
 

 یجار صلہیف یلیکا تفص سیعمر اکمل ک
 

 ء:0202 یمئ 8 الہور،

 

عمر کو جمعرات چوہان نے راںیفضِل م ٹائرڈیجسٹس ر نلیپ یڈسپلنر نڈنٹیانڈپ نیئرمیچ

 صلہیف یلی۔ تفصیاپاکستان کرکٹ بورڈ کو جمع کروا صلہیف یلیکا تفص سیاکمل ک

 www.pcb.com.pk ہے۔ ابیدست ہاںی ہے جو ایگ ایپر شائع کرد 

 

شامل دونوں  ںیم کرپشن کوڈ ینٹیا یب یس یپچوہان نے  راںیفضِل مریٹائرڈ  جسٹس

 02ہے جو  یعائد ک یپابند یسال ک 3کرنے پر عمر اکمل پر  یخالف ورز یچارجز ک

دونوں  یک ی۔ نااہلیکے روز سے نافذ العمل ہوگ یمعطل یعمراکمل ک یعنی 0202 یفرور

 یکو دوبارہ کرکٹ ک 0203 یفرور 91ساتھ عمل ہوگا۔ عمر اکمل اب  کیمدتوں پر ا

 شرکت کے اہل ہوں گے۔ ںیم وںیسرگرم

 

 یک  0.2.2 کلیکے آرٹ کرپشن کوڈ ینٹیا یب یس یپ ںیمختلف واقعات م 0اکمل کو  عمر

کے  ونلیکرپشن ٹرب ینٹیتھا۔ ا ایگ ایک یمارچ کو نوٹس آف چارج جار 91پر  یخالف ورز

کو  لیاپر 1نے عمر اکمل کا معاملہ  یب یس یدرخواست نہ کرنے پر پ یک یشیروبرو پ

 تھا۔ ایبھجوادکو  نلیپ یڈسپلنر نیئرمیچ

 

 :نلیپ یڈسپلنر پنڈنٹیانڈ نیئرمیچوہان، چ راںیفضِل م ٹائرڈیر جسٹس

 

 ںیم صلےیف یلیچوہان نے تفص راںیفضِل م ٹائرڈیجسٹس ر نلیپ یڈسپلنر نڈنٹیانڈپ نیئرمیچ

 یہوئے کہا ہے کہ بظاہر عمر اکمل نہ تو ندامت کے خواہاں اور نہ ہ تےید مارکسیاپنے ر

کرپشن  ینٹیکرتا ہے کہ ا قیتصد یجو اس بات ک ۔ںیہ اریمانگنے کو ت یپر معاف یغلط یاپن

 ۔ناکام رہے ںینبھانے م اںیذمہ دار یکے تحت وہ )عمراکمل( اپن  0.2.2 کلیکوڈ کے آرٹ

اس طرح کے  ںیم یکرتے رہے کہ ماض ںیکوشش یپر اکتفا کرنے ک یبلکہ وہ تو اس

 ۔ ںیمطلع کرتے رہے ہ یوہ خود ہ ںیرابطوں کے بارے م

 

 صلےیف یریچوہان نے تحر راںیفضِل م ٹائرڈیجسٹس ر نلیپ یڈسپلنر نڈنٹیانڈپ نیئرمیچ

 ںیکا تعلق ہے تو اس م 9ہوئے کہا ہے کہ جہاں تک چارج نمبر  تےید مارکسیاپنے ر ںیم

واقع  یکم ںیم تینوع یملے جس سے جرم ک ںیکو نہ کھنےیمعامالت د سےیا ںیانہ

 یکورٹیس نڈیا جلنسیکے و یب یس ی( نے پاکمل)عمر  قیہوسکے۔ خاص طور پر جب فر

http://www.pcb.com.pk/
https://www.pcb.com.pk/downloads/Order%20of%20the%20Disciplinary%20Panel%20chairman%20in%20the%20matter%20of%20Umar%20Akmal%20dated%2027%20April%202020.pdf
https://www.pcb.com.pk/downloads/PCB-Anti-Corruption-Code.pdf
https://www.pcb.com.pk/downloads/PCB-Anti-Corruption-Code.pdf


 ہو۔  اینہ ک یسے تعاون ہ میٹ یقاتیاور تحق پارٹمنٹیڈ

 

  یکورٹیس نڈیا جلنسیکے و یب یس یہے کہ رابطوں سے متعلق پ ایکہا گ ںیم مارکسیر

)عمر اکمل(  قینظر فر شیکا اعتراف کرنے کے پ یناکام ںیم یآگاہ ریکو بال تاخ پارٹمنٹیڈ

پر  یخالف ورز یک 0.2.2 کلی)عمر اکمل( آرٹ قیاور فر ںیپر عائد الزامات ثابت ہوتے ہ

 ۔ںیکرتے ہ شیسے پ تیثیح یک وارخود کو سزا

 

کے  یب یس یپ ،وہ )عمر اکمل(،0ہے کہ چارج نمبر  ایلکھا گ ںیم صلےیف یریتحر 

ضابطہ اخالق کے  ںیم چوںیکے م 0202 لیا سیا یپ کو پارٹمنٹیڈ  یکورٹیس نڈیا جلنسیو

  ناکام رہے ہیں۔  ںیبتانے م التیتفص یرابطوں ک ملوث ہونے سے متعلق ںیم یتحت بدعنوان

 

ہے کہ وہ  ایاعتراف ک یبھ ہیہے کہ انہوں )عمر اکمل( نے  ایکہا گ ںیم صلےیف یریتحر

کو  پارٹمنٹیڈ جلنسیو نڈیا یکورٹیکے س یب یس یکے تحت پ 0.2.2کے کوڈ   یب یس یپ

لٰہذا مذکورہ الزام ثابت ہوتا ہے اور  ں،یناکام رہے ہ ںیرابطوں سے متعلق آگاہ کرنے م

 تیثیح یکے تحت سزاوار ک  2.0  کلیکوڈ کے آرٹ یب یس ی)عمر اکمل( خود کو پ قیفر

 ۔ںیکرتے ہ شیپ

 

 :ٹرزیڈیبرائے ا نوٹ

 

 : 0.2.2کلیکرپشن کوڈ کا آرٹ ینٹیا یب یس یپ

 

 یسے متعلق رابطوں اور دعوت ناموں ک شکشیپ یک یجانب سے بدعنوان یک قیفر یکس

 یکورٹیس نڈیا جلنسیو یب یس ی( پریبغ رکےیتاخ یضرور ری)غںیکے بارے م یموصول

 ۔یناکام ںیکو آگاہ کرنے م پارٹمنٹیڈ

 

 : 2.8.4 کلیآرٹ

 

 یبلکہ اس ک یہوگ ںیضرورت نہ یسماعت ک ںیم ونلیکرپشن ٹرب یانٹ ںیحاالت م ان

 یعوام کیکے بعد ا نےینوٹس آف چارج کا جائزہ ل نیئرمیکے چ نلیپ یبجائے ڈسپلنر

 صلےیکرتا ہوگا۔اس ف قیتوث یکرپشن کوڈ کےتحت جرم ک ینٹیگے جو ا ںیکر یجار صلہیف

 یپ ق،یمتعلقہ فر شن،یڈریکرکٹ ف یقوم نلیپ یڈسپلنر نیئرمیکرنے سے قبل چ یکو جار

 ینوٹس جار یریکو تحر یس یس یاور آئ پارٹمنٹیڈ یکورٹیس نڈیا جلنسیکے و یب یس

 گے۔ ںیکر

 

 2ثابت ہونے پر سزاکا جرم  یخالف ورز یک 0.2.2 کلیکے تحت آرٹ 2.0 کلیآرٹ 

 ۔مقرر ہےپابندی  اتیماہ سے تاح

  دستیاب ہے۔ یہاںڈسلپنری پینل کے  قیام سے متعلق  میڈیا ریلیز 

https://www.pcb.com.pk/press-release-detail/pcb-refers-umar-akmal-matter-to-disciplinary-panel-chairman.html
https://www.pcb.com.pk/press-release-detail/pcb-refers-umar-akmal-matter-to-disciplinary-panel-chairman.html


 کو عمر اکمل کو نوٹس آف چارج جاری  0202مارچ 91پی سی بی کی جانب سے

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

  کے  جس  ،طور پر معطل کیا گیا تھاعبوری کو  0202فروری  02کو 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 
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. 
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