
 

کھیل کی ترقی و خوشحالی کے لیے پی سی بی کی پانچ سالہ حکمت 

 عملی کی رونمائی
 

 احتساب، شفافیت، اصولوں اور پیشہ وارانہ مہارت کا کردار کلیدی •

 

 :ء0202جون  51الہور، 

 

س کا مقصد پاکستان کرکٹ اپی سی بی  نےآج اپنی پانچ سالہ حکمت عملی جاری کردی ہے۔

بورڈ کو دنیا بھر میں ایک بلند پایہ اور معتبر کرکٹ بورڈ کے طور پر سرفراز کرنا ہے۔ 

 منظوری دے چکا ہے۔اس حکمت عملی کی بورڈ آف گورنرز 

 

ہماری قوم کو متاثر اور متحد کرنے کا پانچ سالہ منصوبہ" کے عنوان سے موجود اس "

دوں، کارپوریٹ مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ جس میں مردستاویز میں اسٹریٹجک اور 

پر کھیل کی  سطح نچلیپر مشتمل قومی ٹیموں کی ترقی اور  خواتین اور مختلف ایج گروپ

پر ان مقاصد پذیرائی کے لیے ایک منظم ڈھانچہ اور واضح الئحہ عمل پیش کیا گیا ہے۔

اس  کے ذریعے ٹریکنگ سسٹم متعارف کروایا جائے گا جس ایک جامع عملدرآمد کے لیے

 کو ماہانہ بنیادوں پر عمل میں الیا جائے  گا۔کی مربوط نگرانی 

 

مقاصد کے  ں متعدد اس سلسلے میے اورجاری ہ کامہ سال سے س حکمت عملی پر گذشتا

 ے۔ہہوچکی بھی   پیش رفتاصول میں اہم 

 

اسٹیک ہولڈرز اور مداحوں کی کرکٹ سے اس حکمت عملی کی تیاری میں کھیل کے 

قربت کو مرکِز نگاہ رکھا گیا ہے۔ یہاں احتساب، شفافیت، اصولوں اور پیشہ وارنہ مہارت 

 کا کردار کلیدی ہوگا۔

 

 :اس حکمت عملی کے چھ اہم نکات مندرجہ ذیل ہیں

 

مختص رقم کی ی وسائل ک اورحکمت عملی  مؤثر ،بروقت پائیدار کارپوریٹ گورننس:

 کی جائے گیتائید

 

میرٹ پرمبنی ڈومیسٹک ٹیموں اور معیاری ہائی  بین االقوامی معیار کی ٹیموں کی فراہمی:

مستقل ٹاپ پرفارمرز میں بدال ٹیموں کو بین االقوامی ہماری پرفارمنس سنٹرز کے ذریعے



 جائےگا

 

اور متاثرکن کھالڑیوں کو ایک ہموار  وںنوجوان گراس روٹ اور پاتھ ویز فریم ورک:

 تعاون کرنا ہوگا کرنے کے لیےشامل دھارے میں  مرکزیے طریقے س

 

جداگانگی کو خاص اہمیت دی جائے  خواتین کرکٹ کے ذریعے آئندہ نسلوں کو متاثر کرنا:

کی ملک بھر سے کرکٹ  کرتے ہوئےسرمایہ کاری  پر کھالڑیوں مستقبل کیاور   گی

 وں کو تیار کیا جائے گاچیمپئن کھالڑی

 

ی سی بی اور کرکٹ پ: کمرشل آمدن کے ذرائع کو بڑھانا اور مختلف اقسام میں ڈھالنا

ے لیے اسٹریٹجک، جدید اور اہداف پر مبنی کمرشل دینے کاستحکام  ایسوسی ایشنز کو

 ں گےہورناتیار ک منصوبے

 

ملک  کی تشہیر،ہم ایچ بی ایل پاکستان سپر لیگ : دنیا میں پاکستان کا تشخص بڑھاناعالمی 

میں بین االقوامی کرکٹ کے تسلسل اور دیگر بورڈز کے ساتھ جاری بات چیت کے سلسلے 

 ئیں گےپاکستان کا تشخص بڑھا کرکو برقرار رکھ 

 

میں شامل اراکین منیجمنٹ سینئر ہدف میں تقسیم کر کے مندرجہ باال نکات کو ایک ایک 

ا گیا ہے۔ وہ اس پر عملدرآمد کے ذمہ دار ہوں گے۔ مانیٹرنگ کے مربوط کے حوالے کردی

 نظام کے ذریعے اس کی پیشرفت کا ماہوار جائزہ لیا جائے گا۔

 

 :وسیم خان، چیف ایگزیکٹیو پی سی بی

 

 سال پانچ سالہ منصوبہ یہ نے کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹیو وسیم خان

بورڈ آف گورنرز کی منظوری کا انتظار اس حوالے سے تاہم تھاگیا  تیار کرلیا  میں 9102

اور تھی  مل گئیمنظوری کہ رواں سال فروری میں اس کی  ،انہیں خوشی ہےجارہا تھاکیا

-92انہوں نے  کہا کہ اعالن کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ کااب وہ باضابطہ طور پر اس 

وہ اس گذشتہ سال سے کام جاری ہے اور حکمت عملی میں شامل  متعدد نکات پر  9102

 ہیں۔ مسرور بہت پرپیش رفت جاری حوالے  سے

 

قابل حصول روڈمیپ کی تیاری بہت اہم  واضح، دلچسپ اور ایک  کا کہنا ہے کہوسیم خان  

ہماری  بھیہی نہیں بلکہ شائقین اور اس کے اسٹیک ہولڈرز تاکہ پی سی بی کا عملہ تھی

  کرسکیں۔کا واضح تعین سمت 

 

اہمیت طور پروں کی کاغذی ی بی نے  کہا کہ ان اسٹریٹجک منصوبف ایگزیکٹیو پی سچی

 تے ہوئےتسلیم کراس نقطہ نظر کو انفرادی طورپر کہ جب تک قت تک نہیں ہوگیو اس 

نگرانی کاایک انہوں نے  کہا کہ جوابدہ نہیں ہوا جاتا۔ انہ حقوق حاصل کرکےمالک  اس کے



کرتا سے متعلق آگاہ یں ہماری ماہانہ پیش رفت مقررہ اہداف کے حصول م مربوط نظام 

 ۔رہے  گا

 

کے اندر اور باہر کے معامالت  گراؤنڈسے ہی  9102پی سی بی کہا کہ  مزیدانہوں نے

 چیف ایگزیکٹیو نے کی سوچ پر عمل پیرا ہے۔سے متعلق منظم اصالحات متعارف کروا

نے کہا کہ تبدیلی کے کسی بھی پروگرام میں مقصدیت کاواضح ہونا اورجرامندانہ فیصلے 

کرنا بہت ضروری  ہے، ہمیں پختہ یقین ہے کہ یہ اسٹریٹجک پالن ہمیں پاکستان کرکٹ کو 

 فراہم کرے  گا۔ میں مددآگے بڑھانے 

 

شامل ہونے کی  کرکٹ بورڈز میںترین دنیا کے اعلٰی وسیم خان  نے کہا کہ پی سی بی  

میدان کے  کی خواہش ہمیں اعمال سے وابستگیاپنے کہ انہوں نے کہا ۔ صالحیت رکھتا ہے

یہ  نے  کہا کہوسیم خان حاصل کرنے  میں مدد کرتی ہے۔مسلسل کامیابی اندر اور باہر 

کہاں تک پہنچ سکتے  عملدرآمد سے ہمکہ اس منصوبےپر سوچ کر ہم پرجوش ہوجاتے ہیں 

آغاز کیا تھا اب اس میں  اس سفر کاماہ قبل جہاں سے 09ہم نے انہوں نے مزید کہا کہ ہیں۔

  بہت پیش رفت ہوچکی ہے۔

 

 کے  بعد چند اہم کامیابیاں: 0252فروری 

 

 اور سٹی کرکٹ  کرکٹ ایسوسی ایشنزپر علمدرآمد؛ 9102پی سی بی کے آئین

 ز سے منظوری کی تشکیل اور بورڈ آف گورنرکے دستور ایسوسی ایشنز 

 ڈومیسٹک اسٹرکچر کی تنظیم نو 

 اعلٰی معیار کے ماہرین اور کوچز کی قومی مینز کرکٹ ٹیم کے ساتھ تقرری 

 سال بعد ایم سی سی  84،ایچ بی ایل پی ایس ایل کا مکمل طور پر پاکستان میں انعقاد

 کا دورہ پاکستان اور ملک میں ٹیسٹ کرکٹ کی واپسی

  کی تنظیم نو محکموںہائی پرفارمنس سسٹم کا قیام اور پی سی بی کے 

  کی حیثیت سے  احسان مانی کی آئی سی سی کی بااثر ایف اینڈ سی اے میں چیئرمین

اور سلمان  میں شمولیت آئی سی سی ویمنز کمیٹیوسیم خان اور ثناء میر کی ،تقرری

 تعیناتی میںسیف گارڈنگ پینل آئی  سی سی بطور رکن نصیر کی 
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