
 

 پابندی  ہر قسم کی کرکٹ کھیلنے پرسال کے لیے  3اکمل پرعمر 
 

 ء: 2020 اپریل27، الہور

 

پیر کو مختصر فیصلہ  نے چوہان  راںیم فضل    ٹائرڈی جسٹس رل ن یپ  یڈسپلنر  چیئرمین 

پابندی عائد کردی  سال کے لیے ہر قسم کی کرکٹ کھیلنے پر 3عمر اکمل پر سناتے ہوئے 

تفصیلی فیصلہ جاری کریں گے، پی سی   جیسے ہی جسٹس ریٹائرڈ فضل میراں چوہانہے۔ 

 اسے شائع کردے گا۔ بی 

 

عمر اکمل بذات خود پیش   وئی۔ جہاںہنیشنل کرکٹ اکیڈمی الہور میں  کیس کی سماعت  

    تفضل رضوی نے کی۔  کی نمائندگیپاکستان کرکٹ بورڈ  ہوئے جبکہ  

 

خالف    مرتبہدو   یک    2.4.4 کلیکے آرٹ کرپشن کوڈ ینٹیکے ا  یب یس  یپعمر اکمل کو  

اینٹی کرپشن ٹربیونل کے روبرو    ۔تھا ایگ ایک ینوٹس آف چارج جارمارچ کو   17پر  یورز

اپریل کو چیئرمین   9پیشی کی درخواست نہ کرنے پر پی سی بی نے عمر اکمل کا معاملہ 

 تھا۔   کو بھجوادیاڈسپلنری پینل 

 

 اینٹی کرپشن اینڈ سیکورٹی پی سی بی: آصف محمود، ڈائریکٹر لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ 

 

کا کہنا  ڈائریکٹر اینٹی کرپشن اینڈ سیکورٹی پی سی بی لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ آصف محمود 

پر پی  ایک بین االقوامی کرکٹر پر تین سال کی پابندی  کے باعث  چارجزکرپشن  ہے کہ

بروقت یاد دہانی  افراد کے لیے ایک  ہورہی مگر یہ ان سب سی بی کو کوئی خوشی نہیں 

 نٹی کرپشن کوڈ کی خالف ورزی کرکےبچ سکتے ہیں۔ وہ ایہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ 

 

ہر سطح یونٹ باقاعدگی سے اینٹی کرپشن  نے کہا کہلیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ آصف محمود 

کی  تمام کرکٹرز کو ان  ایجوکیشن سمینارز اور ریفریشر کورسز کا اہتمام کرتا ہےتاکہ  پر 

زقانون کو ہاتھ میں لینے کی  کچھ کرکٹرذمہ داریوں سے آگاہ کیا جائے تاہم پھر بھی اگر 

 پھر اس کا نتیجہ یہی نکلےگا۔ تو گے  کوشش کریں

 

کا  کہنا ہے کہ وہ تمام پروفیشنل کرکٹرز   ڈائریکٹر اینٹی کرپشن اینڈ سیکورٹی پی سی بی

جانب کسی بھی بدعنوانی کی لعنت سے دور رہیں اور  سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ  

انہوں نے کہاکہ یہ  میں متعلقہ حکام کو فوری طور پر آگاہ کریں۔  رابطے کی صورتسے 

https://www.pcb.com.pk/downloads/PCB-Anti-Corruption-Code.pdf


 ان کے،ٹیم اور ملک کے بہترین  مفاد میں ہے۔ 

 

 :نوٹ برائے ایڈیٹرز

 

 : 2.4.4کلیآرٹ  اکرپشن کوڈ ک یانٹ یب یس یپ

 

  نڈیا  جلنسیو یب یس  یپ  ںیکے بارے مش شکیپ ی جانب سے کرپشن ک یفرد ک یبھ یکس 

 ۔ سے( آگاہ نہ کرنا ہے ریتاخ یضرور ر یغ یکس  ریکو )بغ  پارٹمنٹی ڈ یکورٹیس 

 

  :.184.آرٹیکل 

 

میں سماعت کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ اس کی  انٹی کرپشن ٹربیونل  ان حاالت میں 

ایک عوامی  ف چارج کا جائزہ لینے کے بعد نوٹس آڈسپلنری پینل کے چیئرمین بجائے 

اس فیصلے کو جاری کرنے توثیق کی جائے گی۔ فیصلہ جاری کریں گے جس میں جرم کی 

پی سی بی کے  کرکٹ فیڈریشن، متعلقہ فریق،  چیئرمین ڈسپلنری پینل قومی سے قبل 

 تحریری نوٹس جاری کریں گے۔ یجلنس اینڈ سیکورٹی ڈیپارٹمنٹ اور آئی سی سی کو و

 

 6ثابت ہونے پر سزاکا جرم  یخالف ورز یک  2.4.4 کلیکے تحت آرٹ 6.2 کلیآرٹ •

 ۔ مقرر ہےپابندی  اتیماہ سے تاح

 دستیاب ہے۔  یہاںڈسلپنری پینل کے  قیام سے متعلق  میڈیا ریلیز  •

کو عمر اکمل کو نوٹس آف چارج جاری  2020مارچ 17پی سی بی کی جانب سے •

 دستیاب ہے۔  یہاں کیا گیا تھا، جس سے متعلق پریس ریلیز 

کے  جس  ،تھا طور پر معطل کیا گیا عبوری کو  2020فروری  20کو عمر اکمل   •

 ۔دستیاب ہے یہاںحوالے سے پریس ریلیز 
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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. 
 
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 
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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. 
 

 

 

 


