنصیب اور کارکردگی واستعمال کے بارے میں 

 کسانوں کی تعلیم وتربیت کریں۔
 
o  ڈی ایل ماڈل کے طریقوں پر عملداری سے کسانوں کو آالت کے

 نے میں مدد ملے گی۔استعمال اور تجربات کر
 

  اس کے بعد آپ کسانوں کو باقاعدگی سے ان کے کھیتوں میں جا
کرملیں۔ تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ کس طرح آگے بڑھ رہے ہیں، 
انھوں نے کیا سیکھا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور ڈی ایل ماڈل کی بنیاد 

پرانہیں وقت اور موسم کے مطابق فصلوں اور آبپاشی کے نظام کے 
ں پر بھی علم وآگہی دیں۔دیگر   پہلووٴ

  

  پھر جیسے جیسے نئے مسائل پیدا ہوں یا کسان نئے مسائل کے بارے
میں بات کرنا شروع کریں تو آپ ایک اور مکمل ورکشاپ کا اانعقاد 

یہ عمل تقریباّ ایک سے ڈیڑھ ماہ )چار سے چھ ہفتوں( کے  –کریں 

 وقفے کے بعد ایک بار ہونا چاہیے۔
 

  نئی ورکشاپ میں اوپر دیئےگئے تمام عوامل ومراحل کی پھر، اپنی
 پیروی کریں۔

 
ورکشاپ سے پہلے، ریسرچ کے مرحلے پر، آپ لوگوں کو گاؑوں کی ان 

جگہوں یا چیزوں کی تصاویر بنانے کے لیۓ کہہ سکتے ہیں جنہیں وہ پسند 
یا ناپسند کرتے ہوں۔ جیسا کہ ان کے کاشتکاری کے طریقے، آبپاشی کے 

غیرہ وغیرہ۔ اگر وہ یہ تصاویر اپنے موبائل فون سے بنا کرآپ کو طریقے و
ورکشاپ سے پہلے بھیج دیں تو آپ ان میں سے چند اہم نمائندہ قسم کی 

تصاویر کو نمونے کے طور پر منتخب کرکے ورکشاپ میں دکھا سکتے ہیں۔ 
 تصویر بنانے والے کو آمادہ کریں کہ وہ آپ کو بتاےٴ کہ اس کی تصویر کس
چیز کے متعلق ہے یا کیا کہانی سناتی ہے۔ اور دکھایا گیا معاملہ کیوں کر 

)ماحول وسماج  visual ethnographyایک مسئلہ ہے یا اثاثہ ہے۔ یہ 

کی نظر ثانی شدہ شکل ہے جس سے لوگوں کواپنے ساتھ  شکل(کی بصری 
شریک کرنے میں مدد ملتی ہے ۔ یہ طریقہ، خصوصا  دونوں اصناف کے 
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نوں )مرد وعورت( کی اجالسوں اور منصوبے سے متعلق دیگر امور نوجوا
 میں شمولیت کے لئے مفید ہو سکتا ہے۔

 
کے )  Ethnography) Visual تصویرکشیماحول وسماج کی بصری 

 valueویلیو چین ) استعمال سے آپ کسانوں کی پیدہ کردہ متعدد اجناس کی
chain کی ےسلسل ےعوامل ک( یا "قدر و قیمت میں اضافہ کرنے والے "

ہ کے ئزجا (SWOTسواٹ )مرحلہ وار تصاویر بنا سکتے ہیں اور ایک 

ذریعے انھیں یہ سمجھنے میں مدد کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے ویلیو چین 
کے نظام کو بہتر طور پرچال سکتے ہیں اور انھیں کن کن مراحل پر کیسی 

 کیسی مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ 
 

ہفتوں کے بعد  چار سے چھگا کہ آپ کسانوں کے ساتھ ہراس کا مطلب یہ ہو 
منعقد کریں گے۔ اور ڈی ایل  (session)اجالس ایک طویل دورانیے کا 

ماڈل کی مدد سے )کسانوں کے ساتھ کھیتوں میں کام کرنے کے( آپ کے 
اس کا مطلب یہ ہو گا  دوسرے دوروں کے دورانیے مختصر ہو جائیں گے.

قوں اور ان کی کارکردگی کے بارے میں "بر کہ کسان نہ صرف نئے طری
وقت" سیکھ پائیں گے بلکہ وہ سیکھنے کے طریقہ کار )ماڈل( کو بھی سمجھ 

 سکیں گے۔
 

ےہیں تو اس سلسلے میں ان کہ اگر کچھ کام دیگر شرکاٴ کے ذمّ  یاد رکھیے

کی کسانوں سے مالقات، حوصلہ افزائی اور رہنمائی کرنا بھی آپ کی ذمہ 
 شامل ہے۔داری میں 

 
اور مرد و خواتین کسانوں اور  مزید بہتر طور پر سمجھنے کو فلم ماڈل نوٹ:

ی ئعدد تفصیلی مثالیں پیش کی گ دوذیل میں  معاونین کی سہولت کے لیے
 ہیں۔
 

--------------------- 
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 کنوں کے باغ کی دیکھ بھال اور آبپاشی: ۱مثال نمبر 

 

 متعلقہ معلوماتشرکاٴ کا تعارف اور : ۱مرحلہ 

 ربیع )سرما(: موسم۔      ایس بی ۸۸چک نمبر: گاؤں۔      سرگودھا: ضلع

 اجالس کا آغاز: تالوت قرآن پاک سے

عمر  تعلیم نام
 )سال(

 و پیشہ
 مہارت

رقبہ 
 )ایکڑ(

 امید و خواہش

اصغر 
 علی

زراعت و  50 مڈل
 مال مویشی

 زیادہ پیداوار و منافع 2.5

تصور 
 حسین

زراعت و  53 ایم اے
 مال مویشی

جدید و منافع بخش زراعت  10
اور قدرتی ماحول کی 

 حفاظت

غضنفر 
 علی

زراعت و  66 میٹرک
 مال مویشی

پانی کی منصفانہ تقسیم  3
 اور کمی کو دور کیا جاےٴ 

عظمت 
 ہللا

زراعت و  40 ایف اے
 مال مویشی

جدید طرز کاشتکاری میں  5
 ئلتربیت اور مالی وسا 

 پرائمری عبد ہللا
 

زراعت و  60
 مال مویشی

معیاری بیج، کھاد اور  5
 زرعی زہروں کی فراہمی

محمد 
 اشرف

زراعت و  45 میٹرک
 مال مویشی

پانی کی فراہمی اور  17
زرعی اجناس کی قیمتوں 

 میں اضافہ

محمد 
 عثمان

زراعت و  35 میٹرک
 مال مویشی

جدید زرعی اآلت اور  12.5
طریقہ کاشت کے ذریعے 

 کمی پر قابو پانا پانی کی

محمد 
 عرفان

زراعت و  30 ایف اے
 مال مویشی

نہری پانی کی باقاعدہ  13
 ترسیل

قیصر 
 ندیم

 پرائمری
 

زراعت و  37
 مال مویشی

الگت میں کمی، پانی کی  1.2
 فراہمی

شہزاد 
 مختار

زراعت و  37 میٹرک
 مال مویشی

کم پانی سے کاشتکاری  10
کے متبادل و مستند 

آگہی اور طریقوں سے 
 عملی تربیت
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 مسائل کی نشاندہی: ۲ مرحلہ
o پانی )نہری( کی کمی 
o زیادتی( کی ٹیوب ویل کا پانی ناقص )پانی میں نمکیات 
o  )ناہموار زمین )کھیت 
o بھل صفائی باقاعدگی سے نہیں ہوتی .ناپختہ )کچھے( کھالے 
o ہے )کوئی منصوبہ بندی نہیں کرتا(۔ یجات کیضرورت  آبپاشی بغیر 
o  یا  گدھیڑری )ملی بگکنوں کے باغ  میں (Mealybug ۔ پھول کی مکھی۔

کی بیماری(۔ فروٹ Gummosis پودوں سے گوند نکلنا یا )گموسیس یا 
 کے مسائل فالئی )پھل کی مکھی(

o  گوبھر کی کھاد ضائع ہو جاتی ہے 

 :باہمی مشاورت سے منصوبے کا چناوٴ 
 بچت کے مربوط طریقےکنوں کے باغ کی دیکھ بھال اور آبپاشی میں 

 

( یا "اثاثہ کی بنیاد پر سماجی ABCDایسّٹ بیسڈ کمیونٹی ڈویلپمنٹ ) :۳مرحلہ 
 ترقی"

 
 
 
 
 

 

 زرعی زمین •
 کنوں کے باغات •
لئے نہراور ٹیوب ویل کے یآبپاشی ک •

 پانی کی دستیابی )محدود مقدار(
 کے روائتی طریقے باغبانی •
 تجربات کی صالحیت •
 کے روائتی اآلت باغبانی •
  نروہ علم ،مقامی معلومات •
بیماریوں اور نقصان دہ حشرات کے  •

 تدارک کے کیمیاوی طریقے
 کام کرنے کی صالحیت •
 فیصلہ کرنے کی طاقت •
 لیے آمادگییپیداوار میں بہتری ک •

 جدید زرعی مشینری اور اآلت •
 پانی کی کمی نہری لئےیک آبپاشی •
 مہارت علم ولئے یک آبپاشیجدید طریقہ  •
بیماریوں اور نقصان دہ حشرات کی  •

پہچان، وجوہات اور تدارک کے مربوط 
 طریقے

اور کیڑے مار  یںبیج، کھاد یمعیارغیر •
 برمارزہروں کی 

 ناہموار کھیت •
 غیر معیاری زیر زمین پانی۔ •
کنوں کے باغات کی دیکھ بھال سے  •

 ۔معلومات و تربیتجدید متعلق 
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 بندی )راےٴ شماری سے(مسائل کی ترجیہی درجہ : ۴ مرحلہ
)زیادہ اّول  مسائل

 اہمیت واال(
دوئم 

)درمیانی 
 اہمیت واال(

)کم سوئم 
اہمیت 
 واال(

 پانی )نہری( کی کمی

 

  

ٹیوب ویل کا پانی ناقص )پانی میں 
 نمکیات کی زیادتی(

   

 ناہموار زمین )کھیت(

 

  

صفائی  بھل .ناپختہ )کچھے( کھالے
 باقاعدگی سے نہیں ہوتی

   

آبپاشی بغیر ضرورت کی جاتی ہے 
 )کوئی منصوبہ بندی نہیں کرتا(۔



 

  

 کنوں کے باغ  میں گدھیڑری )ملی بگ
۔ پھول کی مکھی۔ Mealybug) یا 

 پودوں سے گوند نکلنا یا )گموسیس یا 
Gummosis کی بیماری(۔ فروٹ فالئی

 مکھی( کے مسائل)پھل کی 



 

  

    گوبھر کی کھاد ضائع ہو جاتی ہے
 دو ترجیہی مسائل:

 کا استعمال وںمستند طریقو آبپاشی کے متبادل  کیلئے ۔ پانی کی کمی سے نمٹنے۱
 ۔ بیماریوں اور نقصان دہ کیڑوں کا سدباب۲

 
 
 
 
 
 
 
 

Major Problems Identification by VotingMajor Problems Identification by Voting
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 زیادتی سے منسلک کنوں آبپاشی کی بچت اور زمین میں نمی کی :۵ مرحلہ

 کی بیماری پر قابوپانے )Gummosis(کے پودوں میں گوند یا گموسیس 
 ئسسزتقابلی تجزیہ یا سواٹ اناال  مجوزہ تخلیقی عوامل و خیاالت کا کیلئے

)SWOT Analysis( 
 :مجوزہ تخلیقی عوامل و خیاالت

 بنا کرآبپاشی کرنا (Basin۔ پودوں کے گرد دور یا بیسن )۱

 زمین میں نمی معلوم کرنے والے جدید اآلت کی مدد سے آبپاشی کا فیصلہ۔ ۲
 ۔ ڈرپ سے آبپاشی۳
 سے زمین میں نمی محفوظ کرنا ملچنگ ۔۴
 ۔ باغ کے کھیت کو لیزر لیولر سے ہموار کرنا۵

 SWOT) زہئجاتقابلی کی بنیاد پرخیاالت کا  مواقع اور خدشات ،یطاقت، کمزور

Analysis) 

 بنا کرآبپاشی کرنا (Basinکے گرد دور یا بیسن )ا۔ پودوں 

 خدشات مواقع کمزوری طاقت

  باغ و زمین
 میّسر

  کسانوں میں
 باہمی تعاون

  نئے تجربات
کیلئے آمادگی 
 اور صالحیت

 مناسب مشینری 

  درکار افرادی
 قوت

  اخراجات کیلئے
 رقم کا بندوبست

 اضافی وقت 

 ناہموار کھیت 

 پانی کی بچت 

  ٹیوب ویل کے
اخراجات میں 

 کمی

  گوند کی بیماری
 )گموسیس

Gummosis )
 کا تدارک

  جڑی بوٹیوں
 میں کمی

  پانی کی کھیلیوں
پر اضافی فصل 

)سبزی( کی 
 کاشت

  زہروں کے
اخراجات میں 

 کمی

  پودوں کو
ضرورت کی 

مطابق پانی نہیں 
 ملے گا۔

  خشکی سے
پودے مر جائیں 

 گے

  پیداواری الگت
 میں اضافہ ہو گا

 آمدن میں کمی 
 ہو گی
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 ۔ زمین میں نمی معلوم کرنے والے جدید اآلت کی مدد سے آبپاشی کا فیصلہ کرنا۲

 خدشات مواقع کمزوری طاقت

  باغ و زمین
 میّسر

  کسانوں میں
 باہمی تعاون

  نئے تجربات
 کیلئے آمادگی

 اآلت و  نئے
ٹیکنالوجی 
سیکھنے کا 

 شوق

 اآلت و  نئے
ٹیکنالوجی کی 
 بروقت فراہمی

 اآلت کے 
استعمال میں 

 تربیت

 اضافی وقت 

  آبپاشی کے
روائتی طریقوں 

 کو چھوڑنا

  جدید اآلت و
تربیت کا 

پراجیکٹ سے 
 مہیا ہونا

  پانی کی بچت 

  ٹیوب ویل کے
اخراجات میں 

 کمی

  مناسب آبپاشی
سے پودوں کی 
بیماریوں میں 

 کمی

  مناسب آبپاشی
سے اخراجات 

 میں کمی

  اآلت کی بروقت
 فراہمی

  مناسب بروقت
 تربیت

  فنی خرابی کی
صورت میں 
 درکار سہولت

  تربیت کیلئے
 وقت

  ان پڑھ کسانوں
کو جدید اآلت 
کے استعمال 

 میں دقّت

 ۔ ڈرپ سے آبپاشی۳

 خدشات مواقع کمزوری طاقت

  باغ و زمین
 میّسر

  کسانوں میں
 باہمی تعاون

  نئے تجربات
 کیلئے آمادگی

 ٹیکنالوجی  نئی
سیکھنے کا 

 شوق

  الگتابتدائی 

  استعمال کیلئے
درکار فنّی 

 تربیت

  زرعی قرضہ
 جات کی سہولت

  باقاعدہ دیکھ
بھال کیلئے وقت 

 نکالنا

  کم پانی کا
 استعمال

  ٹیوب ویل کے
اخراجات میں 

 کمی

  پانی کا حسب
ضرورت 

 مناسب مصرف

  خالی جگہوں پر
جڑی بوٹیوں 

کے پھیالوٴ میں 
 کمی

  لگاتار پانی کی
فراہمی کو یقینی 

 بنانا

  فنی خرابی کی
صورت میں 
 درکار سہولت

  چوری ہونے کا
 خدشہ

  )ٹریکٹر)ہل
چالنے اور 
گوڈی کے 

دوران ٹوٹنے کا 
 خدشہ
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  زہروں کے
اخراجات میں 

 کمی

 ملچنگ سے زمین میں نمی محفوظ کرنا ۔۴

 خدشات مواقع کمزوری طاقت

  درکار جگہ
 میّسر

  مہارت میّسر
 ہے

  ملچنگ کے
لیے مواد مقامی 
طور پر دستیاب 

)گنے کی 
کھوری یا پتے، 
گوبھر کی کھاد، 
 چاول کی پرالی(

  کسانوں میں
 باہمی تعاون

  اضا فی
 اخراجات

  مزدور دستیاب
 نہیں

  ملچنگ کے
مواد کو گلنے 
سڑنے میں 
زیادہ وقت 

 درکار۔

  تیاری کیلئے
 وقت

  زمین میں نمی
 کی حفاظت

  آسان و قابل
 عمل

  زمین میں
نامیاتی مواد کا 
 اضافہ ممکن 

 ھاد مصنوئی ک
کے استعمال 

 میں کمی

  معیاری و کم
الگت نامیاتی 

 کھاد

  ماحول کی
 صفائی

  درکار مواد کا
بروقت میّسر نہ 

 ہونا

  الگت و بچت
کے تناسب کی 

غیر یقینی 
 صورت حال

  مضر حشرات
کی آماجگاہ ہو 

 سکتی ہے

 ۔ باغ کے کھیت کو لیزر لیولر سے ہموار کریں۵

 خدشات مواقع کمزوری طاقت

  زمین باغ و
 میّسر

  کسانوں میں
 باہمی تعاون

  اخراجات
برداشت کرنے 

 کیلئے آمادہ

  لیزر لیولر کی
مقامی سطح پر 

 دستیابی

  غیرتربیت یافتہ
 آپریٹر

  باغات میں لیزر
لیولر چالنا 

 ناممکن

  کھیت ہموار
ہونے سے پانی 
اور آبپاشی کے 
 وقت میں بچت

  پودوں کو پانی
کی یکساں 

 فراہمی

  پانی کے
میں اخراجات 

کمی اور بچت 
 میں اضافہ

  باغ کے پودوں
کو نقصان کا 

 خدشہ

  اخراجات میں
 اضافہ
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عملی کاروائی کیلئے خیاالت کی ترجیحی درجہ بندی: ۶ مرحلہ  
 ترجیح دوئم ترجیح اّول خیاالت

۔ پودوں کے گرد دور ۱
بنا  (Basinیا بیسن )

 کرآبپاشی کرنا

  

۔ زمین میں نمی معلوم ۲
والے جدید اآلت  کرنے

کی مدد سے آبپاشی کا 
 فیصلہ

  

   ۔ ڈرپ سے آبپاشی۳

ملچنگ سے زمین  ۔۴
 میں نمی محفوظ کرنا

  

۔ باغ کے کھیت کو ۵
لیزر لیولر سے ہموار 

 ناکر

  

بنا کرآبپاشی کے طریقے  (Basinپودوں کے گرد دور یا بیسن ): فیصلہ

 پر تجربہ کریں

 

 جئ، کارکردگی اور نتاال ئحہ عمل: ۷مرحلہ 

سافٹ معاون شاہ نجف مختار نے سرگودھا یونیورسٹی سے رابطہ 
کرکے متعلقہ امور کے ماہر وقاص رضا صاحب کو کسانوں کے 

 و کیا۔ عمنعقدہ اجالس میں مد ساتھ
 

  باہمی بحث و مباحثہ سے یہ طے ہوا کہ کھلے اور سیالبی طریقہ
ع ہوتا ہے، اخراجات بڑھ جاتے ہیں اور ئآبپاشی سے ایک تو پانی ضا
( Gummosis گوند کی بیماری )گموسیسزمین میں پانی کی زیادتی 

بنتی ہے۔ جس سے پیداوار میں کمی کے ساتھ  سبب اکے پھیلنے ک
 ساتھ کنوں کے پودے مکمل خشک )مر( ہو جاتے ہیں۔ 

  پودوں کے گرد دور وقاص رضا صاحب نے( یا بیسنBasin بنا )

 کر آبپاشی کرنے کے طریقے کی مکمل تفصیل بیان کی۔

 کیلئے مندرجہ بیماری کی روک تھام  کنوں میں گوند یا گموسیس کی
 ئیںذیل احتیاطی تدابیر بتا
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o ئیںدرختوں کو زخم نہ لگا متاثرہ 
o  ٹریکٹر کا کم ازکم باغ میں

 استعمال کریں
o  پودوں کی کانٹ شانٹ کرنے والی

قینچی اور دیگر اوزاروں کو 
بیماریوں کے جراثیموں سے پاک 

 رکھیں
o کی بجاےٴ اس سے  گوبھر کی کھاد

 تیار شدہ کمپوسٹ استعمال کریں
o  باغ کی گوڈی دسمبر کے مہینے

 میں کریں
 

ر حسین سب سے پہلے ایک کسان تصوّ 
ظاہر کی کہ وہ یہ تجربہ اپنے  نے آمادگی

ے ئباغ میں کرے گا۔ چنانچہ اس نے دی
ئے ڈیزائین کے مطابق ایک ایکڑ باغ گ

ئے۔ جس کی دور یا بیسن بنامیں پانی کی نالیاں اور پودوں کے گرد 
 مزدوری کے تمام اخراجات اس نے خود ادا کیے۔

 

  تصور حسین نے ساتھی کسانوں کو بتایا کہ اس تجربے کے ذریعے
اس کے آبپاشی کے وقت میں خاطرخواہ )تقریبا پچاس فیصد( بچت 

 ئیہو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ۔

پودوں کے گرد دور 
( بنا Basinیا بیسن )

 کر آبپاشی کا خاکہ

زرعی ماہر وقاص رضا صاحب کسانوں کو تربیت دے رہے 
 ہیں
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 اس دوران کسانوں کے اجالس میں بڑے پیمانے پر پانی کی نالیاں 
بنانے کیلئے درکار مزدور اور وقت کی مشکل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ 

تفصیلی غورو 
خوض کے بعد 
یہ فیصلہ کیا 
گیا کہ کسی 

زرعی انجنیر 
کی مدد سے 
نالیاں بنانے 
 واال ایک ایسا
ہل تیار کیا 

جو  ٴ جاے
 ےٹریکٹر ک
چل  زریعے
 سکے۔

 

  چنانچہ اس
گروپ میں سے 
پانچ کسانوں نے 
اپنی مدد آپ کے 
تحت  مجوزہ ہل 
بنوانے کیلئے 

پانچ ہزار روپے 
فی کس کے 

حساب سے رقم 
جمع کی اور بیس 

ل ہفٹ سائز کا 
بنوایا۔ جو کنوں 

پودوں کی کے 
 الئنوں کے درمیان ایک فٹ گہری نالیاں بنانے کیلئے موزوں ہے۔

 

  ّکنوں کے ر حسین نے دس ایکڑ پر مشتملاس ہل کے ذریعے تصو 
کو نظام  کےمیں آبپاشی  بیماری سے متاثرہ( گوند یا گموسیس کی)باغ 

 ( پر منتقل کر دیا۔Basinدور یا بیسن )

پانی  ئےہو ئےکنوں کے باغ میں ہاتھ سے بنا
 کے دور )بیسن( اور کھالیاں

کسا نوں کا )اپنی مدد آپ کے تحت بنایا گیا( 
کنوں کے باغ میں پانی کی کھالیاں بنانے واال 

 ہل 
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 باغ ابھی بڑوھتری کے مرحلہ پرتھا اور پودوں کے درمیان  یہ چونکہ
خالی جگہ سے گزرنے والی پانی کی نالیوں کے کناروں کو کسی 

دوسری فصل اگانے کیلئے استعمال کرنا ممکن تھا۔ اس لئے کسانوں 
نے باہمی مشورہ سے تجرباتی طور پر ایک ایکڑ میں ٹینڈے اور کدّو 

 کاشت کیے۔ 
 

 جے میں حاصل کردہ فوائد کے متعلق تّصور حسین ان تجربات کے نتی
میں وہ صرف دو سے تین  دورانیہنے بتایا کہ جس نہری پانی کے 

ایکڑ سیراب )سیالبی طریقہ آبپاشی سے( کرتا تھا اب اسی وقت اور 
دور یا بیسن طریقہ آبپاشی باغ کا دوگنا رقبہ ) وہ پانی کی مقدار سے

بیماری پر  گوند یا گموسیس کیسیراب کرتا ہے۔ اس کے عالوہ  سے(
بو پانے میں مدد مل رہی ہے اور سبزیوں کی کاشت سے اضافی اق

 آمدنی بھی حاصل ہو رہی ہے۔
 

 

 
 
 
 
 
 
 

پانی کی کھالیاں اور  ئیہو ئیکنوں کے باغ میں ہل کے ذریعے بنا

 سبزیاں )بطور اضافی فصل( ئیگان پر کاشت کی 
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 گھریلو سطح پر سبزیوں کی کاشت: ۲مثال نمبر 

 
 

 

 

 شرکاٴ کا تعارف اور متعلقہ معلومات: ۱مرحلہ

 ربیع )سرما(: موسم۔   ڈی بی ۸۶چک نمبر: گاؤں   یزمان: تحصیل۔   بھاول پور: ضلع
 اجالس کا آغاز: تالوت قرآن پاک سے

عمر  تعلیم نام
 )سال(

رقبہ  مہارت و پیشہ
 )ایکڑ(

 امید و خواہش

حرمت 
 بی بی

گھر داری،  40 ان پڑھ
 ی،ئی کڑھائسال

 مال مویشی

زہروں سے پاک خوراک و ماحول،  1.5
 یئبچوں کی پڑھا

فیضاں 
 بی بی

گھر داری، مال  38 ان پڑھ
 مویشی

مویشیوں سے منافع بخش پیداوار،  4
 زہروں سے پاک خوراک

عطیہ 
 عزیز

گھر داری، مال  37 ان پڑھ
 مویشی

خوراک، صاف خاندان کی اچھی  5
 ستھرا ماحول، بچوں کی تعلیم

بی زینت 
 بی

گھر داری، مال  30 ان پڑھ
 مویشی

مویشیوں  کیلئے منافع بخش پیداوار  8
کی نگہداشت، زہروں سے پاک 

 خوراک

بی  ارشد
 بی

گھر داری، مال  35  ان پڑھ
 مویشی

زہروں سے پاک خوراک و ماحول،  20
 تعلیم بچوں کی

ظہور 
 بیگم

گھر داری، مال  40 ان پڑھ
 مویشی

13.5 
 ٹھیکہ پر

مویشیوں سے منافع بخش پیداوار، 
زہروں سے پاک خوراک و صحت 

 مند خاندان

امیراں 
 بی بی

گھر داری، مال  55 ان پڑھ
 مویشی

خاندان کی زہروں سے پاک  12
خوراک، صاف ماحول، بچوں کی 

 تعلیم

ثوبیہ بی 
 بی

گھر داری، مال  25 ان پڑھ
 مویشی

سے اچھی پیداوار و منافع، مویشیوں  4
 زہروں سے پاک خوراک

منظوراں 
 بی بی

گھر داری، مال  40 ان پڑھ
 مویشی

زہروں سے پاک خوراک، مویشیوں  5
 کی اچھی صحت و پیداوار 

اظہاراں 
 بی بی

 پرائمری
 

گھر داری، مال  30
 مویشی

خاندان کے لیے زہروں سے پاک  12
خوراک، صاف ستھرا ماحول، بچوں 

 کی تعلیم

صبیحہ 
 بی بی

گھر داری، مال  26 میٹرک
 مویشی

بچوں کی صحت و تعلیم۔ مویشیوں  3
 کی اچھی نسل، صحت و پیداوار

منظوراں 
 بی بی

گھر داری، مال  45 ان پڑھ
 مویشی

بچوں کی تعلیم، زہروں سے پاک  8
 ماحول و خوراک
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 مسائل کی نشاندہی: ۲ مرحلہ
 ں میں( مقامی طور  جاتیں ئیاگا نہیںسبزیاں  پر )گاوٴ

  جس کی وجہ سے ان بازار جانا پڑتا ہے کو  مردوں کیلئےسبزی خریدنے
خرچہ بھی اضافی کا  کام کا ہرج ہوتا ہے اور کرایہ یا پٹرول وقت اورکے

 تا ہے۔برداشت کرنا پڑ

 بازار سے ناقص، باسی اور زہر آلودہ سبزیاں ملتی ہیں 

  ۔میں بیماریں عام ہیںبچوں اور بڑوں غیر معیاری خوراک کی وجہ سے 

 ں میں اچھا ہسپتال نہیں ہے  گاوٴ

 ں میں نکاسی آب کا انتظام بہت ناقص ہے۔  گاوٴ

 ر گلیوں میں عام بکھرا ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے ماحول بھمویشیوں کا گو
 ۔آلودہ اور قیمتی نامیاتی کھاد کا ضیاع بھی ہوتا ہے

 
 :باہمی مشاورت سے منصوبے کا چناوٴ 

میں مہارت  اگانے سبزیاں پر سطح گھریلوکے بہتر استعمال سے  مقامی وسائل
 حاصل کرنا
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ی ک( یا "اثاثہ ABCDایسّٹ بیسڈ کمیونٹی ڈویلپمنٹ ) :۳مرحلہ 
 بنیاد پر سماجی ترقی"

 
 
 
 
 
 
 

اگانےکے  پرسبزیاں سطح گھریلو •
 لئے جگہ دستیاب ہے

لوگ اپنی صحت کے بارے میں  •
اور معیاری خوراک  فکر مند ہیں

 کے خواہشمند ہیں۔
 ہے موزوںزمین  •
 کام کرنے کی صالحیت •
 فیصلہ کرنے کی طاقت •
 تجربات کی صالحیت •
سبزیاں اگانے کے روائتی اآلت  •

 میّسر ہیں
  نرمقامی معلومات، علم وہ  •
 پانی کی مناسب سپالئی •
ر کی کھاد مقامی طور پر بھگو •

 میّسر
خواتین مختلف سبزیوں سے لذیذ  •

روائتی کھانے، اچار اور مربّے 
 بنانے میں مہارت رکھتی ہیں۔

روزمرہ کی مصروفیات سے  •
 نکالناوقت اضافی 

 ج کی فراہمیمعیاری بی •
 نگہداشت مسلسل •
 کام محنت طلب •
 نگہداشت کےکاشتکاری اور  •

 جدید طریقے و تربیت
غیرمعیاری بیج، کھادیں اور  •

 کیڑے مار زہروں کی برمار
 اآلت جدید زرعی مشینری اور •
وں سے جدید طریقآبپاشی کے  •

 و تربیت آگاہی
بیماریوں اور نقصان دہ حشرات  •

کی پہچان، وجوہات اور تدارک 
 کے مربوط طریقے

پکی ہوئی سبزیوں کی برداشت  •
اور محفوظ کرنے کے جدید 

 طریقے
گھریلو ضرورت سے زیادہ  •

 سبزیوں کی فروخت
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 شماری سے( مسائل کی ترجیہی درجہ بندی )راےٴ  :۴مرحلہ 
)زیادہ اّول   مسائل

اہمیت 
 واال(

دوئم 

)درمیانی 
 اہمیت واال(

)کم سوئم 

اہمیت 
 واال(

ں میں( سبزیاں  مقامی طور پر )گاوٴ
 جاتیں ئینہیں اگا



 

  

کو  مردوں کیلئےسبزی خریدنے 
بازار جانا پڑتا ہے جس کی وجہ 

سے ان کے کام کا ہرج ہوتا ہے اور 
کا خرچہ بھی ہوتا  کرایہ یا پٹرول

 ہے





 

  

بازار سے ناقص، باسی اور زہر 
 آلودہ سبزیاں ملتی ہیں



 

  

غیر معیاری خوراک کی وجہ سے 
 بچوں اور بڑوں میں بیماریں عام ہیں



 

  

ں میں اچھا ہسپتال نہیں ہے     گاوٴ

ں میں نکاسی آب کا انتظام بہت  گاوٴ
 ناقص ہے



 

  

مویشیوں کا گوبھر گلیوں میں عام 
بکھرا ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے 
ماحول آلودہ اور قیمتی نامیاتی کھاد 

 کا ضیاع بھی ہوتا ہے



 

  

 دو ترجیہی مسائل:
 بچوں اور بڑوںی ناقص، زہریلی اور مہنگی سبزیاں ئ۔ بازار سے خریدی گ۱

  کیلئے مضر ہیں۔کی صحت 
ں کا ۲  نکاسی آب کی وجہ سے آلودہ ہےماحول گوبھر اور ناقص ۔ گاوٴ
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 سبزیاں پر سطح گھریلوکے بہتر استعمال سے  مقامی وسائل" :۵مرحلہ 
طاقت،  کا التتخلیقی خیا سے متعلق ا"میں مہارت حاصل کرن اگانے

 .ئسسزتجزیہ یا سواٹ اناال  کی بنیاد پر خدشاتاور  کمزوری، مواقع
(SWOT Analysis) 

 :تمجوزہ تخلیقی خیاال

 کیلئے مختص کریںکے قریب کچھ رقبہ سبزیوں کی کاشت گھر۔ ۱
  کیلئے مختص کریں ںوسبزی۔ گھر کے صحن میں فالتو جگہ ۲
دوسری جگہ منتقل ہونے والے برتنوں  جگہ نہیں وہ میں کے صحن۔ جن گھروں ۳
 کریں کاشت سبزیاںگملوں میں  /
استعمال  بنا کر کمپوسٹ سے وں کی کھادر اور پتّ ھکیمیاوی کھادوں کی جگہ گوب۔ ۴

 کریں
زرعی زہروں کی  کیلئے۔ جڑی بوٹیوں، بیماریوں اور مضر کیڑوں کے انسداد ۵

ثر طریقے استعمال کریں متبادلجگہ   محفوظ و موٴ

 :طاقت

 درکار زمین میّسر ہے •
خواتین کا پسندیدہ مشغلہ اور کام  •

 کرنے کی صالحیت
مرضی اور ضرورت کے مطابق  •

 کاشتکاری کی سہولت
 تجربات کی صالحیت •
سبزیاں اگانے کے روائتی اآلت  •

 میّسر ہیں
  مقامی معلومات، علم وہنر  •
 پانی کی مناسب سپالئی •
مقامی  اور پتے گوبر کی کھاد •

 طور پر میّسر
خواتین مختلف سبزیوں سے لذیذ  •

روائتی کھانے، اچار اور مربّے 
 بنانے میں مہارت رکھتی ہیں

 :کمزوریاں

روزمرہ کی مصروفیات سے  •
 اضافی وقت نکالنا

میّسر  مقامی سطح پر معیاری بیج •
 نہیں

 درکارمحنت و  مسلسل نگہداشت •
جدید  کےنگہداشت کاشتکاری اور  •

 طریقے سے آگہی نہیں
معیاری بیج، کھادیں اور کیڑےمار  •

 میّسر نہیں یںزہر
جدید زرعی مشینری اور اآلت  •

 میّسر نہیں
آبپاشی کے جدید طریقوں سے  •

 ۔آگاہی و تربیت کی ضرورت
بیماریوں اور نقصان دہ حشرات  •

کی پہچان، وجوہات اور تدارک 
تربیت  میںکے مربوط طریقوں 

 ۔کی ضرورت
گھریلو ضرورت سے زیادہ  •

محفوظ کرنے کے  سبزیوں کو
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قوں پر تربیت کی جدید طری
 ضرورت۔

گھریلو ضرورت سے زیادہ  •
کا بندوبست  سبزیوں کی فروخت

 ۔نہیں

 :مواقع
 اور زہروںمضر صحت  •

پاک سبزیاں مہیا سے جراثیموں 
 ہو سکیں گی۔

بازار سے خریداری پر ہونے  •
 والے خرچے اور وقت کی بچت۔

 آمدنیفی اضا •
سبزیوں کی کاشتکاری اور  •

 نگہداشت میں تربیت
 خاندان کی صحت میں بہتری •
ایسی خواتین جن کا اپنا زرعی  •

رقبہ نہیں وہ گھریلو سطح پر 
صحن، چھت )گملوں وغیرہ( پر 

 ۔یں گیسبزیاں کاشت کر سک
ر ھکیمیاوی کھادوں کی جگہ گوب •

  لااستعمکا  )کمپوسٹ(کی کھاد 

 :خدشات
کھادیں اور کیڑےمار معیاری بیج،  •

 زہروں کا بر وقت میّسر نہ ہونا
بیماریوں اور نقصان دہ حشرات  •

 سے نقصان
جڑی بوٹیوں، بیماریوں اور مضر  •

 مجوزہ کیلئےکیڑوں کے انسداد 
ثر ہونا  متبادل طریقوں کوغیر موٴ

 سر نہ ہونامعیاری پانی کا میّ  •
دیکھ بھا ل میں باقعدگی سے  •

 مشکل
کی سبزیوں اور زرعی اآلت  •

 چوری
گھریلو ضرورت سے زیادہ  •

 ضائع ہونا اسبزیوں ک
موزوں جگہ و مقام کا دستیاب نہ  •

 ہونا
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 ی درجہ بندیحیترجکی  خیاالت لئےکی یئعملی کاروا :۶مرحلہ 
 ترجیح دوئم ترجیح اّول خیاالت

۔ گھرکے قریب کچھ رقبہ سبزیوں کی ۱
 کیلئے مختص کریںکاشت 



 

 

گھر کے صحن میں فالتو جگہ ۔ ۲
 کیلئے مختص کریں سبزیوں

 

 

میں جگہ نہیں  کے صحن۔ جن گھروں ۳
 ئیںسبزیاں اگاوہ گملوں وغیرہ میں 

 

 

کیمیاوی کھادوں کی جگہ گوبھر اور ۔ ۴
پتّوں سے کمپوسٹ بنا کر استعمال 

 کریں

 

 

۔ جڑی بوٹیوں، بیماریوں اور مضر ۵
زرعی زہروں  کیلئےکیڑوں کے انسداد 

ثر طریقے  کی جگہ دیگر محفوظ و موٴ
 استعمال کریں



 

 

پر زہروں اور  سطح گھریلوکے استعمال سے  مقامی وسائل فیصلہ:

  میں مہارت حاصل کرنا پیدا کرنے سبزیاں پاکآلودگی سے 

 

  

 عمل، کارکردگی اور نتائجالئحہ : ۷مرحلہ 
کی  (مسز مزمل)خواتین کے گروپ نے باہمی مشاورت اور سافٹ معاون 

ی طور پر ہمیں سبزیوں کی کاشت ایک ئمعاونت سے فیصلہ کیا کہ ابتدا
مشترکہ پالٹ پر کرنی چاہیے تاکہ گروپ میں شامل تمام خواتین کی 

کیلئے زمین کی تیاری و بیجائی سے لے کر برداشت )توڑائی(  سبزیوں
اس  عملی تربیت ہو سکے۔تک کے تمام مراحل )ذیل میں دیئے گئے( میں 

مشترکہ پالٹ منظوراں بی بی نے اپنے خاوند کے  کیلئےعملی تجربہ 
 ۔فراہم کیا بال معاوضہ مشورہ سے
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 وقت کاشت اور  ،سبزیوں کا انتخاب
نے سبزیوں  نسافٹ معاو طریقہ کاشت:

کا انتخاب اراکین کی مشاورت سے ان 
کی کی گھریلو ضرورت اور موسم 

موسمی  میں بنیاد پر کروایا۔ اس سلسلے
میں مقامی زرعی  سبزیوں کے بارے 

سے تیار کردہ کیلنڈر  ےماہرین ک
کیا گیا۔ وقت اور طریقہ کاشت استفادہ 

 کیلئے بھی اسی سے مدد لی گئی۔ 
 

  ر کی کھاد ھزمین کی تیاری )ہل چالنے اور گوب :تیاریزمین کی
مل  ے۔ اس کے بعد سب نئیڈالنے( میں مرد حضرات سے مدد لی گ

کر مجوزہ مختلف اقسام کی سبزیوں 
سر پانی سے کے طریقہ کاشت اور میّ 

زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کرنے 
کی بنیاد پر پالٹ کا نقشہ تیار کیا۔ 

کیاریاں، کچھ کچھ مختص پالٹ پر 
 کھیلیاں اور کچھ بیڈ تیار کیے گئے۔

 

 کمپوسٹ عموما  درختوں کے پتے، مویشیوں کا کمپوسٹ کی تیاری :

چھوڑا ہوا چارہ، سبزی و فروٹ کے چھلکے اور گوبھر کو مال کر 
تیارکیا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے پیمانے پر سبزیاں اگانے، پھلدار درختوں 
اور گملوں میں لگے پودوں کے لیے نامیاتی مادہ سے بھرپور انتہای 

چہ سافٹ معاون نے ایک مقامی مفید کھاد تّصور کی جاتی ہے۔ چنان
متعلقہ ماہر کی مدد سے شرکاٴ کیلئے عملی تربیت کا بندوبست کیا تاکہ 
وہ خود کمپوسٹ تیار کر سکیں اور ماحولیاتی آلودگی کا سبب سمجھے 
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جانے والے مواد یعنی فالتو )گلیوں میں بکھرا ہوا( گوبھر، درختوں 
و فروٹ کے چھلکوں؛ کے پتے، مویشیوں کا چھوڑا ہوا چارہ، سبزی 

 کو مفید استعمال میں الیا جا سکے۔

 

 جچھے بیا: معیاری بیج کا انتخاب 
 ے سلسلے میںکپہچان  عام کی

 کہ دانوں کا شرکاٴ کو بتایا گیا
 ،سائز ایک جیسا ہونا چاہیے

ظاہری شکل اچھی ہونی چاہیے۔ 
عمومی سائز سے چھوٹا، پچکا 

 ٹوٹا ہوا، پھپھوندی بد رنگ، ہوا،
بیماری اور کیڑوں سے نقصان  و

 ے۔ئر کیا جابیج ناقص تصوّ  زدہ
سے پہلے  بوائیاس کے عالوہ 

کر چیک کر بیج کو پانی میں ڈال 
لگ اچھا بیج تیرنے لینا چاہیے۔ 

جائے گا جبکہ خراب بیج برتن 
کی تہہ میں بیٹھ جائے گا۔ بہتر یہ 

 ہے کہ بیج خود تیار کیا جائے۔
 

  ٓکے حصول : پانی کی ہر ممکنہ بچت کے ساتھ بہتر پیداوار بپاشیا

سبزیوں کی ضرورت اقسام کی ہموار کرکے مجوزہ کیلئے پالٹ کو 
کے مظابق چھوٹی کیاریوں، کھیلیوں اور بیڈز میں تقسیم کیا گیا تاکہ 

 ےکم سے کم پانی میں زیادہ سے زیادہ رقبہ سیراب ہو سکے۔ اس ک
ی اجزا کو ئے غزاکزیادتی سے زمین  کی پانیاراکین کو عالوہ 

 کھیت میں پانی کی ی اورئپہنچنے والے نقصانات سے آگاہی دی گ
 ۔مشورہ دیامناسب رکھنے کا سطح کو 
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موزوں نظام 
آبپاشی کیلئے 
زمین میں نمی 
معلوم کرنے 

والے جدید اآلت 
)گرگٹ یا 
کیملیون 

(Chameleonاور ٹینشیو میٹر ) (Tensiometer)  کا استعمال کیا گیا۔
اس کا مقصد زمین میں پودوں کی جڑوں کی مناسبت سے نمی کا تعین 

طور پر کسان سبزیوں کو ہر  ئتیاور خواتین کی عملی تربیت تھا۔ روا
سے خواتین دو عدد پانی  ہفتے پانی دیتے تھے مگر ان اآلت کی مدد
 ۔ئیں)آبپاشی( کی بچت کرنے میں کامیاب ہو

 

  جڑی بوٹیوں کی گوڈی اور
: خواتین اراکین تسلسل تلفی

سے سبزیوں کی دیکھ بھال 
کرتی رہیں۔ جڑی بوٹیوں کی 

تلفی اور گوڈی میں حسب 
ضرورت سب نے مل کام 

 کیا۔

  بیماریوں اور مضر کیڑوں و
: گروپ کی اراکین سافٹ معاون کے  حشرات کی شناخت اور بچاوٴ

تاکہ بیماریوں اور  ہ لیتی رہیںئزساتھ باقاعدگی سے سبزیوں کا جا
مضر کیڑوں کے بارے میں بروقت معلوم ہو سکے۔ معاون نے خواتین 

زرعی  ئی۔کو بیماریوں اور دوست و دشمن کیڑوں کی پہچان کروا
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زہروں سے محفوظ و صحت مند خوراک کے حصول کے لیے 
کیلئے غیر کیمیاوی بیماریوں اور مضر کیڑوں و حشرات کے انسداد 

 عملی تربیت دی۔ و مربوط طریقوں پر 

 جیسے جیسے سبزیاں ی(ئی اور چنائسبزیوں کی برداشت )توڑا :

ی میں ئی اور چنائمل کر ان کی توڑا نے تو سب خواتین یںئگپکتی 
 معیار سے آگاہی ہو۔تاکہ پیداوار کی مقدار اور  احصہ لی

 

 گروپ بیت اور حاصل شدہ فوائد کی بنیاد پر تر تجربہ، عملی ئیابتدا
قریب  ےگھروں کاپنے اپنے کی دس خواتین نے فیصلہ کیا کہ وہ 

ایک پالٹ مختلف سبزیاں اگانے کیلئے تیار  کا مرلے پانچ میں کھیت
۔ زمین کی تیاری کے سلسلے میں انہیں مرد حضرات نے بھی ریںک

سافٹ معاون مسز مزمل نے متعلقہ مقامی ذرائع سے  ہم کی۔امدد فر
کو درکار اچھے اور معیاری بیج سے متعلق رابطہ کرکے خواتین 

 معلومات اور فراہمی میں مدد کی۔
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  تجربات سے متعلق معلومات کی تفصیل درجہ ذیل جدول میں دی گئی
  ہے:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۔ ڈی بی ۸۶چک نمبر: گاؤں
 ربیع )سرما(: موسم

 سبزیوں کی پیداوار )کلو گرام(

نمبر 
 شمار

رقبہ  نام
کاشت 
 )مرلہ(

کل  چقندر لہسن مونگرے میتھی شلجم پالک دھنیا گاجر مولی
 پیداوار

منظوراں  1
 بی بی

5 53 7 5.5 34 8 6.5 12 3 1 130 

بی  ارشد 2
 بی

5 65 18 5.5 38 11 6 7 3 2.5 156 

عطیہ  3

 عزیز

5 60 24 5.5 20 14 4.5 8 3 6 145 

فیضاں  4
 بی بی

5 81 40 6.5 38 17.5 5 9 3 4 204 

ی  5 صغر 
 بی بی

5 52 15 6.5 26 16 4.5 14 3 2 139 

زیباں بی  6
 بی

5 46 2 5 21 10 8.5 2 3 0 97.5 

امیراں  7
 بی بی

5 18 8 5.5 9 2 2 2 3 0 49.5 

 61.5 1 3 5 2 2 13 5.5 8 22 5 ئمہسا 8

حرمت  9

 بی بی

5 24 6 5.5 10 1 6 2 3 1 58.5 

صبیحہ  10
 بی بی

5 42 12 6.5 29 14 4.5 5.5 3 1.5 118 

وزن )کلو گرام(کل   463 140 58 238 96 50 67 30 19 1159 

مارکیٹ کی بنیاد پر نرخ 

 )روپے فی کلو گرام(

20 20 20 20 20 50 40 80 50 35.5 

 27965 950 2400 2660 2475 1910 4760 1150 2400 9260 کل رقم )روپے(

 2797 95 240 266 248 191 476 115 240 926 فی خاندان اوسط آمدن )روپے(

 کلو گرام۔80کھاد گوبھر:  دفعہ۔  2گوڈی: کلو گرام۔   10دفعہ۔  مصنوعی کھاد:  6مرلہ۔  کل آبپاشی:  50کل رقبہ: 
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  خواتین نے اپنی گھریلو ضروریات پوری کرنے کے بعد سبزیوں کے
 تحفے ہمسایوں اور عزیزواقارب کو دیے

  سبزیاں خشک کرکے کچھ خواتین نے اپنی ضرورت سے زیادہ
 محفوظ کیں تاکہ دوسرے موسم میں استعمال کر سکیں

 

  گروپ کی ایک رکن فرزانہ بی بی
نے اپنی گھریلو سبزیوں سے آمدن 

اور بچت کا اندازہ لگانے کیلئے ایک 
منفرد تجربہ کیا۔ اس کی مطابق وہ 
ان سبزیوں کو اگانے سے پہلے 
اپنے کنبے کی ضرورت کیلئے 

روپے  ۳۰سے  ۲۵روزانہ اوسطا  
کی سبزی بازار سے خریدتی تھی۔ 

یاں میّسر ہونے لہذا )اپنی گھریلو سبز
کی صورت میں( اب وہ اتنی رقم 

ڈال دیتی تھی  روزانہ ایک غلہ میں
 ۷۵۰اس طرح اسے ماہانہ تقریبا  

روپے بچت ہوئی اور اس نے یہ رقم اپنے بچوں کی تعلیم،  ۹۰۰سے 
 کپڑوں اور دیگر گھریلو ضروریات پر خرچ کی۔ 
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