
 

سے  میں کھالڑیوں کے  کنٹریکٹ 2020-21 زنیس سٹکیڈوم

 بیان کا  یب  یس یمتعلق پ
 

 : 2020ستمبر  13 الہور،

 

 2020-21 زنیس  سٹکیہے کہ ڈوم  ایک بار پھر واضح کرتاکرکٹ بورڈ  پاکستان

 یسے استعف   پارٹمنٹیکو ان کے ڈ  وںیکھالڑ  ےیحاصل کرنے کے ل کٹیکنٹر اک

کپ سے شروع ہونے والے    یٹونٹ یٹ  شنلی۔ نہےکی ضرورت نہیں   نےید

 ستمبر سے ہوگا۔  30کا آغاز  2020-21 زنیس  سٹکیڈوم

 

سے نہ تو   وںیکے خواہشمند کھالڑ   نےیل کٹیکنٹر سٹکیکرکٹ بورڈ ڈوم پاکستان

سے اپنا موجودہ معاہدے  پارٹمنٹسیڈ  ںیانہ یہ نہکا کہہ رہا ہے اور   نےی د یاستعف  

 منسوخ کرنے کا کہہ رہا ہے۔ 

 

 ہی رکھنے والے تمام کرکٹرز سے  کٹیکرکٹ بورڈ تو مالزمت اور کنٹر پاکستان

برائے   زنیس  سٹکیڈوم  ںیکے مطابق انہ زیاو پ  سیاور ا  یس یکہہ رہا ہے کہ پال 

 یاو س  نیسے ا  پارٹمنٹیاپنے ڈ  ےیحاصل کرنے کے ل کا کنٹریکٹ  21-2020

  کی ا  یکا اجراء معمول ک NOCجانب سے یک  پارٹمنٹسی درکار ہوگا۔ ان ڈ

ضرورت بلکہ   یدونوں ک پارٹمنٹی اور ڈ یب یس  یصرف پہ ن  ہی۔ یہوگ  یکاروائ

 ہے۔  یبھ یعمل پہلے سے جار ہی

 

 پارٹمنٹی اپنے ڈ یکھالڑ کی کہہ چکا ہے کہ جب ا  ںیم انیب  کیاپنے ا  یب یس  یپ

کو   وںیاس کھالڑ  یب یس  یتو پ کرادے گاجمع  یاو س  نیکردہ متعلقہ ا  یکا جار

 کردے گا۔  یگیمعاہدے کے مطابق ادائ

 

 ت رکھنے واالممالز  کی وضاحت کرچکا ہے کہ ا یکرکٹ بورڈ پہلے ہ پاکستان

کا اہل ہے اور اگر   کٹیکے کنٹر 2020-21برائے  زنیس  سٹکیڈوم یکرکٹر بھ

 یکرتا رہے تو اسے کوئ  یگیادائ  یبھر بھ زنیاسے س   پارٹمنٹیکا ڈ  وںیاس کھالڑ



 ہوگا۔  ںیاعتراض نہ 

 

کے   2020-21 زنیس  سٹکیکرکٹر کو اس شرط پر ڈوم  رکھنے واال تمالزم

طرف   یک پارٹمنٹی اپنے ڈ یہے کہ وہ کھالڑ یجاسکت یک شکشیپ  یک کٹیکنٹر 

کو  یب یس  یکو قواعد و ضوابط کے مطابق پ یاو س   نیکردہ متعلقہ ا یسے جار

 کرے۔   شیپ

 

ان دونوں کے آپس   ہی،   ںینہ ایکرتا ہے  یگیادائ  پارٹمنٹی کو اس کا ڈ  یکھالڑ اب

 معاملہ ہے۔   کیکا ا

 

کے  2020-21 زنیکرکٹ س  سٹکیوضاحت کرچکا ہے کہ ڈوم  دیمز یب یس  یپ

 گے۔   ںیجائ ےیک شی قسم کے معاہدے پ 2کو  وںی کھالڑ ےیل

 

نٹرل یس  سٹکیکو ڈوم  وںیکھالڑ  32 ادہیسے ز ادہیز ںیم  شنیا یسوس یکرکٹ ا ہر

  ایک  شیپ  کٹیکنٹر  زنلیکو س  وںی کھالڑ یجائے گا جبکہ باق ایک  شی پ  کٹیکنٹر 

 جائے گا۔

 

ذمہ  یک کٹیکنٹر  نٹرلیس  سٹکیڈوم یکھالڑ  کیکے تحت ا  کٹیکنٹر  سٹکیڈوم

متعلقہ مراعات  گریاالؤنس اور د   یلی، ڈ  سیف چیکا پابند ہوگا اور اسے م  وںیدار

 ملے گا۔   یبھ  فہیماہانہ وظ تیسم

 

کے تحت  کٹیکنٹر  نٹرلیس  سٹکیڈوم ی کھالڑ  کیکے تحت ا  کٹیکنٹر  زنلیس 

ملے گا۔ تاہم   ںینہ فہیاسے ماہانہ وظ  کنی کا پابند ہوگا ل  وںیکردہ زمہ دار  زیتجو

 ںی متعلقہ مراعات ضرور مل گریاالؤنس اور د  یلی ، ڈ  سیف چیکو م  یکھالڑ سےیا

 ۔ یگ
 
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. 
 
 
 

 


