ڈومیسٹک سیزن  2020-21میں کھالڑیوں کے کنٹریکٹ سے
متعلق پی سی بی کا بیان
الہور 13 ،ستمبر :2020
پاکستان کرکٹ بورڈ ایک بار پھر واضح کرتا ہے کہ ڈومیسٹک سیزن 2020-21
کا کنٹریکٹ حاصل کرنے کے لیے کھالڑیوں کو ان کے ڈیپارٹمنٹ سے استعفی
دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیشنل ٹی ٹونٹی کپ سے شروع ہونے والے
ڈومیسٹک سیزن  2020-21کا آغاز  30ستمبر سے ہوگا۔
پاکستان کرکٹ بورڈ ڈومیسٹک کنٹریکٹ لینے کے خواہشمند کھالڑیوں سے نہ تو
استعفی دینے کا کہہ رہا ہے اور نہ ہی انہیں ڈیپارٹمنٹس سے اپنا موجودہ معاہدے
منسوخ کرنے کا کہہ رہا ہے۔
پاکستان کرکٹ بورڈ تو مالزمت اور کنٹریکٹ رکھنے والے تمام کرکٹرز سے یہ
کہہ رہا ہے کہ پالیسی اور ایس او پیز کے مطابق انہیں ڈومیسٹک سیزن برائے
 21-2020کا کنٹریکٹ حاصل کرنے کے لیے اپنے ڈیپارٹمنٹ سے این او سی
درکار ہوگا۔ ان ڈیپارٹمنٹس کی جانب سے NOCکا اجراء معمول کی ایک
کاروائی ہوگی۔ یہ نہ صرف پی سی بی اور ڈیپارٹمنٹ دونوں کی ضرورت بلکہ
یہ عمل پہلے سے جاری بھی ہے۔
پی سی بی اپنے ایک بیان میں کہہ چکا ہے کہ جب ایک کھالڑی اپنے ڈیپارٹمنٹ
کا جاری کردہ متعلقہ این او سی جمع کرادے گا تو پی سی بی اس کھالڑیوں کو
معاہدے کے مطابق ادائیگی کردے گا۔
پاکستان کرکٹ بورڈ پہلے ہی وضاحت کرچکا ہے کہ ایک مالزمت رکھنے واال
کرکٹر بھی ڈومیسٹک سیزن برائے  2020-21کے کنٹریکٹ کا اہل ہے اور اگر
اس کھالڑیوں کا ڈیپارٹمنٹ اسے سیزن بھر بھی ادائیگی کرتا رہے تو اسے کوئی

اعتراض نہیں ہوگا۔
مالزمت رکھنے واال کرکٹر کو اس شرط پر ڈومیسٹک سیزن  2020-21کے
کنٹریکٹ کی پیشکش کی جاسکتی ہے کہ وہ کھالڑی اپنے ڈیپارٹمنٹ کی طرف
سے جاری کردہ متعلقہ این او سی کو قواعد و ضوابط کے مطابق پی سی بی کو
پیش کرے۔
اب کھالڑی کو اس کا ڈیپارٹمنٹ ادائیگی کرتا ہے یا نہیں  ،یہ ان دونوں کے آپس
کا ایک معاملہ ہے۔
پی سی بی مزید وضاحت کرچکا ہے کہ ڈومیسٹک کرکٹ سیزن  2020-21کے
لیے کھالڑیوں کو  2قسم کے معاہدے پیش کیے جائیں گے۔
ہر کرکٹ ایسوسی ایشن میں زیادہ سے زیادہ  32کھالڑیوں کو ڈومیسٹک سینٹرل
کنٹریکٹ پیش کیا جائے گا جبکہ باقی کھالڑیوں کو سیزنل کنٹریکٹ پیش کیا
جائے گا۔
ڈومیسٹک کنٹریکٹ کے تحت ایک کھالڑی ڈومیسٹک سینٹرل کنٹریکٹ کی ذمہ
داریوں کا پابند ہوگا اور اسے میچ فیس  ،ڈیلی االؤنس اور دیگر متعلقہ مراعات
سمیت ماہانہ وظیفہ بھی ملے گا۔
سیزنل کنٹریکٹ کے تحت ایک کھالڑی ڈومیسٹک سینٹرل کنٹریکٹ کے تحت
تجویز کردہ زمہ داریوں کا پابند ہوگا لیکن اسے ماہانہ وظیفہ نہیں ملے گا۔ تاہم
ایسے کھالڑی کو میچ فیس  ،ڈیلی االؤنس اور دیگر متعلقہ مراعات ضرور ملیں
گی۔
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.

