
 

مبینہ سے یکھالڑ ایک کپ کے دوران یٹونٹ  یٹ شنلینے ن  یب یس یپ
 ی کرد قیتصد یرابطے ک بکی کے
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کپ کے    یٹونٹ یٹ شنلین یجار ںیم  یکرتا ہے کہ راولپنڈ قی کرکٹ بورڈ تصد پاکستان
 ہے۔  کیاسے رابطہ  یکھالڑ  کی نے ا  یبک  نہیمب  کی دوران ا

 
  ینے ابتدائ  ونٹیکرپشن   ینٹیکے ا یب یس  یجانب سے اطالع کرنے  پر پ یک یکھالڑ

 ہے۔  ایاے کے حوالے کرد  یآئ فیمکمل کرکے معاملہ ا  قاتیتحق
 
 : یکورٹیکرپشن اور س ینٹیا یب یس یپ کٹریکرنل )ر( آصف محمود، ڈائر ننٹیفٹیل

 
آصف محمود کا   ٹائرڈی کرنل ر ننٹی فٹیل یکورٹیکرپشن اور س   ینٹیا  یب یس  یپ کٹریڈائر

ہے اور انہوں نے   کو قابل ستائش قرار دیاکے اس عمل  یکہنا ہے کہ انہوں نے کھالڑ
  ینٹیکرتے ہوئے  ا یپاسدار یکرپشن کوڈ ک ینٹ یا  یا ہے اوررابطہ کسے  یاس کھالڑ
ادا  ہیپر اس کا شکر  نےیاطالع د لقکوشش سے  متع یرابطے ک نہیکو مب  سریکرپشن آف

 ہے۔  ایک
 

سے متعلق    یکو انسداد بدعنوان  وںیطرف سے کھالڑ یہمار  ہینے  کہا کہ  انہوں
 یاس کوڈ کےتحت  اپن یک وںی اور پھر کھالڑ کچرزیجانے والے ل ےیسے دئ یباقاعدگ
حوصلہ   کی ا ہی  یبھ ےیواضح مثال ہے، ہمارے ل   کی ا یک یآگاہ مکمل سے وںیذمہ دار

پر  ونٹ یکرپشن  ینٹی کے ا یب یس  یپ  ہیرو ہیکرکٹرز کا  ونکہیافزاء عمل ہے ک
 کرتا ہے۔  یبھ یعکاس  یکے اعتماد ک وںی کھالڑ

 
  ینٹی کے ا  یب یس  یآصف محمود نے کہا کہ اس اطالع کے بعد پ ٹائرڈیکرنل ر ننٹیفٹ یل

  دیمز  ںیجنہ ں،یکچھ حساس معلومات حاصل ک کے دوران قاتیتحق ینے اپن  ونٹیکرپشن 



 ہے۔  ایگ ایاے کے حوالے کرد  یآئ فیغرض سے ا یک نیچھان ب
 

  دیلٰہذا وہ اس اطالع سے متعلق مز ںیہ ی جار  قاتیالحال تحق یکہا کہ  ف دینے مز  انہوں
  یسے پ تی ث یح یذمہ دار رکن ک کیکے ا یس  یس  یکرسکتے تاہم آئ ںیتبصرہ نہ   یکوئ

پر کرکٹ  شرفتیپ  یہونے وال ںیم قاتیغرض سے  تحق یمعلومات کے  تبادلے  ک یب یس 
 رہے گا۔  کرتاکو مسلسل آگاہ  میتنظ یعالم یک
 

کہ چند  ںینے کہا کہ ہم سب جانتے ہ یکورٹیکرپشن اور س   ینٹیا  یب یس  یپ کٹریڈائر
  یفوائد ک یعناصراپنے ذات ہیکو خطرہ الحق ہے اور   لی وجہ سے کھ یبدعنوان عناصر ک

تاہم بالشبہ اگر  ںیکوشش کرتے ہ یطرف متوجہ کرنے  ک یغرض سے کرکٹرز کو اپن
جانب سے   یاور ان عناصر ک  ںیسے عمل کرتے رہ یکرپشن کوڈ پر سخت  ینٹی ا یکھالڑ

تو  ںیکو مطلع کرتے رہ سریکرپشن آف ینٹی ا ںیکوشش کے بارے م یبھ یکس  یرابطے ک
 ۔ ںیطور پر ان عناصر کو شکست دے سکتے ہ یہم اجتماع

 
و ٹولیرنس پالیسی اپنائے ہوئے ہے اور اس کرکٹ میں بدعنوانی پر زیر  پی سی بی

اس  ۔ ون سازی کے  لیے حکومت کی معاونت بھی جاری رکھے ہوئے ہےنسلسلے میں قا
پی سی بی نے کرپشن کی روک تھام کے لیے سخت   قانون کے مجوزہ مسودہ  میں

 تجویز کی ہیں۔ بھی  سزائیں 
 

 
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. 
 
 

 


