
 

 وبفر العمل ہوگیب 9102پی سی بی کب آئیه 
  

هیں  94پزاًے سے ًئے آئیي هیں عجوری اًتظبهبت آئیي کی شق ًوجز  •

 هقزر کیے گئے ہیں

 
PCB Constitution 2019 

 

 ء: 9102اگست 90الہوز،

 

هوصول  ٹیفکیشيًووسارت ثیي الصوثبئی راثطہ کی جبًت سے  پبکستبى کزکٹ ثورڈ کو 

کی  9104ٌٹ ڈویژى ًے پبکستبى کزکٹ ثورڈ کے آئیي یجکجس کے هطبثق ہوگیب ہے۔ 

 سے ًبفذ العول ہے۔ 9104اگست   04 پی سی ثی کب ًیب آئیي ۔ دے دی ہےهٌظور ی 

 

 مىدزجہ ذیل ہیں:پی سی بی کے وئے آئیه کے اہم وکبت 

 

هخصوص هذت تک کبم جبری  هوجودٍ ثی او جی ایک کے هطبثق ایک 94شق ًوجز 

آساد  9کزکٹ ایسوسی ایشي اور  3جي هیں ) هوجزاى 7جت تک کے  رکھے گب،

 ۔جبتب اراکیي کو شبهل ًہیں کزلیب  9سے هیں  ہیں(ڈائزیکٹزس شبهل 

 

 مشتمل ہوگب: وئے آئیه کے مطببق بوزڈ آف گوزوسش ان ازاکیه پس

 

 3   کزکٹ ایسوسی ایشي کے صذور ) روٹیشي پبلیسی کب اعالى جلذ کزدیب جبئے

 گب(

  اراکیي ًبهشد 9پیٹزى کی جبًت سے 

 9  خبتوى کب ہوًب السهی ہوگب 0آساد ڈائزیکٹزس جي هیں 

  چیف ایگشیکٹو پبکستبى کزکٹ ثورڈ 

   ووٹٌگ  رکي ثطور غیزفعبلوسارت ثیي الصوثبئی راثطہ کے وفبقی سیکزٹزی(

 کبحق ًہیں ہوگب(

 

سی ایشىص میں تبدیل کسکٹ ایسو 1زیجىل کسکٹ ایسوسی ایشىص کو  01وئے آئیه میں 

https://www.pcb.com.pk/downloads/PCB%20Constitution%202019.pdf
https://www.pcb.com.pk/downloads/PCB%20Constitution%202019.pdf


 کسدیب گیب ہے، جه کے وبم مىدزجہ ذیل ہیں:

 

 ثلوچستبى کزکٹ ایسوسی ایشي 

 سٌٹزل پٌجبة کزکٹ ایسوسی ایشي 

 خیجز پختوى خواٍ کزکٹ ایسوسی ایشي 

 درى کزکٹ ایسوسی ایشيرًب 

 سٌذھ کزکٹ ایسوسی ایشي 

 سذرى پٌجبة کزکٹ ایسوسی ایشي 

 

کوسٹی کزکٹ ایسوسی ایشٌش سے تجذیل  ًئے آئیي هیں ڈسٹزکٹ کزکٹ ایسوسی ایشٌش

 کزدیب جبئے گب۔

 

بڈل آئیي کے اپٌے اپٌے ه کزکٹ ایسوسی ایشٌش اور کزکٹ ایسوسی ایشٌش دوًوںسٹی 

ثورڈآف گورًزس کی جبًت سے هٌظور  پی سی ثی هبڈل آئیيتوبم ۔ تحت کبم کزیں گے

ًٌس کے گورہوًے اور قواًیي پز عول پیزا سٹی کزکٹ ایسوسی ایشٌش کو  ۔شذٍ ہوں گے

 کزکٹ ایسوسی ایشي کی صورت هیں فورم فزاہن کیب گیب ہے۔لیے 

 

 :پس مشتمل ہوگیازاکیه   00پی سی بی جىسل ببڈی

 

 چیزهیي پی سی ثی 

 کے صذور توبم کزکٹ ایسوسی ایشي 

  ثالئٌڈ کزکٹ کوًسلصذر 

 صذر ڈیف ایٌڈ ڈهت کزکٹ ایسوسی ایشي 

 ہوں گےاراکیي  پی سی ثی کے چیف ایگشیکٹو اور چیف آپزیٹٌگ آفیسز غیزفعبل 

 )ووٹٌگ کبحق ًہیں ہوگب(

 

علیحذٍ کے اختیبرات چیف ایگشیکٹو اور  پی سی ثی ًئے آئیي کے ثعذ چیزهیي

 هٌیجٌگ ڈائزیکٹز اة ثطور چیف ایگشیکٹو کبم کزیں گے۔ کزدیئے گئے ہیں۔

 

کب اضبفہ سی  09شق ًوجز  گورًٌس اسٹزکچز کی هضجوطی کے لیے پی سی ثی کے

کو طزیقوں ے ثہتزیي ک جس کے لیے ثورڈ کو کبرپوریٹ گورًٌسکیب گیب ہے۔

شق ًوجز  ۔دیتے ہیںثقبفت کو فزوغ هیں اخالقی ہے جو ثورڈ کزًے کی ضزورت ًبفذ

وں کو اور رسک هٌیجوٌٹ کویٹی  ًزیشير ریوواو آر ، ایچوهیٌیشٌشًایچ کے تحت  09

 هتعبرف کزوایب گیب ہے۔



  

هیں هقزر کیے گئے  94پزاًے سے ًئے آئیي هیں عجوری اًتظبهبت آئیي کی شق ًوجز 

 ۔ہیں
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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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