
 
 

 کا اعالن کردیا  2022-23پی سی بی نے ویمنز کرکٹ سیزن 
 

 ء: 2022مارچ  28الہور، 

 

پاکستان کرکٹ  لیے  قومی اور بین االقوامی خواتین کرکٹ کے فرق کو کم کرنے کے 

 کا اعالن کردیا ہے۔  2022-23بورڈ نے ویمنز کرکٹ سیزن برائے 

 

انٹرنیشنل   8معروف کی قیادت میں اس سیزن کے دوران قومی خواتین کرکٹ ٹیم بسمہ 

  آئی سی سیویمنز چیمپئن شپ، ان انٹرنیشنل سیریز میں آئی سی سی  سیریزکھیلے گی۔

اے سی سی ویمنز ٹی ٹونٹی   اورکامن  ویلتھ گیمز، ایشین گیمزٹی ٹونٹی ورلڈکپ،   ویمنز 

 ۔ ہیںبھی شامل    ایشیا کپ

 

مئی میں پاکستان  کی خواتین کرکٹ ٹیم تین ون ڈے انٹرنیشنل میچز کھیلنے  سری لنکا  

کے کسی میچ  آئے گی۔ یہ پہال موقع ہوگا کہ جب پاکستان آئی سی سی ویمنز چیمپئن شپ 

میں تین ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز بھی   مہمان ٹیم کے اس دورہ کی میزبانی کرے گا۔

 ہیں۔ شامل 

 

خواتین کرکٹ ٹیم ستمبر میں چین روانہ ہوگی، جہاں وہ ایشین گیمز میں شرکت  قومی 

پاکستان کا دورہ کرے گی۔  اکتوبر نومبر میں آئرلینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیم  پھر کرے گی۔  

 اس دوران مہمان ٹیم تین ون ڈے اور تین ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز کھیلے گی۔

 

ڈومیسٹک سطح پر بھی خواتین کرکٹ کے  کے دوران  2022-23سیزن اسی طرح 

ویمنز ٹورنامنٹ اگست میں   19انڈر قومی    ،ایونٹسیزن کا پہال مقابلے منعقد ہوں گے۔ 

مریدکے میں کھیال جائے گا، جہاں چھ کرکٹ ایسوسی ایشنز کی ٹیمیں شرکت کریں  

ویمنز    بعدازاں   کو ٹورنامنٹ میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی کرکٹرز  اس  گی۔

 ۔کا موقع بھی دیا جائے گا  میں سینئر ٹیموں کی نمائندگی 2022-23کرکٹ سیزن 

 

اس ایونٹ کو دومرحلوں  ستمبر میں کھیلی جائے گی۔ چیمپئن شپ ٹی ٹونٹی  نیشنل ویمنز  

چھ کرکٹ ایسوسی ایشنز کی چار ٹیمیں شرکت  میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں  



کھالڑیوں کو بین االقوامی سطح  بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی    یہاںکریں گی۔ 

تین نئی ٹیموں میں تقسیم کیا  ملک کی نمائندگی کرنے والی خواتین کرکٹرز کے ہمراہ پر  

کی فاتح کو چیمپئن قرار دیا  پھر ان تین ٹیموں کے مابین ٹی ٹونٹی چیمپئن شپ جائے گا۔ 

 ۔جائے گا

 

اپریل میں کھیال جائے گا۔   ون ڈے ٹورنامنٹ ،  ایونٹ ویمنز ڈومیسٹک تیسرا اور آخری 

 میچز کھیلے جائیں گے۔  14چار ٹیموں پر مشتمل اس ٹورنامنٹ میں ُکل 

 

 کرکٹ:  قومی خواتینتانیہ ملک، سربراہ 

 

ہماری اور دنیا کی بڑی ٹیموں   کے دوران   گزشتہ چند ہفتوںتانیہ ملک کا کہنا ہے کہ 

قومی خواتین کرکٹ ٹیم کو تقویت بخشنے کے لیے  ، لٰہذا ہے وا کے درمیان فرق واضح ہ

انہوں نے نئے ڈومیسٹک  مربوط کیا جائے۔ڈومیسٹک نظام مزید اپنا ہم   ضروری ہے کہ 

 کو ترتیب دیتے وقت بہت سوچ و بچار کی ہے۔سیزن  

 

چھ کرکٹ ایسوسی ایشنز کی بہت مشکور  خواتین کرکٹ کی سربراہ نے کہاکہ وہ  قومی 

دلچسپی ظاہر کی   اپنی مکملمیں خواتین کرکٹ کے فروغ اور پذیرائی ہیں جنہوں نے 

 ہمیں ملک بھر سے ٹیلنٹ کو سامنے النے میں مدد ملے گی۔ ان کے تعاون سے ہے۔

 

جو    ں گے جائی ہومیں کامیاب  ڈھونڈنے  ایسی باصالحیت کھالڑی انہیں یقین ہے کہ وہ 

 ۔ ہیںکی صالحیت رکھتی بھرپور اظہار  ٹیلنٹ کے جدید تقاضوں کے مطابق 

 

 ڈیوڈ ہیمپ، ہیڈ کوچ قومی خواتین کرکٹ ٹیم: 

 

قومی خواتین کرکٹ ٹیم  قومی خواتین کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ ڈیوڈ ہیمپ کا کہنا ہے کہ 

انہیں  مشکل ترین کنڈیشنز میں کھیل کے زیادہ سے زیادہ  کے لیے ضروری ہے کہ

 اس ضمن میں معاونت کرے گا۔ آئندہ ڈومیسٹک سیزن   اور فراہم کیے جائیں  مواقع 

 

نہیں رہے مگران خواتین کرکٹرز نے    ان کے حق میںانہوں نےکہا گو کہ حالیہ نتائج 

انفرادی طور پر خاطر خواہ کارکردگی کا مظاہرہ کیاہے، جس میں ورلڈکپ میں پہلی  

 ہے۔   نمایاںکی ایمرجنگ کرکٹر کا ایوارڈ جیتنا   2021سال سنچری اسکور کرنا اور 

 

 بسمہ معروف، کپتان قومی خواتین کرکٹ ٹیم: 

 



ترقی کی ہے اور  میں خواتین کرکٹ نے بہت   برسوں حالیہبسمہ معروف کا کہنا ہے کہ  

ہمیں قومی اور بین  اس تناظر میں بہت ضروری ہے کہ  ، معیار بھی بلند ہوا ہے کااس 

 ۔  ایک مکمل شیڈول ترتیب دیا جائےاالقوامی سطح پر 

 

خواتین    یسے قومملنے  سطح پر کھیل کے متواتر مواقع  ی االقوام ن ی ب    انہوں نے کہا کہ

  نچیبہتر ب  ںنہی اصالحیت پیدا ہوگی۔ کی میں بہتر کھیل پیش کرنے  دباؤ   کھالڑیوں میں 

معاونت کرے  بھرپور میں  ضمن اس  ونٹ یا 19انڈر ضرورت ہے اور  بھی  یک  اسٹرینتھ 

 ۔گا

 

مشتمل کرکٹ  ماہ پر  12آئندہ بسمہ معروف نے کہاکہ ملک میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں، 

 نظر ڈال کرانہیں خوشی ہورہی ہے اور وہ ان کرکٹ مقابلوں کی منتظر ہیں۔ کیلنڈر پر 

 

 تک کا مکمل شیڈول:  2023 لیتا اپر 2022 یمئ

 انٹرنیشنل شیڈول: 

  منزی و  یس یس  یپاکستان )آئ   ویمنز کرکٹ ٹیم کا دورہ لنکا   ی جون: سر 7تا ی مئ  18

 ڈی (، راولپن میچز ٹونٹی  یٹ   3 اورون ڈے 3میں شامل   شپ  مپئنیچ 

سہ فریقی ٹی ٹونٹی سیریز  )  نڈیآئرلویمنز کرکٹ ٹیم کا دورہ : پاکستان یجوالئ 24تا  12

 بریڈی (، جس میں آسٹریلیا بھی شامل

 برمنگھم ،  مزی گ  لتھ ی اگست: کامن و 8تا  ی جوالئ  25

  منزی و  یس یس ی پاکستان )آئ   ویمنز کرکٹ ٹیم کا دورہ نڈ ی نومبر: آئرل 20تااکتوبر 30

 ی(، الہور/کراچٹونٹی میچز   یٹ   3 اورون ڈے 3میں شامل   شپ  مپئنیچ 

 کپ  ای ش ی ا ٹی ٹونٹی منز یو   اے سی سی دسمبر: 

  منز یو   یس  یس ی)آئ ای ل ی آسٹر کرکٹ ٹیم کا دورہویمنز  : پاکستان  ی فروریکم تا  یجنور 4

 ( میچز   ٹونٹی ی ٹ   3 اور ون ڈے 3میں شامل   شپ  مپئنیچ 

 قہ ی افر یورلڈ کپ، جنوبٹی ٹونٹی   ویمنز   یس ی س ی: آئیفرور

 

 ڈومیسٹک شیڈول: 

 دکے ی (، مرٹی ٹونٹی میچز 14ٹورنامنٹ )ویمنز ٹی ٹونٹی   19اگست: انڈر  18تا2

 الہور / دکےی شپ، مر مپئنی چ منز یو   ٹی ٹونٹیاکتوبر: ٹرائنگولر /ستمبر

 ی (، کراچ چز ی م  14ٹورنامنٹ )  ویمنز ون ڈے: پاکستان  لی اپر 25تا 5
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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. 
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