
 

 کا جائزہ 2019چیئرمین پی سی بی احسان مانی کا سال 
  

رواں سال کے آغاز میں چار اہداف مقرر کیے تھے جنہیں مکمل طور  •
سب سے  پر آمادہ کرنا پاکستاندورہ پر حاصل کرلیاتاہم سری لنکا کو 

 بڑا چیلنج تھا، چیئرمین پی سی بی  احسان مانی 
 

 ء:2019دسمبر 31، الہور
 

ت رکھتا ہے۔ اس سال یسنگ میل کی حیث  اہم قومی کرکٹ کی تاریخ میں ایک 2019سال 
کا اختتام ملک میں انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی سےہوا ۔ دسمبر میں پاکستان اور سری لنکا 
کے درمیان دو ٹیسٹ میچوں پر مشتمل سیریز کا پہال میچ راولپنڈی اور دوسرا کراچی 

 میں کھیال گیا۔  
 

میچوں  8لیگ کے اس سے قبل رواں سال مارچ میں کراچی نے ایچ بی ایل پاکستان سپر 
ا کے درمیان ایک  ستمبر/اکتوبر میں پاکستان اور سری لنک ، اسی  طرح کی میزبانی کی

 ٹی ٹونٹی سیریز الہور میں کھیلی گئی۔ جبکہ روزہ سیریز کراچی 
 

 رکچر کے ذریعے معیاری کرکٹ کو فروغ دینے کے عالوہاسٹاس دوران نئے ڈومیسٹک 
کئی اہم اقدامات بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایک شفاف کارپوریٹ ادارہ بنانے کے لیے 

 اٹھائے گئے ۔ 
 

پاکستان سال بھر جاری رہنے والی کرکٹ سرگرمیوں میں عالوہ ازیں مختلف میدانوں میں 
قومی کرکٹ ٹیم کو جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا میں چار ٹیسٹ  ۔مختلف رہے  بھیکے نتائج 

اختتام سری  کا2019سال قومی ٹیسٹ ٹیم نے میچوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تاہم 
 ۔ ہوم سیریز میں فتح سمیٹ کرکیالنکا کے خالف 

 
کی رنرزاپ ٹیم نیوزی لینڈ سے پوائنٹس برابر کرنے   2019آئی سی سی کرکٹ ورلڈکپ 

 ی فائنل میں رسائی حاصل نہ کرسکی۔اوجود قومی کرکٹ ٹیم ایونٹ کے سیمکے ب
 



قومی ایمرجنگ ٹیم کی کارکردگی میں تسلسل دیکھا گیا۔ قومی   رواں سال دوسری جانب
ٹیم نے سری لنکا اور جنوبی افریقہ میں سیریز جیتیں جبکہ قومی ایمرجنگ ٹیم ،  19انڈر 

بننے میں  یمرجنگ ٹیمز ایشیا کپ کی فاتح بنگلہ دیش میں کھیلے گئے اے سی سی ا
 ۔ کامیاب رہی

 
  ، قومی خواتین کرکٹ ٹیم  سیریزمیں شکست کا سامنا کرنے والیادھر انگلینڈ کے خالف 

متاثر کن کھیل کا مظاہرہ کرنے میں   سیریز میں جنوبی افریقہ اور ویسٹ انڈیز کے خالف
 کامیاب رہی۔ 

 
سینئر لیگل    اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین احسان مانی ، چیف ایگزیکٹووسیم خان

کمیٹیوں   اہم کونسل بیرسٹر سلمان نصیر کو رواں سال انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی پانچ
 ۔ شامل کیا گیامیں 

 
نفاذ اور ادارے میں شفافیت کو فروغ دیتے ہوئے پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے آئین کا 

چیئرمین پی سی بی کے اخراجات کی تمام تر تفصیالت کو عوام کے  لیے متواتر ویب 
انتظامی اعتبارسے رواں سال پاکستان کرکٹ بورڈ کی بڑی کامیابی   ،سائٹ پر شائع کرنا

 ہے۔ 
 

 احسان مانی، چیئرمین پی سی بی: 
 

انہوں نے اپنے   ںیرواں سال کے آغاز مانی کاکہنا ہےکہ چیئرمین پی سی بی احسان م
، گیا ایمکمل طور پر حاصل کرل سال کے اختتام پر   ںیتھے جنہ ےیچار اہداف مقرر ک  لیے

آئین میں اصالحات النے کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ   یہ اہدافانہوں نے کہاکہ 
ملک   کارپوریٹ اسٹرکچر کو فروغ دیتے ہوئےاور نےکے گورننس اسٹرکچرکو شفاف بنا 

 بنانے پر مشتمل تھے۔ کو ممکن میں انٹرنیشنل کرکٹ کی مکمل  بحالی  
 

صل کرنے کے لیے چیئرمین پی سی بی نے  کہاکہ بین االقوامی کرکٹ میں بہتر نتائج حا
ضروری ہے لٰہذا پاکستان کرکٹ بورڈ نے مختصر بہت ڈومیسٹک کرکٹ میں بہتری النا 

ایک   شائقین کرکٹ کو وقت میں شاندار ڈومیسٹک اسٹرکچر دیا جس کے نتیجے میں
 کامیاب قائداعظم ٹرافی دیکھنے کوملی۔ 

 
قومی کرکٹ کے لئے  تبدیلیاں کی گئی چند اکہ ڈومیسٹک اسٹرکچر میںاحسان مانی نے کہ

مفید ثابت ہوئیں۔ انہوں نے کہاکہ نئے ڈومیسٹک  اسٹرکچر کے باعث ڈومیسٹک کرکٹ  
  کا سلسلہ ختم ہوا مدد  اضافی، اسی طرح پیسرز کی پہنچےکے مقابلے چوتھے دن تک 



مستقبل میں قومی کرکٹ  جوکے کردار میں اضافہ ہوا  اسپنرز میچ کے دوران جس سے 
 گا۔  ٹیم کے کام آئے

 
چیئرمین پی سی بی نے  کہاکہ دنیائے کرکٹ میں پاکستان کے  کردار کو اہمیت دی  

کمیٹیوں میں پاکستان   اہم ترینجارہی ہے جس کا ثبوت انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی پانچ 
 ہے۔   شمولیت کرکٹ بورڈ کے نمائندگان کی

 
رنا ان کے احسان مانی نے کہاکہ سری لنکا کرکٹ ٹیم کو دورہ پاکستان کے لیے راضی ک

لیے سب سے بڑا چیلنج تھا۔ انہوں نے کہاکہ مہمان بورڈ نے پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ  
کی واپسی کے لیے پہلے محدود اوورز کی کرکٹ کھیلنے پر رضامندی ظاہرکی تاہم  

ا الندوٹیسٹ میچوں پر مشتمل سیریز کھیلنے کے لیے پاکستان ٹیم کوسری لنکا کرکٹ 
 سے  بڑی کامیابی ہے۔ رواں سال ان کی  سب 

 
  ایک واضح چیئرمین پی سی بی نے کہاکہ سری لنکا ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کی آمد سے دنیا کو 

کہ پاکستان بین االقوامی کرکٹ مقابلوں کے انعقاد کے لیے ایک پرامن اور  پہنچا ہے پیغام 
 محفوظ ملک ہے۔ 

 
نے  کہاکہ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو مزید مؤثر ادارہ   احسان مانی چیئرمین پی سی بی

۔ انہوں نے کہاکہ وہ پی سی بی میں شفافیت اور احتساب کے عمل کو چاہتے ہیںبنانا 
ہمیں بہترین نتائج احسان مانی نے کہاکہ  فروغ دینے کے لیے ہرممکن اقدامات اٹھایں گے۔

سب سے انہوں نے کہاکہ  کارکردگی میں تسلسل النے کی ضرورت ہے۔دینے کے لیے 
 ہمارے اور یہی  باصالحیت ہیں بہت قومی کرکٹرزنوجوان خوش آئند بات یہ ہےکہ 

 ۔   یںمستقبل کا روشن اثاثہ ہ
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ABOUT THE PCB 
 
The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is 
to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the 
country. 
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The PCB’s purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering 
excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men’s and 
women’s cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres 
across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series. 
 
The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of 
playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training 
provision for officials and coaches. 

 

 


