
 
  بیالیساور    ی پابند یماہ ک 12  پر عدالت نے عمر اکمل  یثالث یعالم

 ہ عائد کردیا روپے جرمان پچاس ہزار الکھ
 

 ء: 2021 یفرور 26 ،یکراچ
 

پاکستان کرکٹ  انڈیپنڈ نٹ ایڈجوڈیکٹر کے فیصلے کے خالف  عدالت نے   یثالث  یعالم
فیصلہ سنادیا ہے۔ فیصلے کے  پر  وںجانب سے دائر کردہ اپیلاور عمر اکمل کی  بورڈ

  کی ایک مرتبہ خالف ورزی کرنے پر2.4.4پی سی بی کوڈ آف کنڈکٹ کی شق    مطابق
روپے جرمانہ عائد کیا   اور پچاس ہزار ماہ کی پابندی اور بیالیس الکھ  12عمر اکمل پر 

 ہے۔ گیا
 

  پچاس ہزاربیالیس الکھ اب   عمر اکمل ی کا شکار ہونے والےکو معطل 2020 یفرور 20
کرپشن    ینٹ ی اور ا  یورٹی ک ی کے س   یب  یس  یرقم جمع کرانے کے ساتھ ساتھ پ یروپے ک 

  لنےی کرکٹ کھ  یدوبارہ مسابقتکرکے پروگرام پر عمل    بی ہ  یشدہ ر طےے ک  پارٹمنٹی ڈ
 وں گے۔کے اہل ہ

 
کو  واپس کرنے کی درخواست دو موبائل فونز  کےعمر اکمل  عالمی ثالثی عدالت نے  

کے سیکورٹی    پی سی بیتحقیقات کی غرض سے  یہ دونوں موبائل فونز مسترد کردیا ہے۔ 
 کی تحویل میں ہیں۔   اینڈ دیجلنس ڈیپارٹمنٹ

 
  یب   یس ینے پ  نیئرمیکے چ   نلیپ   یڈسپلنر پنڈنٹی کو انڈ  2020اپریل   27اس سے قبل 

کرنے پر عمر   یمختلف مواقع پر خالف ورز 2  یک2.4.4شق  یکرپشن کوڈ ک  ینٹیکے ا
 ۔ گئی تھی  یعائد ک یمعطل  یسال ک نی ت   پراکمل  

 
  2020  یجوالئ  29جس پر ا،ی کا اپنا حق استعمال ک   لی کے خالف اپ  صلےی اکمل نے ف عمر

  یک  نی ٹسم یب   سٹی کرتے ہوئے سابق ٹ  اری اخت  ہی نے ہمدردانہ رو کٹری ڈجوڈ ی ا پنڈنٹی انڈ  کو 
 ۔ ا تھای ماہ تک کرد  18 کو  ینااہل

 



اس فیصلے کے خالف پی سی بی اور عمر اکمل دونوں نے عالمی ثالثی عدالت میں اپیل  
سزا  نے دونوں چارچز پری سی بی پدائر کی تھی، جس پر فیصلہ اب سنایا گیا ہے۔

 ۔کیاپیل  پرکروانے    ختمنے  ڑھانے اور عمر اکمل  ب 
 
کرپشن سے متعلق   ی نٹ ی ہے کہ وہ ا یک  تی بار پھر تمام شرکاءکو ہدا   کی نے ا یب یس  ی"پ 

تاکہ ہم ان  ںیکر ںیکرپشن کے آفس م  ینٹ یطور پر ا یاطالع فور یواقعے ک  یبھ یکس
طرف   یکمانے ک   سہی سے پ  یجو کرکٹرز کو آسان  ںیافراد کا مکمل خاتمہ کرسکچند 

 ۔" ںی کوشش کرتے ہ  یراغب کرنے ک 
 
ABOUT THE PCB 

 

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan, which 

was established under the Sports (Development and Control) Ordinance 1962 as a body corporate having 

perpetual succession with exclusive authority for the regulation, administration, management and 

promotion of the game of cricket in Pakistan. 

 

The PCB operates through its own Constitution, generates its revenues, which are reinvested in the 

development of cricket. It receives no grants, funds or monies from either the Federal or Provincial 

Governments, the Consolidated Funds or the Public Exchequer. 

 

The PCB’s mission is to inspire and unify the nation by channelising the passion of the youth, through its 

winning teams and by providing equal playing opportunities to all. 

 

Over the next five years, the PCB will be focusing on six key priority areas that include establishing 

sustainable corporate governance, delivering world-class international teams, developing a grassroots and 

pathways framework, inspiring generations through our women’s game, growing and diversifying 

commercial revenue streams, and enhancing the global image of Pakistan. 

 

The PCB also remains committed to developing ground and facility cricket 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. 

 



 


