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ဥပဒေ(၁)၊ကစားကွင်း(The Field of Play) 

၁။ ကစားကွငး်မျက်နှာပပင် 

 ဘောလုံးကွင်းတစ်ကွင်းလုံး၏ မျက်နှာပြင်သည ် တစ်ကွင်းလုံးသောဝပမက်ခင်းပြစ်ရမည်။ (သို့မဟုတ်) 

ပြိုင်ြွဲ စည်းကမ်းများက ခွင့်ပြုထားလျှင် တစ်ကွင်းလုံးပမက်ခင်းတုများနှင့်သာ ပြစ်ရမည်။ (ပြိုင်ြွဲစည်းကမ်းများအရ 

ပမက် ခင်းတုနှင့် သောဝပမက်ခင်း (နှစ်မျ ို းစြ်) ဘြါင်းစြ်ပြုလုြ်ထားပခင်းမှအြ)။ 

 ပမက်ခင်းတု၏ မျက်နှာပြင်အဘရာင်မာှ အစိမး်ဘရာင်ပြစ်ရမည်။ 

 ကမ္ဘာ့ဘောလုံးအြွဲ့ ချုြ၏် အြွဲ့ ဝင်နိုင်ငံအလိုက် ကုိယ်စားပြုအသင်းများပြိုင်ြွဲနှင့် 

နိုင်ငံတကာကလြ်အသင်း များ၊ ပြိုင်ြွဲများတွင် (နိုင်ငံတကာဘောလုံးအြွဲ့ ချုြ်ေုတအ်ြွဲ့  ထုတ်ပြန်ထားသည့် 

သိပခားအထူးခွင့်ပြုချက် ရရှိသည် မှအြ) FIFA ၏ ဘောလုံးကွင်းပမက်ခင်းနှင့် သက်ဆိုင်ဘသာ အရညအ်ဘသွး 

အစီအစဉ်ြါ သတ်မှတခ်ျက်များ (သို့မ ဟုတ)် နိုင်ငံတကာကစားကွင်း  အဆင့်အတန်းနှင့် ကုိက်ညရီမည်။ 

၂။ ကစားကွငး်၏အမှတ်အသားများ 

 ကစားကွင်းသည ် ဘထာင့်မှန်စတုဂံြုံသ န်ရှိပြီး အန္တရာယ်မပြစ်ဘစနိုင်ဘသာ ဘတာက်ဘလျှာက် ဆွဲသားထား 

သည့် မျဉ်းများပြစ်ရမည်။ အကယ်၍ အန္တရာယ်မပြစ်နိုင်ြါက သောဝပမက်ခင်းပြင့် ပြုလုြ်ထားဘသာ  ကွင်းဘြါ်တွင် 

ပမက်ခင်းတု ပမက်ခင်းမျက်နှာပြင်အရာဝတ္ထုများပြင့် ကွင်းအမှတ်အသားပြုလုြ်နိုင်သည။် ထိုစည်းများသည ် သတ် 

မှတ်ထားဘသာ ကစားကွင်း၏အတွင်းတွင် ြါဝင်သည့် နယ်နိမိတ်စညး်များြင်ပြစ်သည။် 

 ဘောလုံးဥြဘေ (၁)တွင်ဘြာ်ပြထားဘသာ စည်းများကုိသာ ကစားကွင်းဘြါ်တွင် ဘရးဆွဲထားရမည်။ ပမက်ခင်း 

တုကုိ အသံုးပြုြါက အပခားစည်းများကုိ ၎င်းတို့သည ်ဘောလုံးစည်းများနှင့် သိသာစွာထငရ်ှားသည။် အဘရာင်ကဲွပြား 

သည့် စည်းများပြစ်လျှင် ခွင့်ပြုသည။် 

 နယ်နိမိတ်စညး် မျဉ်းနှစ်ဘ ကာင်းကုိ ဘေးစည်းဟုဘခါ်၍ စည်းတိနုှစ်ဘ ကာင်းမှာ ဂိုးစည်းဟုဘခါ်သည။် 

 ကစားကွင်းကုိ ကွင်းဝက်စည်းပြင့် (၂)ြိင်ုး ြိင်ုးပခားထားပြီး ထိုကွင်းဝက်စညး်သည ် ဘေးစည်း(၂)ခု၏ 

အလယ် အမှတ်အသားအပြစ် ဆက်သွယ်ဘရးဆွဲထားရမည်။ 

 ကွင်းဝက်စည်း၏ အလယ်တွင် ဗဟိုအမှတ်အသားပြင့် ပြထားရမည်။ ထိုအမှတ်အသားကုိ ဗဟုိပြု၍ အချင်း 

ဝက် (၉.၁၅)မီတာ(၁၀-ကုိက်) ရှိဘသာ စက်ဝိုင်းတစ်ခုပြင့်သတ်မှတထ်ားရမည်။ 
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မျဉ်းဘ ကာင်းများသည် ဝန်းရံထားဘသာ ဧရိယာ၏အစိတ်အြိုင်းပြစ်ဘသာဘ ကာင့် တိင်ုးတာပခင်းများသည် မျဉ်း၏ 

အပြင်ေက်မပှြစ်သည။် 

ြင်နယ်တအီမှတ်အသားကုိ အမှတ်အသား၏ဗဟုိမှ ဂိုးစည်းဘနာက်ေက်အစွန်းအထိတိုင်းတာသည။် 

  

ဘထာင့်ကန်စက်ဝိုင်းစိတ်မှ (၉.၁၅)မီတာ (၁၀-ကုိက်) အကွာတွင် ဂိုးစည်းနှင့် ဘေးစည်းတို့မှ ဘထာင့်မှန်ကျ 

သည့ ်ဘနရာ၌ ကစားကွင်းပြင်ြတွင် အမှတ်အသားပြုလုြ်နိင်ုသည်။ 

 စည်းအားလုံး၏ ဗျက်သည် အရွယ်တူ ပြစ်ရမည်ပြစ်ပြီး (၁၂)စင်တမီီတာ(၅-လကမ်)ထကမ်ြုိဘစရ။ 

ဂိုးစည်းသည် ဂိုးတုိင်များ၊ ဂိုးေားတန်းတို့၏ ဗျက်နငှ့်အရွယ်အစားတူရမည။် 
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 ကစားသမားတစ်ဦးသည ် ဘောလုံးကွင်း ဘြါ်တွင် တရားမဝင်သည့် အမှတ်အသားများ ပြုလုြ်ဘရးဆွဲြါက 

၎င်းအား ကစားသမားဘကာင်း မြီသသည့်အပြုအမူအပြစ် သတိဘြးရမည်။ ကစားဘနချနိ်အတွင်း ထိုသ့ုိပြုလုြ် 

ပခင်းကုိ ေုိင်လူကကီးများက သတိပြုမိြါက ဘနာက်တစ်ကကိမ်ဘောလုံးကစားမှုရြ်ဆိုင်းသွားချနိ်တွင် ၎င်းအား သတ ိ

ဘြး ရမည်။ 

 

၃။ အတိုငး်အတာများ 

 ဘောလုံးကစားကွင်း၏ ဘေးစည်းအလျားသည ်ဂိုးစညး်အလျားထက ်ြိရုှည်ရမည။် 

အလျား(ဒေးစည်း) 

အနည်းဆုံး ၉၀ မီတာ (၁၀၀ - ကုိက်) 

အများဆုံး ၁၂၀ မီတာ (၁၃၀ - ကုိက်) 

အလျား(ဂိုးစည်း) 

အနည်းဆုံး ၄၅ မီတာ (၅၀ -ကုိက်) 

အများဆုံး ၉၀ မီတာ (၁၀၀-ကုိက်) 

၄။ နုိင်ငတံကာပွဲများအတွက်အတိုင်းအတာများ 

အလျား(ဒေးစည်း) 

အနည်းဆုံး ၁၀၀ မီတာ (၁၁၀ --ကုိက်) 

အများဆုံး ၁၁၀ မီတာ (၁၂၀ - ကုိက်) 

အလျား(ဂိုးစည်း) 

အနည်းဆုံး ၆၄ မီတာ (၇၀- ကုိက်) 

အများဆုံး ၇၅ မီတာ (၈၀- ကုိက်) 

 ပြိုင်ြွဲကျင်းြဘရးအြွဲ့ များသည် ဂိုးစည်းနှင့် ဘေးစညး်တို့၏ အလျားများကုိ အထကဘ်ြာ်ပြြါအတိုင်းအထွာ 

များအတွင်းထားရှိရန် ဆုံးပြတန်ိုင်သည။် 

(၁) အတိင်ုးအတာများသည် စည်းကမ်းများ၏ အပြင်ေက်မှ စတင်ြါဝင်ပြီး၊ ၎င်းတို့သည် ကစားကွင်း၏ ဧရိယာ 

အတွင်း နယ်နိမိတ်အပြစ်ြါဝင်သည။် 

(၂) ြင်နယ်တီအမှတ်ကုိ ဂိုးစညး်၏ ဘနာက်ေက်အစွန် ဂိုးစည်း၏အလယ်ဘနရာမှ တိင်ုးတာရမည်။ 

၅။ ဂိုးဧရိယာ 
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 ဂိုးတုိင်တစ်တိုင်စီ၏ အတွင်းြိုင်းမှ (၅.၅)မီတာ (၆ ကုိက်)အကွာ၊ ဂိုးစည်းဘြါ်တွင် ဘထာင့်မှန်ကျဘအာင် 

စည်း (၂) ဘ ကာင်း ဆွဲရမည။် ထိုစည်း(၂)ဘ ကာင်းသည ် ကစားကွင်းအတွင်းသ့ုိ (၅.၅)မီတာ(၆ကုိက်) ရှည်ရမည်။ 

၎င်းစည်း တို့ကုိ ဂိုးစည်းနှင့် မျဉ်းပြိုင်ကျဘသာ စည်းတစ်ဘ ကာင်းပြင့် ဆက်သွယ်ရမည်။ ထိုစည်းများနှင့် နယ်နိမိတ် 

သတ်မှတ ်ထားဘသာ ဧရိယာသည ်ဂိုးဧရိယာပြစ်သည။် 

 

၆။ ပင်နယ်တီဧရိယာ 

 ဂိုးတုိင်တစ်တိုင်၏ အတွင်းြိင်ုးမှ (၁၆.၅)မီတာ (၁၈ ကုိက်)အကွာ၊ ဂိုးစည်းဘြါ်တွင် ဘထာင့်မှန်ကျဘအာင် 

စည်း(၂) ဘ ကာင်းဆွဲရမည။် ၎င်းစည်း(၂) ဘ ကာင်းမှ ကစားကွင်းအတွင်းသို့ (၁၆.၅) မီတာ (၁၈ ကုိက်) အရှည်ရှိ စည်း 

များကုိ ထြ်မံဘရးဆွဲပြီး ၎င်းစည်းတို့ကုိ ဂိုးစည်းနှင့် မျဉ်းပြိုင်ကျဘသာ စည်းတစ်ဘ ကာင်းပြင့် ဆက်သွယ်ထားရမည်။ 

ဤစည်းများပြင့် နယ်နိမိတ်သတ်မှတထ်ားဘသာ ဧရိယာသည ်ြင်နယ်တီဧရိယာပြစ်သည။် 

 ြင်နယ်တီဧရိယာတစ်ခုစီတွင် ဂိုးတိုင်နှစ်တိုင်အ ကား၊ အကွာအဘဝးတူညီသည့် အလယ်ဗဟုိမှ (၁၁)မီတာ 

(၁၂-ကုိက်) အကွာတင်ွ ြယန်ယ်တီအမှတ်အသား တစ်ခုပြုလုြ်ရမည်။ 

 ြယန်ယ်တီအမှတ်အသား၏ ဗဟုိမှ (၉.၁၅)မီတာ (၁၀-ကုိက်)ရှိဘသာ အချင်းဝက်ပြင့် ြင်နယ်တီ ဧရိယာ 

အပြင်ေက်တငွ် စက်ဝိုင်းပြတ ်(ေီးကုတ)် တစ်ခုဆွဲထားရမည်။ 

၇။ ဒောင့်ကန်ဧရိယာ 

 ဘထာင့်အလံတိုင်တစ်ခုစီမှ ကစားကွင်းအတွင်းသ့ုိ အချင်းဝက် (၁)မီတာ (၁-ကုိက်) ရှိဘသာ စက်ဝိုင်းစိတ် 

တစ်ခုကုိ ဘထာင့်မှန်ဧရိယာအပြစ် သတ်မှတ်ထားရမည။် 

  

 ဘထာင့်အလံတိုင်များကုိ မပြစ်မဘနထားရမည်။ 

 အလံတိုင်များသည ်(၁.၂)မီတာ (၅-ဘြ)အပမင့်ထက် မနည်းဘစရ။ 

 အြျားချွန်ထားပခင်း မရှိဘစရ။ 

 ဘထာင့်ကန်ဧရိယာစည်းများသည်(၁၂)စင်တမီီတာ(၅-လကမ်)အကျယ် 

 အချင်းဝက် (၁) မီတာ (၁-ကုိက်)ထကမ်ြိဘုစရ။ 
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၈။ အလံတိုငမ်ျား 

 (၁.၅)မီတာ (၅-ဘြ)ထကြ်ိမုပမင့်ဘသာ ထိြ်ြျားတွင် ချွန်မထားသည့် အလံတိုင်ကုိ ဘထာင့်တစ်ခုစီတွင် စိုက် 

ထူထားရမည်။ အလံတိုင်များဘြါ်တွင် အလံများစိုက်ထူထားရမည်။ 

 ကွင်းလယ်စည်း၏ အဆုံးတစ်ြက်စီတိုင်းတွင် ဘေးစည်း၏အပြင်ေက်မှ (၁)မီတာ (၁-ကုိက်) ထကမ်နညး် 

ဘသာ အကွာအဘဝး၌ အလံတိင်ုနှင့် အလံများကုိ စိုက်ထူထားနိုင်သည်။ 

၉။ နညး်စနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာဧရိယာ 

 နည်းစနစ်ြိုင်းဆိုင်ရာဧရိယာသည ် ကစားကွင်းတွင် ကစားမည့် အသင်းနှစ်သင်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အ 

သင်းမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ အရံကစားသမားများနှင့် လူစားလဲပခင်းခံရပြီးသည့် ကစားသမားများအတွက် ဘအာက် ဘြာ ်

ပြြါအတိင်ုး သီးပခားသတ်မှတ်ဘြးထားသည့် ဧရိယာပြစ်သည။် 

(၁) နည်းစနစ်ဧရိယာကုိ သတ်မှတ်ဘြးထားသည့် ထိုင်စရာဘနရာမှ ဘေးတစ်ြက်တစ်ချက်စီသ့ုိ (၁)မီတာ (၁-

ကုိက်) နှင့် ဘရှ့တွင် ကစားကွင်း၏ဘေးစည်းနှင့် (၁)မီတာ(၁-ကုိက်) အထိတိုးချဲ့သတ်မှတန်ိုင်သည်။ 

(၂) နည်းစနစ်ဧရိယာကုိ နယ်နိမိတ်စညး်များပြင့် သတ်မှတ်ထားရမည်။ 

(၃) နည်းစနစ်ဧရိယာတွင် လူဦးဘရမည်မျှဘနခွင့်ပြုဘ ကာင်းကုိ ပြိုင်ြွဲစည်းကမ်းများတွင် ဘြာ်ပြထားရမည်။ 

(၄) နည်းစနစ်ဧရိယာတွင် ဝင်ဘရာက်ခွင့်ရှိသူများ 

(က) ဘောလုံးြွဲမစတင်မီ၊ ပြိုင်ြွစဲည်းကမ်းများအရ ဝင်ဘရာက်ခွင့်ရှိသူများကို သတ်မှတ် ဘြးထားရမည်။ 

( ခ) ဝင်ဘရာက်ခွင့်ရှိသူများသည ်တာဝန်ရှိသူများြီသစွာ ပြုမူဘနထိုင်ရမည်။ 
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( ဂ) ထူးပခားဘသာ အဘပခအဘနများမှအြ ဝင်ခွင့်ရသမူျားသည ် သတ်မှတထ်ားဘသာ မိမိတို့ဘနရာတွင် 

ရှိဘန ရမည်။ (ဥြမာ-ေဏ်ရာရကစားသမားတစ်ဦးအား ကူညီပြုစုဘြးရန် ေုိင်လူကကီး၏ 

ခွင့်ပြုချက်အရ အ ဘ ကာြညာ ရှင်များ၊ ဆရာဝန်တ့ုိဝင်ဘရာက်ဘြးပခင်း)။ 

(၅) နည်းစနစ်ဧရိယာမှဘန၍ နညး်စနစ်များကို ညွှန်ပြရန်၊ တစ်ကကိမလ်ျှင် တစ်ဦးသာခွင့်ပြုသည။် 

၁၀။ ဂိုးတိုင်များ 

 ဂိုးတစ်ခုကုိ ဂိုးစည်းများ၏ အလယ်ဗဟုိတွင် ထားရှိရမည။် 

 ဂိုးများသည် ဘထာင့်အလံတိုင်များမှ အကွာအဘဝးတူညဘီသာ တည့်မတ်စွာဘထာင်ထားသည့် ဂိုးတုိင်(၂) တိင်ု 

ြါဝင်သည။် ဂိုးတုိင်များ၏ ထိြ်များတွင် ဘပြာင့်တန်းဘသာ ဂိုးေားတန်းပြင့် အလျားလိုက်ဆက်သွယ်ထားရမည်။ ဂိုး 

တိင်ုများနှင့် ဂိုးေားတန်းတို့ကုိ သတ်မှတ်ထားဘသာ အရာဝတ္ထုများပြင့် ပြုလုြ်ထားရမည်။ ၎င်းတို့၏ြုသံ န်မာှ 

စတုရန်းြု၊ံဘထာင့်မှန်စတုဂံြုံ၊ လုံးဝိုင်းြုနံှင့် ေဲဥြံုရှိရမည်ပြစ်ပြီး အန္တရာယ်မပြစ်ဘစရ။ ဂုိးတိုင်များနှင့် ဂိုးေားတန်း 

များသညတ်ူညဘီသာြုသံ န်ပြစ်ရမည်။၎င်းသည် စတုရန်းြု၊ံ စတုဂံ၊ အဝိုင်း၊ ေဲဥြုံ သ့ုိမဟုတ် ဤဘရွးချယ်စရာများ 

၏ဘြါင်းစြ်မှုတစ်ခုပြစ်ရမည။် 

FIFA ၏ြံြ့ိုးကူညီမှုဘအာက်တင်ွ သ့ုိမဟုတ် အသင်းအြွဲ့ များြွဲ့စည်းထားဘသာတရားဝင်ပြိုင်ြွဲတစ်ခုတွင် အသံုးပြု 

သည့်ဂိုးများအားလုံးသည၊် ဘောလုံးပြိုင်ြွဲဂိုးများအတွက်FIFA အရညအ်ဘသွးအစီအစဉ်၏ လိုအြ်ချက်များ နှင့်ကုိက် 

ညရီန် အကကံပြုအြ်ြါသည်။ 

 ဂိုးတုိင်နှစ်တိုင်၏အတွင်းေက် အကွာအဘဝးသည ်(၇.၃၂)မီတာ (၈-ကုိက်)ရှိရမည။် 

ဂိုးေားတန်းဘအာက် အစွန်းမှ ဘပမပြင်သ့ုိအကွာအဘဝးသည ်(၂.၄၄)မီတာ (၈-ဘြ)ရိှရမည။်  

 ဂိုးတုိင်များနှင့်ဂိုးေားတန်းတို့မာှ အပြူဘရာင်ပြစ်ပြီး (၁၂)စင်တမီီတာ(၅-လကမ်) ထကမ်ြုိဘသာ ဗျက်နှင့် ထု 

ရှိရမည။် 

 အကယ်၍ ဂိုးေားတန်းသည ် ပြုတ်ကျပခင်း၊ ကျ ို းြဲ့ြျက်စီးပခင်းများပြစ်ဘြါ်ြါက ပြုပြင်ပြီးပခင်း၊ အစားထိုး 

ပြုပြင်ပခင်းများ ပြုလုြ်ပြီးသညအ်ထိ ကစားြွကိဲု ရြ်တန့်ထားရမည်။ ကစားြွကုိဲ ဘပမချဘောပြင့် ပြန်လည်စတင် 

ကစားဘစရမည်။ အကယ်၍ ပြန်လညပ်ြုပြင်ရန် မပြစ်နိုင်ဘတာ့ြါက ထိုကစားြွကိဲု ြျက်သိမး်ရမည်။ 

ကကိုး(သ့ုိမဟုတ)် ဘြျာ့ဘြျာင်းသည့်ြစ္စည်း (သ့ုိမဟုတ်) အန္တရာယ်ပြစ်ဘစနိုင်သည့် ြစ္စညး်များပြင့် ေားတန်းကို 

အစားထိုးပခင်းမပြုရ။ 

 ဂိုးြုိက်များကုိ ဂိုးများအဘြါ်နှင့် ဂိုးဘနာက်ေက်ရှိ ဘပမကကီးဘြါ်တွင် တြဆ်င်နိုင်သည။် သ့ုိဘသာ် ဘသချာစွာ 

ခိုင်ပမဲဘစရန်နှင့် ဂိုးသမားအားအ ဘနှာက်အယှက်မပြစ်ဘစရ။ 
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လုံခြုံဒရး 

 ဂိုးများ (သယ်ယူရလွယ်ကူသည့်ဂိုးများ အြါအဝင်)သည ် ဘပမကကီးတွင် လုံခခုံစိတ်ချဘအာင် ရှိဘစရန် ပြုလုြ် 

ထားရမည်။ 

၁၁။ ဂိုးစညး်နည်းပညာ(GLT) 

 ဂိုးစည်းနည်းြညာစနစ်ကုိ ဂိုးဝင်/မဝင်ပခင်းနှင့်ြတ်သက်၍ ေုိင်လူကကီးက တိကျစွာ အဆံုးအပြတဘ်ြးနိုင်ဘရး 

အတွက် အဘထာက်အကူပြစ်ဘစရန် အသံုးပြုပခင်းပြစ်သည။် 

 ဂိုးစည်းနည်းြညာကုိ အသံုးပြုြါက (FIFA) မှ ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်ထားဘသာ ဂိုးစည်းနည်းြညာဆိုင်ရာ အရည် 

အသွးအစီအစဉ်နှင့်  ဘောလုံးဥြဘေများနှင့် ကုိက်ညီလျှင ်အသံုးပြုနိုင်သည။် ဂိုးစည်းနည်းြညာကုိ  အသံုးပြုရာတွင် 

ပြိုင်ြွဲစညး်မျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်လည်း ကိုက်ညီရမည်။ 
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ဂိုးစည်းနည်းပညာ၏အဒပြြံနည်းလမ်းများ 

 ဂိုးစည်းနည်းြညာသည်  ဂိုးတစ်ဂိုးသွင်းရာတင်ွ ဂိုးဝင်/မဝင် ကို ဆုံးပြတရ်ာ၌ အဘထာက်အကူပြစ်ဘစရန် 

အတွက် ဂိုးစည်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် တစ်ခုတည်းဘသာနည်းလမ်းပြစ်သည။် 

 ဂိုးတစ်ဂိုးသွင်းပခင်းကုိ ဘြာ်ပြရာတွင် တစ်စက္ကန့်အတွင်း ချက်ချင်းသိရှိရန်နှင့် အလိုအဘလျာက် အတညပ်ြု 

နိုင်ရန်ပြစ်သည်။ ဤနည်းြညာပြင့် အချက်ပြမှုကို ေုိင်လူကကီးများကုိသာ (ေုိင်လူကကီး၏နာရီမတှစ်ဆင့်၊ ြဲတ့င်သံနှင့် 

မျက်ပမင်အမှတ်အသားများပြင့်) ဘြးြို့ပခင်းပြစ်သည။် ၎င်းကုိဗီေီယို ကည့်ရှု့သည့်အခန်းသ့ုိလည်းြို့နိုင်သည။် 

ဂိုးစည်းနည်းပညာ၏လိုအပ်ြျက်နှင့်အဒသးစိတ်အြျက်များ 

 ပြိုင်ြွဲများတွင် ဂိုးစည်းနညး်ြညာကုိ အသံုးပြုြါက ပြိုင်ြွဲကျင်းြဘရးအြွဲ့ ဝင်များသည် ဘအာက်ြါ အဆင့်အ 

တန်းများနှင့် ကုိက်ညမီှုရှိ/ မရှိကုိ  ဘသချာဘစရမည်။ 

 (၁) FIFA ၏ အဆင့်ပမင့်(ဘ ကးစား) အရညအ်ဘသွး (FIFA Quality Pro) 

 (၂) FIFA အရည်အဘသွး (FIFA Quality) 

 (၃) နိုင်ငံတကာပြိုင်ြွဲအဆင့် (International Match Standard) 

 လွတ်လြ်ဘသာ စမ်းသြ်မှုဌာနသည် ပခားနားဘသာနည်းစနစ်ြိုင်းဆိုင်ရာ ထုတ်လုြသူ်များက စမ်းသြ်မှု 

လကစ်ွဲစာဘစာင်ြါ အချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိ/  မရှိ ကုိ အတညပ်ြုထုတ်ပြန်ရမည် ( ဂိုးဘောင် သ့ုိမဟုတ် 

ဘောလုံးရှိ နည်းြညာကုိ ခွင့်ပြုနိုင်သည့် ပြုပြင်ဘပြာင်းလဲမှုများ အြါအဝင်)။ 

 ဂိုးစည်းနည်းြညာကုိ အသံုးပြုြါက ေုိင်လူကကီးသည ်ကစားြွမဲစတင်မီ (FIFA) ၏ အရညအ်ဘသွးအစီအစဉ်ြါ 

ဂိုးစည်းနည်းြညာစမ်းသြ်မှု လကစ်ွဲစာဘစာင်ြါအတိင်ုး အသံုးပြု၍ ရ/မရ ကုိ ကကိုတင်စမ်းသြ်မှု ပြုလုြ်ရမည်။ 

အကယ်၍ စမ်းသြ်မှု လကစ်ွဲစာဘစာင်ြါအတိင်ုး နညး်စနစ်ကုိ အသံုးပြုနိုင်ပခင်းမရှိြါက ေုိင်လူကကီးသည် ထိုဂိုးစည်း 

နည်းြညာကုိ အသံုးမပြုေဲ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိ ြုဂ္ဂို လ်များထံ တင်ပြရမည်။ 

 

၁၂။ စီးပွားဒရးဒ ကာ်ပငာများ 
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 စီးြွားဘရးဘ ကာ်ပငာစစ်စစ် (သ့ုိမဟုတ)် စီးြွားဘရးသဘော သက်ဝင်ဘသာ (တိက်ုရိုက်နှင့်သွယ်ဝုိက်) မည် 

သည့် ဘ ကာ်ပငာမျ ို းကုိမဆို ကစားကွင်းဘြါ်ရှိ ဂိုးြိုက်များ (သ့ုိမဟုတ)် နယ်နိမတိ်စည်းများမှ (၁)မီတာ(၁-ကုိက်) 

အကွာတ့ုိ၌ ကစားသမားများ ကွင်းအတွင်းသ့ုိစတင်ဝင်ဘရာက်လာချနိ်မှ ဘောလုံးကစားချနိ် အချနိ်ြိုင်းတစ်ဝက်တင်ွ 

ပြန်လညထ်ွက်ခွာသွားဘသာ အချနိ်အထိနှင့် ေုတိယအချနိ်ြိုင်းအတွက် ပြန်လည်စတင်ဝင်ဘရာက်လာချနိ်မစှ၍ 

ကစားြွဲပြီးဆုံးသွားသည့် အချနိ်အထိ ဘ ကာ်ပငာပခင်းမပြုရ။ စီးြွားဘရး ဘ ကာ်ပငာများကုိ ဂိုးများ၊ ဂိုးြိကု်များ အလံ 

တိင်ုများ၊ သူတို့၏အလံများ၊ ပြင်ြမှ အသံုးအဘဆာင်များ (ကင်မရာ၊ မိကု်ကရိုြုန်းစသည်) တို့ကုိလည်း ခွင့်မပြုရ။ 

 ထို့ပြင် အဘြါ်သ့ုိဘထာင်ထားသည့် ဘ ကာ်ပငာများသည် အနည်းဆုံး 

 (၁) ကစားကွင်း၏ ဘေးစည်းများမှ (၁)မီတာ (၁-ကုိက်) 

 (၂) ဂိုးစည်းနှင့်လည်း အထက်ြါအကွာအဘဝးအတိင်ုး၊ (ဂိုးြိက်ု၏အကွာအဘဝးအတိုင်း) 

 (၃) ဂိုးြုိက်မှ (၁)မီတာ (၁-ကုိက်) အကွာတွင်ရှိရမည်။ 

၁၃။ အမှတ်တံဆိပ်နှင့်သဒကေတများ  

 ကမ္ဘာ့ဘောလုံးအြွဲ့ ချုြ် (FIFA)၊ တိက်ုကကီးများအလိုက် ဘောလုံးအြွဲ့ချုြ၊် နိုင်ငံအလိုက် ဘောလုံးအြွဲ့ ချုြ် 

များ၊ ဘောလုံးပြိုင်ြွဲများ၊ ကလြ်သင်းများ (သုိ့မဟုတ်) အပခားအြွဲ့ အစညး်များ၏ စီးြွားဘရးဘ ကာ်ပငာစစ်စစ် (သ့ုိမ 

ဟုတ)် စီးြွားဘရးသဘော သက်ဝင်သည့် ဘ ကာ်ပငာများကုိ ထြ်ဆင့်ထုတ်လုြ်ရာတွင် ကစားကွင်းဘြါ် ဂိုးြုိက် 

များနှင့် ဂိုးြိကု်နှင့်ဆက်စြ်ဘနရာများ၊ ဂိုးအလံတိုင်များဘြါ်တငွ် ဘ ကာ်ပငာပခင်းမပြုရ။ အလံတိုင်များဘြါ်ရှိ အလံများ 

တွင်သာ ဘ ကာ်ပငာခွင့်ရှိသည။် 

၁၄။ ဗီေီယုိလက်ဒောက်ေိုင်လူကကီးများ(VARS) 

   VARS ကုိ အသံုးပြုသည့် ပြိုင်ြွဲတိုင်းတွင် ဗီေီယိုပြခန်း (VOR) နှင့် ေုိင်လူကကီးက ဗီေီယိုပြန် ကည့်သည့် 

ဧရိယာ (RRA)ကုိ အနည်းဆုံးတစ်ခုထားရမည်။ 

 ဗီေီယုိပပြန်း(VOR)  

 ဗီေီယိပုြခန်းသည် ဗီေီယိလုက်ဘထာက်ေုိင်လူကကီး (VAR)၊ ဗီေီယိလုက်ဘထာက်ေုိင်လူကကီးအား ကူညရီန် (VAR) 

အကူနှင့် ဗီေီယိုပြသမည့် ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းတို့ တာဝန်ထမ်းဘဆာင်မည့်ဘနရာပြစ်သည။် ၎င်းပြခန်းကုိ ကစား 

ကွင်းအနီး (သ့ုိမဟုတ)် ထို့ထကြ်ို ဘဝးသည့် ဘနရာတွင် ထားရှိရမည်။ (VOR)အခန်းသ့ုိ တာဝန်ရှိ ြုဂ္ဂို လ်များ (VOR) 

နှင့် ၎င်းနှင့်အတူ ဘဆာင်ရွက်မည့် (AVAR) နှင့် (RO) တို့ကုိသာ ကစားဘနချနိ်အတွင်းဝင်ခွင့်ပြုရမည်။ 
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 ကစားသမား၊ အရံကစားသမား၊ လူစားလဲပခင်းခံရပြီးသည့် ကစားသမားနှင့် အသင်း၏တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးဦး 

တို့သည ်ဗီေီယိုပြခန်း (VOR) သ့ုိ ဝင်ဘရာက်လာခဲ့လျှင် ၎င်းတို့အားထုတ်ြယရ်မည။် 

ေိုင်လူကကီးကဗီေီယုိပပန် ကည့်သည့်ဧရိယာ(RRA) 

 ဗီေီယိလုက်ဘထာက်ေိုင်လူကကီး စနစ်ကုိ အသုံးပြုသည့်ပြိုင်ြွဲတုိင်းတွင်  ေုိင်လူကကီးက ကစားကွင်းဘြါ် အဘန 

အထားပြန် ကည့် (OFR) ဧရိယာကုိ အနည်းဆုံး တစ်ဘနရာထားရှိဘြးရမည်။ (RRA) သည် 

 (၁) ကစားကွင်းပြင်ြရှိ ပမင်သာသည့်ဘနရာတင်ွ 

 (၂) သိသာစွာ သတ်မှတထ်ားရမည်။ 

 ကစားသမား၊ အရံကစားသမား၊ လူစားလဲပခင်းခံရပြီးသည့် ကစားသမားနှင့် အသင်း၏တာဝန်ရှိသူ စသည့် 

တစ်ဦးဦးသည ်(RRA) ဧရိယာအတွင်းသုိ့ ဝင်ဘရာက်လာခဲ့လျှင် ၎င်းတို့အားသတိဘြးရမည်။ 

 

 

ဥပဒေ(၂)၊ဒောလံုး(The Ball) 

၁။ အရည်အဒသွးနှင့်အတိုင်းအေွာများ 

 ဘောလုံးအားလုံးသည် ဘအာက်ြါအချက်များနှင့်ကုိက်ညီရမည်။ 

 (၁) လုံးဝိုင်းရမည်။ 

 (၂) သင့်ဘတာ်ဘသာ အရာဝတ္ထုများပြင့် ပြုလုြ်ရမည်။ 

 (၃) လုံးြတသ်ည် (၆၈)စင်တီမီတာ (၂၇-လကမ်) နှင့် (၇၀)စင်တမီီတာ (၂၈-လကမ်) အ ကားတွင် 

ရှိရမည။် 

 (၄) စတင်ကစားသည့်အချနိ်တွင် ဘောလုံး၏ အဘလးချနိ်သည် (၄၁၀) ဂရမ် (၁၄-ဘအာင်စ)နှင့် (၄၅၀) 

ဂရမ် (၁၆-ဘအာင်စ) အ ကားတွင်ရှိရမည်။ 

 (၅) အဘလးချနိ်သည ်ြင်လယ်ဘရမျက်နှာပြင်အညတီွင် ဘလထုြအိား (၀.၆-၁.၁)ဘလထု၊ (၆၀၀-၁.၁၀၀) 

ဂရမ်/ကုဗစင်တမီီတာ၊ (၈.၅ဘြါင်/စတုရန်းလကမ် ၁၅.၆ဘြါင်/စတုရန်းလကမ်) ရှိရမည။် 
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 ကမ္ဘာ့ဘောလုံးအြွဲ့ ချုြ ် (FIFA) နှင့် နိုင်ငံဘြါင်းစုံဘောလုံးြက်ေဘရးရှင်း ဘောလုံးအြွဲ့ ချုြမ်ျားက ကကီးမှူး 

ကျင်းြသည့် တရားဝင်ပြိုင်ြွဲများတွင် အသံုးပြုသည့် ဘောလုံးအားလုံးသည ် သတ်မှတခ်ျက်များနှင့် ကုိက်ညီပြီး 

ဘောလုံးပြိုင်ြွဲအတွက် FIFA အရညအ်ဘသွးအစီအစဉ်၏ အမှတ်အသားများထဲမှ တစ်ခုပြစ်ရမည်။ 

 ဘောလုံးဘြါ်ရှိ ထိုအမှတ်အသားတစ်ခုခုသည် ဘောလုံးကုိ တရားဝင်စစ်ဘဆးပြီးဘ ကာင်းနှင့် ထိုအမှတ် 

အသားအတွက် တိကျဘသာ နည်းစနစ်ြိုင်းဆိုင်ရာ လိုအြ်ချက်များနှင့် ဘောလုံးဥြဘေ (၂) ြါ အနည်းဆုံး ရှိရမည့် 

စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပြည့်စုံဘ ကာင်းကို နိုင်ငံတကာဘောလုံးအြွဲ့ ချုြ်ေုတအ်ြွဲ့  (IFAB) က အတည် 

ပြုပြီးပြစ်ရမည်။ ဘောလုံးတွင်ြါရှိဘသာ အမှတ်အသားများကုိ စစ်ဘဆးဘဆာင်ရွကသ်ည့်ဌာန များသည ် ကမ္ဘာ့ 

ဘောလုံးအြွဲ့ ချုြ် (FIFA) ၏အသိအမှတ်ပြုမှုဘအာက်တင်ွရှိရမည်။ 

  

 ဘေသဆိုင်ရာ နိုင်ငံအလိုက် ဘောလုံးအြွဲ့ချုြ ် ကကီးမှူးကျင်းြသည့် ဘောလုံးပြိုင်ြွဲများတွင် 

အထကဘ်ြာ်ပြြါ အမျ ို းအစား(၃)မျ ို း ထဲမှ တစ်မျ ို းမျ ို းတွင် ြါဝင်ဘသာ ဘောလုံးများကုိ အသံုးပြုရန်လိုအြ်ြါသည။် 

 ကမ္ဘာ့ဘောလုံးအြွဲ့ ချုြ ် (FIFA) နှင့် တိုက်ကကီးများအလိုက် ဘောလုံးအြွဲ့ချုြမ်ျားက ကကီးမှူးကျင်းြသည့် 

ဘောလုံးပြိုင်ြွဲများတွင် အသံုးပြုသည့် ဘောလုံးများဘြါ်တွင် ခွင့်ပြုထားဘသာ ပြိုင်ြွဲအမှတ်အသား၊ 

ပြိုင်ြွဲကျင်းြဘရး အြွဲ့ ၏အမှတ်အသား၊ တရားတင်ဘောလုံးထုတ်လုြ်သူ၏ အမှတ်အသားတို့မှလွဲ၍ 

အပခားမည်သည့် စီြာွးဘရး ဘ ကာ်ပငာမျ ို းကုိမှ ဘြာ်ပြခွင့်မရှိြါ။ ပြိုင်ြွဲကျင်းြဘရးစည်းကမ်းများတွင် 

ထိုခွင့်ပြုအမှတ်အသားများအတွက် အရွယ် အစားနှင့် အဘရအတွက်ကုိ တိကျစွာ ကန့်သတ်ဘြာ်ပြထားရမည။် 

၂။ ြျ ို ့ယွင်းသွားသည့်ဒောလုးံကိုလဲလှယ်ပြငး် 

 ကစားဘနစဉ်အတွင်း ဘောလုံးချ ို ့ယွင်းသွားြါက (ဥြမာ-ဘောလုံးဘြါက်ကွဲပခင်း၊ ဘလ ဘလျာ့ပခင်း) 

 (၁) ကစားြွဲကုိ ရြ်ဆိုင်းရမည်။ 

(၂) မူလဘောလုံးချ ို ့ယွင်းသွားဘသာဘနရာ၌ အစားထိုးဘောလုံးပြင့် ဘပမချဘောဘြး၍ ပြန်စတင် ကစား 

ဘစရမည်။ 

အကယ်၍ ကွင်းလယ်မှ စတင်ဘြးြို့ကစား (Kict-off) သည့် အချနိ်၊ ဂိုးမှတည်ကန်ချနိ်၊ ဘထာင့်ကန်ဘော ကန်သည့် 

အချနိ်၊ အလွတတ်ည်ကန်ဘောများကန်ချနိ်၊ ြင်နယ်တီကန်ချနိ် (သ့ုိမဟုတ)် ြင်နယ်တီ အမှတ်မှ ကန်ချနိ်များတွင် 

ဘောလုံးသည် ဘရှ့သ့ုိသွားဘနစဉ် ကစားသမားတစ်ဦး၊ ဂိုးေားတန်း၊ ဂိုးတုိင်များနှင့် မထိမီ ဘောလုံးချ ို ့ယွင်းသွား 

ြါက ြင်နယ်တကုိီပြန်၍ ကန်ဘစရမည်။ 

ဘောလုံးကစားဘနစဉ်အတွင်း ေုိင်လူကကီး၏ ခွင့်ပြုချက်မရေဲ ဘောလုံးကုိ လဲလှယ်ပခင်းမပြုရ။ 
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၃။ အရံဒောလုံးများ 

 ဘောလုံးဥြဘေ (၂)ြါ အချက်များနှင့် ကုိက်ညီဘသာ အရံဘောလုံးများကို ကစားကွင်း၏ ြတလ်ည်တွင် 

ထားရှိရမည်။ ထိုဘောလုံးများကုိ ေုိင်လူကကီး၏ ကွြ်ကဲမှုဘအာက်တွင် ရှိရမည။် 
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ဥပဒေ(၃)၊ကစားသမားများ(The Players) 

၁။ ကစားသမားအဒရအတွက် 

 ကစားြွတဲစ်ြွတဲွင် အသင်းနှစ်သင်းတို့ြါဝင်ပြီး အသင်းတစ်သင်းစီတွင် ကစားသမားအများဆုံး (၁၁) ဦး 

ထကမ်ြုိဘစရ။ ယင်းတို့အနက် တစ်ဦးသည ်ဂိုးသမားပြစ်ရမည်။ အသင်းတစ်သင်းစီတွင် (၇)ဦးထက ် ဘလျာ့နညး်ဘန 

ြါက ပြိုင်ြွဲကုိ မစတင်နိုင် (သ့ုိမဟုတ)် ဆက်လက်ကစားဘစပခင်း မပြုနိင်ုြါ။ 

 အကယ်၍ အသင်းတစ်သင်းမှ ကစားသမားတစ်ဦး (သ့ုိမဟုတ်) တစ်ဦးထကြ်ိုဘသာ ကစားသမားများသည ်

တမင်ရည်ရွယ်၍ ကစားကွင်းမှ ထွက်ခွာသွားြါက ေုိင်လူကကီးသည ် ကစားြွဲကုိ ရြ်ဆိုင်းရန်နှင့် အခွင့်သာမှုဘြး၍ 

ဆက်လက်ကစားရန် တာဝန်သတ်မှတဘ်ြးထားပခင်းမရှိြါ။ သ့ုိဘသာ် ဘောလုံးကစားမှုရြ်ဆိုင်းသွားချနိ်တွင်   ပြိုင်ြွဲ 

စည်းကမ်းများ၌ ကစားြွမဲစတင်မ ီကစားသမားများနှင့် အရံကစားသမားများစာရင်းကုိ ကကိုတင်ဘြးအြ် ထားရမည် 

ဟု ဘြာ်ပြထားြါက အသင်းတစ်သင်းသည ်  ကစားသမား (၁၁)ဦးထက် ဘလျာ့နည်း၍ စတင်ကစား ဘသာ်လညး် 

မူလအမည်စာရင်းတွင် ဘြာ်ပြထားဘသာ ကစားသမား၊ အရံကစားသမားများသည ် ၎င်းတို့ဘရာက်ရှိလာမှု အဘြါ် 

မူတည၍် ြါဝင်ကစားခွင့်ပြုနိုင်သည။် 

၂။ အရံကစားသမားများအဒရအတွက် 

 တရားဝင်ပပိုင်ပွဲများ 

 မည်သည့်တရားဝင်ပြိုင်ြွဲများတွင်မဆို လူစားလဲလှယ်ကစားပခင်းကုိ အများဆုံး(၅)ဦးအထိ လဲလှယ်ခွင့်ကုိ 

ကမ္ဘာ့ဘောလုံးအြွဲ့ ချုြ် (FIFA)၊ တိက်ုကကီးများအလိုက် (နိုင်ငံဘြါင်းစုံ) ဘောလုံးအြွဲ့ ချုြန်ှင့် ဘေသဆိုင်ရာ (နိုင်ငံ 

အလိုက် ဘောလုံးအြွဲ့ချုြမ်ျား) ကဆုံးပြတဘ်ြးမညပ်ြစ်သည။် သ့ုိ ဘသာ် နိုင်ငံတစန်ိုင်ငံ၏ ထိြ်တန်းြထမ အဆင့် 

ကလြ်သင်းများနှင့် နိုင်ငံလကဘ်ရွးစင်အကကီးတန်း (က) အဆင့်တငွ်ြါဝင်သည့် အမျ ို းသားနှင့် အမျ ို းသမီး ပြိုင်ြဲွ 

များတွင်မူ လူစားလဲလှယ်ခွင့်ကုိ အများဆုံး(၃)ဦးအထိသာ လဲလှယ်ခွင့်ရှိသည။် 

 ပြိုင်ြွဲစညး်မျဉ်းစည်းကမ်းများတွင် ဘအာက်ြါအချက်များကုိ ဘြာ်ပြထားရမည်။ 

(၁) လူစားလဲလှယ်ရန်အတွက် အရံကစားသမား(၃)ဦးမှ အများဆုံး(၁၂)ဦးအထိ အမည်စာရင်းဘြးသွင်းနိုင် 

ဘ ကာင်း ဘြာ်ပြထားရမည်။ 
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(၂) ကစားြွဲကုိ အချနိ်ြိုကစားရသည့်အခါ (သတ်မှတခ်ွင့်ပြုထားဘသာ လူစားအဘရအတွက် အပြည့်အဝ အသံုး 

ပြုပြီးသညပ်ြစ်ဘစ၊ အပြည့်အဝမသံုးရသည်ပြစ်ဘစ)၊ အြိလုူစားတစ်ဦးကို ထည့်သွင်း အသံုးပြုနိင်ုဘ ကာင်း ဘြာ်ပြ 

ထားရမည်။ 

အပြားပပိုင်ပွဲများ 

 နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ (က) အဆင့်ပြိုင်ြွမဲျားတွင် အရံကစားသာမားများကုိ (၁၂) ဦးအထိ စာရင်းဘြးသွင်းနိုင်ပြီး 

၎င်းတို့အနက် အများဆုံး(၆)ဦးကုိ လဲလှယ်ကစားခွင့်ပြုနိင်ုသည်။ 

 အပခားပြိုင်ြွဲအားလုံးတွင် ဘအာက်ြါအချက်များနှင့် ကုိက်ညီြါက လူစားလဲလှယ်မည့် အဘရအတွက်ကုိ 

ြိမုိ၍ုလဲလှယ်ကစားနိုင်သည။် 

(၁) ယှဉ်ပြိုင်မည့်အသင်းများသည ် လူစားအများဆုံး မညမ်ျှအသုးံပြုနိုင်ဘ ကာင်းကုိ ကကိုတင်ညှိနှိုင်း သ 

ဘောတူ ထားလျှင် 

(၂) ထိုညှိနှိုင်းထားသည့် အဘရအတွက်ကုိ ကစားြွဲမစမီတွင်ေုိင်လူကကီးအား ကကိုတင်အသိဘြးထားခဲ့လျှင် 

အကယ်၍ ကစားြွဲမစတင်မ ီ ေုိင်လူကကီးအား ကကိုတင်အဘ ကာင်း ကားထားပခင်းမရှိလျှင် (သို့မဟုတ်) ကစားြွဲ မစ 

တင်မီ ကကိုတင်ညှိနှိုင်းသဘောတထူားသညမ်ျား မရှိခဲ့လျှင ်အသင်းတိုင်းသည ်အများဆုံး (၆) ဦးအထိသာ လူစား လ ဲ

လှယ်ခွင့်ရှိသည။် 

 ပပန်လည်ကစားနိုင်သည့်လူစားလဲလှယ်ပြင်းများ 

 ပြန်လညဝ်င်ဘရာက်ကစားနိုင်သည့် လူစားလဲလှယ်ပခင်းများကုိ လူငယ်အဆင့်၊ လူကကီးအဆင့်၊ မသန်စွမ်းသူ 

များအဆင့်နှင့် ဘအာက်ဘပခ (grass roots ) အဆင့်များကုိသာ နိုင်ငံအလိုက် ဘောလုံးအြွဲ့ ချုြ၊် တိုက်ကကီးများ 

အလိုက် ဘောလုံးအြွဲ့ ချုြ်နှင့် ကမ္ဘာ့ဘောလုံးအြွဲ့ ချုြ်တ့ုိ၏ သဘောတူညခီျက်ပြင့်သာ ခွင့်ပြုရမည်။ 

၃။ လူစားလဲလှယ်ပြငး်လုပ်ေုးံလုပ်နည်း။  

 အရံကစားသမားများ၏ အမည်စာရင်းကုိ ကစားြွစဲတင်ပခင်းမပြုမီ ေုိင်လူကကီးထံကကိုတင်၍ 

ဘြးြို့ထားရမည်။ ဤအချနိ်တွင် အရံကစားသမား အမည်စာရင်း၌ ဘြာ်ပြထားပခင်းမရှိခဲ့လျှင် ထိုသူသည် 

ဝင်ဘရာက်ကစား ခွင့်မရှိြါ။ 

 ကစားသမားတစ်ဦးအား အရံကစားသမားတစ်ဦးနှင့် လူစားလဲလှယ်ရန်အတွက် ဘအာက်ဘြာ်ပြြါ အချက် 

များကုိ လိုက်နာရမည်။ 

 (၁) လူစားလဲလှယ်ပခင်းမပြုမီ ေုိင်လူကကီးအား ကကိုတင်အသိဘြးရမည်။ 
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 (၂) လူစားလဲပခင်းခံရသည့် ကစားသမားသည် 

(က) ေုိင်လူကကီး၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိမှသာ ကွင်းပြင်ြသ့ုိထွက်ခွာရမည။် ကွင်းပြင်ြသ့ုိ 

ဘရာက်ရှိဘနပြီးသူ မဟုတ် ခဲ့လျှင်၊ ကစားကွင်း၏ နယ်နိမိတ်စညး်နှင့် အနီးဆုံးဘနရာမှ ထွက်ခွာ 

ရမည်။ သ့ုိဘသာ် ေုိင်လူကကီးက ထွက်ခွာရမည့် ဘနရာကုိ ညွှန်ပြြါက ကွင်းလယ်စည်းမှ တိုက်ရိုက် နှင့် 

အပမန် (သ့ုိမဟုတ်) အပခားဘနရာမှ ထွက်ခွာရမည်။ (ဥြမာ- ဘေးကင်းဘစရန်/ လုံခခုံမှုရှိဘစရန် (သို့မ 

ဟုတ)် ေဏ်ရာအနာတရ ရရှိခဲ့လျှင်)။  

(ခ) လူစားလဲပခင်းခံရသူသည် နည်းစနစ်ဧရိယာ (သ့ုိမဟုတ်) အဝတ်လဲခန်းသ့ုိ အပမန်ဆုံးသွား 

ဘရာက်ရမည်။ ထိုကစားြွတဲွင် ပြန်လညဝ်င်ဘရာက်ကစားခွင့်မရှိြါ။ (လူစားပြန်လညဝ်င်ဘရာက် 

ကစားရန် ခွင့်ပြုထားသည်မှ အြ) ။ 

(၃) ကစားြွတဲွင် ြါဝင်ကစားဘနသည့် ကစားသမားတစ်ဦးသည ် လူစားလဲလှယ်ရန်အတွက်  

ကွင်းပြင်သ့ုိထွက် ရန် ပငင်းဆန်ခဲ့ဘသာ် ေိုင်လူကကီးသည ်ကစားြွကိဲု ဆက်လက်ကစားခွင့်ပြုမည။် 

လူစားဝင်ဘရာက်မည့် အရံကစားသမားသည် ဘအာက်ြါအတိင်ုးသာဝင်ဘရာက်ရမည်။ 

(၁) ကစားြွရဲြ်ဆိုင်းသွားသည့်အချနိ် 

(၂) ကွင်းလယ်စည်းမှ 

(၃) လူစားလဲပခင်းခံရသည့်ကစားသမား ကွင်းမှထွက်ခွာသွားပြီးဘနာက် 

(၄) ေုိင်လူကကီးထံမှ ဝင်ဘရာက်နိုင်ဘ ကာင်း အချက်ပြမှုရရှိမှသာ။ 

 အရံကစားသမားသည ်ကွင်းအတွင်းသ့ုိ ဝင်ဘရာက်သညန်ှင့် လူစားလဲလှယ်ပခင်းပြီးဆုံးသည။် 

ထိူအချနိ်မစှ၍ လူစားလဲပခင်းခံရသည့် ကစားသမားသည ် လူစားလဲပြီးသည့်ကစားသမားပြစ်သွားပြီး လူစားဝင် လာ 

သူသည် ကစားသမားအပြစ်ဘရာက်ရှိသွားသည။် ထိုကစားသမားနှင့် အရံကစားသမားအားလုံးတို့သည ် ကစား 

သညပ်ြစ်ဘစ၊ မကစားသည်ပြစ်ဘစ ေိုင်လူကကီး၏ အခွင့်အာဏာနှင့် ဆုံးပြတြ်ိုင်ခွင့်ဘအာက်တွင်ရှိသည။် 

၄။ ဂိုးသမားနှင့် လဲလှယ်ပခင်း 

 မည်သည့်ကစားသမားမဆို ဂိုးသမားနှင့် ဘနရာပခင်းလဲလှယ်ကစားနိုင်သည။် 

 (၁) လဲလှယ်ပခင်းမပြုမီ ေုိင်လူကကီးအား အသိဘြးရမည်။ 

 (၂) ဘနရာပခင်းလဲလှယ်ပခင်းကို ကစားြွရဲြ်ဆိုင်းသွားသည့်အချနိ်တွင် လဲလှယ်နိင်ုသည။် 
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၅။ အပြစ်ကျူးလွန်ပခငး်များနှင့ ်အ ဘရးယူပခင်းများ 

 အကယ်၍ အမည်စာရင်းြါ ကစားသမားအစား အမညစ်ာရင်းြါ အရံကစားသမားက ဝင်ဘရာက်ကစားရာ 

တွင် ဤဘပြာင်းလဲမှုကုိ ေုိင်လူကကီးအား အသိဘြးပခင်းမရှိြါက 

 (၁) ေုိင်လူကကီးက အမည်စာရင်းြါ အရံကစားသမားကုိ ဆက်လက်ကစားဘစရမည်။ 

 (၂) အမည်စာရင်းြါ အရံကစားသမားအား စည်းကမ်းြိုင်းဆိုင်ရာ အဘရးယူမှုပြုလုြ်ရန်မလို။ 

 (၃) အမည်စာရင်းြါ ကစားသမားသည် အမည်စာရင်းြါ အရံကစားသမားအပြစ် လာနိင်ုသည်။ 

 (၄) လူစားလဲလှယ်ခွင့်အဘရအတွက်ကုိ ဘလျာ့ချပခင်းမပြုရ။ 

(၅) ေုိင်လူကကီးသည် အဆိုြါအပြစ်အြျက်ကုိ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိြုဂ္ဂိုလ်များထံ အစီရင်ခံစာ 

တင်ပြရမည်။ 

အကယ်၍ ြထမြုိင်းနှင့် ေုတယိအချနိ်ဝက်အ ကား (သ့ုိမဟုတ)် အချနိ်ြိုမကစားမီတွင် လူစားလဲလှယ်ပခင်း  

ပြုလုြ်လိုလျှင် ကစားြွပဲြန်လည် စတင်ကစားပခင်းမပြုမီအချနိ်တွင် လူစားလဲလှယ်ပခင်း လုြ်ထုံးလုြ်နညး်အတိင်ုး 

ပြည့်စုံဘအာင်ဘဆာင်ရွကရ်မည်။ အကယ်၍ ေုိင်လူကကီးအား အဘ ကာင်း ကားပခင်းမရှိြါက အမည်စာရင်းြါ အရံ 

ကစားသမားအား ဆက်လက်ကစားဘစရမည်။ စည်းကမ်းြိုင်းဆိုင်ရာအဘရးယူပခင်းများ ပြုလုြ်ရန်မလိြုါ။ ထိုအပြစ် 

အြျက်ကုိ ေုိင်လူကကီးသည် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိ  ြုဂ္ဂို လ်များထံ အစီရင်ခံရမည်။ 

အကယ်၍ ကစားသမားတစ်ဦးသည ် ေုိင်လူကကီး၏ ခွင့်ပြုချက်မရရှိေဲ ဂိုးသမားနှင့် ဘနရာပခင်းလဲလှယ်ကစား ခဲ့လျှင် 

ေုိင်လူကကီးသည ်- 

(၁) ကစားြွဲကုိဆက်လက်ကစားဘစရမည်။ 

(၂) ဘနာက်တစ်ကကိမ ် ဘောလုံးကစားမှုရြ်ဆိုင်းသွားချနိ်တွင် ထိုကစားသမားနှစ်ဦးလုံးကုိ အဝါကတ်ပြ 

သတိဘြးရမည်။ သုိ့ဘသာ် အကယ်၍ ထိုဘပြာင်းလဲကစားပခင်းသည် ြထမြိင်ုးနှင့် ေုတယိြိင်ုး 

အချနိ်ဝက်အ ကား (အချနိ်ြိုကစားချနိ် တစ်ဝက်အြါအဝင်) (သ့ုိမဟုတ)် ကစားြွပဲြီးဆုံးခါနီးတွင် အချနိ်ြို 

စတင်ကစားမည့်အချနိ်နှင့် ြယန်ယ်တီအမှတ်မှ ြယန်ယ်တီကန်ပခင်းတို့မြါဝင်ြါ။ 

ပြဌာန်းချက်တင်ွ မြါသည့် အပခားဘသာအချက်များကုိ ဘြာက်ြျက်ကျူးလွန်ြါက 

 (၁) (သက်ဆိုင်သည့်) ကစားသမားများကုိ  အဝါကတ်ပြသတိဘြးရမည်။ 

 (၂) ေုိင်လူကကီးက ကစားြွကဲို ရြ်ဆိုင်းလိုက်သည့် အချနိ်တွင် ဘောလုံးဘရာက်ရှိဘနသည့် ဘနရာမှစ၍ 

တစ်ြက်အသင်းကတစ်ဆင့် အလွတ်ကန်ဘစပခင်းပြင့် အပြစ်ဘြးရမည်။ 
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၆။ ကစားသမားများနှင့်အရံကစားသမားများအားေုတ်ပယပ်ြင်း။ 

 ထုတ်ြယပ်ခင်းခံရသည့် ကစားသမားတစ်ဦးသည်- 

(၁) ကစားသမားအမည်စာရင်း မတင်ပြမီတွင် ထုတ်ြယ်ပခင်းခံရြါက ကစားသမားအမည်စာရင်းတွင် 

မည်သည့် ဘနရာတင်ွမျှ ဘြာ်ပြခွင့်မရှိြါ။ 

(၂) အမည်စာရင်းတင်သွင်းပြီးဘသာ်လညး် ကစားြွမဲစတင်မီ ထုတ်ြယ်ပခင်းခံရြါက ကစားသမား 

အမည်စာရင်း ြါ အရံကစားသမားနှင့် အစားထိုးနိုင်သည။် သ့ုိဘသာ် ၎င်း၏ဘနရာတင်ွ အမည်စာရင်းြါ အရံ 

ကစားသမားနှင့်  အစား ထိုးနိုင်သည။် သ့ုိဘသာ် ၎င်း၏ဘနရာတင်ွ အမည်စာရင်း ထြ်မံ ပြင်ဆငပ်ခင်း မပြရ။ 

ထိုအသင်းမှ လူစားလဲလှယ်ခွင့်ရှိ သည့် အဘရအတွက်ကုိ ဘလျာ့ချပခင်းမပြုရ။ 

(၃) ဘောလုံးကစားြွစဲတင်ပြီးသည့်ဘနာက်မ ှ ထုတ်ြယ်ပခင်းခံရြါက လူစားထိုးလဲလှယ်ကစားဘစပခင်း 

မပြနိင်ုြါ။ 

 အမည်စာရင်းတွင်ဘြာ်ပြထားဘသာ အရံကစားသမားတစ်ဦးသည ်  ကစားြွဲမစတင်မသီညပ်ြစ်ဘစ၊  

ကစားြွဲ စတင်ပြီးမှပြစ်ဘစ ထုတ်ြယပ်ခင်းခံရြါက  ထိုကစားြွတဲွင် ြါဝင်လူစားလဲလှယ် ကစားခွင့်မရှိြါ။ 

၇။ ကစားကွင်းဒပါ်မှအပိလုူ(လူပိ)ုများ 

 အသင်း၏အမည်စာရင်းတွင်ြါဝင်ဘသာ နည်းပြဆရာနှင့် အပခားတရားဝင် အသင်းအုြခ်ျုြ်သူများသည ် (က 

စားသမားများနှင့်အရံကစားသမားများမှအြ) အသင်း၏တာဝန်ရှိသူများြင်ပြစ်သည။် ထိုအသင်း၏အမည် စာရင်း 

တွင်ြါရှိဘသာ ကစားသမား၊ အရံကစားသမားများ၊ အသင်းအုြခ်ျုြ်သူများစာရင်းတွင် ဘြာ်ပြထားပခင်း မရိှသူ 

များသည် အြိလုူ (လူြို) များြင်ပြစ်သည။် 

 အသင်း၏တာဝန်ရှိသူ၊ အရံကစားသမား၊ လူစားလဲပခင်းခံရပြီးသည့် ကစားသမား၊ ထုတ်ြယပ်ခင်း ခံရသည့် 

က စားသမားနှင့် အြိလုူများသည် ကစားကွင်းအတွင်းသ့ုိဝင်ဘရာက်လာြါက ေိုင်လူကကီးသည်- 

 (၁) ထိုသ့ုိဝင်ဘရာက်လာမှုသည် ကစားြွဲကုိ အဘနှာက်အယှက်ပြစ်ဘစြါက ကစားြွဲကုိ ရြ်ဆိုင်းရမည်။ 

 (၂) ဘောလုံးကစားမှုရြ်ဆိုင်းသွားချနိ်တွင် ထိုသူများအား ကစားကွင်းမှထွက်ခွာဘစရမည်။ 

 (၃) သင့်ဘလျာ်သည့်စညး်ကမ်းြိင်ုးဆိုင်ရာ အဘရးယူမှုပြင့် အဘရးယူရမည်။ 

 အကယ်၍ ကစားြွကုိဲရြ်ဆိုင်းလိုက်ရသည်မှာ ဘအာက်ြါြုဂ္ဂိုလ်များ၏  ကားဝင်စွက်ြက်မှုဘ ကာင့် ပြစ်ြွား 

ရလျှင ်- 
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(၁) အသင်း၏တာဝန်ရှိသူ၊ အရံကစားသမား၊ လူစားလဲလှယ်ပခင်းခံရပြီးသည့်ကစားသမား၊ ထုတ်ြယ်ပခင်း ခံရ 

သည့် ကစားသမားကကျူးလွန်လျှင် ကစားြွဲကုိ တိုက်ရိုက်အလွတ်တည်ကန်ပခင်းပြင့်ပြစ်ဘစ၊ ြယန်ယ်တ ီ ကန်ပခင်း 

ပြင့်ပြစ်ဘစ၊ ကစားြွဲကုိ ပြန်လည်စတင်ကစားဘစရမည်။ 

(၂) ပြင်ြမှအြိလုူဘ ကာင့် ပြစ်ြွားြါက ဘပမချဘောပြင့် ကစားြွဲကုိ ပြန်လညစ်တင်ကစားဘစရမည်။ 

(တစ်ြက်အသင်းမှ ကန်သွင်းလိုက်၍) ဘောလုံးသည် ဂိုးအတွင်းသ့ုိသွားဘနစဉ် ပြင်ြလူ၏ အဘနှာက်အယှက် ဘြးမှု 

ဘ ကာင့် ကစားသူတစ်ဦးက ကာကွယ်တားဆီးပခင်းမပြုနိင်ုေဲ ဂိုးဝင်သွားြါက (အကယ်၍ ခုခံသူက ဘောလုံး နှင့် 

ထိသာွးဘစကာမူ) ထိုဂိုးကုိ ဂိုးတစ်ဂိုးအပြစ် သတ်မှတဘ်ြးရမည်။ (တိုက်စစ်ဆင်သည့် အသင်းက အဘနှာက် 

အယှက်ဘြးပခင်းမှအြ)။ 

၈။ ကစားကွငး်ပပငပ်ဒရာက်ကစားသမား 

 အကယ်၍ ကစားကွင်းအတွင်းသို့ ပြန်လညဝ်င်ဘရာက်ရန် ေုိင်လူကကီး၏ ခွင့်ပြုချက် လိုအြ်ဘသာ ကစားသ 

မားသည် ေုိင်လူကကီး၏ ခွင့်ပြုချက်မရရှိေဲ ကစားကွင်းအတွင်းသ့ုိ ပြန်လည်ဝင်ဘရာက်လာခဲ့လျှင် ေုိင်လူကကီးသည ်- 

(၁) ကစားြွဲကုိ ရြ်ဆိုင်းလိုက်ရမည်။ (သို့ဘသာ် ထိုကစားသမားသည် ကစားဘနမှုကုိ အဘနှာက်အယှက် 

မဘြးပခင်း (သ့ုိမဟုတ်) ေုိင်လူကကီးများက အခွင့်သာမှုဘြး၍ ဆက်လက်ကစားဘစပခင်းပြုြါက 

ေုိင်လူကကီးသည ်ကစားြွဲကုိ ချက်ချင်းရြ်ဆိုင်းရန်မလိုြါ။) 

(၂) ေုိင်လူကကီး၏ခွင့်ပြုချက်မရေဲ ကစားကွင်းအတွင်းသ့ုိ ပြန်လညဝ်င်ဘရာက်လာသူကုိ အဝါကတ်ပြ 

သတိဘြးရမည်။ 

အကယ်၍ ေုိင်လူကကီးက ကစားြွဲကုိ ရြ်ဆိုင်းလိုက်လျှင ်ဘအာက်ြါအတိင်ုး ပြန်လည်စတင်ကစားဘစရမည်။ 

(၁) အဘနှာက်အယှက်ဘြးသည့်ဘနရာတင်ွ တိက်ုရိုက်အလွတ်တည်ကန်ပခင်းပြင့် အပြစ်ဘြးရမည်။ 

(၂) အကယ်၍ အဘနှာက်အယှက်ဘြးပခင်းမရှိြါက ဘောလုံးကစားမှု ရြ်ဆိုင်းသွားသည့်ဘနရာတင်ွ တစ် 

ဆင့် အလွတတ်ညက်န်ပခင်းပြင့် အပြစ်ဘြးရမည်။ 

ကစားသမားတစ်ဦးသည် ကစားမှု၏လှုြ်ရှားမှုအစိတ်အြိင်ုးတစ်ခုအပြစ် ကစားကွင်း၏ နယ်နိမိတစ်ညး်ကုိ ဘကျာ် 

လွန်သွားမိလျှင် ပြစ်မှုတစ်စုံတစ်ရာကုိ ကျူးလွန်ပခင်းမဟုတြ်ါ။ 

၉။ ကစားကွငး်ဒပါ်တွင်အပိုလူတစ်ဦးရှဒိနြိုက်ဂိုးသွင်းပြငး် 

 အကယ်၍ ဂိုးတစ်ဂိုးသွင်းပြီးသည့်ဘနာက် ကစားြွပဲြန်လည်စတင် ကစားပခင်းမပြုမီအချနိ်တွင် ေုိင်လူကကီးက 

ထိုဂိုးသွင်းသည့်အချနိ်၌ ကစားကွင်းဘြါ်တွင် အြိလုူတစ်ဦးရှိဘနဘ ကာင်းကုိ သိရှိခဲ့လျှင်  
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 (၁) အြိလုူသည် ဘအာက်ြါြုဂ္ဂိုလ်များပြစ်ဘနြါက ေုိင်လူကကီးသည် ထိုဂိုးကုိ ခွင့်မပြုရ။ 

(က) ကစားသမား၊ အရံကစားသမား၊ လူစားလဲပခင်းခံရပြီးသည့်  ကစားသမား၊ ထုတ်ြယပ်ခင်းခံ 

ရသည့် ကစားသမား တစ်ဦးသည် ဂိုးသွင်းလိုက်သည့် အသင်းမှ ြုဂ္ဂို လ်များပြစ်ဘနြါက ထို 

အြိဘုရာက်ရှိ ဘနသည့ ်ဘနရာမှ ဘန၍ တိက်ုရိုက်အလွတ်တညက်န်ပခင်းပြင့် အပြစ်ဘြး၍ ပြန် 

လည်စတင်ဘစရမည်။ 

(ခ) ပြင်ြလူတစ်ဦးဦးက ကစားမှုကုိ အဘနှာက်အယှက်ပြစ်ဘစခဲ့လျှင် (အထကအ်ြိေ်ုြါ ဘြာ်ပြခဲ့ 

ဘသာ လူြိရုှိဘနပခင်းဘ ကာင်းဂိုးသွင်းလိုက်ပခင်းမှအြ) ကစားြွဲကုိ ဘပမချဘောပြင့် ပြန်လည် 

စတင်ဘစရမည်။ 

 (၂) အြိလုူသည် ဘအာက်ြါြုဂ္ဂိုလ်များပြစ်ဘနြါက ေုိင်လူကကီးသည် ထိုဂိုးကုိ ခွင့်ပြုရမည။် 

(က) ကစားသမား၊ အရံကစားသမား၊ လူစာလဲပခင်းခံရပြီးသည့် ကစားသမား၊ ထုတ်ြယ် ပခင်းခရံ 

သည့် ကစားသမားနှင့် အသင်း၏တာဝန်ရှိသူတို့သည် ဂိုးအသွင်းခံရသည့် (ဂိုးဘြးလိုက် 

ရသည့်) အသင်းမှ အသင်းဝင်တစ်ဦးပြစ်ြါက 

(ခ) ကစားြွဲကုိ အဘနှာက်အယှက်မပြုသည့် ပြင်ြလူပြစ်ြါက 

အထကြ်ါကိစ္စရြ်အားလုံးတွင် ေုိင်လူကကီးသည် အြိုလူကုိ ကစားကွင်းမှ ြယ်ရှားဘစရမည်။ 

အကယ်၍  ဂိုးသွင်းလိုက်ပြီးသည့်ဘနာက် ကစားြွကုိဲ ပြန်လညစ်တင်ပြီးမှ ဂိုးသွင်းလိုက်စဉ်က ကစားကွင်း ဘြါ်တငွ် 

အြိလုူရှိဘနဘ ကာင်း ေုိင်လူကကီးက သိရှိခဲ့လျှင် ထိုဂိုးကုိြယ်ြျက်ပခင်းမပြုနိင်ုြါ။ အကယ်၍ အြိလုူသည ် ကစား 

ကွင်းဘြါ်တွင် ဆက်လက်ရှိဘနြါက ေိုင်လူကကီးသည ်- 

(၁) ကစားြွဲကုိရြ်လိုက်ရမည်။ 

(၂) အြိလုူကုိ ကစားကွင်းမှ ထွက်ခွာဘစရမည်။ 

(၃) ကစားြွဲကုိ ဘပမချဘော(သ့ုိမဟုတ)် အလွတ်တည်ကန်ဘောပြင့် သင့်ဘတာ်ရာဥြဘေနှင့် ကစားြွဲကုိ 

ပြန်လညစ်တင်ဘစရမည်။ 

ေုိင်လူကကီးသည ်ထိုအပြစ်အြျက်ကုိ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိ ြုဂ္ဂို လ်များထံ အစီရင်ခံစာတင်ပြရမည်။ 

၁၀။ အသင်းဒြါငး်ဒဆာင် 

 ဘောလုံးအသင်း၏ အသင်းဘခါင်းဘဆာင်သည ် သီးပခားအဆင့်အတန်း (သ့ုိမဟုတ)် အခွင့်အဘရးမရှိြါ။ သ့ုိ 

ဘသာ်လညး် သူ၏အသင်းသား ပြုမူမှုများအတွက် သ့ူမှာတာဝန်ရှိသည။် 
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ဥပဒေ(၄)၊ကစားသမားများ၏အသံုးအဒဆာင်(The Players' Equipment) 

၁။ အန္တရာယ်ကငး်ရှငး်မှု 

  ကစားသမားတစ်ဦးသည် အန္တရာယ်ပြစ်ဘစဘလာက်သည့် မည်သည့်အသုးံအဘဆာင် (သ့ုိမဟုတ)် 

ဝတ် ဆင်စရာများကုိ ဝတ်ဆင်သံုးစွဲပခင်းမပြုရ။ 

  အားလုံးဘသာ ဘကျာက်မျက်လက်ဝတရ်တနာများ (ဆွဲကကိုး၊ လကစ်ွြ၊် လကဘ်ကာက်၊ နားဆွဲ၊ 

သားဘရကွင်း၊ ဘရာ်ောကွင်း စသည်) ဝတ်ဆင်ပခင်းကုိ တားပမစ်ထားပြီး ၎င်းတို့ကုိ ြယ်ရှားထားရမည်။ ထိုဘကျာက် 

မျက်ရတနာ လကဝ်တ်ရတနာများ အဘြါ်မှ တိတ်ပြင့်ြံုးအုြထ်ားပခင်းကိုလည်း ခွင့်မပြုရ။ 
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  ကစားသမားများအား ကစားြွစဲတင်ပခင်းမပြုမီနှင့် လူစားဝင်မည့် အရံကစားသမားများအား ကစား 

ကွင်းအတွင်းသို့ မဝင်ဘရာက်မ ီ စစ်ဘဆးရမည်။ အကယ်၍ ကစားသမားတစ်ဦးသည ် တရားမဝင်သည့်/ အန္တရာယ် 

ရှိနိုင်မည့် အသံုးအဘဆာင်များ (သ့ုိမဟုတ)် ဘကျာက်မျက်ရတနာများကုိ ဝတ်ဆင်ပခင်း (သို့မဟုတ)် အသံုးပြုပခင်းကုိ 

ဘတွ့ရှိရြါက ေုိင်လူကကီးသည ်ထိုကစားသမားအား အမိန့်ဘြးရမည်။ 

(၁) ၎င်းြစ္စည်းကုိ ချွတ်ရန် 

(၂) ကစားသမားကမလုြ်နိုင်သည့်အခါ (သ့ုိမဟုတ)် လိုက်နာရန် ဆန္ဒမရှိသည့်အခါများတွင် ဘောလုံး 

ကစားမှု ဘနာက်တစ်ကကိမရ်ြ်ဆိုင်းအချနိ်တွင် ၎င်းအား အားကစားကွင်းမှ ထွက်ခွာ ဘစရမည်။ 

လိုက်နာရန်ပငင်းဆိုသည့် ကစားသမား (သ့ုိမဟုတ)် ဘနာက်ထြ်တစ်ကကိမ် ထြ်မံဝတဆ်င်သူများကုိ 

အဝါကတ်ပြ သတိဘြးရမည။် 

၂။ အဒပြြံအသံုးအဒဆာင်ပစ္စည်း 

 ကစားသမားတစ်ဦးအတွက်  မရှိမပြစ်လိုအြ်ဘသာ အဘပခခံအသံုးအဘဆာင်များမှာ ဘအာက်ြါအတိင်ုး သီး 

ပခားစီြါဝင်ြါသည။် 

 (၁) အကကျြါဘသာဂျာစီ (ရှြအ်ကကျ) 

 (၂) ဘောင်းေီတိုများ 

(၃) ဘပခအိတမ်ျား၊ တိတ်(သ့ုိမဟုတ)် အပခားမည့်သည့်အရာဝတ္ထုများကုိ အသံုးပြုပခင်း၊ ဝတ်ဆင်ပခင်းပြု 

ြါက ပြင်ြအဘရာင်သည ်ဘပခအိတ၏် အစိတ်အြိုင်းြါအဘရာင်နှင့်တရူမည်။ 

(၄) ညို သကျည်းကာများ၊ ၎င်းတို့ကုိ သင့်ဘတာ်သည့် အရာဝတ္ထုများပြင့် ပြုလုြ်ထားပြီးသင့်ဘတာ်သည့် 

ကာကွယ်မှုများဘြးနိုင်ရမည်။ ၎င်းကိုဘပခအိတမ်ျားပြင့် ြုံးအုြထ်ားရမည်။ 

(၅) ြိနြ် 

ဂိုးသမားသည ်ဘချွးသိြဝ်တ်စုဘံောင်းေီရှည်ကုိ အဘပခခံအသံုးအဘဆာင်အပြစ် ဝတ်ဆင်နိုင်သည။် 

ကစားသမားတစ်ဦးသည် ကစားဘနရင်း ြိနြ် (သ့ုိမဟုတ)် ညို သကျည်းကာ မဘတာတ်ဆ ကျွတ်ထွက်သွားခဲ့လျှင် 

ဘောလုံးဘနာက်တစ်ကကိမ်ကစားမှု ရြ်ဆိုင်းသွားချနိ်ထက ် ဘနာက်မကျဘစေဲ ပမန်နိငု်သမျှပမန်ဘအာင် ပြန်လည် 

ဝတ်ဆင်ရမည်။ အကယ်၍ ယင်းသ့ုိမပြုလုြ်နိုင်မီအချနိ်တွင် ထိုကစားသမားက ဆက်လက်ကစား၍ ဂိုးသွင်း 

ယူခဲ့လျှင် ထိုဂိုးကုိ ခွင့်ပြုရမည်။ 

၃။ အဒရာငမ်ျား 
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(၁) အသင်းနှစ်သင်း၏ ဝတ်စုံများသည ် တစ်သင်းနှင့်တစ်သင်း သိသာစွာ ကွဲပြားသည့် အဘရာင်များ 

ပြစ်ရ မည့်အပြင် ေုိင်လူကကီးနှင့် အပခားတာဝန်ကျေုိင်လူကကီးများနှင့်လည်း ကဲွပြားပခားနားသည့် အဘရာင်များပြစ် 

ရမည်။ 

(၂) နှစ်သင်းစလုံးမှ ဂိုးသမားဝတ်ဆင်သည့်အဘရာင်သည ် အပခားကစားသမားများနှင့် ပြိုင်ြွဲကကီး ကြ် 

သည့် ေုိင်လူကကီးများ၏ အဘရာင်နှင့် ပခားနားဘသာအဘရာင်ကုိ ဝတ်ဆင်ရမည်။ 

(၃) ဂိုးသမားနှစ်ဦးဝတ်ဆင်သည့် အဘရာင်သည် အဘရာင်တပူြစ်ဘနပြီး အပခားလဲလှယ်ရန် အကကျလည်း 

မရှိြါက ေုိင်လူကကီးသည ်ကစားြွဲကုိ ကစားဘစရန် ခွင့်ပြုရမည်။ 

 ဘအာက်ခံအကကျ၏အဘရာင်သည ်ဘအာက်ြါအတိင်ုးပြစ်ရမည်။ 

(၁) အသင်း၏ တူညီဝတ်စုအံကကျ၏ လကတ်ွင်ရှိဘသာ အဓိကအဘရာင်နှင့် တူညီဘသာတစ်ဘရာင်တညး် 

ဘသာ အကကျပြစ်ရမည်။ 

       (သ့ုိမဟုတ)် 

(၂) ဝတ်စု၏ံြုစံံ/ အဘရာင်များသည ်အသင်း၏ ရှြအ်ကကျ၏ လကတ်ွင်ရှိဘသာ အဘရာင်နှင့် ြုစံံ တူရမည။် 

ဘအာက်ခံဘောင်းေီ/ ကုိယ် ကြ်ဘောင်းေီ၏အဘရာင်သည် အသင်း၏ဘောင်းေီ၏ အဓိကအဘရာင်နှင့် (သ့ုိမဟုတ်) 

ဘောင်းေီ၏ ဘအာက်ဆုံးအစိတ်အြိုင်းြါအဘရာင်နှင့် တူညီရမည်။ အသင်းတစ်သင်းတညး်မှ ကစားသမားအားလုံး 

သည ်အဘရာင်တူဘောင်းေီများဝတ်ဆင်ရမည်။ 

 

၄။ အပြားအသုံးအဒဆာငပ်စ္စည်း 

 အန္တရာယ်မပြစ်နိင်ုသည့် ကကိုတင်ကာကွယ်ဘရးအသံုးအဘဆာင်ြစ္စညး် (ဥြမာ-ဦးဘခါင်းစွြ၊် မျက်နှာြံုးနှင့် 

ဘြျာ့ဘြျာင်းဘြါ့ြါးသည့် ေူးဘခါင်းနှင့် လက်ဘမာင်းကာကွယ်သည့်  အရာဝတ္ထုများကုိ ဂိုးသမား၏ကတ်ဦးထုြ်များနှင့် 

အားကစားမျက်မနှ်များက့ဲသ့ုိ အသံုးပြုနိုင်သည။် 

 ဦးဒြါင်းစွပမ်ျား 

 ဦးဘခါင်းစွြ်များ (ဂိုးသမား၏ ကတ်ဦးထုြ်မှအြ) ကုိ အသံုးပြုြါက ၎င်းတို့သည ် ဘအာက်ြါအတိင်ုး ပြစ် ရ 

မည်။ 

 (၁) အနက်ဘရာင် (သ့ုိမဟုတ)် ရှြအ်ကကျ၏ အဓိကအဘရာင်နှင့် အဘရာင်တပူြစ်ရမည်။ 
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  (တစ်သင်းတညး်မှ ကစားသမားများက တူညီသည့် အဘရာင်များဝတ်ဆင်ခဲ့လျှင်) 

 (၂) အဆင့်ပမင့် (ဘ ကးစား) ကစားသမားများ၏ အမူအကျင့်အတိုင်း အသံုးအဘဆာင်ြစ္စည်းများကုိ ထိန်း 

သိမး်ဝတ်ဆင်ရမည်။ 

 (၃) ရှြအ်ကကျနှင့် ြူးတွ၍ဲ ချုြ်ထားပခင်းမရှိဘစရ။ 

(၄) ဝတ်ဆင်သည့် ကစားသမားကုိယ်တိုင်နှင့် အပခားမညသူ်တစ်ဦးတစ်ဘယာက်မျှ အန္တရာယ်မပြစ် ဘစရ။ 

(ဥြမာ- လည်ြင်းတစ်ဝိုက်တင်ွ ကိရိယာများ တြ်ဆင်ထားဘသာ စက်များကုိ ြွင့်/ ြိတ်ထားပခင်း)။ 

 (၅) မျက်နှာပြင်မှ  အစွန်းထွက်ဘနသည့် အစိတ်အြိုင်းများ မပြစ်ဘစရ။ (အစွန်းထွက်ဘနသည့်ြစ္စညး်များ) 

လျှပ်စစ်နှင့်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်ပြင်း 

 ကစားသမားများ၊ အရံကစားများ၊ လူစားလဲပခင်းခံရပြီးသည့် ကစားသမားများနှင့် ထုတ်ြယ်ပခင်းခံရဘသာ 

ကစားသမားများ အြါအဝင်) သည ် (EPTS ဘခါ် လျှြ်စစ်ပြင့် လုြ်ဘဆာင်ချက်နှင့် ဘပခရာခံစနစ်ကုိ ခွင့်ပြုထားသည် 

မှအြ) မည်သည့်လျှြ်စစ်နှင့်ဆိုင်ရာြစ္စည်းများ၊ ဆက်သွယ်ဘရးဆိုင်ရာြစ္စညး်များကုိ တြဆ်င်ပခင်း၊ အသံုပြုပခင်းကို 

ခွင့်မပြုြါ။ 

 လျှြ်စစ်ြစ္စည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ဘရးဆိုင်ရာြစ္စညး်များကုိ အသင်း၏တာဝန်ရှိသူများကုိသာ ကစား 

သမား၏ သက်သာမှုနှင့် လုံခခုံမှုများအတွက် ကစားသမားများနှင့် တိုက်ရိုက်ြတ်သက် ဆက်သွယ်ပခင်း (သ့ုိမဟုတ်) 

နည်းစနစ်ြိုင်းဆိုင်ရာ ညွှန် ကားပခင်းများအတွက်သာ သံုးစွဲရန်ခွင့်ပြုထားသည်။ သုိ့ဘသာ် ထိုခွင့်ပြုြစ္စညး်များသည် 

ဘသးငယ်ပြီး၊ လက်နှင့်ကုိင်တယွ်ရယူနိုင်ဘသာ ြုန်းများ (ဥြမာ-မိက်ုကရိုြုန်း၊ ဦးဘခါင်းတြ်ြုန်း၊ နားရွက်တြ်ြနု်း၊ 

မိေုိုင်းြုန်း၊စမတ်ြုန်း၊ စမတ်နာရီ၊ တက်ြလက်၊ လက်ဘတာ့ များကုိသာ သုံးစွဲခွင့်ရှိသည။် အသင်း၏ တာဝန်ရှိသူ 

များသည ် ဘြာ်ပြြါ တရားမဝင်ြစ္စည်းများကုိ အသံုးပြုပခင်း(သ့ုိမဟုတ)် မသင့်ဘတာသ်ည့် အပြုအမူမျ ို းကုိ ပြုမူပခင်း 

ပြုြါက (နည်းစနစ်ဧရိယာမှ) ထုတြ်ယ်ရမည်။ 

လျှပ်စစ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်စက်ပစ္စညး်လုပ်ဒဆာင်ြျက်နှင့်ဒပြရာြံစနစ်များ(EPTS) 

 မှတ်တမ်းတင်နညး်ြညာကုိ (Wearable technology) ကုိ လျှြ်စစ်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် စက်ြစ္စည်းလုြ် 

ဘဆာင်ချက်နှင့် ဘပခရာခံစနစ်၏ အစိတ်အြိုင်းတစ်ခုအပြစ် ကမ္ဘာ့ဘောလုံးအြွဲ့ချုြ်၊ တိက်ုကကီးများအလိုက် ဘောလုံး 

အြွဲ့ ချုြန်ှင့် နိုင်ငံအလိုက်ဘောလုံးအြွဲ့ ချုြ်များက ကကီးမှူးကျင်းြသည့် တရားဝင်ပြိုင်ြွဲများတွင် အသံုးပြုမည် 

ဆိလုျှင ်  ပြိုင်ြွဲကျင်းြဘရးအြွဲ့ ဝင်များက ကစားသမား၏အသံုးအဘဆာင်နှင့် တွြဲက်အသံုးပြုမည့် နည်းစနစ်သည် 

အန္တရာယ်ကင်းဘစရမည်။ ကစားသမားကိုယ်တင်ွ ဝတ်ဆင်ရမည့် EPTS များသည ်FIFA  အရည်အဘသွးအဂဂါရြ်များ 

နှင့် ကုိက်ညရီမည်။ 
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 လျှြ်စစ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် စက်ြစ္စညး်များ ဘပခရာခံ (မှတ်တမ်းတင်) စနစ်ကုိ အသံုးပြုသည့် သက်ဆိုင်ရာ 

နိုင်ငံအလိုက် ဘောလုံးအြွဲ့ ချုြမ်ှ တာဝန်ရှိြုဂ္ဂိုလ်များသည ် ၎င်းတို့ကကီးမှူးကျင်းြသည့် တရားဝင်ဘောလုံးပြိုင်ြဲွ 

များတွင် ပြိုင်ြွဲများကျင်းြဘနစဉ် ဘြာ်ပြြါ ြစ္စည်းမှ နည်းစနစ်ဧရိယာသုိ့ ဘြးြို့သည့် အချက်အလက် များသည် 

တိကျဘသချာပြီး ယုံ ကည်အားထားရဘ ကာင်း ဘသချာဘစရမည်ပြစ်သည်။ 

 လျှြ်စစ်နှင့် သက်ဆိုင်သည့်စက်ြစ္စည်းများ လုြ်ဘဆာင်ချက်နှင့် ဘပခရာခံစနစ်များသည် EPTS  အတွက်  

FIFA  အရည်အဘသွးအဂဂါရြ်များနှင့်အညီ ပြိုင်ြွကဲျင်းြဘရးအြွဲ့ များမှ အတညပ်ြုထားဘသာ စစ်ဘဆးပြီး တိကျ၍ 

အားထားရသည့်  အချက်အလကမ်ျားနှင့် ပြည့်စုံဘ ကာင်း ဘြာ်ပြသည့် အမှတ်အသားပြစ်သည။်  

၅။ ဒဆာင်ပုေ်များ၊အစီရင်ြံြျက်များ၊ပုံရိပ်များနှင့်ဒ ကာ်ပငာပြငး်များ 

 အထကဘ်ြာ်ပြြါ အသံုးအဘဆာင်များနှင့် ြတ်သက်ပြီး မညသ်ည့်နိုင်ငံဘရး၊ ောသာဘရး၊ ြုဂ္ဂို လ်ဘရးရာ 

ဘဆာင်ြေ်ုများ၊ အစီရင်ခံချက်များ၊ ြုရံိြ်များနှင့် ဘ ကာ်ပငာများကို မည်သည့်အရာမျှ ဘြာ်ပြခွင့်မရှိြါ။ ကစားသမား 

များသည ် အထက်ြါအဘ ကာင်းများြါဝင်သည့် ၎င်း၏ဘအာက်ခံအကကျကုိ အဘြါ်မှ ဂျာစီကုိလှန်၍ (အသုံးအဘဆာင် 

ြစ္စည်းများ ထုတ်လုြ်သူ၏ အမှတ်တဆံိြမ်ှအြ) ဘြာ်ပြပခင်းမပြုရ။ ယင်းသ့ုိပြုလုြ်သည့် မည်သည့်ကစားသမားနှင့် 

မည်သည့်အသင်း၏ တာဝန်ရှိသူများကိုမဆို ပြိုင်ြွဲကျင်းြဘရးအြွဲ့၊ နိုင်ငံအလိုက် ဘောလုံးအြွဲ့ ချုြ်နှင့် ကမ္ဘာ့ 

ဘောလုံးအြွဲ့ ချုြတ်ို့မှ အဘရးယူပခင်းများကုိ ခံ ကရမည်ပြစ်သည။် 

လမ်းညွှန်ြျက်များ 

 (၁) ဥြ ဘေ(၄)ြါ ကစားသမားများ၊ အရံကစားသမားများနှင့် လူစားလဲပခင်းခံရပြီးသည့် ကစားသမားများ 

၏ အသံုးအဘဆာင်ြစ္စညး်များ (အဝတ်အစားများအြါအဝင်)နှင့် နည်းစနစ်ဧရိယာ အတွင်းရှိဘနသည့် အသင်း၏ 

တာဝန်ရှြိုဂ္ဂို လ်များလည်း သက်ဆိုင်သည။် 

 (၂) ဘအာက်ြါအချက်များသည် ြုမံှနအ်ဘနပြင့် ခွင့်ပြုဘလ့ရှိသည။် 

(က) ကစားသမား၏ ဘကျာနံြါတ်၊ အမည်၊ အသင်း၏အမှတ်တဆံိြ၊် ဘဆာင်ြုေ်၊ ဘောလုံး 

ကစားနည်းြွံ့ ပြိုးဘစဘရးအတွက် စွမး်ရညဘ်ဆာင်ြုေ်၊ သဘကဂတတံဆိြ်၊  ဘလးစားပခင်း၊ ရုိ 

ဘသပခင်းတို့အတွက် ပြိုင်ြွဲစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ နိုင်ငံအလိုက်ဘောလုံးအြွဲ့ ချုြ်၊ တိက်ု 

ကကီးများအလိုက် ဘောလုံးအြွဲ့ ချုြ၊်  ကမ္ဘာ့ဘောလုံးအြွဲ့ ချုြတ်ို့၏ စည်းကမ်းချက်များ အရ 

ခွင့်ပြုထားသည့်ဘ ကာ်ပငာများ ဘ ကာ်ပငာခွင့် ။ 

(ခ) ကစားြွ၊ဲ အသင်းများ၊ ဘန့စွဲ၊ ပြိုင်ြွဲအမျ ို းအမည်၊ ဘနရာဘေသများနှင့် ြတ်သက်သည့် အ 

ဘ ကာင်းအရာများကို ဘြာ်ပြခွင့်ရှိသည။် 

(၃) ခွင့်ပြုထားသည့်ဘဆာင်ြေု်များ၊ အစီရင်ခံချက်များ ြုံရိြမ်ျားကုိ ရှြအ်ကကျ၏ အဘရှ့ြုိင်း (သုိ့မဟုတ)် 

လကဘ်မာင်းြတတ်ို့ကုိ သတ်မှတထ်ားသည့်ဘနရာတွင် ဘြာ်ပြထားရမည်။ 
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(၄) အချ ို ့ဘသာ ကိစ္စများတွင် ဘဆာင်ြုေ်အစီရင်ခံစာ ြုရံိြ် စသညတ်ို့ကုိ အသင်းဘခါင်းဘဆာင်၏ လက် 

ဘမာင်းြတတ်ွင်သာ ဘြာ်ပြရမည်။ 

ဥပဒေကုိအဓိပ္ပါယ်ပပန်ဆိုပြင်း 

 ဘဆာင်ြေ်ုတစ်ခု၊ အစီရင်ခံချက်တစ်ခု (သ့ုိမဟုတ)် ြုံရိြတ်စ်ခုကုိ ခွင့်ပြုနိင်ုပခင်းရှိ/မရှိကုိ အဓိြ္ပါယ် ပြန်ဆိုရာ 

တွင်  ဥြဘေ(၁၂)၊ ပြစ်မှုများနှင့် မလိုလားအြ်ဘသာ ကုိယ်နှုတ်အမူအယာများ ကုိ ကျူးလွန်သည့် ကစားသမားအား 

ေုိင်လူကကီးက အ ဘရးယူရန် လိုအြ်သညကုိ် သတိပြုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ 

(၁) ကစားသမားကို ြုတ်ခတ်ဘပြာဆိုပခင်းများ၊ ဆဲဘရးတိုင်းထွာပခင်း (သ့ုိ)ရုန်ရင်း ကမ်းတမး်ဘသာ အသံုး 

အနှုန်းနှင့် ပြုမူပခင်းများ 

(၂) ကုိယ်နှုတ်အမူအယာပြင့် ပငင်းခုံပခင်း၊ ြျက်ရယ်ပြုပခင်း၊ ဆူြဘူစသည့်နညး်လမ်းပြင့် လှုံ့ဘဆာဘ်စ 

ပခင်းများ ပြုလုြ်ပခင်း။ 

မည်သ့ုိဘသာ ဘဆာင်ြေ်ု၊ အစီရင်ခံချက်၊ ြုရံိြကုိ်မဆို ဘအာက်ြါအဘ ကာင်းအချက်များနှင့် သက်ဘရာက်ခဲ့ 

လျှင ်ခွင့်မပြုရ။ 

ောသာဘရးနှင့် ြုဂ္ဂို လ်ဘရးရာတို့နှင့်ြတ်သက်၍ အဓိြ္ပါယ်ပြန်ဆိုရာတွင် လွယ်ကူဘသာ်လည်း နိုင်ငံဘရးတွင် 

ပြန်ဆိုရန် ရှင်းလငး်ပခင်းနညး်ြါးသည။် သ့ုိဘသာ် ဘဆာင်ြေ်ု၊ အစီရင်ခံချက်၊ ြုရံိြမ်ျားသည် ဘအာက်ြါအဘ ကာင်း 

အရာများနှင့် ဆက်စြ်ဘနြါက ဘြာ်ပြခွင့်မပြုရြါ။ 

(၁) မည်သည့်သက်ရှိထင်ရှား/ကွယ်လွန်သွားသည့်ြုဂ္ဂို လ်များ၊ (တရားဝင်ပြိုင်ြွဲ၏ အမည်တစ်စိတတ်စ်ဘေသ မှ 

လွဲ၍) 

(၂) မည့်သည့်ဘေသ၊ နယ်ြယ်၊ နိုင်ငံ (သ့ုိမဟုတ)် နိုင်ငံတကာနိင်ုငံဘရးြါတီ၊ အြွဲ့အစညး်အုြစ်ုကုိမဆို 

(၃) မည်သည့်ဘေသ၊ နယ်ြယ် (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံ၏အစိုးရအြဲွ့ (သုိ့မဟုတ)် ဌာနများ၊ ရုံးများ၊ လုြ်ဘဆာင်ချက် 

များကုိမဆို 

(၄) ကဲွပြားဘနသည့် မည်သည့်အြွဲ့ အစညး်ကုိမဆို 

(၅) အြွဲ့ အစညး်တစ်ခုက ဘကျာ် ကားသည့် ြုဂ္ဂို လ်ကို  အပြစ်ကျူးလွန်ရန် ရညရ်ွယ်/ ကကံစညဘ်နပခင်း 

(၆) တစ်ခုတည်းဘသာ နိုင်ငံဘရးလုြ်ဘဆာင်ချက်/ အပြစ်အြျက်တစ်ခုတင်ွ ြါဝင်ဘနပခင်း။ 

နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ (သ့ုိမဟုတ်) နိုင်ငံတကာအပြစ်အြျက်နှင့် ြတ်သက်၍ ပြုလုြ်သည့် ထူးပခားဘသာ အခမ်း 

အနားတွင် ဆန့်ကျင်ေက်အြွဲ့ ၏ စိတ်ထိခိုက်ခံစားမှုများ (၎င်းကုိဘထာက်ခံသူများအြါအဝင်) နှင့်လူထုအများ၏ 

ကိစ္စကုိြါ ဂရုပြု၍ စဉ်းစားရမည်။ 
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ပြိုင်ြွဲစညး်မျဉ်းစည်းကမ်းများတွင် အထူးသပြင့် ဘဆာင်ြေ်ုများ၊ အစီရင်ခံချက်များနှင့် ြုံရိြ်များနှင့် 

ြတသ်က်၍ ခွင့်ပြုထားဘသာ အရွယ်အစား၊ အဘရအတွက်၊ အဘနအထား တို့ကုိ ြါဝင်ဘအာင် ကန့်သတ်ဘြာ်ပြ 

ထားပခင်းပြုရမည်။ အကယ်၍ ဘဆာင်ြုေ်၊ အစီရင်ခံချက်နှင့် ြုရံိြမ်ျားနှင့်ြတ်သက်၍ အပငင်းြွါးခဲလ့ျှင် အဘရးြါသည့် 

ပြိုင်ြွဲကျင်းြဘရးအြွဲ့ က ဘပြရှင်းဘြးရန် ဘထာက်ခံထားသည။် 

၆။ အပပစ်ကျူးလွန်ပြင်းနှင့်အဒရးယူပြင်း 

 ဤဥြဘေကုိ ချ ို းဘြာက်သည့် မည်သည့်အပြစ်ကျူးလွန်မှုမျ ို းကုိမဆို ေုိင်လူကကီးသည ်ကစားြွဲကုိ ရြ်ဆိုင်းရန် 

မလိုြါ။ အပြစ်ကျူးလွန်သည့် ကစားသမားအား- 

(၁) ေုိင်လူကကီးက ကစားကွင်းမှ ထွက်ခွာဘစ၍ အသံုးအဘဆာင်များကုိ ပြန်လညပ်ြုပြင်ရန် ညွှန် ကား 

ရမည်။ 

(၂) ကစားမှုရြ်ဆိုင်းသွားချနိ်တွင် ကစားကွင်းမှ ထွက်ခွါဘစ၍ အသံုးအဘဆာင်ြစ္စညး်များ ပြည့်စုံမှနက်န် 

စွာ ပြုပြီးသညအ်ထိ  ရှိဘနဘစရမည်။ 

အသံုးအဘဆာင်ြစ္စညး်များ မှနက်န်စွာပြုပြင်ရန် ကစားကွင်းမှ ထွက်ခွာသည့် ကစားသမားသည်- 

(၁) ကစားကွင်းအတွင်းသို့ ပြန်လညဝ်င်ဘရာက်ပခင်းမပြုမီ တာဝန်ရှိေိုင်လူကကီးတစ်ဦးဦးက အသံုး 

အဘဆာင် ြစ္စည်းများ ပြည့်စုံမှန်ကန်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဘဆးပြီးမှ ပြန်လညဝ်င်ဘရာက်ခွင့်ပြုရန်၊၊ 

(၂) ေုိင်လူကကီး၏ ခွင့်ပြုချက်ရပြီးမှ (ကစားဘနချနိ်တွင် ခွင့်ပြုဘြးမည်)။ ကစားကွင်းအတွင်းသ့ုိ ပြန်လည် 

ဝင်ဘရာက်ရမည်။ 

ေုိင်လူကကီး၏ ခွင့်ပြုချက်မရေဲ ကစားကွင်းအတွင်း ဝင်ဘရာက်လာသည့် ကစားသမားကုိ သတိဘြးရမည်။ 

အကယ်၍  သတိဘြးရန်အတွက် ကစားြွကုိဲရြ်ဆိုင်းလိုက်ြါက ဘောလုံးကစားမှုရြ်ဆိုင်းသွားချနိ်တွင် ဘောလုံး 

ဘရာက်ရှိသည့်ဘနရာမှဘန၍ တစ်ဆင့်အလွတ်တည်ကန်ဘစပခင်းပြင့် အပြစ်ဘြးရမည်။ အပခားဘသာ အဘနှာက် 

အယှက်များ ပြုလုြ်ခဲ့လျှင် တိက်ုရိုက်အလွတ်တည်ကနပ်ခင်းပြင့် (ြင်နယ်တီဧရိယာအတွင်းပြစ်က ြင်နယ်တီပြင့်) 

အပြစ်ကျူးလွန်မည့် အဘနအထားအရ အပြစ်ဘြးရမည်။ 

 

 

 

ဥပဒေ(၅)၊ေုိင်လူကကီး(The Referee) 

၁။ ေိုင်လူကကီး၏အြွင့်အာဏာ 
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 ကစားြွတဲစ်ြွတဲွင် ကကီး ကြ်ရန်အတွက် ေိုင်လူကကီးတစ်ဦးအား ခန့်ထားရမည်။ ေုိင်လူကကီးသည ် ဘောလုံးြွဲ 

နှင့် ြတသ်က်သမျှကုိ ဘောလုံးဥြဘေများနှင့်အညီ လိုက်နာယှဉ်ပြိုင်ဘစဘရးအတွက် အခွင့်အာဏာအပြည့်အဝ ရိှ 

သည။် 

၂။ ေိုင်လူကကီး၏ဆုံးပြတ်ြျက်များ 

 ေုိင်လူကကီးသည ် ဘောလုံးဥြဘေများနှင့်အညီ မိမိ၏ အဘကာင်းဆုံးဘသာ စွမ်းဘဆာင်ရည်များနှင့် ဘောလုံး 

ကစားနည်း၏ စိတ်ဓာတ်များကုိ အသုံးပြု၍ ဆုံးပြတ်ရမည။် ဆုံးပြတရ်ာတွင် ဘောလုံးဥြဘေ၏ မူဘောင်များ အ 

တွင်းမှ အဝဝဆင်ပခင်၍ သင့်ဘလျာ်သည့် ထင်ပမင်ယူဆချက်များနှင့် အဘပခခံ၍ ဆုံးပြတ်ရမည်။ 

 ကစားပခင်းနှင့် ြတသ်က်သည့်အဘ ကာင်းအချက်များ ဂိုးဝင်ပခင်း ရှိ/မရှိနှင့် ကစားြွ၏ဲ အဘပြများသည် ဆုံး 

ပြတခ်ျက်သညသ်ာ အတညပ်ြစ်သည။် ေုိင်လူကကီးနှင့် အပခားတာဝန်ကျေုိင်လူကကီးများ၏ ဆုံးပြတ်ချက်များကုိ အပမဲ 

ဘလးစားလိုက်နာရမည်။ 

 ေုိင်လူကကီးသည ်မိမိ၏ဆုံးပြတခ်ျက်များ မှားယွင်းမိ၍ပြစ်ဘစ၊ အပခားဘသာ တာဝန်ကျေိုင်လူကကီးများ၏ အကကံ 

ဘြးမှုဘ ကာင့်ပြစ်ဘစ၊ မိမိ၏ဆုံးပြတခ်ျက်သည ် မှန်ကန်ပခင်းမရှိဘ ကာင်းကုိ သိရှိသည့်အချနိ်တွင် ကစားမှုကုိ ပြန် 

လည်စတင်ကစားဘစပြီးဘန၍ပြစ်ဘစ၊ (သ့ုိမဟုတ်) ေုိင်လူကကီးက ြထမြိင်ုးနှင့် ေုတိယြိုင်း ကစားချနိ်များ ကုန် 

ဆုံးပြီးဘနာက် ကစားြွဲပြီးဆုံးဘ ကာင်း(အချနိ်ြိုအြါအဝင်) ကုိ အချက်ပြပြီး ကစားကွင်းမှ ထွက်ခွာသွားပြီး ဘန 

လျှငပ်ြစ်ဘစ၊ ကစားြွကိဲု ရုြသိ်မး်ဘ ကာင်း ဘ ကပငာပြီးလျှင်ပြစ်ဘစ၊ ကစားြွဲကုိ ပြန်လညစ်တင်ကစားရန်အတွက် 

၎င်း၏ဆုံးပြတခ်ျက်ကုိ  ဘပြာင်းလဲပခင်းမပြုနိုင်ြါ။ သ့ုိဘသာ်လညး် ကစားချနိ်တစ်ဝက်ပြီးဆုံးချနိ်တွင် ေုိင်လူကကီးသည် 

ကစားကွင်းအပြင်ေက်တွင်ရှိ ေုိင်လူကကီးက (ဗီေီယို) ကုိ ပြန်လည ်ကည့်ရှုသည့် ဧရိယာ (RRA) သ့ုိသွားဘနပခင်း 

(သ့ုိမဟုတ)် ကစားသမားများအား ကစားကွင်းအတွင်းသုိ့ပြန်ဝင်ရန် ညွှန် ကားရန်သွားသည့်အချနိ်များသည ် အချန်ိ 

ဝက်မကုန်ဆုံးခင်က အပြစ်ကျူးလွန်မှုဘ ကာင့်ပြစ်လျှင် ဆုံးပြတခ်ျက်ကုိဘပြာင်းလဲ၍ ဆုံးပြတခ်ျက်ချနိုင်သည်။ 

 ဥြဘေ(၁,၂,၃)ြါ အကျဉ်းချုြ်အချက်များနှင့် (VAR)စည်းကမ်းချက်များမှလွ၍ဲ ကစားြွကဲို ပြန်လညစ်တင် 

ကစားဘစပြီးသည့်ဘနာက်တွင် စည်းကမ်းြိုင်းဆိုင်ရာ အဘရးယူမှုမျ ို းကုိသာ ပြုလုြ်နိုင်သည။် အကယ်၍ အပခား 

ေုိင်လူကကီးတစ်ဦးက ကစားြွပဲြန်လည်စတင်ပခင်းမပြုမီက အပြစ်ကျူးလွန်ပခင်းကို ေုိင်လူကကီးအား ဆက်သွယ်အ 

ဘ ကာင်း ကားလာခဲ့လျှင် ကစားြွဲပြန်လည ်စတင်ပခင်းနှင့်ြတ်သက်၍ အဘရးယူရန် မလိုအြ်ဘတာြ့ါ။ 

 အကယ်၍ ေုိင်လူကကီးသည် ထိုကစားြွဲကုိ  ဆက်လက်ဘဆာင်ရွကန်ိုင်ပခင်းမရှိြါက အပခားဘသာ ေုိင်လူကကီး 

တစ်ဦးပြင့် ဘနာက်တစ်ကကိမ်ဘောလုံးကစားမှု ရြ်ဆိုင်းသွားသညအ်ထိ ဘဆာင်ရွက်ဘစပခင်းပြုရမည်။ 

၃။ လုပ်ပိုင်ြွင့်များနှင့်တာဝန်များ 

 ေုိင်လူကကီးသည်- 

  (၁) ဘောလုံးဥြဘေများကုိ တိကျမှန်ကန်စွာ လိုက်နာဘဆာင်ရွကရ်မည်။ 
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  (၂) အပခားဘသာ ေုိင်လူကကီးများ၏ ကူညီမှုကုိရယူ၍ ြူးဘြါင်းဘဆာင်ရွက်သွားရမည်။ 

(၃) အချနိ်မတှ်သူတစ်ဦးအပြစ်ပြင့် ကစားြွ၏ဲ အပြစ်အြျက်များကုိ မှတ်တမ်းတင်ထားရမည့် 

အပြင် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများထံသို့ စည်းကမ်းြိငု်းဆိုင်ရာ အဘရးယူမှုများ၊ အပခားအပြစ် 

အြျက်များ (ကစားြွမဲစတင်မ၊ီ ကစားဘနဆဲ၊ကစားြွပဲြီးဆုံးသွားပြီးဘနာက် အြါအဝင်) ကုိ အစီရင် 

ခံစာ တင်ပြရမည်။ 

(၄) ပြန်လညစ်တင်ကစားပခင်းများကုိ ကကီး ကြ်/ ညွှန်ပြရမည်။ 

 

အြွင့်သာမှုဒပးပြင်း 

(၁) အပြစ်တစ်ခုကျူးလွန်သည့်အခါတွင် အပြစ်ကျူးလွန်ပခင်းမရှိသည့်အသင်းအတွက် အကျ ို းရှိမည် ဆိြုါက 

(အခွင့်သာမှုဘြး၍) ဆက်လကက်စားဘစရမည်။ သ့ုိဘသာ် ထိုသုိ့ဆကလ်က်ကစားဘစခဲ့ရာတွင် ေုိင်လူကကီး 

ထင ်  ထားသလို ပြစ်မလာြါက အခွင့်သာမှုဘြးသည့်အချနိ် (သ့ုိမဟုတ်) ဘြးပြီး စက္ကန့်အနည်းငယ် အ ကာ 

တွင် အပြစ်ကျူးလွန်သူကို အပြစ်ဘြးရမည်။ 

စည်းကမ်းပိင်ုးဆိုင်ရာအဒရးယူပြင်းများ 

(၁) တစ်ချနိ်တည်းတွင် တစ်ခုထကမ်ကဘသာ အပြစ်များကုိ ပြိုင်တူကျူးလွန်ြါက ြိမုိကုကီးဘလးဘသာ အပြစ်ကုိ 

ကျူးလွန်သူအား အဘရးယူအပြစ်ဘြးပခင်း၊ ပြန်လညစ်တင်ကစားဘစပခင်း၊ ကုိယ်ကာယကုိ  ကမ်းတမ်းစွာ 

ထိခိုက်ခံရပခင်း၊ နည်းဗျူဟာအရ ထိခိုက်မပိခင်းတို့အတွက် ြိုမိုအပြစ်ကကီးသူကို အပြစ်ဘြးရမည်။ 

(၂) သတိဘြးရမည့်ပြစ်ချက်နှင့် ကစားကွင်းမှ ထုတ်ြယ်ရမည့် ပြစ်ချက်များကို ကျုးလွန်သူအား စည်းကမ်းြိုင်း 

ဆိုင်ရာ အဘရးယူပခင်းများ ပြုလုြ်ရမည်။ 

(၃) စည်းကမ်းြိင်ုးဆိုင်ရာ အဘရးယူပခင်းများ ပြုလုြ်ရန်မာှ ေုိင်လူကကီးသည် ကစားြွမဲစမ ီ စစ်ဘဆးရန်၊  ကစား 

ကွင်းအတွင်းသို့ စတင်ဝင်ဘရာက်လာချနိ်မစှ၍ ကစားြွပဲြီးဆုံးချနိ် (ြင်နယ်တီအမှတ်မ ှ ကန်ပခင်းအြါအဝင်) 

တွင် ကစားကွင်းမှ ပြန်လညထ်ွက်ခွာသွားချနိ်အထိ အ ဘရးယူနိုင်သည။် အကယ်၍ ကစားြွဲမစတင်မီ ကစား 

ကွင်းအတွင်းသို့ မဝင်ဘရာက်မအီချနိ်တွင် ကစားသမားတစ်ဦးက ထုတ်ြယရ်မည့် ပြစ်ချက်တစ်ခုခုကုိ ကျူး 

လွန်ြါက ထိုကစားသမားအား ကစားြွဲတင်ွ ြါဝင်ပခင်း မပြုဘစရန် ေိုင်လူကကီးက တားပမစ်ြိုင်ခွင့်ရှိသည။် 

(ဥြမာ ၃-၆ ကုိ ကည့်ြါ)။ ေုိင်လူကကီးသည ် အပခားဘသာ ဆိုးရွားရိုင်းြျသည့် အပြုအမူ များရှိြါကလညး် 

၎င်း၏ အစီရင်ခံစာတွင် ထည့်သွင်းဘြာ်ပြရမည်။ 

(၄) အဝါကတ်၊ အနီကတ်များနှင့် ပြိုင်ြွဲစညး်ကမ်းများတွင် ခွင့်ပြုထားြါက ကစားသမားတစ်ဦးအား ယာယီ 

ထုတ်ြယပ်ခင်းများ ဘဆာင်ရွကရ်န် ေုိင်လူကကီးတွင် လုြ်ြုိင်ခွင့်ရှိသည။် ထိုလုြ်ြုိင်ခွင့်ကုိ ေုိင်လူကကီးသည် 



29 
 

 

ကစားြွစဲတင်ရန် ကစားကွင်းအတွင်းသို့ ဝင်ဘရာက်လာချနိ်မစှ၍ ကစားြွဲပြီးဆုံး သွားသည့်ဘနာက် 

ကစားချနိ်တစ်ဝက်ဘခတ္တရြ်နားချနိ်၊ အချနိ်ြိုနှင့် ြင်နယ်တီအမှတ်မှ ြင်နယ်တီ ကန်သွင်းချနိ်တို့ အြါအဝင် 

ပြစ်သည။် 

(၅) တာဝန်ရှိြုဂ္ဂိုလ်ြီသစွာ ရှိမဘနသည့် အသင်း၏တာဝန်ရှိ ြုဂ္ဂို လ်များအား အဝါကတ်ပြသတိဘြးပခင်း၊ 

အနီကတ်ပြ၍ ကစားကွင်းနှင့်အနီးြတဝ်န်းကျင် (နညး်စနစ်ဧရိယာအြါအဝင်) ထုတ်ြယ်ပခင်းပြုရန် အခွင့် 

အာဏာရိှသည။် အကယ်၍ အပြစ်ကျူးလွန်သူကုိ တိကျစွာဘြာ်ပြနိင်ုပခင်းမရှိခဲ့လျှင် နည်းစနစ် ဧရိယာ 

အတွင်းရှိ နည်းပြချုြကုိ် အပြစ်ဘြးအဘရးယူရမည်။ ဘဆးြညာရှင်အြွဲ့ ဝင်တစ်ဦး ထုတ်ြယရ်မည့် ပြစ်ချက် 

ကုိ ကျူးလွန်ြါက ထိုအသင်းတွင် အပခားဘသာဘဆးြညာရှင်လည်းမရှိ၊ ကစားသမား တစ်ဦးကလည်း ဘဆး 

ကုသမှု လိုအြ်ဘနချနိ်ပြစ်ြါက မူလဘနရာတင်ွ ဆက်လကဘ်နခွင့်ပြုရမည်။ 

(၆) ေုိင်လူကကီးက မပမင်လိုက်သည့်ကိစ္စရြ်များတွင် အပခားေုိင်လူကကီးများ၏ အကကံဘြးချက်ကုိရယူ၍ အ ဘရးယူ 

ဘဆာင်ရွကန်ိုင်သည။် 

ေိြိုက်ေဏ်ရာရရိှပြင်း 

(၁) အကယ်၍ ကစားသမားတစ်ဦးသည ် အနည်းငယ်ေဏ်ရာရရှိသည်ဟု ယူဆြါက 

ကစားမှုရြ်ဆိုင်းသွားသည့် အချနိ်အထိ ဆက်လက်ကစားဘစရမည်။ 

(၂) ကစားသးမားသည ် ပြင်းထန်စွာ ေဏ်ရာရရှိသညဟု် ယူဆြါက ကစားြွဲကုိ ရြ်ဆိုင်းလိုက်ပြီး 

ထိုေဏ်ရာ ရသူကုိ ကစားကွင်းပြင်ြသို့ဘရာက်ရှိဘစရန် ဘသချာဘစရမည်။ ေဏ်ရာရကစားသမားကုိ 

ကွင်းထဲတွင် ပြုစုဘစပခင်း မပြုရ။ ကစားြွပဲြန်လည်စတင်ပြီးမှသာ ပြန်လညဝ်င်ဘရာက်ဘစရမည်။ 

ဘောလုံးကစားဘနဆဲပြစ်ြါက ဘေးစည်းမှ ဝင်ဘရာက်၍ ဘောလုံးကစားမှုရြ်ဆိုင်းသွားြါက 

မည်သည့်နယ်နိမိတစ်ည်းမှမဆို ဝင်ဘရာက်နိုင်သည်။ ကစားကွင်း မှ ထွက်ခွာရမည့်သူများအတွက် 

လိုအြ်ဘသာ ချွငး်ချက်များမှာ ဘအာက်ြါအတိင်ုးပြစ်သည။် 

  (က) ဂိုးသမားက ေဏ်ရာအနာတရ ရရိှသည့်အချနိ် 

( ခ) ဂိုးသမားနှင့် ကစားကွင်းပြင်ြရှိ ကစားသးမားတို့ တိက်ုမိပခင်းဘ ကာင့် ပြုစုရန်လိုအြ်သည့် 

အချနိ် 

(ဂ) အသင်းတစ်သင်းတညး်မှ ကစားသမားနှစ်ဦးတို့ တိုက်မ၍ိ ပြုစုရန်လိုအြ်သည့်အချနိ် 

(ဃ) ပြင်းထန်ဘသာ ေဏ်ရာရရှိသည့်အချနိ် 

( င) ကုိယ်ခန္ဓာပခင်းတိုက်မိပခင်းဘ ကာင့် ကစားသမားတစ်ဦးက အနာတရ ရခဲ့လျှင် ယင်းအတွက် 

တစ်ြက်အသင်းသားအား သတိဘြးပခင်း၊ ထုတ်ြယ်ပခင်း (ဥြမာ- မဆင်မပခင်ပြုလုြ်ပခင်း၊ လိုအြ် 
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သညထ်က် အင်အားအသံုးပြုပခင်း) ပြုရမည်။ ဘဆးဝန်ထမ်းက စစ်ဘဆး၍ ကုသမှု လျှင်ပမန်စွာ 

ပြီးဆုံးသွားလျှင် 

( စ) ြင်နယ်တကီန်ရန် ခွင့်ပြုပြီးဘနာက် ေဏ်ရာရရိှသည့် ကစားသမားသည ် ြင်နယ်တကီန်သူ 

ပြစ်လာ သည။် 

(၃) ဘသွးထွက်ဘနသည့် ကစားသမားသည ်ကစားကွင်းမှ ထွက်ခွာသွားရန် ဘသချာဘစရမည်။ ဘသွးထွက် 

ပခင်း ရြ်တန့်ပြီး သူ၏အသံုးအဘဆာင်ြစ္စည်းများဘြါ်တွင် ဘသွးဘြကျပံခင်း မရှိမှသာ ေုိင်လူကကီး၏ ဘကျနြ်မှု 

နှင့် ခွင့်ပြုချက်ရရှိမှသာ ကစားကွင်းအတွင်းပြန်လည်ဝင်ဘရာက်နိုင်သည်။ 

(၄) ေုိင်လူကကီးက ဆရာဝန်နင့ှ်လူနာတင်ထမ်းစင် သယ်ဘဆာင်သူများကုိ ဘခါ်ဆိုပြီးြါက ေဏ်ရာရရှိသူ 

သည ် လူနာတင်ထမ်းစင်ပြင့်ပြစ်ဘစ၊ လမ်းဘလျှာက်၍ပြစ်ဘစ၊ ကစားကွင်းပြင်ြသ့ုိထွက်ခွာရမည်။ အကယ်၍ 

လိုက်နာပခင်း မရှိြါက ထိုသူကုိ အားကစားသမားဘကာင်းမြီသသည့် အပြုအမူအပြစ် သတိ ဘြးရမည။် 

(၅) ေဏ်ရာရရိှမှုဘ ကာင့် ကစားကွင်းပြင်ြတွင် ကုသမှုခံယူရမည့် ကစားသမားအား ေုိင်လူကကီးက သတိ 

ဘြးပခင်း၊ ထုတ်ြယ်ပခင်းပြင့် အပြစ်ဘြးရန် ဆုံးပြတ်ခဲ့ဘသာ် ၎င်းအား ကစားကွင်းမှ မထွက်ခွာမီ လိုအြ ်

သညမ်ျားကုိ ပြသရမည်။ 

(၆) အပခားအဘ ကာင်းဘ ကာင့် ကစားမှုရြ်ဆိုင်းပခင်းမရှိြါက (သ့ုိမဟုတ)် ေဏ်ရာရသည့် ကစားသမား 

သည ် ဥြဘေချ ို းဘြာက်ပခင်းဘ ကာင့် ကျူးလွန်ခံရပခင်း မဟုတြ်ါက ကစားြွဲကုိ ဘပမချဘောပြင့် ပြန်လည် 

စတင် ကစားဘစရမည်။ 

ပပင်ပမှဒနှာက်ယှက်ဟန့်တားပြင်း 

(၁) ဘောလုံးဥြဘေကုိ ချ ို းဘြာက်ပခင်း (သို့မဟုတ)် ပြင်ြမှ ဘနှာက်ယှက်ဟန့်တားပခင်းများဘ ကာင့် 

ကစားြွဲကုိ ရြ်နား၊ ရြ်ဆိုင်း၊ ရုြ်သိမ်းလိုက်ြါက  (ဥြမာ-) 

(က) ကစားကွင်းအတွင်းရှိ မီးဘမာင်းများ ချ ို ့ယွင်းပခင်း 

( ခ) ြွ ဲကည့်သူတစ်ဦးက ြစ်လိုက်ဘသာ အရာဝတ္ထုသည ် ေုိင်လူကကီး၊ ကစားသမား (သ့ုိမဟုတ)် 

အသင်း၏ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးဦးကို ထိမိြါက ေုိင်လူကကီးသည် ထိုအပြစ်အြျက်၏ အတိမ်အနက် 

အဘြါ် မူတည၍် ထိုကစားြွကိဲု ဆက်လက်ကစားရန် ရြ်ဆိုင်းပခင်း၊ ဘခတ္တရြ်ဆိုင်းပခင်း၊ ရုြသိ်မ်း 

ပခင်းများ ပြုလုြ်နိုင်သည။် 

( ဂ) ြွ ဲကည့်သူတစ်ဦး၏ ဝီစီမှုတ်သံဘ ကာင့် ကစားြွကုိဲ အဘနှာက်အယှက်ပြစ်ဘစြါက 

ကစားြွဲကုိ ရြ်ဆိုင်း၍ ဘပမချဘောပြင့် ပြန်လညစ်တင် ကစားဘစရမည်။  

(ဃ) ကစားဘနဆဲတင်ွ အြိဘုောလုံး အပခားအရာဝတ္ထု၊ တိရစ္ဆာနဝ်င်ဘရာက်လာြါက  
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ေုိင်လူကကီးသည် 

- အကယ်၍ ကစားြွကုိဲသာ အဘနှာက်အယှက်ပြစ်ဘစြါက ကစားြွဲကုိ ရြ်ဆိုင်းလိုက်ပြီး 

ဘပမချဘောပြင့် ပြန်လည်စတင်ကစားဘစရမည်။ သ့ုိဘသာ် အဘနှာက်အယှက်ဘြးပခင်းပြင့် 

ဘောလုံးသည ် ဂိုးဆီသ့ုိသွားဘနပခင်း ခုခံကစားသူက ဘောလုံးကုိ ကာကွယ်တားဆီးပခင်း 

မပြုနိင်ုခဲ့လျှင် ( ဘောလုံးနှင့် ထိဘတွ့သည့်တိင်ု) အဘနှာက်အယှက်သည ် တိုက်စစ်ဆင်သည့် 

အသင်းမှမဟုတခ်ဲ့လျှင် ဝင်သွားသည့်ဂိုးကို ဂိုးဘြးရမည။် 

- ကစားဘနမှုကုိ အဘနှာက်အယှက်လည်းမဘြး၊ အဘစာဆုံးပြစ်နိင်ုသည့် အခွင့်အဘရးကို 

အသံုးချ ၍ ဘောလုံးကုိြယ်ရှားလိုက်နိုင်ြါက ကစားြွကုိဲ 

ဆက်လက်ကစားဘစရမည်။ 

 

၄။ ဗီေီယုိလက်ဒောက်ေိုင်လူကကီး(VAR) 

 ဗီေီယိလုက်ဘထာက်ေိုင်လူကကီး (VAR) အသံုးပြုပခင်းကုိ ပြိုင်ြွကဲျင်းြဘရးအြွဲ့ က (VAR လကစ်ွဲစာအုြ်ြါ) 

လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများနှင့် လိုအြ်သည့် ဆက်သွယ်ဘရးကိရိယာများ ပြည့်စုံရမည့်အပြင် အဘကာင်အထညဘ်ြာ်ပခင်း 

အကူအညဘီြးပခင်းနှင့် အတညပ်ြုပခင်းအစီအစဉ် (IAAP) နှင့် (FIFA) တို့မှတရားဝင်စာပြင့် ခွင့်ပြုချက်ရရှိမှသာ 

ခွင့်ပြုသည။် 

 

 ေုိင်လူကကီးအား ဗီေီယိုလက်ဘထာက်ေုိင်လူကကီး၏ အကူအညကုိီ ဘအာက်ြါအချက်များနှင့် ြတ်သက်သည့် 

ရှင်းလငး်သိသာသည့် အမှားများ (သ့ုိမဟုတ)် အဘရးကကီးအချက်များနှင့် မပမင်မိပခင်း၊ လွဲဘချာ်သွားပခင်းများအတွက် 

တွင်သာ ရရှိနိုင်မည်ပြစ်သည။် 

 (၁) ဂိုးဝင်/မဝင် (ဂိုးတစ်ဂိုးခွင့်ပြုရန်-ခွင့်မပြုနိုင်ရန်)။ 

 (၂) ြင်နယ်တဘီြးရန် - ြင်နယ်တီမဘြးရန်။ 

 (၃) တိက်ုရိုက်အနီကတ်ပြသပခင်း (ေုတယိအကကိမ် အဝါကတ်ပြသပခင်းမဟုတ)်။ 

(၄) အပြစ်ကျူးလွန်သည့် အသင်းမှ ကစားသးမားများအား လူမှား၍ သတိဘြးပခင်း၊ ထုတ်ြယမ်ိပခင်းကုိ 

အဘထာက်အထားရရိှအတည်ပြုရန်။ 

 ဗီေီယိလုက်ဘထာက်ေိုင်လူကကီးထံမှ အပြစ်အြျက်တစ်ခုနှင့် ြတသ်က်၍ ပြန်လည်ပြသပခင်းပြင့် အကူအညီ 

ရရိှနိုင်သည။် (VAR)မှသာ ရရှိနိုင်သည့် သတင်းအချက်အလကမ်ျားကုိ အဘပခခံ၍ (ကစားကွင်းဘြါ်တွင် ပြစ်ြျက်ခဲ့ 
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သည့် အဘနအထားများကုိ ပြန်လညပ်ြသပခင်းပြင့် ေုိင်လူကကီးသည် ဘနာက်ဆုံး ဆုံးပြတခ်ျက်ကုိ ချမှတန်ိုင်မည် 

ပြစ်သည။် 

 အဘရးကကီးသည့် အပြစ်အြျက်ကုိ လွှဲဘချာ်သွားပခင်းမှအြ အပခားဘသာ ကစားကွင်းဘြါ်တွင် တာဝန်ကျ 

ေုိင်လူကကီးများနှင့် ဆက်စြ်မှုရှိြါက အပမဲြင် အတူဆုံးပြတရ်မည်။ (ပြစ်နိင်ုဘပခရှိဘသာ အပြစ်ကျူးလွန်မှုများကုိ 

အပြစ်ဘြးပခင်းမပြုရန် အြါအဝင်) ဤဆုံးပြတခ်ျက် ရှင်းလငး်သည့် ထငရ်ှားသည့် အမှားမျ ို း မဟုတ်ြါက ဆုံးပြတ် 

ချက်ကုိ ထြ်မပံြင်ဆငပ်ခင်းမပြုရန်။ 

ကစားပွပဲပန်လည်စတင်ပပီးမှပပန်လည် ကည့်ရှုစစ်ဒဆးပြင်း 

 အကယ်၍ ကစားြွကိဲု ရြ်ဆိုင်းလိုက်ပြီးဘနာက် ပြန်လည်စတင်ကစားရာတွင် ပြန်လည် ကည့်ရှုစစ်ဘဆးပခင်း 

နှင့် စညး်ကမ်းြိုင်းဆိုင်ရာ အဘရးယူပခင်းများကုိ ေုိင်လူကကီးက တာဝန်ယဘူဆာင်ရွကရ်မည်။ မှားယွင်းသွားဘသာ ဆုံး 

ပြတခ်ျက်များကုိ အတညပ်ြုရန် (သ့ုိမဟုတ)် ပြစ်နိုင်ဘပခရှိဘသာ ထုတ်ြယရ်မည့် အပြစ်ကျူးလွန်မှုများနှင့် ြတ် 

သက်သည့်  ကမ်းတမး်ပြင်းထန်စွာ ပြုမူကစားပခင်း၊ တံဘတွးပြင့် ဘထွးပခင်း၊ ြါးစြ်ပြင့်ကိုက်ပခင်း (သ့ုိမဟုတ်) 

ကကီးမား သည့် အပြစ်ကျူးလွန်ပခင်း၊ ဘစာက်ားပခင်း၊ ဆဲဘရးတိင်ုးထွာပခင်း၊ ကုိယ်ဟန်အဘနအထားပြင့် မဘကျနြ် 

ဘ ကာင်း အမူ အယာပြသပခင်းများ 

 

၅။ ေိုင်လူကကီး၏အသံုးအဒဆာင် 

 မရိှမပြစ်လိုအပ်ဒသာအသံုးအဒဆာင် 

 ေုိင်လူကကီးများသည် ဘအာက်ြါအသံုးအဘဆာင်များကုိ ရှိထားရမည်။ 

  (၁) ဝီစီ (ခရာ) များ 

  (၂) နာရီ (များ) 

  (၃) အနီကတ်နှင့် အဝါကတ်များ 

(၄) မှတ်စုစာအုြ် (သ့ုိမဟုတ်) ကစားြွ၏ဲ မှတ်တမ်းများကုိ ဘရးသားရန် အပခားနည်းပြင့် 

သင့်ဘတာ်ရာများ။ 

အပြားအသံုးအဒဆာင်များ 

 ေုိင်လူကကီးများသည် ဘအာက်ြါအသံုးအဘဆာင်များကုိလည်း ခွင့်ပြုနိင်ုသည။် 

(၁) အပခားတာဝန်ကျေုိင်လူကကီးများနှင့် ဆက်သွယ်ရန် အသံုးပြုနိုင်သည့် ကိရိယာအချက်ဘြးဥဩ 

(buzzer)၊ အချက်အဘြးအလံ ( beep flags )၊ မိက်ုခွက်ြါနား ကြ် (head sets) စသည်။ 
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(၂) ကစားသမားတစ်ဦး၏ ကုိယ်ကာယြုိင်းနှင့် ဇီဝဘဗေဆိုင်ရာ လုြ်ဘဆာင်သည့်အချက်အလကမ်ျားကုိ 

ဆန်းစစ်မှတတ်မး်တင်စနစ်ကိရိယာ (EPTS) နှင့် ကစားသမားများ၏ ကက့ံခိုင်မှုကို ဘြာ်ပြသည့် 

အပခား ကိရိယာများ။ 

 ေုိင်လူကကီးများနှင့် အပခားဘသာကွင်းဘြါ်ရှိ တာဝန်ကျ ေုိင်လူကကီးများသည် ဘကျာက်သံြတ္တပမားဝတ်ဆင်ပခင်း၊ 

ကင်မရာအြါအဝင် အပခားဘသာလျှက်စစ်နှင့် သက်ဆိုင်ဘသာ အသုံးအဘဆာင်များကုိ အသုံးပြုပခင်းမရှိရန် တားပမစ် 

ထားသည။် 

၆။ ေိုင်လူကကီး၏အြျက်ပပမှုများ 

 အတညပ်ြုထားသည့် ေိုင်လူကကီးများ၏ အချက်ပြမှုများကုိ ရညည်ွှန်းြါသည။်  
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၇။ တာဝန်ကျေိုင်လူကကီးများ၏တာဝန်ရှပိြငး် 

 ေုိင်လူကကီးတစ်ဦး (သ့ုိမဟုတ်) အပခားဘသာ ေုိင်လူကကီးများသည် ဘအာက်ြါအချက်များအတွက်တာဝန်မရှိြါ။ 

(၁) ကစားသမားများ၊ တာဝန်ရှိြုဂ္ဂို လ်များ၊ ြွဲ ကည့်ြရိသတ်တ့ုိ၏ မည်သည့်ေဏ်ရာအမျ ို းအစားကုိမဆို 

 (၂) မည်သည့်အမျ ို းအစားြစ္စညး်များ ြျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကုိမဆို 

(၃) ဘောလုံးဥြဘေများကုိ ထမ်းဘဆာင်ရာတွင် (သုိ့မဟုတ်) ကစားြွဲတစ်ြဲွ၏ ဆက်လက်ဘဆာင်ရွကရ်န်၊ 

ကစားရန်အတွက် လိုအြ်ချက်ဘ ကာင့် ြုမံှနလ်ုြ်ထုးံလုြ်နည်းများကုိ ဘလးစားလိုက်နာပခင်း 
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ပြုရာတွင် မညသ်ည့်တစ်ဦးပခင်း၊ ကလြ်သင်း၊ ကုမ္ပဏီ၊ အသင်းအြွဲ့  (သို့မဟုတ်) 

အြွဲ့ အစညး်များက အပခားမည်သည့် ဆုံးရှုံးမှုများကိုမဆို 

ဘြာ်ပြြါဆုံးပြတခ်ျက်များတွင် ဘအာက်ြါဆုံးပြတ်ချက်များြါဝင်သည။် 

(၁) ကစားကွင်း (သ့ုိမဟုတ)် ကစားကွင်း၏ ြတဝ်န်းကျင်အဘပခအဘန (သ့ုိမဟုတ)် ရာသီဥတု အဘပခအ 

ဘနများ ဘ ကာင့် ကစားြွဲကျင်းြရန် ခွင့်ပြုရန် (သို့မဟုတ)် ခွင့်မပြုရန် ဆုံးပြတ်ချက်။ 

(၂) မည်သည့်အဘ ကာင်းဘ ကာင့်မဆို ကစားြွဲကုိြျက်သိမ်းရန် ဆုံးပြတခ်ျက်။ 

(၃) ကစားြွဲ ကျင်းြဘနစဉ်အတွင်း သင့်ဘတာဘ်သာ ကစားကွင်း၏ အသံုးအဘဆာင်များနှင့် ဘောလုံးကုိ 

အသံုးပြု ရန် ဆုံးပြတခ်ျက်။ 

(၄) ြရိတ်သတ်များ၏ ဘနှာက်ယှက်မှု (သို့မဟုတ)် ြွ ဲကည့်စင်ဧရိယာတစ်ဝိုက်တွင် တစ်စုံတစ်ခုဘသာ 

ပြဿနာ ဘ ကာင့် ကစားြွဲရြ်ဆိုင်းရန်/မရြ်ဆိုင်းရန် ဆုံးပြတခ်ျက်။ 

(၅) ထိခိုက်ေဏ်ရာရ ကစားသမားကုိ ဘဆးဝါးကုသမှုခံယူရန် ကစားကွင်းမှ သယ်ယူဘရးအတွက် 

ကစားြွဲ ရြ်ဆိုင်းရန်/မရြ်ဆိုင်းရန် ဆုံးပြတ်ချက်။ 

(၆) ထိခိုက်ေဏ်ရာရသည့် ကစားသမားကုိ ကစားကွင်းမှသယ်ဘဆာင်၍ ဘဆးဝါးကုသရန် လိုအြ်/မလို 

အြ ်ဟူဘသာ ဆုံးပြတခ်ျက်။ 

(၇) ကစားသမားတစ်ဦးအား တစ်စုံတစ်ခုဘသာ အဝတ်အစား (သ့ုိမဟုတ)် အသံုးအဘဆာင်ကုိ ဝတ်ဆင် 

ခွင့်ပြု ရန်/မပြုရန် ဆုံးပြတ်ချက်။ 

(၈) ေုိင်လူကကီးက အခွင့်အာဏာရှိသည့်ဘနရာမျ ို းတွင် မညသ်ည့်ြဂု္ဂိုလ်များကုိမဆို (အသင်း၏ တာဝန် 

ရှိသူများ၊ ကစားကွင်း၏ တာဝန်ရှိသူများ၊ လုံခခုံဘရးအရာရိှများ၊ ဓါတ်ြုဆံရာများ (သ့ုိမဟုတ)် အပခား 

မီေီယာကို ကုိယ်စားပြုသူများ အြါအဝင်) ထိုကစားကွင်း၏ အနီးြတ်ဝန်းကျင်တင်ွ ရှိဘနပခင်းကို 

ခွင့်ပြုရန်/မပြုရန် ဆုံးပြတ်ချက်။ 

(၉) အပခားဆုံးပြတခ်ျက် တစ်စုံတစ်ရာအတွက် ထိုကစားြွနဲှင့်ြတ်သက်၍ ဘောလုံးဥြဘေြါ အချက်များ 

နှင့် ကုိက်ညီရမည့်အပြင်၊ ကမ္ဘာ့ဘောလုံးအြွဲ့ ချုြ၊် တိကု်ကကီးများအလိုက်ဘောလုံးအြွဲ့ ချုြ၊် နိုင်ငံ 

အလိုက် ဘောလုံးအြွဲ့ ချုြ်၊ ပြိုင်ြွဲစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ ညွှန် ကားချက်များအရ ေုိင်လူကကီးများ၏ 

တာဝန်နှင့် ကုိက်ညီမှုရှိရမည။် 

 

 

 



37 
 

 

ဥပဒေ(၆)၊အပြားတာဝနရ်ှိေုိင်လူကကီးများ (The Other Match Officials) 

 အပခားတာဝန်ရှိေုိင်လူကကီးများဆိုရာ၌ (လကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီးနှစ်ဦး၊ စတုတ္ထေုိင် (Fourth Official)တစ်ဦး၊ 

ထြ်ပြည့်လက်ဘထာက်ေုိင်နှစ်ဦး၊ အရံလက်ဘထာက်ေုိင်တစ်ဦး၊ ဗီေီယိအုကူေိုင်လူကကီး (VAR)တစ်ဦး၊ လက်ဘထာက် 

ဗီေီယိအုကူေုိင်လူကကီး (AVAR) အနည်းဆုံးတစ်ဦးတို့ကုိ ဘောလုံးြွတဲစ်ြွဲတွင် (ေိုင်လူကကီးအားအကူအညဘီြးရန်) 

အထကြ်ါ အပခားတာဝန်ရှိ ေုိင်လူကကီးများကုိ ခန့်အြ်တာဝန်ဘြးနိုင်သည။် 

 ေုိင်လူကကီး လက်ဘထာက်ေိုင်လူကကီးများ၊ စတုတ္ထအရာရှိ၊  ထြ်ပြည့်လက်ဘထာက်ေုိင်လူကကီးများနှင့်   ကစား 

ကွင်းဘြါ်ရှိ (On Field)ကစားြွအဲရာရှိများပြစ် ကသည။် 

 ဗီေီယိအုကူေုိင်လူကကီး (VAR)နှင့် လကဘ်ထာက်ဗီေီယိုအကူေုိင်လူကကီး(AVAR)၊ ဗီေီယိကုကီး ကြ်ရသည့် ကစားြဲွ 

အရာရိှများ (VMOs) တို့သည ် ကစားနညး်ဥြဘေများ၊ (VAR) နည်းဥြဘေများနှင့်အညီ ေုိင်လူကကီးအား ကူညဘီဆာင် 

ရွက်သွားရမည်။ 

 အပခားတာဝန်ရှိ ေုိင်လူကကီးများအားလုံးသည် ေုိင်လူကကီး၏ ညွှန် ကားမှုဘအာက်တွင် ြူးဘြါင်းဘဆာင်ရွက် ရ 

မည်။ ၎င်းတို့သည် မသင့်ဘလျာ်ဘသာ စွက်ြက်မှုများ၊ မမှန်ကန်ဘသာအပြုအမူများကုိ ပြုလုြ်ခဲ့လျှင် ေိုင်လူကကီးသည ်

၎င်းတို့၏ တာဝန်များကို ဘလျာ့ချရုြ်သိမး်၍ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိအြွဲ့ အစညး်များထံ အစီရင်ခံရမည်။ 

 အရံလက်ဘထာက်ေုိင်လူကကီးများကုိ ချွင်းချွကထ်ား၍ (၎င်းမှအြ) အပခားဘသာ ကွင်းဘြါ်တာဝန်ရှိ ေုိင်လူကကီး 

များသည် ဥြဘေချ ို းဘြာက်မှုများကုိ ေုိင်လူကကီးထက်ြိုမိုပမင်သာဘသာ ဘနရာတင်ွ ရှိဘနခဲ့လျှင် သက်ဆိုင်ရာတာဝန် ရှိ 

သူများကုိ အစီရင်ခံစာတင်သွင်းရမည်။ ထိုအစီရင်ခံစာတွင် မလိုလားအြ်ဘသာအပြုအမူမျ ို းကုိ ပြုမူပခင်း၊ ေုိင်လူကကီး 

နှင့် အပခားဘသာတာဝန်ရှိေုိင်လူကကီးများ မပမင်မဘတွ့လိုက်သည့် အပခားအပြစ်အြျက်များြါဝင်ဘစရမည်။ 

၎င်းတို့သည် ေုိင်လူကကီးနှင့် အပခားဘသာေုိင်လူကကီးများအား အစီရင်ခံစာတင်သည့်ကိစ္စနှင့် ြတ်သက်၍ 

အကကံဉာဏ်ဘြးရမည်။ 

 ကွင်းဘြါ်ရှိ တာဝန်ကျ အပခားေုိင်လူကကီးများသည(်၁)ကစားကွင်းကုိ စစ်ဘဆးပခင်း၊ ဘောလုံးနှင့် ကစားသမား 

များ၏ အသံုးအဘဆာင်များကုိ ကကီး ကြ်စစ်ဘဆးပခင်း၊ (ပြဿနာများကုိ ဘပြရှင်းရပခင်းရှိြါက ၎င်းအြါအဝင်)၊ ကစား 

ြွအဲချနိ်များ၊ ဂိုးများ၊ မလိုလားအြ်ဘသာ အပြုအမူမျ ို း ပြုမူပခင်း စသည်တို့ပြင့် ေုိင်လူကကီးအား အကူအညီဘြးရမည်။ 

 ေုိင်လူကကီးအြွဲ့ ဝင်များထဲမှ တစ်ဦးသည ် အဘ ကာင်းတစ်စုံတစ်ရာဘ ကာင့် ကစားြွစဲတင်ရန် (သုိ့မဟုတ်) 

ဆက်လက်လုြဘ်ဆာင်နိုင်ပခင်းမရှိြါက ေိုင်အြွဲ့ ဘပြာင်းလဲမှုများအတွက် မည်သ့ုိဘဆာင်ရွကရ်မည်ကို ပြိုင်ြွဲစည်းမျဉ်း 

စည်းကမ်းများတွင် ရှင်းလငး်စွာဘြာ်ပြထားရမည်။ အကယ်၍ ေုိင်လူကကီး (ကွင်းလယ်)သည ် ကစားြွစဲတင်ရန် 

(သ့ုိမဟုတ)် ဆက်လက်ဘဆာင်ရွကရ်န် မပြစ်နိုင်ခဲ့လျှင် စတုတ္ထအရာရှိပြစ်ဘစ၊ ဝါရင့်အရံ လကဘ်ထာက် ေိုင်တစ်ဦး က 

ပြစ်ဘစ၊ ကစားြွဲကုိ ဆက်လကတ်ာဝန်ယူသွားရန် ပြိုင်ြွဲစညး်ကမ်းချက်များတွင် အထူးသပြင့် တိကျဘစရန် ဘြာ်ပြ 

ထားရမည်။ 
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၁။ အကူေုိင်လူကကီးများ 

 လကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီးသည ်ဘအာက်ြါအချက်များကုိ ဘဆာင်ရွကရ်မည်။ 

(၁) ဘောလုံးသည ် ကစားကွင်းပြင်ြသ့ုိ ဘောလုံးတစ်လုံးစာ (လုံးဝ) ထွက်သွားသည့်အခါတွင် ဘထာင့် 

ကန်ဘော၊ ဂိုးမှတညက်န်ပခင်း၊ ြစ်သွင်းပခင်းများကုိ မည့်သည့်အသင်းက ရရှိသညကုိ် ပြသရမည်။ 

(၂) လူကျွအံဘနအထားတွင် ရှိဘနသည့် ကစားသမားကုိ အပြစ်ဘြးရန်။ 

(၃) လူစားလဲလှယ်ရန် ဘတာင်းဆိုလာသည့်အခါ။ 

(၄) ြင်နယ်တကီန်သည့်အခါတွင် ြင်နယ်တမီကန်မီ ဂိုးသမားက ဂိုးစည်းမှကကိုတင် ထွက်ခွာပခင်း ရှိ/ မရိှ 

နှင့် ဘောလုံးသည် ဂိုးစညး်ကုိဘကျာ်သည့်အချနိ်တွင် အကယ်၍ ထြ်ပြည့်လက်ဘထာက်ေုိင်လူကကီး 

ရှိဘနြါက လက်ဘထာက်ေုိင်လူကကီးသည် ြင်နယ်တီအမှတ်အသားနှင့် မျဉ်းပြိုင်ကျသည့်ဘနရာတွင် 

ဘနရာယူရန်။ 

လကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီးသည ် လူစားလဲလှယ်ရာတွင်လည်း လူစားလဲသည့် လုြ်ထုံးလုြ်နည်းနှင့် 

ည/ီမညီကုိလည်း ဘစာင့် ကည့်ကကီး ကြ်ဘြးရမည်။ 

 လကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီးသည(်လိုအြ်ြါက) ကစားကွင်းအတွင်းသ့ုိဝင်၍ သတ်မှတထ်ားဘသာ 

(၉.၁၅) မီတာ (၁၀-ကုိက်) အကွာတွင် ရှိ/မရှိကုိ ဝင်ဘရာက်ဘဆာင်ရွကန်ိုင်သည်။ 

၂။ မှတ်တမ်းေုိင်လူကကီး 

 စတုတ္ထအရာရိှသည ်ဘအာက်ြါအချက်များတွင် ကူညီဘဆာင်ရွကဘ်ြးရမည်။ 

 (၁) လူစားလဲပခင်း လုြ်ထုံးလုြ်နည်းကုိ ကကီး ကြ်ဘဆာင်ရွကပ်ခင်း။ 

(၂) ကစားသမားများနှင့် လူစားဝင်ဘရာက်ကစားမည့်သူ၏ ကစားသမားအသံုးအဘဆာင်များကို စစ်ဘဆး 

ပခင်း 

(၃) ေုိင်လူကကီး၏ အချက်ပြပခင်း (ခွင့်ပြုပခင်း) နှင့် ကစားသမား ကွင်းအတွင်းသို့ 

ပြန်လညဝ်င်ဘရာက်ပခင်း။ 

(၄) အစားထိုးမည့် ဘောလုံးများကုိ ကကီး ကြ်ပခင်း။ 

(၅) ကစားြွ၏ဲ အြိင်ုးလိုက် ပြီးဆုံးသွားချနိ်များ (အချနိ်ြိုအြါအဝင်) တွင် အနည်းဆုံးခွင့်ပြုရမည့် ပြည့် 

စွက် အချနိ်ြိုကို ေိုင်လူကကီးအား ပြသပခင်း။ 

(၆) နည်းစနစ်ဧရိယာအတွင်း ရှိဘနသတူစ်ဦးဦးက တာဝန်မဲ့ဘသာ အပြုအမူကုိ ပြုလုြ်လာြါက ေုိင်လူ 

ကကီး အား အဘ ကာင်း ကားပခင်းတို့ပြစ်သည။် 
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၃။ ဂိုးစညး် ကပ်ေိုငလ်ူကကီးများ 

 ထြ်ပြည့်ေိုင်လူကကီးများသည ်ဘအာက်ြါအချက်များကုိ ပြသရမည်။ 

(၁) ဂိုးတစ်ဂိုးရရှိပခင်းအြါအဝင် ဂိုးစည်းဘြါ်မှ ဘောလုံးတစ်လုံးစာ လုံးဝပြတဘ်ကျာ်သွားသည့်အခါ ပြသ 

ရန်။ 

(၂) ဘထာင့်ကန်ဘောနှင့် ဂိုးမှတညက်န်ဘောကုိ မည်သည့်အသင်းမှ ရရှိသညက်ို ပြသရန်။ 

(၃) ြင်နယ်တကီန်သည့်အခါတွင် ြင်နယ်တမီကန်မီ ဂိုးသမားက ဂိုးစည်းဘြါ်မှ ထွက်ခွာပခင်းရှိ/မရှိနှင့် 

ဘောလုံးသည ်ဂိုးစညး်ကို ဘကျာ်သွားပခင်း ရှိ/မရှိကုိ ပြသရန်။ 

၄။ အရံအကူေုိငလ်ူကကီး 

 အရံအကူေုိင်လူကကီး၏ တစ်ခုတည်းဘသာ အဓိကတာဝန်မှာ လက်ဘထာက်ေုိင်လူကကီးတစ်ဦး (သုိ့မဟုတ်) 

စတုတ္ထ အရာရိှက ဆက်လက၍် တာဝန်ထမ်းဘဆာင်နိုင်ပခင်းမရှိလျှင် ၎င်းတို့၏ဘနရာတင်ွ အစားထိုးဝင်ဘရာက် 

ဘဆာင် ရွက်ရန်ပြစ်သည။် 

၅။ ဗီေီယုိဒစာင့် ကည့်ေိုင်လူကကီးများ(Video match officials) 

 ဗီေီယိလုက ်ဘထာက်ေိုင်လူကကီး (VAR)သည ် ေုိင်လူကကီးဟု သံုးနှုန်းထားဘသာ်လည်း ၎င်းသည် စက်မှုနညး် 

ြညာပြင့် ပြုလုြ်ထားဘသား ဗီေီယို (သက်မဲ့)သာပြစ်သည။် ၎င်းသည ်ကစားြွဲအရာရိှအပြစ် ဗီေီယိုကုိ ပြန်လည်ပြသ 

ပခင်းပြင့် ရှင်းလငး်သိသာသည့် အမှားများ၊ ဂိုးဝင်/မဝင်၊ ြင်နယ်တပီြင့် အပြစ်ဘြးရမည်။ မဘြးရမည်။ တိက်ုရိုက်  

အနီကတ် (ေုတယိအကကိမ ်အဝါကတ် ပြပခင်းမဟုတ်)၊ ေုိင်လူကကီးက အပြစ်ကျူးလွန်သည့် အသင်းမှ ကစားသမားကို 

လူမှား၍ အဝါကတ်ပြပခင်း၊ အနီတက်ပြထုတြ်ယ်ပခင်းများကုိ ပြန်လညစ်ိစစ်နိုင်ရန် ေုိင်လူကကီးအား အကူအညီ 

ဘြးရန်ြင်ပြစ်သည။် 

 လကဘ်ထာက်ဗီေီယိအုကူေုိင်လူကကီး (AVAR) သည ် ဗီေီယိအုဘပခခံစနစ် (VAR)ကုိ အကူအညဘီြးရန် 

ပြစ်သည။် 

(၁)  VAR သည ် စစ်ဘဆးပခင်း၊ ပြန်လည ်ကည့်ရှုပခင်းပြင့် အလုြ်များဘနခဲ့ဘသာ် ရုြသံ်ထုတ်လွှင့်မှုကုိ 

 ကည့်ရှုရန်။ 

(၂) VAR နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပြစ်စဉ်များနှင့် နည်းြညာ (သ့ုိမဟုတ)် ဆက်သွယ်ဘရးနှင့် နည်းစနစ် ြိင်ုး 

ဆိုင်ရာ ပြဿနာများကုိ မှတ်တမ်းတင်ထားရန်။ 

(၃) VAR နှင့် ကွင်းလယ်ေုိင်၏ ဆက်သွယ်မှုများကုိ ကူညီရန်၊ အထူးသပြင့် VAR စစ်ဘဆးပခင်း၊ ပြန်လည် 

 ကည့်ရှုပခင်းများပြုလုြ်ဘနစဉ် (ဥြမာ-ကွင်းလယ်ေိုင်အား ကစားြွရဲြ်ဆိုင်းရန် (သ့ုိမဟုတ)် ကစားြွဲ 

ကုိ ဘနှာင့်ဘနှးဘစပြီးမှ ပြန်လည်စတင်ရန် စသည်တို့ပြစ်သည်)။ 
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(၄) စစ်ဘဆးပခင်း၊ ပြန်လည် ကည့်ရှုပခင်းတို့ဘ ကာင့် ကစားြွပဲြန်လညစ်တင်ရန် ဘနှာင့်ဘနှးမှုများအတွက် 

ကုန် ဆုံးချနိ်များကုိ မှတ်တမး်ပြုစုထားရန်။ 

(၅)  VAR နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဆုံးပြတ်ချက်များကုိ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများထံ ဆက်သွယ်အ 

ဘ ကာင်း ကားရမည်။ 
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ဥပဒေ(၇)၊ကစားြျနိ်(The Duration of the Match) 

၁။ ကစားြျနိ် 

 ဘောလုံးတစ်ြွဲတင်ွ (၄၅)မိနစ်စီ ြါဝင်ဘသာ တူညီသည့် ကစားချနိ် (၂)ြိင်ုးပြင့် သတ်မှတရ်မည်။ ေုိင်လူ 

ကကီးနှင့် ကစားမည့်အသင်းနှစ်သင်းတို့သည် ကစားြွဲမစတင်မတီွင် ကကိုတင်သဘောတညူခီျက်ရှိခဲ့လျှင်  (သ့ုိမဟုတ်) 

ပြိုင်ြွဲစညး်မျဉ်းစည်းကမ်းများအရ ကကိုတင်သတ်မှတ်ချက်များရှိခဲ့လျှင် ကစားချနိ်ကုိ ဘလျာ့ပခင်းပြုနိငု်သည။် 

 

 

၂။ ကစားြျနိ်တစ်ဝက်ရပန်ားြျနိ် 

 ကစားသမားများသည် ကစားချနိ်တစ်ဝက်ကုန်ဆုံးချနိ်တွင် (၁၅)မိနစ်ထက်မြိုဘသာ ရြ်နားချနိ်ကုိ ခံစားခွင့် 

ရှိသည။် သဘရကျဘနသပြင့် အရှုံး/အနိုင်ဘြါ်ဘစရန် အချနိ်ြို(၁၅)မိနစ်ကုိ နှစ်ြိုင်းအညအီမျှစီပြင့် ကစားခွင့်ပြုရမည်။ 

အချနိ်ြို ြထမြုိင်းနှင့် ေုတိယြုိင်းအ ကားတွင် ကစားသမားများအား (၁)မိနစ်ထကမ်ြုိဘသာ ဘခတ္တဘရဘသာက်ခွင့် 

ရြ်နားချနိ်ကုိ ခွင့်ပြုရမည်။ ပြိုင်ြွဲစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင် ဘြာ်ပြထားရမည။် ရြ်နားချနိ်များကုိ ေုိင်လူကကီး၏ 

ခွင့် ပြုချက်ပြင့်သာ ခွင့်ပြုရမည်။ 

၃။ ဆုံးရှုံးသွားြျနိ်များကိုပြည့်စွက်ပြငး် 

 ဆုံးရှုံးသွားဘသာကစားချနိ်များကုိ အချနိ်တစ်ဝက်စီကုန်ဆုံးသွားချနိ်တိငု်း (သာမန်ကစားချနိ်များ + အချနိ်ြို 

ကစားချနိ်များ) တွင် ေုိင်လူကကီးများက ဘအာက်ြါအချက်များအရ ပြည့်စွက်ခွင့်ပြုရမည်၊--- 

(၁) လူစားလဲလှယ်ပခင်းများ 

 (၂) ထိခိုက်ေဏ်ရာရသည့် ကစားသမားအား ဘဆးဝါးကုသဘြးရန် ကစားကွင်းမှ သယ်ဘဆာင်သွားချနိ် 

 (၃) အချနိ်ပြုန်းတီးပခင်း 

 (၄) စည်းကမ်းြိင်ုးဆိုင်ရာ အဘရးယူပခင်းများ 

(၅) ပြိုင်ြွဲစညး်ကမ်းချက်များအရ ဘဆးြညာြိင်ုးဆိုင်ရာ ခွင့်ပြုသည့် ရြ်နားချနိ်များ၊ ဥြမာ-(၁)မိနစ် 

ထကမ်ြုိဘသာ  ဘရဘသာက်ရန်ခွင့်ပြုမိန့် (Drinking Breaks) များ၊ စက္ကန့်(၉၀)မှ (၃)မိနစ်ထက် 

မြုိဘသာ ကုိယ်ခန္ဓာအြူရှိန်များပခင်း၊ ဘရဓါတ်နည်းြါးပခင်းတို့အတွက် ရြ်နားချနိ် (Cooling Breaks) 

(၆) ဗီေီယိအုကူေုိင်လူကကီး (VAR) ကုိ စစ်ဘဆးပခင်းနှင့် ပြန်လည် ကည့်ရှုပခင်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဘနှာင့် 

ဘနှး ကန့် ကာမှုများ 
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(၇) အပခားဘသာ အဘ ကာင်းအချက်များ၊ ကစားြွပဲြန်လည ်စတင်ကစားရန် သိသာသည့် ဘနှာင့်ဘနှးမှုများ 

အြါအဝင် (ဥြမာ-ဂိုးသွင်းအပြီး ဘအာင်ြွခဲံပခင်း)။ 

စတုတ္ထေုိင်လူကကီး (Fourth Official)က အနည်းဆုံးခွင့်ပြုရမည့် ကုန်ဆုံးချနိ်များကုိ ြထမြုိင်း (သို့မဟုတ်) ေု 

တိယြုိင်းကုန်ဆုံးမည့်ဘနာက်ဆုံးမိနစ်တွင် ေုိင်လူကကီးအား ဘြာ်ပြရမည်။ ေုိင်လူကကီးက ထိုကုန်ဆုံးချနိ်များကုိ 

တိးုပခင်း ပြုနိင်ုဘသာ်လည်း ဘလျာ့ချပခင်း မပြုရ။ 

 

 

 

၄။ ပင်နယ်တီကန်ပြင်း 

 ကစားချနိ်တစ်ဝက်ကုန်ဆုံးချနိ်တွင် ြင်နယ်တီကန်ရန် (သ့ုိမဟုတ)် ပြန်လည်ကန်ရန်ရှိဘနြါက ြင်နယ်တီ 

ကန်ပြီးသညအ်ထိ ကစားချနိ်ကုိ တိုးပမှင့်ဘြးရမည်။ 

၅။ ရုပ်သိမ်းလိုက်သည့်ကစားပွဲ 

 ရုြသိ်မး်လိုက်ဘသာ ပြိုင်ြွဲများကုိ ပြိုင်ြွဲစည်းကမ်းများကပြစ်ဘစ၊ ပြိုင်ြွဲကျင်းြဘရးအြွဲ့က အပခားနညး်များ 

ပြင့် ကစားရန်ဆုံးပြတ၍် ပြစ်ဘစ၊ ကစားြွကိဲု ပြန်လည၍် ကစားဘစရမည်။ 
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ဥပဒေ(၈)၊စတင်ကစားပြင်းနှင့်ပပနလ်ည်စတင်ကစားပြင်း(The Start and Restart of Play) 

 ကစားြွ၏ဲ အချနိ်ဝက်တိုင်း၊ အချနိ်ြိုတစ်ဝက်စီတိုင်းနှင့် ဂိုးသွင်းပြီးသည့်အချနိ်တိင်ုးတွင် စတင်ဘြးြို့ကစား 

ပခင်း(Kick-off)ပြုလုြ်ရမည်။ အလွတ်တည်ကန်ပခင်းများ {တိက်ုရိုက် (သ့ုိမဟုတ)် တစ်ဆင့်ကန်}၊ 

ြင်နယ်တကီန်ပခင်း များ၊ ြစ်သွင်းပခင်းများ၊ ဂိုးမှတညက်န်ပခင်းများ၊ ဘထာင့်ကန် ဘောကန်ပခင်းများတို့သည် 

အပခားဘသာ ပြန်လည် စတင် ကစားပခင်းများပြစ်သည။် (ဥပဒေ ၁၃ မှ ၁၇ အေိ  ကည့်ပါ)။ ဘပမချဘောသည် 

ေုိင်လူကကီးက ကစားြွဲကုိ ရြ် ဆိုင်းလိုက်သည့်အခါ အထကြ်ါပြန်လည်စတင်ကစားနည်းများပြင့် အဘရးယူရန် 

မလိုအြ်သည့် အခါမျ ို းတွင် ဘပမချ ဘောကုိ ချဘြးရမည်။ 

 ဘောလုံးကစားဘနပခင်းမဟုတသ်ည့် အချနိ်များတွင် အပြစ်ကျူးလွန်မှုတစ်ခု ပြစ်ဘြါ်လာြါက ပြန်လည် 

စတင်ကစားရန်အတွက် ဘပြာင်းလဲမှုမရှိြါ။ 

၁။ စတငက်စားပြငး်(Kick-off) 

 လုပ်ေုံးလုပန်ည်း 

(၁) ဘခါင်း-ြန်းလှန်ရာ၌ အနိုင်ရရှိဘသာ အသင်းသည ် ြထမြုိင်းတွင် မည်သည့်ဂိုးေက်ကုိ တိုက်စစ် 

ဆင်ရန် (သ့ုိမဟုတ)် စတင်ဘြးြို့ကစားပခင်းတို့ကုိ ကကိုက်ရာဘရွးချယ်နိုင်သည။် 

(၂) အထကြ်ါ ဘရွးချယ်မှုအဘြါ်မူတည၍် ပြိုင်ေက်အသင်းမှ ကစားသမားများ စတင်ဘြးြို့ကစားပခင်း 

(သ့ုိမဟုတ)် ြထမြိုင်းတွင် မည်သည့်ဂိုးေက်သို့ တိုက်စစ်ဆင်မည်ကုိ ဘရွးချယ်နိုင်သည။် 

(၃) ြထမအချနိ်ဝက်တင်ွ မညသ်ည့်ဂိုးေက်သ့ုိတုိက်စစ်ဆင်ရန် ဘရွးချယ်သည့် အသင်းသည်၊ ေုတိယ 

အချနိ်ဝက်အစတွင် စတင်ဘြးြို့ကစားပခင်းကုိ စတင်ကစားဘစရမည်။ 

(၄) ေုတယိအချနိ်ဝက်တွင် ကွင်းတစ်ဝက်ကုိ ေက်ဘပြာင်း၍ ဆန့်ကျင်ေက်ဂိုးများဆီသ့ုိ တိုက်စစ်ဆင်ရ 

မည်။ 

(၅) အသင်းတစ်သင်းက ဂိုးသွင်းယူခဲ့လျှင် တစ်ြက်အသင်းမှ ကစားသမားများက စတင်ဘြးြို့ကစားပခင်း 

ပြုရမည်။ 

 

 

 

 

စတင်ဒပးပို့ကစားပြင်းပပုတိင်ုး 
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(၁) စတင်ဘြးြို့ကစားသည့် ကစားသမားမှအြ ကျန်ကစားသမားအားလုံး ၎င်းတို့၏ ကွင်းဝက်ပခမ်းတွင် 

ရှိဘနရမည်။ 

(၂) စတင်ဘြးြို့ကစားသည့် အသင်းမှ မဟုတ်သည့် တစ်ြက်အသင်းမှ ကစားသမားများသည ် ကစားမှု 

အထဘပမာက်သည်အထိ ဘောလုံးနှင့်အနညး်ဆုံး (၉.၁၅) မီတာ (၁၀-ကုိက်) အကွာတွင် ရှိဘနရမည်။ 

(၃) ဘောလုံးကုိ ကွင်းလယ်ဗဟုိအမှတ်တွင် တည်ပငိမစ်ွာတညထ်ားရမည်။ 

(၄) ေုိင်လူကကီး အချက်ပြရမည်။ 

(၅)      ဘောလုံးကုိကန်လိုက်၍ သိသာထင်ရှားစွာဘရွ့လျားသွားလျှင် ကစားမှုဘပမာက်သည်။ 

(၅) ဘောလုံးကုိစတင်၍ ဘြးြို့ကစားရာမှ တစ်ြက်အသင်း၏ ဂိုးအတွင်းသ့ုိ တိုက်ရိုက်ကန်သွင်းပခင်း 

ပြုပခင်းကုိ ဂိုးရယူနိုင်သည်။ ဘောလုံးကန်လိုက်သူ၏ ဂိုးအတွင်းသို့ ဂိုးဝင်သွားြါက တစ်ြက်အသင်း 

အား ဘထာင့်ကန်ဘော ကန်ပခင်းပြုဘစရမည်။ 

အပပစ်ကျူးလွန်ပြင်းနှင့်အဒရးယူပြင်းများ 

 ကစားြွဲကုိ စတင်ဘြးြို့ကစားသူက အပခားကစားသမားတစ်ဦးတစ်ဘယာက်နှင့်မျှ ဘောလုံးနှင့်မထိမီထြ်မံ၍ 

ထိကစားပခင်းပြုြါက တစ်ဆင့်အလွတ်တည်ကန်ပခင်းပြင့် အပြစ်ဘြးရမည။် ထို့ပြင် လကထ်ိဘောဥြဘေကုိ 

ကျူးလွန် ြါက တိုက်ရိုက်အလွတ်တည်ကန်ပခင်းပြင့် အပြစ်ဘြးရမည်။ 

 အပခားဘသာ ကစားြွစဲတင်ဘြးြို့ကစားပခင်း ဥြဘေကုိ ချ ို းဘြာက်ြါက ပြန်လည်၍ ကန်ဘစပခင်းပြင့် ပြုဘစ ရ 

မည်။ 

၂။ ဒပမြျဒော 

 လုပ်ေုံးလုပ်နည်း 

(၁) ကစားြွဲကုိ ဘအာက်ြါအဘ ကာင်းများဘ ကာင့် ရြ်ဆိုင်းလိုက်ရြါက ခုခံကစားသည့်အသင်းမှ ဂိုး 

သမားအား ၎င်း၏ြင်နယ်တီဧရိယာအတွင်းတွင် ပမချဘောဘြးရမည်။ 

  (က) ဘောလုံးသည ်ြင်နယ်တီဧရိယာအတွင်းရှိဘနခဲ့လျှင် 

  (ခ) ဘနာက်ဆုံးထိကစားလိုက်ပခင်းသည် ြင်နယ်တဧီရိယာအတွင်းတွင် ရှိဘနခဲ့လျှင်  

(၂) အပခားဘသာကိစ္စရြ်များတွင် ေုိင်လူကကီးက ဘောလုံးကုိ ထိကစားလိုက်သည့်ဘနရာတင်ွ ကစားသမား 

တစ်ဦး၊ ပြင်ြလူတစ်ဦး (သ့ုိမဟုတ်) ဥြဘေ-၉ ြါ တာဝန်ကျေိုင် တစ်ဦးဦးနှင့် ထိမိခဲလ့ျှင် ထိုထိသည့် 

ဘနရာတင်ွ ဘနာက်ဆုံးထိလိုက်သည့် ကစားသမားအား ဘပမချဘောချဘြးရမည်။ 
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(၃) အသင်းနှစ်သင်းစလုံးမှ ကစားသမားအားလုံးသည် ကစားမှုအထဘပမာက်သည်အထိ ဘောလုံးနှင့် အ 

နည်းဆုံး (၄)မီတာ (၄.၅-ကုိက်) အကွာတင်ွ ရှိဘနရမည်။ 

 ဘောလုံးကုိ ဘပမချဘော ချဘြးရာတင်ွ ဘောလုံးသည် ဘပမကကီးနှင့်ထိမလိျှင် ကစားမှုအထဘပမာက် 

သည။် 

အပပစ်ကျူးလွန်ပြင်းနှင့်အဒရးယူပြင်းများ 

 အကယ်၍ ဘအာက်ြါအချက်များ ပြစ်ဘြါ်ခဲ့လျှင် ဘပမချဘောကုိ ပြန်လည၍် ချဘြးရမည်။ 

  (၁) ဘောလုံးသည ်ဘပမကကီးနှင့်မထိမီ ကစားသမားတစ်ဦးနှင့်ထိမလိျှင် 

(၂) ဘပမကကီးကို ထိပြီးဘနာက် အပခားကစားသမားတစ်ဦးနှင့်မထိေဲ ဘောလုံးသည် ကစားကွင်း 

ပြင်ြသ့ုိ ဘရာက်ရှိသွားလျှင် 

အကယ်၍ ဘပမချဘောချရာမှ အနည်းဆုံး ကစားသမားနှစ်ဦးနှင့်ထိမပိခင်းမရှိေဲ ဂိုးအတွင်းသို့ ဝင်သွားခဲ့လျှင်- 

(၁) တစ်ြက်အသင်း၏ ဂိုးအတွင်းသို့ ဝင်သွားြါက ဂိုးမှတညက်န်ပခင်းပြင့်လည်းဘကာင်း၊ 

(၂) မိမိအသင်း၏ ဂိုးအတွင်းသ့ုိ ဝင်သွားြါက ဘထာင့်ကန်ဘောကန်ပခင်းပြင့် လည်း 

ဘကာင်း ပြုဘစရမည်။ 
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ဥပဒေ(၉)၊ဒောလံုးကစားဒနပြင်နှင့်ကစားမှုရပဆ်ိငု်းသွားပြင်း(The Ball In and Out of Play) 

၁။ ဒောလုံးကစားမှုရပ်ဆိုင်းသွားပြငး်။ 

 ဘောလုံးသည ်ဘအာက်ြါအချနိ်များတွင် ကစားမှုရြ်ဆိုင်းသွားသည။် 

(၁) ဘောလုံးသည ် ဂိုးစည်းမှပြစ်ဘစ၊ ဘေးစည်းမှပြစ်ဘစ၊ ဘပမပြင်ဘြါ်မှဘသာ်လညး်ဘကာင်း၊ ဘလထဲမှ 

ဘသာ်လညး်ဘကာင်း ဘောလုံးတစ်လုံးစာ လုံးဝပြတဘ်ကျာ်သွားလျှင၊် 

(၂) ေုိင်လူကကီးက ကစားြွဲကုိရြ်ဆိုင်းလိုက်လျှင်၊ 

(၃) ထိုကစားြွတဲွင် တာဝန်ယူဘနသည့် ေုိင်လူကကီးတစ်ဦးဦးနှင့် ထိမှန်၍ ကစားကွင်းအတွင်းရှိဘနရာမှ- 

 (က) အသင်းတစ်သင်းက ဘသချာဘနသည့် တိက်ုစစ်ကုိ စတင်ကစားသည့်အချနိ်။ 

 ( ခ) ဘောလုံးသည ်ဂိုးအတွင်းသ့ုိ တိုက်ရိုက်ဝင်ဘရာက်သွားသည့်အချနိ်။ 

 ( ဂ) ဘောလုံးကုိ ရယူြိုင်ဆိုင်သည့် အသင်းဘပြာင်းလဲသွားသည့်အချနိ်။ 
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အထကဘ်ြာ်ပြြါ အချက်အားလုံးတို့တငွ် ဘပမချဘောပြင့် ကစားြွဲကုိ ပြန်လည်စတင် ကစားဘစရမည်။ 

၂။ ဒောလုံးကစားဒနပြငး် 

 ဘောလုံးကစားဘနစဉ်အတွင်း  ဘောလုံးသည် တာဝန်ကျေိုင်လူကကီးတစ်ဦးဦးနှင့်ထိ၍ ကစားကွင်းအတွင်း၌ 

ရှ ိ ဘနခိုက်ပြစ်ဘစ၊ ဂိုးတုိင်၊ ဂိုးေား၊ ဘထာင့်အလံတိုင်များကုိ ထိမှန်၍ ကစားကွင်းအတွင်းသ့ုိ ပြန်ဝင်လာသည့်အချနိ် 

(က စားကွင်းအတွင်း ဆက်လက်ရှိဘနချနိ်) အားလုံးတို့တင်ွ ကစားဘနသည့်အချနိ်များပြစ်သည။် 

 

 

 

 

ဥပဒေ(၁၀)၊ ဂိုးဝင်ပြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဆုပံြတ်ြျက်များ (Determining the Outcome of a 

Match) 

၁။ ဂိုးရရှိပြင်း(ဂိုးဝငပ်ြငး်) 

 ဘောလုံးသည ်ဂိုးတိငု်နှစ်တိင်ုအ ကား ဂိုးေားတန်းဘအာက်မ ှဂိုးစည်းကုိ ဘောလုံးတစ်လုံးစာ လုံးဝ (လုံးဝ) 

ပြတဘ်ကျာ်သွားဘသာအချနိ်တွင် ဂိုးသွင်းယူလိုက်သည့်အသင်းမှ ဂိုးမဝင်မီ ဘောလုံးဥြဘေကို ဘြာက်ြျက်ပခင်း မရှိခ့ဲ 

လျှင ်ဂိုးရရှိပခင်း (ဂိုးဝင်ပခင်း) ပြစ်သည။် 

 ဂိုးသမားသည ် တစ်ြက်အသင်း၏ ဂိုးအတွင်းသုိ့လကပ်ြင့် တိုက်ရိုက်ြစ်သွင်းခဲ့လျှင် ဂိုးမှတည်ကန်ဘော 

အပြစ် သတ်မှတ်ရမည။် 

 ဘောလုံးသည ် ဂိုးစည်းဘြါ်မှ လုံးဝပြတဘ်ကျာ်သွားပခင်းမရှိဘသးမီ ေုိင်လူကကီးက ဂိုးအပြစ်မာှးယွင်း၍ အချက် 

ပြမိြါက ကစားြွကိဲု ဘပမချဘောပြင့် ပြန်လညစ်တင်ကစား ဘစရမည်။ 

 

၂။ အနုိငရ်အသငး် 

 ကစားြွတဲစ်ြွတဲွင် ဂိုးြိမုိုသွင်းယူနိုင်ဘသာ အသင်းသည ် အနိုင်ရအသင်းပြစ်သည။် အကယ်၍ နှစ်သင်းစလုံး 

က ဂိုးမသွင်းနိုင်ခဲ့လျှင် (သ့ုိမဟုတ)် ဂိုးအဘရအတွက် တူညီဘနခဲ့လျှင် ထိုကစားြွဲသည ်သဘရြွဲ ပြစ်သည။် 

 ပြိုင်ြွဲစညး်ကမ်းချက်များအရ အနုိင်ရအသင်း သတ်မှတ်ရန်လိုအြ်သည့်အခါ သဘရြွဲ(သို့မဟုတ်) အိမကွ်င်း-

အဘဝးကွင်းတို့မှ ဂိုးအဘရအတွက်တညူီဘနမှုဘ ကာင့် အနိုင်ရအသင်းအပြစ် သတ်မှတ်ရန်တစ်ခုတည်းဘသာ 

နည်းလမ်း မှာ- 
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 (၁) အဘဝးကွင်းတွင်ရ ဂိုးဥြဘေ 

 (၂) တစ်ြိုင်းလျှင် (၁၅)မိနစ်ထက်မြုိဘသာ ညီမျှသည့် အချနိ်ြိုနှစ်ြုိင်း 

 (၃) ြင်နယ်တအီမှတ်မှ ကန်ပခင်းတို့ပြင့် ဆုံးပြတရ်မည်။ 

 အထကဘ်ြာ်ပြြါ နညး်လမ်းများကို ဘြါင်းစြ်၍လညး် သတ်မှတန်ိုင်သည။် 

၃။ ပင်နယ်တီအမှတ်မှကန်ပြငး်များ 

 ကစားြွဲပြီးဆုံးသွားပြီးဘနာက် ဘောလုံးဥြဘေများပြင့် အသုံးပြုရန် ဆက်စြဘ်ြာ်ပြထားပခင်းမရှိြါက 

ြင်နယ် တီအမှတ်မှကန်ပခင်းပြုလုြ်ရမည်။ ြွအဲတွင်းအထုတ်ခံရဘသာကစားသမားကုိြါဝင်ခွင့်မပြုြါ။ နုတ်ပြင့် 

သတိဘြးပခင်း  များ နှင့်အဝါကတ်ပြသမှုများကုိ ြယ်နယ်တီကန်သွင်းပခင်းသ့ုိသယ်ဘဆာင်သွားမည်မဟုတ်ဘြ။ 

  

                

လုပ်ေုံးလုပန်ည်း 

 ြင်နယ်တအီမှတ်မှ စတင်ကန်ပခင်းမပြုမီ- 

(၁) အပခားဘသာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များမလိုအြ်ြါက (ဥြမာ-ကစားကွင်းအဘပခအဘန၊ လံု 

ခခုံဘရးအဘနအထားစသည်) ေုိင်လူကကီးသည ် မည်သည့်ဂိုးေက်သို့ ကန်သွင်းရမည်ကုိ ဘခါင်းြန်း 

လှန်၍ ဆံုးပြတ်ရမည။် လုံခခုံဘရးအဘ ကာင်းအချက်များ (သ့ုိမဟုတ)် ဂိုးနင့ှ်ကစားကွင်း အဘနအထား 

သည ် အသုံးပြု၍ မရနိုင်ဘလကဘ်အာင် ဆိုးရွားမှသာ ကန်သွင်းမည့်ဂိုးကုိ ေက်ဘပြာင်း လဲရမည်။ 
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(၂) ေုိင်လူကကီးက ေုတိယအကကိမ် ဘခါင်း-ြန်း ထြ်လှန်၍ အနိုင်ရသည့်အသင်းက ြင်နယ်တကီို ြထမ 

ကန်ပခင်း (သ့ုိမဟုတ)် ေုတိယကန်ပခင်းကုိ ကကိုက်ရာဘရွးချယ်နိုင်ခွင့်ရှိသည။် 

(၃) ဆက်လက်ကစားပခင်းမပြုနိုင်သည့် ဂိုးသမားအား ချွငး်ချက်ပြင့် လူစားလဲလှယ်ပခင်းကုိ ကစားြွဲ 

အပြီး တွင် ကစားကွင်းအတွင်းတွင်ရှိဘနသည့် ကစားသမား၊ ကစားကွင်းပြင်ြသ့ုိ ဘခတ္တ 

ဘရာက်ရှိဘနသည့် ကစားသမား (အနာတရ ရသူ ကစားသမား အသံုးအဘဆာင်ြစ္စညး်များ 

ပြုပြင်လဲလှယ်သူ) တို့သည ်ကစားြွဲပြီးဆုံးသွားချနိ်အထိ ရိှဘနြါက ြင်နယ်တီကုိ တရားဝင်ကန်ခွင့် 

ရှိသည။် 

(၄) ြင်နယ်တကီန်မည့်အသင်းတိင်ုးတို့သည် ြင်နယ်တီကန်ခွင့်ရသမူျားထဲမှ ကန်မည့်သူကုိ ဘရွးချယ် 

ရန်နှင့် မည်သူစပြီး မည်သူကအစဉ်လိုက်ကန်ရမည်ကုိ ဘရွးချယ်ရန် တာဝန်အသီးသီးရှိ ကသည။် 

မည်သူတို့အစဉ်လိုက်ကန်မည်ကုိ ေုိင်လူကကီးအား အသိဘြးရန်မလိုြါ။ 

(၅) ကစားြွအဲပြီး ြင်နယ်တီမကန်မနီှင့် ကန်ဘနစဉ်အတွင်း အသင်းတစ်သင်းက အပခားအသင်းထက် 

ကစားသမားဦးဘရ ြိမုျားဘနြါက ပြိုင်ေက်အသင်းနှင့် ကစားသးမားဦးဘရ တူညီဘစရန် ြိသုည့် 

ဦးဘရကုိ ထုတ်ြယ်ရမည်။ ထိုသ့ုိထုတြ်ယ်လိုက်သည့် ကစားသမား၏ အမညန်ှင့် ဘကျာနံြါတ်ကုိ 

ေုိင်လူကကီးအား အသိဘြးရမည်။ ထိုထုတ်ြယခ်ံရသည့် မည်သည့်ကစားသမားမဆို ြင်နယ်တီ ကန် 

ရာတင်ွ ြါဝင်ခွင့်မရှိ။ (ဘအာက်ြါအချက်များမှ အြ)။ 

(၆) ဂိုးသမားတစ်ဦးသည် ြင်နယ်တီအမှတ်မ ှ မကန်မနီှင့် ကန်ဘနဆဲအချနိ်များတွင် ဆက်လက်ကစား 

နိုင်ပခင်းမရှိြါက ြင်နယ်တီမကန်မီက ထုတ်ြယ်ထားဘသာ ကစားသမားနှင့်ပြစ်ဘစ (သုိ့မဟုတ)် ဂိုး 

သမား၏ အသင်းသည ် သတ်မှတထ်ားဘသာ လူစားလဲလှယ်ခွင့် အများဆုံးအဘရအတွက်ကို အပြည့် 

အဝလဲလှယ်ပခင်း မပြုရဘသးြါက စာရင်းဘြးထားဘသာ အရံကစားသမားတစ်ဦးနှင့် လဲလှယ် နိုင် 

သည။် သ့ုိဘသာ် လူစားဝင်ဘရာက်ကစားသည့် ဂိုးသမားသည် အပခားဘနရာတွင် ကစားပခင်းမပြုရ၊ 

ြင်နယ်တကီန်ခွင့်မရှိ။ 

(၇) အကယ်၍ မူလဂိုးသမားသည ် ြင်နယ်တကုိီ ကန်ပြီးပြစ်ြါက ဘနာက်ဝင်လာသည့် ဂိုးသမားသည်  

ဘနာက်အလှည့် ကန်ခွင့်ရသညအ်ထိ ြင်နယ်တီကန်ခွင့်မရှိြါ။ 

ပင်နယ်တအီမှတ်မှကန်ဒနစဉ်အတွင်း- 

(၁) တရားဝင်ြင်နယ်တီ ကန်ခွင့်ရသမူျားနှင့် တာဝန်ကျေိုင်လူကကီးများသာ ကစားကွင်းတွင် ဆက်လက်ရှိ 

ဘနခွင့်ပြုသည။် 

(၂) ြင်နယ်တကီန်မည့်သူနှင့် ဂိုးသးမားနှစ်ဦးတို့မှအြ ကျန်တရားဝင်ကန်ခွင့်ရ ကစားသမားများ အား 

လုံးသည ်ကွင်းလယ်ဗဟုိစညး်တွင်းတွင် ရှိဘနရမည်။ 
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(၃) ြင်နယ်တကီန်သူ၏ အသင်းမှဂိးုသမားသည ်ကစားကွင်းဘြါ် ြင်နယ်တဧီရိယာအပြင်ေက် ဂိုးစည်း 

နှင့် ြင်နယ်တဧီရိယာဆုံသည့် ဂိုးစည်းဘြါ်တွင်ရှိဘနရမည်။ 

(၄) တရားဝင်ကန်ခွင့်ရ ကစားသမားတစ်ဦးနှင့် ဂိုးသမားတို့သည ်ဘနရာပခင်းဘပြာင်းလဲကစားနိုင်သည။် 

(၅) ဘောလုံးလှုြ်ရှားမှုရြ်ဆိုင်းသွားချနိ် ကစားမှုရြ်ဆိုင်းသွားချနိ် (out of play)၊ ဘောလုံးဥြဘေ တစ်ခ ု

ချ ို းဘြာက်မှုဘ ကာင့် ေုိင်လူကကီးက ကစားြွဲကုိရြ်ဆိုင်းလိုက်သည့် အချနိ်များတွင် ကစားမှုပြီးဆုံး  

သည။် 

(၆) ေုိင်လူကကီးသည ်ြင်နယ်တီကန်ချက်များကုိ မှတ်တမ်းတင်ထားရမည်။ 

(၇) ဂိုးသမားသည ် အပြစ်တစ်ခုကုိ ကျူးလွန်ပခင်းဘ ကာင့် ြင်နယ်တီကုိ ပြန်ကန်ဘစခဲ့ရလျှင် 

ဂိုးသမားအား သတိဘြးရမည။် 

(၈) ြင်နယ်တကီန်သူသည ် အပြစ်တစ်ခုဘ ကာင့် ေိုင်လူကကီးက ြင်နယ်တီကန်ရန် အချက်ပြပြီးဘနာက်၊ 

ပြစ်မှုတစ်ခုကို ကျူးလွန်ခဲ့ဘသာ် ထိုေုတယိအကကိမ် ြင်နယ်တကီန်ပခင်းကုိ လွဲဘချာ်သညဟု် သတ်မှတ် 

ပြီး ထိုကန်သူကုိ သတိဘြးရမည်။ 

(၉) ဂိုးသမားနှင့် ြင်နယ်တီကန်သူတို့ တစ်ချနိ်တညး်တွင် အပြစ်တစ်ခုကုိပြိုင်တူကျူးလွန်ခဲ့လျှင်- 

 ထိုကန်ချက်ကုိ လွဲဘချာ် ပခင်းအပြစ် (ဂိုးမဝင်) သတ်မှတ်၍ ြင်နယ်တီကန်သူကုိ သတိဘြးရမည်။ 

ဘအာက်တင်ွ ဘြာ်ပြထားဘသာ စည်းကမ်းချက်များအရ နှစ်ြက်ဘသာအသင်းတို့သည ် ြင်နယ်တီ (၅)လုံးစီ 

ကန်ရမည်။ 

(၁) ြင်နယ်တကီို အသင်းများက တစ်လှည့စ်ီကန်ရမည်။ 

(၂) ကန်သွင်းချက်များကုိ မတူညဘီသာ ကစားသမားများက ေုတယိအကကိမ် မကန်မီအထိ ပြီးဘအာင် ကန် 

ရမည်။ 

(၃) အသင်းတိုင်းက (၅)ကကိမစ်ီကန်၍ မပြီးမီ အသင်းတစ်သင်းစာ ကျန်အသင်းထက် ဂိုးြုိမုိသွင်းနိုင်ခဲ့ပြီး 

ြင်နယ်တ ီ (၅)လုံးပြည့်ဘအာင်ကန်ပြီးသွားသည့်တိုင် ြိုများဘနမည်ဆိုြါက ြင်နယ်တထီြ် ကန်ရန် 

မလိုဘတာ။့ 

(၄) နှစ်သင်းစလုံးက ြင်နယ်တီ(၅)လုံးစီကန်ပြီးသည့်ဘနာက် ရရှိသည့် ဂိုးအဘရအတွက် တူညီဘနြါက 

ဆက်လက်ကန်ဘစပြီး ကစားသမားအဘရအတွက်တူ ကန်အပြီးတွင် အသင်းတစ်သင်းက ကျန်အ 

သင်းထက် ဂိုးအဘရအတွက် သာလွန်သညအ်ထိ ကန်သွင်းဘစရမည်။ 

(၅) အထကြ်ါ စည်းကမ်းချက်များအတိင်ုး ဆက်တိုက်ပြစ်ဘသာ အကျ ို းဆက်များ ပြစ်ဘြါ်သညအ်ထိ 

ကန်ဘစရမည်။ ကစားသမားများ အစဉ်လိုက်ကန်ခွင့်ကုိ ဘပြာင်းလဲ၍ ကန်ခွင့်ရှိသည။် 
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(၆) ြင်နယ်တကီန်ရာတွင် ကစားကွင်းပြင်ြသို့ ထွက်ခွာသွားဘသာ ကစားသမားတစ်ဦးဘ ကာင့် အချနိ် 

 ကန့် ကာပခင်း မပြစ်ဘစရ။ အကယ်၍ ထိုကစားသမားသည ် ြင်နယ်တီကနရ်န် အချနိ်မပီြန်လည် 

ဝင်ဘရာက်လာပခင်း မရှိြါက ြင်နယ်တကီန်ခွင့်ကုိ မကန်ဘစေဲ ဂိုးမဝင်ပခင်းအပြစ် အဆုံးရှုံးခံရမည်။ 

ပင်နယ်တအီမှတ်မှကန်ဒနစဉ်အတွင်းအရံကစားသမားများဝင်ဒရာက်ပြင်းနှင့်ေုတ်ပယရ်မည့်အြျက်များ 

(၁) ကစားသမား၊ အရံကစားသမား၊ လူစားလဲပခင်းခံရပြီးသည့် ကစားသမားတစ်ဦးဦး၊ ကွင်းထဲဝင် 

ဘရာက် လာြါက သတိဘြးရမည် (သို့မဟုတ)် ထုတ်ြယ်ရမည်။ 

(၂) ထုတ်ြယပ်ခင်းခံရသည့် ဂိုးသမား၏ ဘနရာတင်ွ တရားဝင်ကစားခွင့် ရသူတစ်ဦးနှင့် 

လဲလှယ်နိင်ုသည။် 

(၃) ဂိုးသာမားမှအြ အပခားကစားသမားက ဆက်လက်ကစားနိုင်ပခင်းမရှိြါက ၎င်း၏တစ်ဘနရာတွင် 

အစားထိုးလဲလှယ်ပခင်းမပြုနိုင်။ 

(၄) အကယ်၍ အသင်းတစ်သင်းက ကစားသမား(၇)ဦးထက ် ဘလျာ့နညး်သွားဘအာင် ထုတ်ြယ် ပခင်းခံရ 

ြါက ေုိင်လူကကီးသည ်ထိုကစားြွဲကုိ ြျက်သိမ်းပခင်းမပြုနိင်ု။ 
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ဥပဒေ(၁၁)၊လူကျွပံြင်း(Offside) 

၁။ လူကျွအံဒနအေား 
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 လူကျွအံဘနအထားတစ်ခုတွင် ရှိဘနပခင်းသည ်(လူကျွ)ံ အပြစ်တစ်ရြ် ကျူးလွန်ပခင်းမဟုတ်ြါ။ 

 ကစားသမားတစ်ဦးသည် ဘအာက်ြါအဘနအထားမျ ို းတွင် ရှိဘနလျှင် လူကျွအံဘနအထားတွင် ရှိသည်ဟု 

သတ်မှတရ်မည်။ 

(၁) ကစားသမားတစ်ဦး၏ ဦးဘခါင်း၊ ကုိယ်ခန္ဓာနှင့် ဘပခဘထာက်အစိတ်အြိုင်းတစ်ခုခုတိုသ့ည ် တစ်ြက် 

အသင်း၏ ကွင်းဝက်ပခမ်းတွင် ရှိဘနလျှင် (ကွင်းအလယ်စည်းမှအြ) 

(၂) ကစားသမားတစ်ဦး၏ ဦးဘခါင်း၊ ကုိယ်ခန္ဓာနှင့် ဘပခဘထာက်အစိတ်အြိုင်းတစ်ခုခုတိုသ့ည ် တစ်ြက် 

အသင်း၏ ဂိုးစည်းကို ဘောလုံး (သို့မဟုတ်) ေုတိယဘနာက်ဆုံး ခုခံကစားသူနှင့် ြိ၍ု နီးကြ်စွာ 

ရှိဘနလျှင် ကစားသမားအားလုံး (ဂိုးသမားများအြါအဝင်) တို့၏ လက(်သ့ုိမဟုတ်) လကဘ်မာင်းများ 

ကုိ လူကျွအံဘနအထားတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားပခင်းမပြုရ။ လူကျွအံဘနအထားရှိ/မရှိဆုံးပြတရ်ာတင်ွ 

လကဘ်မာင်း၏အထကြ်ိုင်းသည ်ဂျ ို င်းဘအာက်နှင့် တစ်တန်းတညး်ရှိရမည၊် 

ကစားသမားတစ်ဦးသည် ဘအာက်ြါအချက်များနှင့် တစ်တန်းတည်းရှိဘနလျှင ် လူကျွအံဘနအထားတွင် 

ရှိဘနပခင်း မဟုတြ်ါ၊ ---- 

(၁) ေုတယိဘနာက်ဆုံး ခုခံကစားသူ (သုိ့မဟုတ)် 

(၂) ဘနာက်ဆုံး ခုခံကစားသူနှစ်ဦး 

၂။ လူကျွအံပပစ်ကျူးလွန်ပြငး် 

လူကျွအံဘနအထားတွင်ရှိဘနဘသာ ကစားသမားတစ်ဦးထံသို့ ၎င်း၏အသင်းမှ အသင်းဘြာ်တစ်ဦးက 

ဘောလုံးကုိ ဘြးြို့ကစားသည့်အချနိ် (သို့မဟုတ)် ဘောလုံးကုိ ထိလိုက်သည့်အချနိ်မျ ို းတွင်သာ 

ကစားဘနသည့် ကစားြွတဲွင် ထိုကစားသမားက ြါဝင်ြတသ်က်ခဲ့လျှင်- 

  

(၁) သူ၏ အသင်းဘြာ်တစ်ဦးက ဘြးြို့လိုက်ဘသာ (သ့ုိမဟုတ)် ထိလိုက်ဘသာ ဘောလုံးကုိ လူကျွအံဘန 

အထားတွင် ရှိဘနသူက ကစားဘနမှုကုိ ဝင်ဘရာက်စွက်ြက်ကစားလျှင် 

(၂) တစ်ြက်အသင်းသားတစ်ဦးအား အဘနှာက်အယှက်ဘြးစွက်ြက်ကစားလျှင် 

(က) ပြိုင်ေက်ကစားသမားတစ်ဦးအား မကစားနိုင်ဘအာင် တားဆီးပခင်း (သို့မဟုတ်) ကစားပခင်း 

မပြုနိင်ုဘစရန် တစ်ြက်အသင်းသား၏ ပမင်ကွင်းကို သိသာစွာ ြိတ်ြင်တားဆီးပခင်း။ 

(ခ) ဘောလုံးကုိ ရယူကစားနိုင်ရန် ပြိုင်ေက်ကစားသမားနှင့် ဘောလုံးလုယူပခင်း။ 

 ြထမဆုံးဘသာ ဘောလုံးကုိ ကစားလိုက်ပခင်း၊ ထိလိုက်ပခင်းများကုိ အသုံးပြုသင့်သည။် 
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(ဂ) အနားတွင်ရှိဘသာ တစ်ြက်ကစားသမားထံမှ ဘောလုံးကုိ ရယူကစားရန် သိသာစွာကကိုးစား 

အားထုတ်ရာတင်ွ ထိုတစ်ြက်ကစားသမားနှင့် ထိမိ/တိက်ုမိပခင်း။ 

(ဃ) တစ်ြက်ကစားသမား၏ ဘောလုံးကစားမှုစမွ်းဘဆာင်ရည ် ထိခိုက်ကျဆင်းဘစရန် သိသာစွာ 

ပြုမူဘဆာင်ရွက်ပခင်း။ (သ့ုိမဟုတ)် 

(၃) လူကျွအံဘနအထားမှ အခွင့်သာမှုတစ်ရြ်ကုိ ရယူ၍ ဘောလုံးရယူကစားပခင်း (သ့ုိမဟုတ်) တစ်ြက် 

ကစားသမားကို အဘနှာက်အယှက်ဘြးပခင်း (ဘအာက်ြါအချနိ်များတွင်) 

(က) ဂိုးတုိင်၊ ဂိုးေားတန်း၊ တာဝန်ကျေိုင်လူကကီးတစ်ဦး (သ့ုိမဟုတ်) တစ်ြက် အသင်းသားတစ်ဦး 

တ့ုိ နှင့်ထိ၍ ပြန်ထွက်လာဘသာဘောလုံး။ 

( ခ) ပြိုင်ေက်တစ်ြက် ကစားသမားတစ်ဦးက တမင်ရည်ရွယ်၍ ခုခံကာကွယ်ရာမှ ပြန်ထွက်လာ 

ဘသာ ဘောလုံး။ 

 လူကျွအံဘနအထားတွင် ရှိဘနသူသည် ဘောလုံးကုိ တမင်ရည်ရွယ်၍ ကစားလိုက်သည့် ပြိုင်ေက်တစ်ဦးထံမှ 

ဘောလုံးကုိ ရယူကစားရာတွင် (ပြိုင်ေက်၏တမင်ရညရ်ွယ်၍ ကာကွယ်လိုက်ပခင်းမှအြ)၊ အခွင့်သာမှုကုိ ရယူသည် 

ဟု မသတ်မှတရ်။ 

 ကစားသမားတစ်ဦးသည် ဂိုးထဲသ့ုိဝင်ဘနသည့် (သ့ုိမဟုတ)် ဂိုးနှင့်အလွန်နီးကြ်သည့်ဘနရာတွင် လကန်ှင့် 

လကဘ်မာင်းတို့မအှြ ကျန်ကုိယ်ခန္ဓာအစိတ်အြိုင်း တစ်ခုခုပြင့် ဘောလုံးကို ရြ်တန့်သွားဘအာင် (ဂိုးသမားက ၎င်း၏ 

ြင်နယ်တဧီရိယာအတွင်း ြမ်းယူပခင်းမှအြ) ခုခံကာကွယ်ပခင်းြင်ပြစ်သည။် 

 ဘအာက်ြါဘနရာများ၌ အဘနအထားအားပြင့် - 

(၁) လူကျွအံဘနအထားတွင်ရှိဘနဘသာ ကစားသမားတစ်ဦးသည ် ဘရွ့လျားပခင်း၊ ရြ်ဘနပခင်းအား 

ပြင့် တစ်ြက်အသင်းမှ ကစားသမားက ဘောလုံးရယူရန်နှင့် ကစားရန် လှုြ်ရှားရာတင်ွ 

အဘနှာက်အယှက်ပြုရာဘရာက်လျှင် လူကျွအံပြစ်ကျူးလွန်ပခင်း အပြစ်အပြစ်ဘြးရမည်။ ထို 

ကစားသမားသည် တစ်ြက်ကစားသမား၏ အဘပြးလမ်းဘ ကာင်းကုိ ြိတ်ဆို့ပခင်းပြင့် ဘော 

လုံးကစားနိုင်မှု အဘပခအဘနဘကာင်းကုိ ြိတ်ဆို့တားဆီးြါက (ဥြမာ-ြိတ်ဆို့တားဆီးပခင်း) 

ဥြဘေ(၁၂)ြါအတုိင်း အဘရးယူအပြစ်ဘြးရမည်။ 

(၂) လူကျွအံဘနအထားတွင်ရှိဘနဘသာ ကစားသမားတစ်ဦးသည် ကစားရန်ရညရ်ွယ်ချက်ပြင့် 

ဘောလုံးရရှိရန် လှုြ်ရှားရာတင်ွ ဘောလုံးရယူနိုင်ပခင်းမရှိမီ (သို့မဟုတ်) ဘောလုံးကစားရန် 

ကကိုးစားလျှင် (သ့ုိမဟုတ)် တစ်ြက်အသင်းအား ဘောလုံးယှဉ်ပြိုင် လုကစားပခင်းမပြုမီတွင် 

အပြစ်တစ်စုံတစ်ရာ ကျူးလွန်ြါက လူကျွအံပြစ်  မကျူးလွန်မီက ပြုလုြ်သည့်အပြစ်အရ 

သင့်ဘတာ်သည့် ဥြဘေပြင့် အဘရးယူရမည်။ 
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(၃) လူကျွအံဘနအထားတွင်ရှိဘနဘသာ ကစားသမားသည ် ထိုအဘနအထားမှြင် ဘောလုံးကုိ 

ရယူကစားပခင်း (သုိ့မဟုတ်) ဘောလုံးရယူကစားရန်ကကိုးစားပခင်း (သ့ုိမဟုတ်) တစ်ြက် 

အသင်းသားထံမှ ဘောလုံးရယူရန် လုကစားပခင်းပြုရာတင်ွ အပြစ်တစ်စုံတစ်ရာ ကျူးလွန် 

ခဲ့လျှင် အပြစ်ကျူးလွန်ပခင်းမပြုမီက အဘနအထားအတိုင်း လူကျွအံပြစ် ကျူးလွန်ပခင်းအပြစ် 

အပြစ်ဘြးရမည်။ 

 

၃။ လူကျွအံပပစ်ကျူးလွန်ပြငး်မဟုတ်ပြငး် 

 ကစားသမားတစ်ဦးသည် ဘအာက်ြါအချက်များကုိ တိက်ုရိုက်ရယူကစားပခင်းပြုြါက လူကျွအံပြစ်ကျူးလွန် 

ပခင်း မဟုတ်ဟု ဆုံးပြတရ်မည်။ 

 (က) ဂိုးမှတည်ကန်လိုက်ဘသာဘောလုံး။ 

 ( ခ) ြစ်သွင်းဘော။ 

 ( ဂ) ဘထာင့်ကန်ဘော။ 

၄။ အပပစ်ကျူးလွန်ပြင်းနှင့်အဒရးယူပြင်း 

 လူကျွအံပြစ်ကျူးလွန်မှုတစ်ရြ်ပြစ်ဘြါ်ြါက ေုိင်လူကကီးသည် ပြစ်ြျက်သည့်ဘနရာမှဘန၍ တစ်ဆင့် အလွတ် 

တညက်န်ပခင်းပြင့် အပြစ်ဘြးရမည်။ အပြစ်ကျူးလွန်သည့် ကစားသမား၏ ကွင်းဝက်ပခမ်း အတွင်းပြစ်ြျက်မှု အြါ 

အဝင်ပြစ်သည။် 

 ေုိင်လူကကီး၏ ခွင့်ပြုချက်မရေဲ ကစားကွင်းထွက်ခွာသွားသည့် ခုခံကာကွယ်သည့် အသင်းမှ ကစားသမား 

တစ်ဦးအား ေုိင်လူကကီးက ဂိုးစည်းနှင့် ဘေးစညး်မှဘန၍ လူကျွအံဘနအထားတွင် ရှိဘနသညဟု် ဘနာက်တစ်ကကိမ် 

ဘောလုံးကစားမှုရြ်ဆိုင်းသည့်အချနိ်အထိ (သုိ့မဟုတ်) ခုခံကာကွယ်သည့်အသင်းက ကွင်းလယ်စည်းဆီသ့ုိ မိမိ၏ 

ြင်နယ်တစီည်းကုိ ဘကျာ်လွန်ပြီး ရယူသွားသည့်အချနိ်အထိ သတ်မှတယ်ူဆရမည်။ အကယ်၍ ထိုကစားသမားသည် 

ကစားကွင်းမှ တမင်ရည်ရွယ်၍ ထွက်ခွာသွားပခင်းပြစ်ြါက ၎င်းအားဘောလုံးဘနာက်တစ်ကကိမ် ကစားမှုရြ်ဆိုင်း သွား 

ချနိ်တွင် သတိဘြးရမည်။ 

 တိက်ုစစ်ဆင်ကစားသူတစ်ဦးသည ်လှုြ်ရှားကစားဘနသည့် ကစားြွတဲွင် ြါဝင်ြတ်သက်ပခင်းမရှိဘစရန် ပြသ 

ရန် ကစားကွင်းပြင်ြသ့ုိ ထွက်ခွာ/ဆက်လက်ဘနပခင်းပြုရမည်။ ထိုကစားသမားသည ် ဂိုးစညး်မှပြန်လည် ဝင်ဘရာက် 

လာပြီး၊ ဘနာက်တစ်ကကိမ်ဘောလုံးကစားမှု မရြ်စဲသည့်အချနိ်အထိ (သ့ုိမဟုတ်) ခုခံကစားသည့်အသင်းက ၎င်းတ့ုိ 

၏ြင်နယ်တဧီရိယာကိုဘကျာ်၍ ကွင်းလယ်စည်းဆီသ့ုိ သယ်ယူကစားသွားသည့်အချနိ်အထိ ကစားြွတဲွင် 

ြါဝင်ကစား ခဲ့လျှင်၊ ထိုကစားသမားကို ဂိုးစည်းဘြါ်တွင် လူကျွအံပြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ 

ကစားသမားတစ်ဦးသည် ေုိင် လူကကီး၏ခွင့်ပြုချက်မရရှိေဲ ကစားကွင်းမှထွက်ခွာသွားပခင်း၊ ကစားကွင်းအတွင်း 

သ့ုိပြန်လည ် ဝင်ဘရာက်လာပခင်း၊ လူကျွအံပြစ်ကျူးလွန်ပခင်းနှင့် အခွင့်သာမှုဘြးပခင်းတို့ပြင့် အဘရးမယူရ။ 

၎င်းအားသတိဘြးပခင်း ပြုရမည်။ 
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 တိက်ုစစ်ဆင်သည့် ကစားသမားတစ်ဦးသည် ဂိုးတုိင်များနှင့် ဂိုးအတွင်းသ့ုိ  ဘောလုံးဝင်ဘရာက်ဘနချနိ်တွင် ဂိုး 

အတွင်း ပငိမ်သက်စွာရှိဘနလျှင ်ဂိုးဝင်သည်ဟု သတ်မှတ်ဘြးရမည်။ သ့ုိဘသာ် ထိုကစားသမားသည် လူကျွအံပြစ် ကျူး 

လွန်ပခင်း၊ ဥြဘေ(၁၂)ြါ ပြစ်မှုများကို ချ ို းဘြာက်ပခင်းမပြုရ။ ယင်းသုိ့ချ ို းဘြာက်ြါက ကစားြွဲကုိ တစ်ဆင့်အလွတ် 

တညက်န်ပခင်းပြင့်ပြစ်ဘစ၊ တိက်ုရိုက်အလွတ်တည်ကန်ပခင်းပြင့်ပြစ်ဘစ ကစားြွဲကုိ ပြန်လညစ်တင်ကစား ဘစရမည်။ 

 

 

 

 

 

 

ဥပဒေ(၁၂)၊ပပစ်မှုဆိုင်ရာများနှင့်မလုိလားအပ်ဒသာအပပုအမူများ(Fouls and Misconduct) 

 တိက်ုရိုက်အလွတ်တည်ကန်ပခင်းနှင့် တစ်ဆင့်အလွတ်တည်ကန်ပခင်းများနှင့် ြင်နယ်တီကန်ပခင်းများကုိ 

ဘောလုံးကစားဘနဆဲ (ကစားမှုအထဘပမာက်ဘနဆဲ) အချနိ်တွင် ကစားသမားတစ်ဦးက အပြစ်ကျူးလွန်ပခင်း အတွက် 

သာ အပြစ်ဘြးအဘရးယူနိုင်သည။် 

 

၁။ တိုက်ရိုက်အလွတ်တည်ကန်ပြငး် 

 ကစားသမားတစ်ဦးသည် တစ်ြက်အသင်းမှ ကစားသမားတစ်ဦးအဘြါ် ဘအာက်ြါအပြစ်များကုိ ကျူးလွန်မှု 

ဘ ကာင့် အပြစ်ဘြးရပခင်းပြစ်သည။် အပြစ်ကျူးလွန်ရာတင်ွ ထိုကစားသမား၏ အပြုအမူသည် (၁) သတိမမူပခင်း 

ဘ ကာင့်ပြစ်ဘစ၊ (၂) မဆင်ပခင်ပခင်းဘ ကာင့်ပြစ်ဘစ၊ (၃) လုိအြ်သည့်အင်အားထက် ြိမုိုသံုးစွဲကျူးလွန်သည်ဟု ေုိင်လူ 

ကကီးကယူဆလျှင ်အပြစ်ဘြးရမည်။ 

 (၁) တစ်ြက်ကစားသမားကုိ တိက်ုခိုက်ပခင်း၊ (Changes) 

 (၂) တစ်ြက်ကစားသမားဆီသ့ုိခုန်ဝင်ပခင်း၊ (Jumps at) 

 (၃) တစ်ြက်ကစားသမားအားကန်ပခင်း(သ့ုိမဟုတ်) ကန်ရန်ကကိုးစားပခင်း၊ (Kicks or attempts to  

kick) 

 (၄) တစ်ြက်ကစားသမားအား တွန်းပခင်း၊(Pushes) 

(၅) တစ်ြက်ကစားသမားအား ထိုး/ရိုက်ပခင်း၊ ထိုး/ရိုက်ရန်ကကိုးစားပခင်း (ဦးဘခါင်းနှင့်တိုက်ပခင်း အြါအ 

ဝင်)၊ (Strikes or attempts to strike(mcluding head-butt) 

(၆) တစ်ြက်ကစားသမားအား ဘပခပြင့်ဝင်လုပခင်း၊ ြျက်ထုတ်ပခင်းနှင့် ကုိယ်ခန္ဓာ၏ အပခားအစိတ်အြိုင်း 

( ဥြမာ-ေူးဘခါင်း)နှင့် နည်းစနစ်တွင် မြါဝင်သည့် လုယူကစားပခင်းမျ ို း၊ (tackle သညဘ်ပခပြင့် လုယူ 



61 
 

 

ကစားပခင်းပြစ်ပြီး၊ Challenges သည် ကုိယ်ခန္ဓာ၏အပခားအစိတ်အြိုင်းပြင့် လုယူကစားပခင်းပြစ် 

သည။် 

(၇) တစ်ြက်ကစားသမားအား လဲကျဘစပခင်း (သ့ုိမဟုတ်) လဲကျဘစရန်အားထုတ်ပခင်း။ (trips or 

attempts to trip) 

အကယ်၍ ကစားသမားတစ်ဦး၏ အပြစ်ကျူးလွန်မှုသည ် အပခားဘသာကစားသမားနှင့် ကိုယ်ကာယပခင်း 

ထိမိ/တုိက်မိသညအ်ထိ အပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့လျှင ်တိုက်ရိုက်အလွတ်တည်ကန်ပခင်းပြင့် အပြစ်ဘြးရမည်။ 

(၁) သတိမမူပခင်း (careless) ဆိုသညမ်ှာ ဂရုမစိုက်ပခင်း (သ့ုိမဟုတ)် ယှဉ်ပြိုင်ကစားသည့်အခါတွင် 

ဘတွး  ဘတာဆင်ပခင်မှုမရှိေဲ ကစားပခင်း(သို့မဟုတ်) ထိုကစားသမား၏အမူအယာသည ် ကကိုတင်ကကံ 

စည ် မှုမျ ို းမရှိခဲ့ဟု ေုိင်လူကကီးကယူဆလျှင ် သတိမမူေဲ ကစားပခင်းပြစ်သည။် ယင်းပြစ်မှုအတွက် 

ေုိင်လူ ကကီးက အပြစ်ဘြးရန်သာလိုအြ်ပြီး စည်းကမ်းြိင်ုးဆိုင်ရာ အဘရးယူမှုမျ ို း ပြုလုြ်ရန်မလိြုါ။ 

(၂) မဆင်ပခင်ပခင်း (Rackless)ဆုိသညမ်ှာ ကစားသမားတစ်ဦးပြုမူသည့် ပြစ်မှုသည ် ယှဉ်ပြိင်ေက် 

ကစားသမားအဘြါ် ဘလးစားမှုလညး်မရှိ၊ ဂရုလည်းမူေဲ အန္တရာယ်ပြစ်ဘအာင် (သုိ့မဟုတ)် အကျ ို း  

သက်ဘရာက်ဘအာင် ကစားပခင်းပြစ်သည။်ဤအပြစ်ကျူးလွန်မှုအတွက် စည်းကမ်းြိင်ုးဆိုင်ရာ အဘရး 

ယူမှုအပြစ် အဝါကတ်ပြ၍ သတိဘြးရမည်။ 

(၃) လိုအြ်သည့် အင်အားထက်ြိုမိုအသုံးပြုကစားပခင်း (using Excessive force)ဆိုသညမ်ှာ ကစားသ 

မားသည် လိုအြ်သည်ထက်အင်အားကို အသံုးပြုပခင်းဘ ကာင့် ပြိုင်ေက်ကစားသမားအား အန္တရာယ်  

ရှိဘသာ ေဏ်ရာရရှိဘအာင် ကစားပခင်းပြစ်သည။် ဤအပြစ်ကုိ ကျူးလွန်သူအား အနီကတ် ပြ၍ 

ကစား ကွင်းမှ ထုတ်ြယ်ရမည်။ 

ကစားသမားတစ်ဦးသည် ဘအာက်ြါအချက်များကုိ ကျူးလွန်ြါကလညး် တိုက်ရိုက်အလွတ် တည်ကန်ပခင်း 

ပြင့် အပြစ်ဘြးရမည်။ 

(၁) လကထ်ိဘောဥြဘေကုိ ကျူးလွန်ပခင်း (ဂိုးသမားက၎င်း၏ ြင်နယ်တဧီရိယာအတွင်း အပြစ်ကျူးလွန် 

ပခင်းမှအြ) ။ 

(၂) တစ်ြက်အသင်းမှ ကစားသမားအား ဆွဲထား/ြက်ထားပခင်း။ 

(၃) တစ်ြက်အသင်းမှ ကစားသမားအား လူပခင်းထိ၍ ဟန့်တားပခင်း။ 

(၄) အသင်းလူစာရင်းတွင်ြါဝင်သူများ (သ့ုိမဟုတ)် ပြိုင်ြွဲတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးဦး အားကုိက်ပခင်း၊ တံဘတွး 

ပြင့်ဘထွးပခင်း။ 

(၅) ဘောလုံး၊ တစ်ြက်ကစားသမား၊ တာဝန်ကျေိုင်လူကကီးတို့အား အရာဝတ္ထုတစ်ခုပြင့်ြစ်ဘြါက်ပခင်း 

(သ့ုိမဟုတ)် လကတ်ွင်ကုိင်ထားဘသာ အရာဝတ္ထုတစ်ခုပြင့် ဘောလုံးကုိြစ်ဘြါက်ပခင်း။ 
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ဥပဒေ(၃)ပါပပစ်မှုများကုိလည်း ကည့်ပါ။ 

 

ဒောလုံးကိုေိကုိင်ပြင်း 

 လကန်ှင့်ထိကိုင်ပခင်းပြစ်မှုပြစ်/မပြစ်ဆုံးပြတရ်ာတင်ွ လကဘ်မာင်း၏အထကြ်ိုင်းသည ် ဂျ ို င်းဘအာက် 

နှင့် တစ်တန်းတညး်ရှိရမည။် ကစားသမားတစ်ဦး၏ လက/်လက်အစိတ်အြိင်ုးကုိ ဘောလုံးနှင့် ထိသည့်အခါတိင်ုး 

သည ်ပြစ်မှုမဘပမာက်ြါ။ 

 

 ကစားသမားတစ်ဦးသည် ဘအာက်ြါအချက်များကုိ ပြုလုြ်လျှင် ဥြဘေချ ို းဘြာက်ပခင်းပြစ်သည။် 

(၁) ဘောလုံးကုိ လက/်လက်ဘမာင်းတို့ပြင့် တမင်ရည်ရွယ်၍ ထိကုိင်ပခင်း၊ ဥြမာအားပြင့် (ဘောလုံး 

ဆီသ့ုိ လက/်လက်ဘမာင်းများပြင့် ဘရွှေ့လျားပခင်း)။ 

(၂) ၎င်းတို့၏ခန္ဓာကုိယ်ကုိသောဝမကျေဲကကီးမားဘအာင်ပြုလုြ်၍ကစားးသမားတစ်ဦးသည် 

လက/် လက ် ဘမာင်းအသံုးပြု၍ ဘောလုံးအားထိပခင်း။ ၎င်းခန္ဓာကိုယ်အား သောဝမကျေဲ 

ကကီးမားဘအာင် ပြုလုြ်ပခင်းအားစဉ်းစားရာတွင် ၎င်း၏လက် /လကဘ်မာင်း၏ အဘနအထားသည ်

ကစားသမား၏ အဘနအထားသည ် ကစားသးမား၏ ကိုယ်ခန္ဓာအဘနအထားလှုြ်ရှားမှုနင့်ှ 

ဆက်စြမ်ှုမရှိဟု ဘတွ့ရှိြါ က သောဝမကျေဲ ခန္ဓာကုိယ်ကကီးမားဘအာင် လုြ်ဘဆာင်သည်ဟု 

စဉ်းစားရမည်။ ယင်းကဲ့သ့ုိဘသာ အဘနအထားမျ ို းတွင် ကစားသမားသည ်

၎င်း၏လက် /လကဘ်မာင်းတို့အပြင် ဘောလုံးအား ဥြဘေကုိ အဘလးမထားေဲ 

လက်/လကဘ်မာင်းတို့အပြင် ထိခဲ့လျှင်အဘရးယူပခင်းခံရမည်။  

(၃) ပြိုင်ေက်ဂိုးအတွင်းသို့ဂိုးသွင်းယူပခင်း 

 

  တစ်ြက်အသင်း၏ဂိုးထဲသ့ုိ လက/်လက်ဘမာင်းတို့ပြင့် တိုက်ရိုက်ဂိုးသွင်းရယူပခင်း၊ (မဘတာ်တ  

ဆ    သွင်းမိဘစကာမူ)။ ဂိုးသမားက တိုက်ရိုက်ြစ်သွင်းပခင်း အြါအဝင်။ 

 

 လက/်လက်ဘမာင်းတို့ပြင့်ဘောလုံးအားထိမိပြီးဘနာက်ရုတ်တရက်ချက်ပခင်းဂိုးသွင်းယူခဲ့လျှင်(

မဘတာတ်ဆဆိုလျှင်ဘတာင်မ)ှ 
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ဂိုးသမားသည ် ၎င်း၏ ြင်နယ်တဧီရိယာပြင်ြတွင် ဘောလုံးကုိ ြမ်းယူကုိင်တယွ်ခွင့်မရှိြါ။ ြင်နယ်တ ီ

ဧရိယာ ပြင်ြတင်ွ အပခား ဘသာ ကစားသမားများကုိ အဘရးယူသက့ဲသို့ြင် အဘရးယူရမည်။ ဂိုးသမားသည ် ၎င်း၏ 

ြင်နယ် တီဧရိယာအတွင်း ဥြဘေမခှွင့်ပြုမထားသည့် ဘောလုံးကုိ ကုိင်တွယ်ပခင်းများအတွက် ၎င်းအား တစ်ဆင့် 

အလွတ် တညက်န်ပခင်းပြင့် အပြစ်ဘြးရမည်။ သ့ုိဘသာ် စည်းကမ်းြိုင်းဆိုင်ရာ အဘရးယူမှုမျ ို းပြင့် အဘရးယူ 

ရန်မလိုြါ။သ့ုိဘသာ်လညး် ပြန်လညစ်တင်ကစားပြီးဘနာက် အပခးကစားသမားတစ်ဦးတစ်ဘယာက်မထိမီ ေုတယိ 

အကကိမဘ်ောလုံးအား ကစားခဲ့ြါက( လကန်ှင့် သ့ုိမဟုတ် လက/်လက်ဘမာင်းအစိတ်အြိုင်းမဟုတ်ေဲနှင့် ) အကယ်၍ 

ပြစ်မှုသည် တိက်ုစစ်အခွင့်အဘရးဘကာင်းြျက်ပြယ်ခဲ့လျှင် သ့ုိမဟုတ ် ပြိုင်ေက်အသင်း၏ဂိုးတစ်ဂိုး သ့ုိမဟုတ် 

ဘသချာ ဘြါက်ဂိုးရရှိနိုင်ဘသာအခွင့်အဘရးအားြျက်ပြယ်ဘစခွ့လျှင် ဂိုးသမားအားအပြစ်ဘြးအဘရးယူရမည။် 

            

၂။ တစ်ဆင့်အလွတ်တည်ကန်ပြငး် 

 ကစားသမားတစ်ဦးသည် ဘအာက်ြါအချက်များကုိ ကျူးလွန်ခဲ့လျှင် တစ်ဆင့်အလွတတ်ညက်န်ပခင်းပြင့် 

အပြစ်ဘြးရမည်။ 

 (၁) အန္တရာယ်ပြစ်ဘလာက်ဘအာင် ပြုမူကစားပခင်း 
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(၂) တစ်ြက်ကစားသမားတစ်ဦး၏ ကစားမှုကုိ ကုိယ်ကာယပခင်းထိခိုက်မှုမရှိဘစေဲ ြိတ်ဆို့တားဆီး 

ပခင်း။ 

(၃) သဘောထားကဲွလွဲပခင်း၊ ဥြဘေချ ို းဘြာက်ပခင်း၊ ဘစာ်ကားပခင်း (သ့ုိမဟုတ)် ဆဲဘရးတိင်ုးထွာပခင်း၊ 

လကဘ်ပခအမူအယာများပြသပခင်း၊ နှုတ်အားပြင့် ဘပြာဆိုပခင်းများသည် အပြစ်ကျူးလွန် ပခင်းများ 

ြင်ပြစ်သည။် 

(၄) ဂိုးသမား၏ လကဝ်ယ်ရှိ ဘောလုံးကို လွှတ်ထုတ်ပခင်း မပြုနိုင်ဘစရန် ပြုလုြ်ပခင်း၊ ဂိုးသမားက ဘော 

လုံးကုိ လွှတ်ထုတ်ပခင်း ပြုလုြ်ဘနစဉ် ဘောလုံးကုိကန်ပခင်း၊ ကန်ရန်ကကိုးစားပခင်း။ 

(၅)    ဂိုးသမားထံသ့ုိ တမင်ရည်ရွယ်လှည့်ြျားသည့်သဘောပြင့် ဥြ ဘေကုိ ချ ို းဘြာက်၍ ဦးဘခါင်း၊ ရင်ေတ်၊ 

ေူးတို့ပြင့် အကွက်ဆင၍် ပြန်ဘြးပခင်း (အလွတ်တညက်န်ဘောများ သုိ့မဟုတ ် ဂိုးမှတည်ကန် 

ဘောများ အြါအဝင်) ဂိုးသမားက သူ၏လက်ပြင့် ဘောလုံးကို ထိမိသညပ်ြစ်ဘစ၊ မထိမိသည်ပြစ်ဘစ။ 

အကယ်၍ တမင်ရည်ရွယ်လှည့်ြျားသည့်သဘောပြင့် ဥြ ဘေကုိ ချ ို းဘြာက်ပခင်းအား ဂိုးသမားမှ 

စတင်ခဲ့လျှင် ဂိုးသမားအားအဝါကတ်ပြသရမည်။ 

(၆) ဘောလုံးဥြဘေတွင် ဘြာ်ပြမထားဘသာ အပခားပြစ်မှုမျ ို းကုိ ကျူးလွန်ပခင်းများအတွက် အပြစ်ရှိသည့် 

ကစားသမားကို သတိဘြး၊ ထုတ်ြယပ်ခင်းပြုလုြ်ရန် ကစားြွဲကုိ ရြ်ဆိုင်းရသည့် အပြစ်ကျူးလွန် မှု 

များ ပြုလုြ်ပခင်း။ 

ဂိုးသမားတစ်ဦးသည်၎င်း၏ ြင်နယ်တီဧရိယာအတွင်း ဘအာက်ြါပြစ်မှုမျ ို းကုိ ကျူးလွန်လျှင် တစ်ဆင့်အ 

လွတ ်တညက်န်ပခင်းပြင့် အပြစ်ဘြးရမည်။ 

(၁) ဂိုးသမားသည ် ဘောလုံးကုိ ြိင်ုနိုင်စွာြမ်းမိပြီးဘနာက် ဘောလုံးကုိ မလွှတ်ထုတ်မီ (၆ စက္ကန့်) ထက ်

ြိ၍ု လက/်လကဘ်မာင်းတို့ပြင့် ကုိင်တွယ်ထားပခင်း။ 

(၂) ဘောလုံးကုိ လွှတ်ထုတ်ပြီးဘနာက် အပခားကစားသမားတစ်ဦးနှင့်မျှ မထိမီ ဘောလုံးကုိ လက်/လက် 

ဘမာင်း ပြင့် ထိကုိင်ပခင်း။ 

(၃) ကစားြွဲ အထဘပမာက်ဘစရန် ဘောလုံးကုိ လွှတ်ထုတ်ရာတင်ွ သိသာစွာကန်ပခင်း (သ့ုိမဟုတ)် 

ကန်ရန် ကကိုးစားပခင်းတို့မှအြ ဂိုးသမားသည် လက/်လကဘ်မာင်းပြင့် ဘောလုံးကုိ ထိကစားပခင်း။ 

 (က) မိမိအသင်းသားတစ်ဦးက ဂိုးသမားထံသ့ုိ တမင်ရည်ရွယ်၍ ကန်ဘြးပခင်း၊ 

 (ခ ) မိမိအသင်းသားတစ်ဦးက ြစ်သွင်းဘော ြစ်သွင်းပခင်းကုိ တိုက်ရိုက်ရယူကုိင်တွယ်ပခင်း။ 
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ဂိုးသမားတစ်ဦးအြို့ ဘောလုံးကုိ လက်ပြင့်ြုိင်နိုင်စွာ ထိန်းသိမး်ထားသည်ဟု ဘအာက်ြါအဘနအထားမျ ို းတွင် 

ဆုံးပြတရ်မည်။ 

(၁) ဘောလုံးသည် ဂိုးသမား၏လက်များတွင်ရှိဘနလျှင် (သ့ုိမဟုတ)် လက်နှင့်အပခားဘသာ မည်သည့် 

မျက်နှာပြင်များအ ကားတွင် ရှိဘနလျှင် (ဥြမာ- ဘပမကကီးနှင့်ဂိုးသမား၏ ကုိယ်ခန္ဓာအ ကား) (သ့ုိမ 

ဟုတ)် ဂိုးသမား၏ မည်သည့်လက်/လက်ဘမာင်း အစိတ်အြိုင်းတစ်ခုခုပြင့် ဘောလုံးကုိ ထိထား 

ချနိ်များတွင်ပြစ်သည်။ (ဂိုးသမားနှင့်ထိ၍ ပြန်ထွက်လာဘသာ ဘောလုံးနှင့် ဂိုးသမားက ကာကွယ် 

လိုက်၍ ထွက်လာဘသာ ဘောလုံးမျ ို းမှအြ)။ 

(၂) ဘောလုံးကုိ ဂိုးသမား၏ ဆန့်တန်းထားဘသာလက်များပြင့်  ထိကုိင်ထားလျှင် 

(၃) ဂိုးသမားက ဘောလုံးကို  ဘပမပြင်ဘြါ်သ့ုိ လက်ပြင့်ြုတ်ပခင်း (သ့ုိမဟုတ)် ဘလထဲတွင်ဘောလုံးကုိ 

ဘပမှာက်ြစပ်ခင်း။ 

ဂိုးသမားသည် ဘောလုံးကုိလကပ်ြင့် ထိန်းသိမး်ြိင်ုဆိုင်ထားချနိ်တွင် တစ်ြက်အသင်းမှ ကစားသမား တစ်ဦး 

သည ်ဝင်ဘရာက်လုယူခွင့်မရှိြါ။ 

အန္တရာယ်ပြစ်ဒစနိုင်သည့်အပပုအမူပြင့်ကစားပြင်း 

 အန္တရာယ်ပြစ်ဘအာင် ပြုမူကစားပခင်းဆိုသညမ်ှာ ကစားသမားတစ်ဦးသည် ဘောလုံးကုိရယူကစားးရန် 

ကကိုး စားဘနချနိ်တွင် အပခားဘသာ ကစားသမားတစ်ဦးတစ်ဘယာက်ကုိပြစ်ဘစ၊(မိမိကုိယ်တုိင်ကုိပြစ်ဘစ)၊ အနာတရ 

ပြစ်ဘစ ဘလာက်ဘအာင် ပြုလုြ်သည့် မညသ်ည့်ပြုမူကစားပခင်းကိုမဆို သတ်မှတ်သည။် ထို့ပြင် မိမိအနားတွင်ရှိဘန 

ဘသာ တစ်ြက်အသင်းမှ ကစားသမားကုိ ထိခိုက်မပိခင်း၊ အနာတရပြစ်မည်ကုိ စိုးရွံ့ပခင်းဘ ကာင့် တစ်ြက် 

ကစားသမားက မကစားရဲဘအာင် ပြုမူလျှင်လည်း ဤပြစ်မှုကုိ ကျူးလွန်ပခင်းြင်ပြစ်သည။် 

 ကတ်ဘ ကးကိုက်ကန်ပခင်း (Scissory) သ့ုိမဟုတ ် စက်ေီးစီးကန်ပခင်း (Bicycle kick) များကုိ ေုိင်လူကကီးက 

တစ်ြက်အသင်းမှ ကစားသမားကုိ အန္တရာယ်မပြစ်နိုင်ဟု ယူဆမှသာ  ခွင့်ပြုရမည။် 

 တစ်ြက်အသင်းမှ ကစားသမားတစ်ဦးကုိ ကုိယ်ကာယပခင်း မထိခိုက်ဘစေဲ ြိတ်ဆို့တားဆီးပခင်း 

 တစ်ြက်အသင်းမှ ကစားသမားတစ်ဦးကုိ ကိုယ်ကာယပခင်း မထိခိုက်ဘစေဲ ြိတ်ဆို့တားဆီးပခင်း 

ဆိုသညမ်ှာ ကစားသမားနှစ်ဦးတို့သည် ကစားနိုင်သည့် အကွာအဘဝးတွင် မရှိသည့်အခါမျ ို း၌ တစ်ြက် ကစားသမား 

၏ ဘပြးလမ်းကုိ ဟန့်တားပခင်း၊ တားဆီးပခင်း၊ ြိတဆ်ို့ပခင်း၊ အရှိန်ြျက်ဘစပခင်း၊ ဦးတညခ်ျက် ဘပြာင်းသွားဘအာင် ပြု 

လုြ်ပခင်းပြင့် တစ်ြက်အသင်းမှ ကစားသမားကို ဘောလုံးရယူကစားနိုင်ပခင်း မရှိဘအာင် ပြုမူကစားပခင်းပြစ်သည။် 
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ကစားသမားအားလုံးသည် ကစားကွင်းအတွင်း၌ မိမိဘရာက်ရှိဘနသည့် အဘနအထားအရ ကစားကွင်းအတွင်း 

ဘပြးလွှားလှုြ်ရှားကစားခွင့်ရှိသည။် သ့ုိဘသာ်လညး်ကစားသမားတစ်ဦး၏ လှုြ်ရှားသည့် လမ်းဘ ကာင်းသည် 

တစ်ြက် မှ  ကစားသမားလှုြ်ရှားလာမည့် လမ်းဘ ကာင်းနှင့် တူညီပခင်း မရှိသလို၊ ြိတ်ဆို့ပခင်းလည်း မပြစ်ဘစရ။ 

ဘောလုံးကုိ လကဝ်ယ်ြိင်ုဆိုင်ရရှိထားဘသာ ကစားသမားတစ်ဦးသည ်ဘောလုံးကုိ ကထား၍ ကစားပခင်းကို 

ဥြဘေမှခွင့်ပြုထားသည။် သ့ုိဘသာ် ထိုကစားသမားသည ် တစ်ြက်မှ ကစားသမားနှင့် ဘောလုံးအ ကားတွင် ကစား 

နည်းြရိယာယ်အရ ဘောလုံးကုိ ကစားနိုင်မည့် အကွာအဘဝးတွင် ရှိဘနရမည။် ထိုသ့ုိ ကာထားရာတွင် အချန်ိ  

မည်မျှ ကာပမင့်ဘအာင် ကာရံထားနိုင်သည်ဟု သတ်မှတ်ချက်မရှိဘစကာမူ တစ်ြက်ကစားသမားကုိ လက်/ကုိယ်  

ခန္ဓာတို့ပြင့် ဆွဲထားပခင်း၊ တွန်းထားပခင်းမပြုသမျှ စည်းကမ်းြိငု်းဆိုင်ရာ အပြစ်ကျူးလွန်ပခင်း မဟုတ်ြါ။ 

ဘောလုံးကုိကစားနိုင်သည့် အကွာအဘဝးတွင်ရှိဘနလျှင် ကစားသမားတစ်ဦးကုိ ပြိုင်ေက်ကစားသမား တစ် 

ဦး ကို ပြိုင်ေက်ကစားသမားက တရားမျှတစွာ ကုိယ်ကာယပခင်း(ြုခုးံပခင်း) တွန်းတိက်ု ကစားနိုင်သည်။ 

၃။ စညး်ကမ်းပုိငး်ဆိုင်ရာအဒရးယူပြငး် 

 ေုိင်လူကကီးသည ် ကစားြွမဲစတင်မ ီ ကကိုတင်စစ်ဘဆးရန်အတွက် ကစားကွင်းအတွင်းသို့ စတင်ဝင်ဘရာက်လာ 

ချနိ်မစှ၍ ကစားြွဲပြီးဆုံးသွားပြီးဘနာက် (ြင်နယ်တအီမှတ်မှ ကန်ပခင်းအြါအဝင်) ကစားကွင်းမှထွက်ခွာ သွား သည့ ်

အချနိ်အထိ စည်းကမ်းြိုင်းဆိုင်ရာ အဘရးယူမှုများ ပြုလုြ်ရန် အခွင့်အာဏာရှိသည။် 

 အကယ်၍ ကစားြွစဲတင်ရန် ကစားကွင်းအတွင်းသုိ့ မဝင်မတီွင် ကစားသမာတစ်ဦး (သုိ့မဟုတ)် အသင်း၏ 

တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ထုတ်ြယ်ရမည့် အပြစ်ကုိ ကျူးလွန်ြါက ထိုကစားသမားနှင့် အသင်း၏တာဝန်ရှိသူကုိ ထိုက 

စားြွတဲွင် ြါဝင်ပခင်းမပြုဘစရန် တားဆီးြိင်ုခွင့်ရှိသည။် (ဥပမာ ၃-၆-ကုိ ကည့်ပါ)။ ေုိင်လူကကီးသည် မလိုလား အြ် 

ဘသာ မညသ်ည့်ချ ို းဘြာက်မှုမျ ို းကုိမဆို သက်ဆိုင်ရာအြွဲ့ အစညး်သ့ုိ တင်ပြအစီရငခ်ံရမည်။ 

 ကစားသမားတစ်ဦး (သို့မဟုတ)် အသင်း၏ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးသည် သတိဘြးရမည့် ပြစ်မှုမျ ို း (သို့မဟုတ်) 

ထုတ်ြယရ်မည့် ပြစ်မှုမျ ို းကုိ ကစားကွင်းအတွင်း (သ့ုိမဟုတ်) ကစားကွင်းပြင်ြတင်ွ ကျူးလွန်ခဲ့လျှင် ကျူးလွန်သည့် 

ပြစ်မှုအဘြါ်မူတည၍် စည်းကမ်းြိုင်းဆိုင်ရာ အဘရးယူမှုမျ ို းပြင့် အဘရးယူရမည်။ 

 အဝါကတ်သည ် သတိဘြးပခင်း (caution) ဘြာ်ဘဆာင်၍ အနီကတ်သည ် ထုတ်ြယ်ပခင်း (sending-off) 

အပြစ် ဘြာ်ဘဆာင်သည၊်၊ 

 အဝါကတ်နှင့် အနီကတ်များကုိ ကစားသမား၊ အရံကစားသမား၊ လူစားလဲပခင်းခံရပြီးသည့် ကစားသမားနှင့် 

အသင်း၏တာဝန်ရှိသူတို့ကုိသာ ပြသခွင့်ရှိသည။် 

ကစားသမားများ၊ အရံကစားသမားများ၊ လူစားလဲပခင်းခံရပြီးသည့် ကစားသမားများ။ 
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ကစားြွဲပြန်လညစ်တင်ကစားရန် ဘနှာင့်ဘနှးဘစပခင်းအတွက် ကတ်ပြားတစ်ခုပြသပခင်း 

 ေုိင်လူကကီးက ကစားသမားတစ်ဦးကုိ သတိဘြးရန် (အဝါကတ်) သ့ုိမဟုတ ် ထုတ်ြယ်ရန် (အနီကတ်) ပြသ 

ရန်ဆံုးပြတခ်ဲ့လျှင် လိုအြ်သည့် အ ဘရးယူမှုမျ ို း (အဝါ/အနီကတ်) ပြသအဘရးယူပြီးမှသာ ကစားြွကုိဲ ပြန်လညစ်တင် 

ကစားဘစရမည်။ အပြစ်ကျူးလွန်ပခင်း မဟုတ်သည့် အသင်း (အပြစ်ကျူးလွန်ပခင်းခံရ သည့်အသင်း) က အလွတ် 

တညက်န်ပခင်းကုိ အပမန်ကန်ပြီး သိသာထင်ရှားသည့် ဂိုးရရှိမှု အခွင့်အဘရး ရှိဘနချနိ်တွင် ေိုင်လူကကီးကလည်း စည်း 

ကမ်းြိုင်းဆိုင်ရာ အဘရးယူမှုမျ ို း မပြုလုြ်ခဲ့လျှင် ထိုဂိုးရရိှမှု အခွင့်အဘရးကုိ တစ်ြက်အသင်းက တားဆီးခဲ့ဘသာ် 

ထိုတားဆီးသူအား ဘနာက်တစ်ကကိမ်ဘောလုံး ကစားမှုရြ်ဆိုင်းသွားချနိ်တွင် သတိဘြးပခင်း (အဝါကတ်) ပြပခင်းပြင့် 

အဘရးယူမည။် 

အြွင့်သာမှုဒပးပြင်း 

 ပြစ်တစ်ခုကျူးလွန်မှုအဘြါ် ေုိင်လူကကီးက အဝါကတ်၊ အနီကတ် ပြသရန်ရှိဘသာ်လညး် အခွင့်သာမှုဘြး၍ 

ဆက်လက်ကစားဘစခဲ့လျှင် ဘောလုံးကစားမှု ဘနာက်တစ်ကကိမရ်ြ်ဆိုင်းသွားချနိ်၌ အပြစ်ကျူးလွန်သူကုိ အဝါ 

ကတ်/အနီကတ် ပြသရမည်။ (ကစားသမားတစ်ဦးက သိသာထင်ရှားသည့် ဂိုးရရှိနိုင်မှု အခွင့်အဘရးဘကာင်းကုိ တား 

ဆီးသပြင့် ကစားသမားဘကာင်း မြီသသည့် အပြုအမူပြင့် သတိဘြးရမည်ပြစ်ပြီး၊ တိုက်စစ်အခွင့်အဘရးဘကာင်း 

ြျက်ပြယ်ဘစရန်ဘနှာင့်ယှက်ပခင်း သို့မဟုတ် ြျက်ပြယ်ဘစခဲလ့ျှင ်သတိဘြးစရာမလိုဘြ။ 

 အခွင့်သာမှုဘြးပခင်းကို ေုိင်လူကကီးများသည် (၁) ကကီးဘလးဘသာအပြစ်ကုိကျူးလွန်ပခင်း၊ (၂) ဆိုးသွမ်းရိုင်းြျ 

သည့် အပြုအမူကုိ ပြုမူပခင်း၊ (၃) ေုတယိအကကိမ် အဝါကတ်အပြခံရပခင်းတို့မှတစ်ြါး (သိသာထင်ရှားသည့် ဂိုးတစ် 

ဂိုးရရိှရန် ရှိဘနပခင်းမှအြ) အခွင့်သာမှုဘြးပခင်းကုိ မပြုသင့်ြါ။ ေုိင်လူကကီးသည ် ဘောလုံးကစားမှု ဘနာက်တစ ်

ကကိမရ်ြ်ဆိုင်းသွားချနိ်တွင် ထိုကစားသမားကို ထုတ်ြယ်ရမည်။ သ့ုိဘသာ်  ထိုကစားသမားသည ်ဘောလုံးကုိ ကစား 

ပခင်း၊ လုယူြျက်ထုတ်ပခင်း၊ တစ်ြက်ကစားသမားကုိ အဘနှာက်အယှက်ဘြးပခင်းပြုြါက ေိုင်လူကကီးသည် ကစားြွဲကုိ 

ရြ်ဆိုင်းပြီး ထိုကစားသမားကုိ ထုတ်ြယ်ကာ တစ်ဆင့်အလွတ်တည်ကန်ပခင်းပြင့် ပြန်လည်စတင် ကစားဘစရမည်။ 

(ထိုကစားသမားက ြိုမုိကကီးဘလးဘသာ အပြစ်ကိုကျူးလွန်ပခင်းမှအြ)။  

 ခုခံကစားသည့် ကစားသမားတစ်ဦးက တစ်ြက်မှ တိုက်စစ်ဆင်ကစားသူတစ်ဦးကုိ ြင်နယ်တီဧရိယာ အပြင် 

ေက်တွင် ဆွဲထားရာမှ ြင်နယ်တဧီရိယာအတွင်းသ့ုိ  ဘရာက်သညအ်ထိ ဆက်လက်ဆွဲထားလျှင်  ြင်နယ်တီ  

ကန်ပခင်း ပြင့်အပြစ်ဘြးရမည။် 

သတိဒပးရမည့်အပပစ်ကျူးလွန်မှုများ 

 ကစားသမားတစ်ဦးသည် ဘအာက်ြါအပြစ်များကုိ ကျူးလွန်လျှင် အဝါကတ်ပြ သတိဘြးရမည်။ 

 (၁) ဘောလုံးကစားမှု ပြန်လညစ်တင်ရန် ဘနှာင့်ဘနှး ကန့် ကာဘစပခင်း။ 
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 (၂) ကုိယ်နှုတ်အမူအယာပြင့် မဘကျနြ်ဘ ကာင်း ပြုမူဘပြာဆိုပခင်း။ 

(၃) ေုိင်လူကကီး၏ ခွင့်ပြုချက်မရေဲ ကစားကွင်းအတွင်းသ့ုိ ဝင်ဘရာက်ပခင်း၊ ပြန်လည်ဝင်ဘရာက်ပခင်း၊ က 

စားကွင်းမှ တမင်ရည်ရွယ်၍ ထွက်ခွာသွားပခင်း။ 

(၄) ဘထာင့်ကန်ဘော၊ အလွတ်တည်ကန်ဘောများ၊ြစ်သွင်းပခင်းများပြင့် ပြန်လညစ်တင်ကစားရမည့် အ 

ချနိ်များတွင် သတ်မှတထ်ားဘသာ အကွာအဘဝးတွင်ရှိဘနရန် မလိုက်နာပခင်း။(ဘထာင့်ကန်ဘော ၉.၁၅ 

မီတာ၊ အလွတ်တည်ကန်ဘောများ ၉.၁၅ မီတာ၊ ြစ်သွင်းဘော ၂ မီတာ) 

(၅) ဘောလုံးဥြဘေများကုိ အကကိမက်ကိမ်ကျူးလွန်ဘနပခင်း၊ (တိကျဘသာ အဘရအတွက် နှင့် ြုံသ န် သီး 

ပခား မရှိြါ)။ 

(၆) အားကစားသမား စိတ်ဓာတ်ကင်းမဲသ့ည့် အပြုအမူများ ပြုလုြ်ပခင်း။ 

(၇) ေုိင်လူကကီးများ ဗီေီယို ကည့်ရှုသည့်အခန်း (RRA)အတွင်းသုိ့ ဝင်ဘရာက်လာပခင်း။ 

(၈) ဗီေီယိအုကူေုိင်လူကကီး၏ (VAR)၏ တီဗီြနသ်ားပြင်ကို အလွန်အမင်း အချနိ် ကာပမင့်စွာ ကည့်ရှုပခင်း။ 

အရံကစားသမားတစ်ဦးနှင့် လူစားလဲပြင်းြံရပပီးသည့် ကစားသမားသည်ဒအာက်ပါပပစ်မှုများကုိ ကျူးလွန်

ပါကသတိဒပးရမည။် 

(၁) ဘောလုံးကစားမှု ပြန်လညစ်တင်ရန် ဘနှာင့် ဘနှးဘအာင် ပြုလုြ်ပခင်း။ 

(၂) ကုိယ်နှုတ်အမူအယာပြင့် မဘကျနြ်ဘ ကာင်း ပြုမူဘပြာဆိုပခင်း။ 

(၃) ေုိင်လူကကီး၏ ခွင့်ပြုချက်မရရိှေဲ ကစားကွင်းအတွင်းသ့ုိ ဝင်ဘရာက်လာပခင်း (သ့ုိမဟုတ်) ပြန်လည် 

ဝင်ဘရာက်ပခင်း။ 

(၄) အားကစားသမား စိတ်ဓာတ်ကင်းမဲသ့ည့် အပြုအမူများပြုမူပခင်း။ 

(၅) ေုိင်လူကကီးများ ဗီေီယို ကည့်ရှုသည့် အခန်း(RRA)သ့ုိ ဝင်ဘရာက်ပခင်း။ 

(၆) တီဗီအကူေုိင်လူကကီး၏ (VAR)၏ ြန်သားပြင်ကုိ အလွန်အမင်းအချနိ် ကာပမင့်စွာ ကည့်ရှုပခင်း။ 

သတိဘြးရမည့်ပြစ်ချက်တစ်ခုကုိ နီးကြ်စာွဆက်၍ ပြစ်ြွားဘစကာမူ၊ ထိုအပြစ်နှစ်ခုကုိ သီးပခားစီ အဝါကတ် 

နှစ်ခုအပြစ် သတိဘြးရမည။် ဥြမာ-ကစားသမားတစ်ဦးသည ် ေုိင်လူကကီး၏ ခွင့်ပြုချကမရေ ဲကစားကွင်းအတွင်းသ့ုိ 

ဝင်ဘရာက်လာပြီး မဆင်မပခင်ပြုမူသည့်အပြစ် (reckless tackle) (သ့ုိမဟုတ)် တိက်ုစစ်ဘကာင်းတစ်ရြ် ကစားလာ 

ပခင်း (Promising attack)အဘြါ် ပြစ်မှုတစ်ခု ကျူးလွန်ပခင်း (သ့ုိမဟုတ)် ဘောလုံးကုိ လက်ပြင့်ထိကုိင်ပခင်းပြုြါက 
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(၁) ေိုင်လူကကီး၏ ခွင့်ပြုချက်မရေဲ ကစားကွင်း အတွင်းဝင်ဘရာက်လာပခင်းအတွက် သီးပခားအဝါကတ်တစ်ခုနှင့် 

အခွင့် အဘရးဘကာင်းရှိဘနသည့် တိုက်စစ်ဆင်လာမှုအဘြါ် အပြစ်ကျူးလွန်ပခင်း၊ ဘောလုံးကုိ လက်ပြင့်ထိကုိင်ပခင်း 

အတွက် သီးပခားအဝါကတ်တစ်ခုပြင့် အ ဘရးယူရမည်။ 

 

အားကစားသမားဒကာင်းမပီသသည့်အပပုအမူများအတွက်သတိဒပးပြင်း 

အားကစားသမားတစ်ဦးအဘြါ် အားကစားသမားဘကာင်းမြီသသည့် အပြအမူပြင့် အဘရးယူရမည့် မတပူခား 

နားသည့် ြတဝ်န်းကျင် အဘပခအဘနများ များစွာရှိသည။် 

(၁) ေုိင်လူကကီးအား လိမ်လည်လှည့်ြျားလိုဘသာ သဘောပြင့်ေဏ်ရာအနာရဟန်ဘဆာင်ပခင်း၊ (သို့မဟုတ)် 

ပြစ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ပခင်းခံရသက့ဲသ့ုိ ဟန်ဘဆာင်ပခင်း၊၏ 

(၂) ကစားဘနစဉ်အတွင်း(သို့မဟုတ)် ေုိင်လူကကီး၏ ခွင့်ပြုချက်မရေဲ ဂိုးသမားနှင့် ဘနရာပခင်းလဲလှယ် က 

စားပခင်း။ (ဥပဒေ၃ကို ကည့်ပါ)။ 

(၃) တိက်ုရိုက်အလွတ်တည်ကန်ဘောပခင်းပြင့် အပြစ်ဘြးရမည့် အပြစ်ကျူးလွန်ပခင်းမှ တစ်ချက်ချက်ကုိ 

မဆင်မပခင်ပြုမူကစားပခင်း။ 

(၄) တစ်ြက်အသင်း၏ တိက်ုစစ်ဘကာင်းတစ်ရြ် ဆင်လာမှုအဘြါ် စွက်ြက်ပခင်း (သ့ုိမဟုတ်) တိုက်စစ် 

ဆင်ပခင်းမပြုနိုင်ဘစရန် ဘောလုံးကို လက်ပြင့်ထိကုိင်ပခင်း။ 

(၅) အလားအလာဘကာင် ဘနသည့် တိက်ုစစ်ကုိ စွက်ြက်ဘနှာက်ယှက်ပခင်း (သို့မဟုတ်) ရြ်ဆုိင်းသွားဘစ 

ရန် ပြစ်မှုတစ်ခုကျူးလွန်ပခင်းပြင့် ဟန့်တားပခင်း (ဘောလုံးကစားရန် အားထုတ်ပခင်းပြုရာတွင် 

အပြစ်တစ်စုံတစ်ရာဘ ကာင့် ေိုင်လူကကီးက ြင်နယ်တီကန်ရန်ခွင့်ပြုပခင်းမှအြ) 

(၆) တစ်ြက်အသင်း၏ သိသာဘသာဂိုးရရှိနိုင်မည့် အခွင့်အဘရးဘကာင်းကုိ ကစားရန် ရညရ်ွယ်ချက်ပြင့် 

ဥြဘေြါ ဟန့်တားကျူးလွန်မိပခင်းအတွက် ေုိင်လူကကီးက ြင်နယ်တပီြင့် အပြစ်ဘြးပခင်း။ 

(၇) ဂိုးတစ်ဂိုးရရှိရန်ကကိုးစားရာတွင် ဘောလုံးကုိလက်ပြင့် ထိကုိင်ပခင်း (ကကိုးစားမှုသည ်ဘအာင်ပမင်သည် 

ပြစ်ဘစ၊ မဘအာင်ပမင်သည်ပြစ်ဘစ (သ့ုိမဟုတ)် ဂိုးတစ်ဂိုးကုိ ကာကွယ်ရာတွင် မဘအာင်ပမင်ဘသာ 

ကကိုးစားမှု)။ 

(၈) ကစားကွင်းဘြါ်တွင် တရားမဝင်စည်းများ ဘရးဆွဲပခင်း။ 

(၉) ကစားကွင်းမှ ထွက်ခွာရန် ေုိင်လူကကီး၏ ခွင့်ပြုချက်ရရိှပြီးဘနာက် ဘောလုံးကုိ ဆက်လက်ကစား 

ပခင်း။ 

(၁၀) ကစားြွအဲဘြါ် ဘလးစားမှုကုိ နည်းြါးသည့် အပြုအမူကုိ ပြသပခင်း။ 
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(၁၁) ဂိုးသမားထံသ့ုိ တမင်ရည်ရွယ်လှည့ြ်ျားသည့်သဘောပြင့် ဥြ ဘေကုိ ချ ို းဘြာက်၍ ဦးဘခါင်း၊ ရင်ေက်၊ 

ေူးတို့ပြင့် အကွက်ဆင၍် ပြန်ဘြးပခင်း (အလွတ်တည်ကန်ဘောများ သ့ုိမဟုတ် ဂိုးမှတည် 

ကန်ဘောများ အြါအဝင်) ဂုိးသမားက သူ၏လက်ပြင့် ဘောလုံးကို ထိမိသညပ်ြစ်ဘစ၊ မထိမိ 

သညပ်ြစ်ဘစ။ အကယ်၍ တမင်ရည်ရွယ်လှည့်ြျားသည့်သဘောပြင့် ဥြ ဘေကုိ ချ ို းဘြာက်ပခင်းအား 

ဂိုးသမားမှစတင်ခဲ့လျှင် ဂိုးသမားအားအဝါကတ်ပြသရမည်။ 

(၁၂) ပြိုင်ြွဲကစားဘနစဉ် (သ့ုိမဟုတ)် ပြန်လည်စတင်ကစားဘနချနိ်တွင် တစ်ြက်အသင်းမှ ကစားသမား 

ကုိ နှုတ်ပြင့်ဘပြာဆိုဘနှာက်ယှက်ပခင်း။ 

ဂိုးတစ်ဂိုးသွင်းယူပပီးဒနာက်ဒအာင်ပွဲြံပြင်း 

 ကစားသမားတစ်ဦးသည် ဂိုးသွင်းလိုက်ပြီးဘနာက် ဘအာင်ြွဲခံပခင်းကို ပြုလုြ်နိုင်သည။် သ့ုိဘသာ် ထိုသ့ုိ ဘအာင် 

ြွခဲံပခင်းသည် လိုအြ်သညထ်က ် အလွန်အ ကူးမပြစ်ဘစရ၊၊ သ့ုိဘသာ် ေဲဘလးကကွက်မျ ို းက့ဲသ့ုိ ဘအာင်ြွဲခံ ပခင်း 

မျ ို းသည ်အလွန်အချနိ်ပြုန်းတီးရာဘရာက်သပြင့် ေိုင်လူကကီးက ထိုကိစ္စမျ ို းကို အားမဘြးရ။ 

 ဘအာင်ြွဲခံရန် ကစားကွင်းမှ ထွက်ခွာသွားပခင်းသည် သတိဘြးရမည့် အပြစ်ကျူးလွန်မှုမဟုတြ်ါ။ သုိ့ဘသာ် 

ထိုကစားသမားများသည် ကစားကွင်းအတွင်းသို့ ဘစာနိင်ုသမျှ ဘစာဘစာပြန်ဝင်လာရန် လိုအြ်သည။် 

 ကစားသမားတစ်ဦးသည ် ဘအာင်ြွဲခံရာတွင် ဘအာက်ြါအချက်များကုိ ကျူးလွန်လျှင ် သူသွင်းလိုက်သည့် ဂိုး 

ကုိ ခွင့်မပြုဘစကာမူ ၎င်းအားသတိဘြးရမည်။ 

(၁) ဂိုးသွင်းအပြီး ဘအာင်ြွဲခံရာတင်ွ ကစားကွင်းနှင့်ြရိတ်သတ်အ ကား ကာရံထားသည့် စည်းရိုးကို 

ဘကျာ် တက်ပခင်းပြင့် လုံခခုံဘရးအတွက် ထိခိုက်နိုင်သည့် အပြုအမူကုိ ပြုလုြ်လျှင်၊  

(၂) ေုိင်လူကကီးက ထိုကစားသမား၏ ဘအာင်ြွဲခံမှု ဘပခဟန်လကဟ်န် အမူအယာသည ် တစ်ြက်အသင်း 

အား ြျက်ရယ်ပြုရာ ဘရာက်ဘစဘအာင် (သုိ့မဟုတ)် ဘေါသထွက်ဘစဘသာ လှုံ့ဘဆာ်ရာ ဘရာက်သညဟ်ု 

ယူဆလျှင၊် 

(၃) သူ၏ဦးဘခါင်း (သ့ုိမဟုတ)် မျက်နှာကုိ မျက်နှာြံုးပြင့်ပြစ်ဘစ (သ့ုိမဟုတ)် အလားတူ အရာဝတ္ထုပြင့် 

ြုးံ အုြထ်ားလျှင် (ေဏ်ရာရရိှပခင်းမရှိဘအာင် ကာကွယ်ရန်အတွက် မူလကြင် ေိုင်လူကကီးက 

ခွင့်ပြုထား ဘသာ အပခားအသံုးအဘဆာင်များ မြါဝင်ြါ)။ 

(၄) ဂျာစီ (သ့ုိမဟုတ)် ရှြ်အကကျကုိချွတ်လျှင် (သ့ုိမဟုတ)် ဂျာစီပြင့် ဦးဘခါင်းကုိြုံးအုြ်ခဲ့လျှင်၊ 

ကစားပွပဲပန်လည်စတင်ရန်ဒနှာင့်ဒနှးဒအာင်ပပုလုပ်ပြင်း 

 ဘအာက်ြါအချက်များပြင့် ကစားြွပဲြန်လည်စတင် ဘနှာင့်ဘနှးဘအာင်ပြုသည့် ကစားသမားများအား 

ေုိင်လူကကီး သည ်အဝါကတ်ပြ သတိဘြးရမည်။ 

(၁) ြစ်သွင်းဘော ြစ်သွင်းရန်ဘနရာယူပြီး ြစ်သွင်းရန်အသင့်ပြစ်ဘနပြီးမှ ရုတ်တရက်ဘောလုံးကုိ လွှတ် 

ချ၍  မိမိအသင်းသားတစ်ဦးအား ြစ်သွင်းဘစပခင်း၊ 
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(၂) လူစားလဲလှယ်ချနိ်တွင် လူစားလဲပခင်းခံရသည့် ကစားသမားသည ် ကစားကွင်းအတွင်းမှ အလွန်ဘနှး 

ဘကွးစွာ ထွက်ခွာပခင်း၊ 

(၃) ကစားြွဲပြန်လညစ်တင်ရန် အလွန်အမင်းအချနိ်ဆွဲပခင်း၊ (ြစ်သွင်းဘော၊ အလွတ်တည်ကန်ဘောများ 

ကန်ချနိ်စသည်----)။ 

(၄) ေုိင်လူကကီးကကစားြွဲကုိ ရြ်ဆိုင်းလိုက်ချနိ်တွင် ဘောလုံးကုိ အဘဝးသ့ုိကန်ပခင်း၊ အဘဝးသ့ုိ ယူဘဆာင် 

သွားပခင်း (သ့ုိမဟုတ)် ဘောလုံးကို တမင်တကာထိကုိင်၍ ထိြ်တုိက်ရန်ဘစာင်ဘအာင် လှုံ့ဘဆာ်မှု 

ပြုပခင်း။ 

(၅) အလွတ်တည်ကန်ဘော ကန်ချနိ်တွင် ေုိင်လူကကီးက ပြန်ကန်ခိုင်းဘစရန်ဟူဘသာ တစ်ခုတည်းဘသာ 

ရညရ်ွယ်ချက်ပြင့် တမင်တကာ ဘနရာမှား၍ တညပ်ခင်း။ 

ကစားကွင်းမှေုတ်ပယ်ရမည့်ပပစ်ြျက်များ 

 ကစားသမား၊ အရံကစားသမား၊ လူစားလဲပခင်းခံရပြီးသည့် ကစားသမားတို့သည ် ဘအာက်ြါအပြစ်များကုိ 

ကျူးလွန်ြါက အနီကတ်ပြ၍ ကစားကွင်းမှ ထုတ်ြယ်ရမည်။ 

(၁) တစ်ြက်အသင်းမှ ရှင်းလငး်ပြတ်သားစွာ ဂိုးရရှိနိုင်မည့် အခွင့်အဘရးဘကာင်းကုိ ြျက်ပြယ်ဘစရန် 

ဘောလုံးကုိ လက်ပြင့် တမင်ကိုင်တယွ်ပခင်း၊ (ဂိုးသမားသည ် မိမိ၏ ြင်နယ်တီဧရိယာအတွင်း 

ဘောလုံးကုိ ြမ်းယူပခင်းမှအြ)။  

(၂) တစ်ြက်အသင်းမှ ရှင်းလငး်ပြတ်သားစွာ ဂိုးရရှိနိုင်မည့် အခွင့်အဘရးဘကာင်းကုိ ရရိှပြီး၊ တိုက်စစ်ဆင် 

လာပခင်းကုိ ြျက်ပြယ်ဘစရန်အတွက် အလွတ်တည်ကန်ပခင်းများပြင့် အပြစ်ဘြးနိုင်သည့် ပြစ်ချက် 

တစ်ခုကုိ ကျူးလွန်ပခင်း (ဘအာက်ြါအချက်များမှအြ)။ 

(၃) ကကီးဘလးဘသာ ပြစ်မှုကုိ ကျူးလွန်ပခင်း (Serious Foul Play) 

(၄) တစ်ဦးတစ်ဘယာက်ကုိ ြါးစြ်ပြင့် ကုိက်ပခင်း (သို့မဟုတ်)တံဘတွးပြင့် ဘထွးပခင်း။ 

(၅) ဆိုးသွမး် ရိုင်းပြသည့်အပြုအမူကုိ (Violent Conduct)ကျူးလွန်ပခင်း။ 

(၆) ဥြဘေချ ို းဘြာက်ပခင်း၊ ဘစာ်ကားပခင်း၊ ဆဲဘရးတိင်ုးထွာပခင်း၊ ကုိယ်လက်အမူအယာပြင့် ပြုမူဘပြာဆို 

ပခင်း။ 

(၇) ကစားြွတဲစ်ြွအဲတွင်း ေုတိယအကကိမအ်ပြစ် အဝါကတ်အပြခံရပခင်း။ 

(၈) ဗီေီယိပုြသသည့်အခန်း(VOR) အတွင်းသ့ုိ ဝင်ဘရာက်ပခင်း။ 

ကစားသမားတစ်ဦး၊ အရံကစားသမားတစ်ဦး၊ လူစားလဲပခင်းခံရပြီးသည့် ကစားသမားတစ်ဦးသည် အနီကတ် 

ပြသ၍ ထုတ်ြယ်ပခင်းခံရြါက ကစားကွင်းအနီးြတ်ဝန်းကျင်တင်ွပြစ်ဘစ၊ နညး်စနစ်ဧရိယာတွင်ပြစ်ဘစ ဘနထိုင်ခွင့် 

မရှိြါ။ 
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ဂိုးတစ်ဂိုး(သ့ုိမဟုတ)်ဂိုးရရိှနိုင်မည့်အြွင့်အဒရးဒကာင်းတစ်ရပ်ကုိတားဆီးပြင်း 

ဂိုးတစ်ဂိုး (သ့ုိမဟုတ)် ဂိုးရရိှနိုင်မည့်အခွင့်အဘရးဘကာင်းတစ်ရြ်ကုိ တားဆီးသည့်အဘနပြင့် ကစားသမား 

တစ်ဦးက ဘောလုံးကုိ လကပ်ြင့်ထိကုိင်သည့်အပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့လျှင ် ထိုထိကိုင်သည့်ဘနရာမှဘန၍ ၎င်းအား ကစား 

ကွင်းမှ ထုတ်ြယရ်မည်။ 

ကစားသးမားတစ်ဦးသည် ၎င်း၏ပြိုင်ေက်ကစားသမားတစ်ဦးအဘြါ်တွင် ဂိုးတစ်ဂိုး (သ့ုိမဟုတ)် ဂိုးရရှိနိုင် 

မည့် အခွင့်အဘရးဘကာင်း တစ်ရြ်ကုိ မိမိ၏ ြင်နယ်တီဧရိယာအတွင်း လက်ပြင့်တားဆီးသည့်ပြစ်မှုကို ကျူးလွန်ြါ 

က ၎င်းအား ြင်နယ်တီကန်ပခင်းပြင့် အပြစ်ဘြးရမည်။ 

(က) အကယ်၍ ဘောလုံးကစားရန်အတွက် ပြုမူပခင်းပြစ်ြါက  ၎င်းအား အဝါကတ်ပြ သတိဘြးရမည်။ 

( ခ) အပခားဘသာအဘ ကာင်းအချက်များပြစ်ြါက (ဥြမာ- တစ်ြက်ကစားသမားကုိ ြက်ထားပခင်း၊ 

ဆွဲထား ပခင်း၊ တွန်းပခင်း၊ ဘောလုံးကစားရန် မပြစ်နိုင်သည့်အဘနအထားမျ ို း စသည်---) တို့ကုိ 

ကျူးလွန်ြါက ထိုကျူးလွန်သူက အနီကတ်ပြ၍ ထုတ်ြယ်ရမည်။ 

ကစားသမား၊ ထုတ်ြယပ်ခင်းခံရသည့် ကစားသမား၊ အရံကစားသမား၊ လူစားလဲပခင်း ခံရပြီးသည့် ကစား 

သမားသည ် လိုအြ်ဘသာ ေုိင်လူကကီး၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိေဲ ကစားကွင်းအတွင်းသ့ုိ ဝင်ဘရာက်လာပြီး ကစားဘနမှုနှင့် 

ကစားဘနသည့်ဂိုးရရှိနိုင်မည့် အခွင့်အဘရးဘကာင်း တစ်ရြ်ကုိ လကပ်ြင့်တားဆီးသည့် ပြစ်မှုကုိ ကျူးလွန်သူအား 

ထုတ်ြယရ်မည့်ပြစ်ချက်ကုိ ကျူးလွန်သူအပြစ် သတ်မှတ၍် အနီကတ်ပြထုတြ်ယ်ရမည်။ 

ေုိင်လူကကီးသည ်ဘအာက်ြါအဘနအထားမျ ို းကုိလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ 

(က) ပြစ်မှုကျူးလွန်သည့်ဘနရာနှင့် ဂိုးတိုင်တညရ်ှိရာအကွာအဘဝး 

( ခ) ဘောလုံးကစားဘနမှု၏ ဦးတညရ်ာလမ်းဘ ကာင်း 

( ဂ) ဘောလုံးကုိ ရယူထားပခင်း (သ့ုိမဟုတ)် ဘောလုံးကုိ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန် ပြစ်နိင်ုသည့် 

အဘနအထား 

(ဃ) ခုခံကာကွယ်သည့် ကစားသမားများ အဘရအတွက်နှင့် ၎င်းတို့ရှိဘနသည့် အဘနအထား 
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ကကီးဒလးဒသာပပစ်မှုကုိကျူးလွန်ကစားပြင်း(Serious Foul Play) 

 ကစားသမားတစ်ဦးသည် ဘပခပြင့်လုယူကစား (Tackle) သညပ်ြစ်ဘစ၊ အပခားဘသာ ကုိယ်အဂဂါအစိတ်အြိုင်း 

များပြင့် လုယူကစားသည် (Challenge)ပြစ်ဘစ၊ တစ်ြက်အသင်းမှ ကစားသမားတစ်ဦး၏ လုံခခုံမှုကို ထိခိုက်ဘစ 

ဘလာက်ဘအာင် ကစားပခင်း၊ လိုအြ်သည့်အင်အားထက် အလွန်အကျွသံုံးစွဲ၍ ကစားပခင်း(သ့ုိမဟုတ)် ရက်စက် ကမ်း 

 ကုတ်စွာ ကစားပခင်းပြုြါက ကကီးဘလးဘသာပြစ်မှုကို ကျူးလွန်ကစားပခင်းြင်ပြစ်သည။် 

 မည်သည့်ကစားသမားမဆို ပြိုင်ေက်ကစားသမားတစ်ဦးဆီသ့ုိ ဘောလုံးကုိရယူရန် လုယူကစားရာတငွ် 

ဘရှ့မှဘန၍ ပြစ်ဘစ၊ ဘေးမှဘန၍ပြစ်ဘစ၊ ဘနာက်မှဘန၍ပြစ်ဘစ၊ ဘပခတစ်ဘချာင်း (သ့ုိမဟုတ)် ဘပခနှစ်ဘချာင်းပြင့် လိုအြ် 

သညထ်က် အင်အားကုိ ြိုမိသံုုးစွဲ၍ တစ်ြက်အသင်းသား၏ လုံခခုံဘရးကို ြျက်ပြားဘစသည့် (အန္တရာယ်ပြစ် ဘစသည့်) 

လုယူြျက်ထုတ်ပခင်းမျ ို းကုိ ကကီးဘလးဘသာ ပြစ်မှုကို ကျူးလွန်ကစားပခင်းအပြစ် သတ်မှတရ်မည်။ 

 

 

ဆိုးသမွ်းရိုင်းပျသည့်အပပုအမူကုိပပုမပူြင်း(Violent Conduct) 

 ဆိုးသွမး်ရိုင်းြျသည့် အပြုအမူကုိ ပြုမူပခင်းဆိုသညမ်ှာ ကစားသမားတစ်ဦးသည ် ဘောလုံးကုိ ရယူ ကစား 

ပခင်း မပြုသည့်အချနိ်တွင် ပြိုင်ေက်ကစားသမားတစ်ဦးအဘြါ် လိုအြ်သည့် အင်အားထက် အလွန်အကျွသံုံးစွဲ၍ 

ြျက်ထုတ်ပခင်း(သ့ုိမဟုတ)် ြျက်ထုတ်ရန်ကကိုးစားပခင်း (သ့ုိမဟုတ)် ရက်စက် ကမ်း ကုတ်စွာပြုမူလျှင် ဤအပြစ်ကုိ 

ကျူးလွန်ပခင်းြင်ပြစ်သည။် ထို့ပြင် ၎င်းသည် မိမိအသင်းမှ ကစားဘြာ်တစ်ဦးကုိ ပြစ်ဘစ၊ အသင်း၏တာဝန်ရှိသူများ၊ 

ေုိင်လူကကီးများ၊ ြွဲ ကည့်ြရိတ်သတ်များနှင့် အပခားဘသာ ြုဂ္ဂို လ်တစ်ဦးတစ်ဘယာက်ကုိ ကိုယ်ခန္ဓာပခင်း ထိခိုက် ၍ 

ပြစ်ဘစ ၊ မထိခိုက်၍ ပြစ်ဘစ ကျူးလွန်ပခင်းပြစ်ြါက ဤအပြစ်ကုိ ကျူးလွန်ပခင်းအပြစ်ပြင့်ြင် ဆုံးပြတ်ပခင်းပြုရမည်။ 

 ထို့ပြင်ကစားသမားတစ်ဦးသည ် ဘောလုံးကုိ လုယူကစားပခင်း မပြုသည့်အချနိ်တွင် ပြိုင်ေက်ကစားသမား 

တစ်ဦး (သ့ုိမဟုတ)် အပခားမည်သူတစ်ဦးတစ်ဘယာက်ကုိမျှပြစ်ဘစ ၊ ဦးဘခါင်း (သ့ုိမဟုတ)်မျက်နှာဘြါ်၌ လက ် (သို့မ 

ဟုတ)် လကဘ်မာင်းတို့ပြင့် တမင်ရည်ရွယ်၍ ထိုးရိုက်ခဲ့လျှင် (အကယ်၍ ထိုသ့ုိပြုလုြ်ရာတွင် အင်အားကုိ မပြစ် စ 

ဘလာက်သာ သံုးစွဲသည်မှအြ) ဆုိးသွမ်းရိုင်းြျသည့် အပြုအမူကုိ ကျူးလွန်ပခင်းအပြစ် သတ်မှတ်ရမည။် 

အသင်း၏တာဝန်ရိှသူများ 

 အပြစ်တစ်ခုကုိ ကျူးလွန်ရာတင်ွ အပြစ်ကျူးလွန်သူကုိ တိကျစွာ ဘြာ်ပြနိုင်ပခင်းမရှိြါက နည်းစနစ်ဧရိယာ 

အတွင်းရှိ နည်းပြချုြသ်ည် အပြစ်ဘြးပခင်းကုိ ခံရမည်။ (အပြစ်ဘြးရမည်)။ 

သတိဒပးပြင်း(Warning) 
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 ဘအာက်ြါအပြစ်ကျူးလွန်မှုများသည် သတိဘြးရမည့် ပြစ်ဘလ့ပြစ်ထရှိဘသာ အပြစ်များပြစ်သည။် အပြစ် 

များကုိ ထြ်ခါထြ်ခါပြုလုြ်ပခင်း (သ့ုိမဟုတ)် အရှက်မဲ့စွာပြုလုြ်ပခင်းများကုိ သတိဘြးပခင်း၊ ထုတ်ြယ်ပခင်းများပြင့် 

အပြစ်ဘြးရမည်။ 

(၁) ဘလးစားသမှုပြု၍ ထိြ်တိက်ုရငဆ်ိုင်ပခင်း မပြုသည့် အပြုအမူမျ ို းပြင့် ကစားကွင်းအတွင်းသ့ုိဝင် 

ဘရာက်ပခင်း။ 

(၂) တာဝန်ကျေိုင်လူကကီးတစ်ဦးဦးပြင့် ြူးဘြါင်းဘဆာင်ရွက်ရန်ြျက်ကွက်ပခင်း၊ (ဥြမာ- လကဘ်ထာက် 

ေုိင် လူကကီး (သ့ုိမဟုတ)် စတုတ္ထတာဝန်ရှိေုိင်လူကကီးတို့၏ ညွှန် ကားချက်များကုိ မလိုက်နာပခင်း။ 

(၃) ဆုံးပြတခ်ျက်တစ်ခုကုိ (စကားပြင့်ပြစ်ဘစ၊ အမူအယာပြင့်ပြစ်ဘစ) ဘသးငယ်/အဆင့်နှိမ့်သည့် သ 

ဘော၊ မတူညီမှုပြသပခင်း။ 

(၄) အပခားဘသာပြစ်မှုများကုိ ကျူးလွန်ပခင်းမရှိဘသာ်လညး် နညး်စနစ်ဧရိယာမှ မ ကာခဏထွက် ခွာပခင်း။ 

သတိဒပးပြင်း(Caution) 

 ဘအာက်ြါအချက်များသည် သတိဘြးရမည့် အချက်များတွင် ြါဝင်သည။် (အဘရအတွက် ကန့်သတ်မှုမရှိ) 

 (၁) မိမိအသင်း၏နည်းစနစ်ဧရိယာကုိ သိသာစွာနှင့် အကကိမ်ကကိမ်ဘလးစားမှုမပြသပခင်း။ 

 (၂) မိမိအသင်းမှ ပြန်လညစ်တင်ကစားရန် ဘနှာင့်ဘနှးဘစပခင်း၊၊ 

(၃) ပြိုင်ေက်အသင်း၏ နည်းစနစ်ဧရိယာအတွင်းသ့ုိ (ထိြ်တုိက်ရငဆ်ိုင်မည့်အပြုအမူမျ ို းမပြုေဲ) တမင် 

ဝင်ဘရာက်ပခင်း။ 

(၄) မဘကျနြ်ဘ ကာင်း နှုတ်အားပြင့်ပြစ်ဘစ၊ ကုိယ်လက်အမူအယာများပြင့်ပြစ်ဘစ ပြသပခင်း။ 

 (က) ဘသာက်ဘရေးူများနှင့် အပခားအရာဝတ္ထုများပြင့် ြစ်ဘြါက်ပခင်း၊ ဘပခပြင့်ကန်ပခင်း။ 

( ခ) တာဝန်ကျေိုင်လူကကီး (များ) အဘြါ် မဘလးစားသည့်အမူအယာများ သိသာစွာပြုမူပခင်း (ဥြ 

မာ-ဘစာင်းချတိ်ဘပြာဆိုပခင်း၊ လကခ်ုြ်တီးပခင်း)။ 

(၅) ေုိင်လူကကီးများက ဗီေီယိ ုကည့်ရှုသည့်အခန်း (RRA) တွင်းသုိ့ ဝင်ဘရာက်ပခင်း။ 

(၆) အဝါကတ်/အနီကတ်ပြသပခင်းများအတွက် ကုိယ်ဟန်အမူအယာပြင့် မဘကျနြ်ဘ ကာင်း လွန်ကဲစွာ 

အကကိမက်ကိမ်ပြုလုြ်ပြသပခင်း။ 
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(၇)  VAR (Video Assistant Referee)ကုိ ပြန်လည ်ကည့်ရှုရာတင်ွ တီဗီကုိ အချနိ် ကာပမင့်စွာ  ကည့်ရှု 

ပခင်း။ 

(၈) ဘပခဟန်လက်ဟန် အမူအယာများပြသပခင်း၊ ပငင်းခုံပခင်း၊ နှိုးဆွဘစဘသာ အမူအယာများပြသပခင်း။ 

(၉) လကခ်ံနိုင်ြယွ်မရှိသည့် အပြုအမူများကို အကကိမ်ကကိမ်ပြုလုြ်ပခင်း၊ (သတိဘြးပြီးပြစ်သည့် ပြစ်မှု များ 

ကုိ ထြ်မံပြုလုြ်ပခင်းအြါအဝင်) 

(၁၀) ကစားြွအဲဘြါ် ဘလးစားဂရုပြုမှု နည်းြါးစွာပြသပခင်း။ 

၃၊၊ ေုတ်ပယ်ပြငး်(Sending - Off) 

ထုတ်ြယရ်မည့်ပြစ်ချက်များတွင် ဘအာက်ြါအချက်များြါဝင်သည။် (သ့ုိဘသာ် အဘရအတွက်အတိအကျ မရိှ 

ြါ)။ 

(၁) ပြိုင်ေက်အသင်းက ဘောလုံးပြန်လညစ်တင်ကစားရန် ဘနှာင့်ဘနှးဘစပခင်း၊ (ဥြမာ-ဘောလုံးကုိ ကိုင် 

ထားပခင်း၊ ဘောလုံးကုိ အဘဝးသ့ုိ ကန်ြစ်ပခင်း၊ ကစားသမားတစ်ဦး၏ လှုြ်ရှားမှုကုိ ြိတဆ်ို့ဟန့် 

တားပခင်း။ 

(၂) နည်းစနစ်ဧရိယာမှ တမင်ထွက်ခွာသွားပခင်း။ 

 (က) တာဝန်ကျေိုင်လူကကီးတစ်ဦးအဘြါ် မဘကျနြ်ဘ ကာင်း ပြသပခင်းနှင့် ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ရန်။ 

 ( ခ) ပငင်းခုံပခင်းနှင့် ဆူြရူန်နှိုးဆွဘသာ အပြုအမူပြုလုြ်ပခင်း။ 

(၃) ပြိုင်ေက်အသင်း၏ နည်းစနစ်ဧရိယာအတွင်းသ့ုိ ရန်လိုစွာနှင့် ထိြ်တုိက်ရင်ဆိုင်မည့် အပြုအမူများ 

ပြင့် ဝင်ဘရာက်ပခင်း။ 

(၄) ဘောလုံးကွင်းထဲသို့ အရာဝတ္ထုတစ်ခုပြင့် တမင်ြစ်သွင်းပခင်း၊ ကန်သွင်းပခင်း။ 

(၅) ကစားကွင်းအတွင်းသို့ -  

(က) တာဝန်ကျေိုင်လူကကီးတစ်ဦးအား ရင်ဆိုင်ရန်ဘတွ့ပခင်း၊ (ကစားချနိ်ဝက် သ့ုိမဟုတ် အချနိ်ပြည့် 

တွင် အြါအဝင်)။ 

( ခ) ကစားြွဲကစားဘနပခင်း၊ ပြိုင်ေက်အသင်းမှ ကစားသမား (သ့ုိမဟုတ)် တာဝန်ကျေိုင်လူကကီး 

အဘြါ်ဝင်ဘရာက်စွက်ြက်ဘနှာက်ယှက်ပခင်း။ 

 (၆) ဗီေီယိပုြခန်း (Video Operation Room)အတွင်းသ့ုိ ဝင်ဘရာက်ပခင်း။ 
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(၇) ကုိယ်ကာယပြင့်ပြစ်ဘစ၊ ရန်လိုပခင်းပြင့်ပြစ်ဘစ (တံဘတွးပြင့်ဘထွးပခင်း၊ ြါးစြ်ပြင့် ကုိက်ပခင်းအြါအ 

ဝင်) ပြိုင်ေက်ကစားသမား၊ အရံကစားသမား၊ အသင်း၏တာဝန်ရှိသူ၊ တာဝန်ကျေိုင်လူကကီး၊ ြွ ဲကည့် 

ြရိတ်သတ ် နှင့် အပခားဘသာ ြုဂ္ဂို လ်များ။ (ဥြမာ-ဘောလုံးဘကာက်သည့် ဘယာကဂျား ကဘလး/ 

မိနး်ကဘလး၊ လုံခခုံဘရး၊ ပြိုင်ြွဲကျင်းြဘရးတာဝန်ရှိသူ စသည့် တစ်ဦးဦးအဘြါ် ပြုမူလျှင်။ 

(၈) ကစားြွတဲစ်ြွအဲတွင်း ေုတိယအကကိမ ်အဝါကတ်ပြား (အဝါနှစ်ကကိမ်)ပြခဲ့ရလျှင်။ 

(၉) တိက်ုခိုက်ပခင်း၊ ဘစာ်ကားပခင်း၊ ဆဲဘရးတိုင်းထွာပခင်း၊ ဘပခလက်အမူအယာပြင့် ဘပြာဆိုပခင်း။ 

(၁၀) တရားမဝင်သည့် လျှြ်စစ်ြစ္စည်း (သို့မဟုတ)် ဆက်သွယ်ဘရးကိရိယာများနှင့် မသင့်ဘလျာ်ဘသာ 

အပြု အမူပြုလုြ်သုံးစွဲပခင်း။ 

(၁၁) ဆိုးသွမး်ရိုင်းြျဘသာ အပြုအမူကုိ ပြုမူပခင်း (Violent Conduct) 

အရာဝတ္ထုတစ်ခု (သ့ုိမဟုတ်) ဘောလုံးပြင့် ြစ်ဘြါက်သည့်အပြစ်ကျူးလွန်မှုများ 

 အထကြ်ါကိစ္စနှင့်ြတ်သက်သည့် ကိစ္စရြ်အားလုံးတို့တင်ွ ေုိင်လူကကီးသည ် သင့်ဘတာ်သည့် စညး်ကမ်းြိင်ုး 

ဆိုင်ရာ ဥြဘေများပြင့်အဘရးယူရမည်။ 

(၁) မဆင်မပခင်ပြုမူကစားပခင်း(reckless)အပြစ်ကျူးလွန်သည့် 

ကစားသမားကိုအားကစားသမားဘကာင်း မြီသသည့် အပြုအမူအပြစ် (unsporting 

behoviour)ပြင့် အဝါကတ်ပြ သတိဘြးရန်၊၊ 

(၂) လိုအြ်သည့်အင်အားထက်ြိမုိအုသံုးပြုပခင်း (using excessive force)ကုိ အပြစ်ကျူးလွန်သည့် 

ကစား သမားအား ဆိုးသွမ်းရိုင်းြျသည့် အပြုအမူ (Violent Conduct)အပြစ် သတ်မှတ၍် ကစား 

ကွင်းမှ ထုတ်ြယရ်မည်။ 

၄။ ပြစ်မှုများနှင့်မလိုလားအြ်ဘသာ ကိုယ်နှုတ်အမူအယာများပြင့် ကျူးလွန်ပြီးဘနာက် ကစားြွဲကုိပြန်လည် 

စတင်ပခင်း။  

(၁) အကယ်၍ ဘောလံးကစားမှုရြ်ဆိုင်းသွားပြီးပြစ်ြါက ကစားြွဲကုိ ပြီးခဲ့ဘသာ ဆုံးပြတခ်ျက်အတိုင်း 

ပြန်လညစ်တင်ကစားရန်။ 

(၂) အကယ်၍ ဘောလုံးကစားမှုအထဘပမာက်ဘနဆဲအချနိ်တွင် ကစားသမားတစ်ဦးသည ် ကစားကွင်း 

အတွင်း၌ ကုိယ်ကာယပြင့်ထိခိုက်မဘိသာအပြစ် ကုိကျူးလွန်ြါက- 
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(က) ပြိုင်ေက်ကစားသမားတစ်ဦးအဘြါ် ကျူးလွန်ြါက တစ်ဆင့်အလွတ်တည်ကန်ပခင်း (သုိ့မ 

ဟုတ)်တိက်ုရိုက်အလွတ်တည်ကန်ပခင်း(သ့ုိမဟုတ)်ြင်နယ်တကီန်ပခင်းပြင့်အပြစ် 

ဘြးရမည်။ 

( ခ) မိမိအသင်း၏ ကစားသမား  ၊အရံကစားသမား၊လူစားလဲပခင်းခံရပြီးသည့် ကစားသမား၊ 

ထုတ ် ြယ်ပခင်းခံရသည့် ကစားသမား၊ အသင်း၏တာဝန်ရှိသူ၊ တာဝန်ကျေိုင်လူကကီး 

တစ်ဦးအဘြါ် ကျူးလွန်ပခင်းပြစ်ြါက၊ တိုက်ရိုက်အလွတ်တည်ကန်ပခင်း၊ ြင်နယ်တီကန်ပခင်း 

ပြင့် အပြစ် ဘြးရမည်။ 

 နှုတ်အားပြင့်ကျူးလွန်သည့်အပြစ်မျ ို းအားလုံးကုိ တစ်ဆင့်အလွတတ်ညက်န်ပခင်းပြင့်အပြစ်ဘြးရမည်။ 

ကစားသမားတစ်ဦးမှ ပြင်ြြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအား ကစားကွင်းအတွင်း သ့ုိမဟုတ် ကစားကွင်းအတွင်း၌ 

ပြစ်မှုကျုးလွန်ခဲ့၍ ကစားြွအဲားရြ်ဆိုင်းခဲ့လျှင်၊ ဘပမချဘောပြင့်ပြန်လညစ်တင်ကစားဘစရမည် 

(ေုိင်လူကကီး၏ခွင့်ပြုချက် မရေ ဲ ကစား ကွင်း ပြင်ြထွက်ခွာသွား၍ 

အလွတ်တည်ကန်ဘောသတ်မှတဘ်ြးသညမ်ှလွ၍ဲ) 

 အကယ်၍ ဘောလုံးကစားဘနဆဲအချနိ်တွင်- 

(၁) ကစားသမားတစ်ဦးသည ် တာဝန်ကျေိုင်လူကကီးတစ်ဦးအဘြါ် (သို့မဟုတ)် တစ်ြက်အသင်းမှ ကစား 

သမား၊ အရံကစားသမား၊ လူစားလဲပခင်းခံရပြီးသည့် ကစားသမား၊ ထုတ်ြယပ်ခင်းခံရသည့် ကစား 

သမား၊ အသင်း၏တာဝန်ရှိသူတို့ကို ကစားကွင်းပြင်ြတွင် အပြစ်ကျူးလွန်ပခင်းတစ်ရြ်ကုိ ကျူးလွန် 

ြါက- 

(၂) အရံကစားသမား၊လူစားလဲပခင်းခံရပြီးသည့် ကစားသမား၊ ထုတ်ြယ်ပခင်းခံရသည့်ကစားသမား (သို့မ 

ဟုတ)် အသင်း၏တာဝန်ရှိသူက တစ်ြက်အသင်းမှ ကစားသမားကို ဘနှာက်ယှက်စွက်ြက်ပခင်း တာ 

ဝန်ကျေိုင်လူကကီးတစ်ဦးကုိ ကစားကွင်းပြင်ြတင်ွ အပြစ်တစ်ခုကျူးလွန်ြါက- 

ကစားြွဲ နယ်နိမိတ်စညး်နှင့် အနီးဆုံးဘသာ အပြစ်ကျူးလွန်သည့်ဘနရာတငွ် နယ်နိမိတ်စညး်ဘြါ်မှ ဘန၍ 

အလွတ်တည်ကန်ဘောပြင့် ပြန်လညစ်တင်ဘစရမည။် အကယ်၍ တိက်ုရိုက်အလွတ်တည်ကန်ပခင်းပြင့်အပြစ်ဘြးရ 

မည်။ အပြစ်ကျူးလွန်မှုကုိ ြင်နယ်တဧီရိယာအတွင်း ကျူးလွန်ြါက ြင်နယ်တီကန်ပခင်းပြင့်အပြစ်ဘြးရမည်။ 

ကစားတစ်ဦးက ကစားကွင်းပြင်ြတွင် မိမိ၏အသင်းမှ ကစားသမား၊ အရံကစားသမား၊ လူစားလဲပခင်းခံရပြီး 

သည့် ကစားသးမား၊ အသင်း၏တာဝန်ရှိ ြုဂ္ဂို လ်အား ကစားကွင်းပြင်ြတင်ွအပြစ်ကျူးလွန်ပခင်းပြုခဲလ့ျှင၊် ပြစ်မှုကျူး 

လွန်သည့်ဘနရာနှင့် အနီးဆုံးဘသာ နယ်နိမိတစ်ည်းဘြါ်မှဘန၍ တစ်ဆငအ်လွတ်တညက်န်ပခင်းပြင့် ပြန်လည်စတင် 

ကစားဘစရမည်။ 
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ကစားသမားတစ်ဦးသည ်အရာဝတ္ထုတစ်ခု(ြိနြ်၊ ညို သကျည်းကာ စသည)်တို့ပြင့် လကမ်ှကုိင်၍ဘောလုံးကို 

ထိမှန်ဘအာင် ြစ်ဘြါက်ခဲ့လျှင ် ကစားြွကုိဲ တိက်ုရိုက်အလွတ်တည်ကန်ပခင်း (သ့ုိမဟုတ)် ြင်နယ်တပီြင့် ပြန်လညစ် 

တင်ကစားဘစရမည်။ 

ကစားကွင်းအတွင်း(သ့ုိမဟုတ်) ကစားကွင်းပြင်ြတွင်ရှိဘနဘသာ ကစားသမားတစ်ဦးသည ်အရာဝတ္ထု တစ်ခ ု

ပြင့် ြစ်ဘြါက်ပခင်း၊ ကန်ဘ ကာက်ပခင်းကုိ (ကစားဘနသည့်ဘောလုံးမှအြ)၊ တစ်ြက်အသင်းမှကစားသမားကုိပြစ်ဘစ၊ 

အရာဝတ္ထုတစ်ခုပြင့် ြစ်ဘြါက်ပခင်း၊ ကန်ဘ ကာက်ပခင်း(ဘောလုံးအြါအဝင်)ကုိ တစ်ြက်အသင်းမှ အရံကစားသမား၊ 

လစူားလဲပခင်းခံရပြီးသည့် ကစားသမား၊ ထုတ်ြယ်ပခင်းခံရသည့်ကစားသမား(သ့ုိမဟုတ်) အသင်း၏တာဝန်ရှိသူတစ် 

ဦး၊တာဝန်ကျေုိင်လူကကီးတစ်ဦး(သို့မဟုတ်) ကစားဘနသည့်ဘောလုံးကိုပြစ်ဘစြစ်ဘြါက်၊ကန်ဘ ကာက်ြါက အရာ 

ဝတ္ထ  နှင့် ထိမှန်ဘသာဘနရာ (သ့ုိမဟုတ)် ထိမှန်နိုင်ဘသာဘနရာမှ (လူ သ့ုိမဟုတ် ဘောလုံး) တိကု်ရိုက်အလွတ် တည် 

ကန်ပခင်းပြင့် ပြန်လညစ်တင်ဘစရမည်။ 

အကယ်၍ပြစ်ြျက်ဘနသည့်ဘနရာသည် ကစားကွင်းပြင်ြတွင်ပြစ်ြါက ထိုဘနရာနှင့်အနီး ဆုံးပြစ်ဘသာ နယ်နိ 

မိတ်စညး်ဘြါ်မှဘန၍ အလွတ်တည်ကန်ပခင်းကုိ ပြုဘစရမည်။ အကယ်၍အပြစ်ကျူးလွန်သူ၏ ြင်နယ်တီဧရိယာ 

အတွင်း ပြစ်ြွားြါက ြင်နယ်တီကန်ပခင်းပြင့်အပြစ် ဘြးရမည်။ 

အရံကစားသမား၊ လူစားလဲပခင်းခံရပြီးသည့် ကစားသမား၊ ထုတ်ြယပ်ခင်းခံရသည့် ကစားသမား ကစားကွင်း 

ပြင်ြသ့ုိ ဘခတ္တဘရာက်ရှိဘနဘသာ ကစားသမား၊ အသင်း၏တာဝန်ရှိသူက ကစားကွင်းဘြါ်သို့ အရာဝတ္ထုတစ်ခုကုိ ြစ် 

သွင်းပခင်း၊ ကန်သွင်းပခင်းပြုြါက ထိုြစ်သွင်းမှုသည် ကစားဘနသည့် ကစားြွဲကုိပြစ်ဘစ၊ တစ်ြက်အသင်းမှ ကစား 

သမား (သ့ုိမဟုတ)် တာဝန်ကျေိုင်လူကကီးတို့အဘြါ်တွင် ဘနှာက်ယှက်/စွက်ြက်ရာဘရာက်ြါက ကစားြွဲကုိ တိက်ုရိုက် 

အလွတ်တည်ကန်ပခင်း (သ့ုိမဟုတ်) ြင်နယ်တီကန်ပခင်းပြင့် ပြန်လညစ်တင်ဘစရမည်။ ထိုအရာဝတ္ထုသည် 

ကစားြွဲကုိ အဘနှာက်ြယှက်ဘြးပခင်း၊ တစ်ြက်အသင်းမှ ကစားသမား၊ တာဝန်ကျေုိင်လူကကီး (သ့ုိမဟုတ)် 

ဘောလုံးနှင့်ထိသည့် ဘနရာ (သ့ုိမဟုတ)် ထိနိုင်သည့်ဘနရာတင်ွ တိက်ုရိုက်အလွတ်တည်ကန်ပခင်း (သ့ုိမဟုတ)် 

ြင်နယ်တကီန်ပခင်းပြင့် ပြန် လည်စတင်ကစားဘစရမည။် 
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ဥပဒေ(၁၃)၊အလွတတ်ည်ကနပ်ြင်းများ(Free Kick) 

၁။ အလွတ်တည်ကန်ပြငး်အမျ ို းအစားများ 

 (၁) တိုက်ရိုက်အလွတ်တည်ကန်ပခင်းနှင့် (၂)တစ်ဆင့်အလွတ်တည်ကန်ပခင်းများကို 

အသင်းတစ်သင်းမှကစား သမား၊ အရံကစားသမား၊ လူစားလဲပခင်းခံရပြီးသည့် ကစားသမား၊ ထုတ်ြယပ်ခင်းခံရသည့် 

ကစားသမားနှင့် ထိုအသင်း မှ အသင်း၏တာဝန်ရှိသူတို့က အပြစ်တစ်ခုကျူးလွန်ခဲ့လျှင် 

တစ်ြက်ပြိုင်ေက်အသင်းကုိ ကန်ခွင့်ဘြးရသည့် အ လွတ်တည်ကန်ပခင်းများပြစ်သည။် 

တစ်ဆင့်အလွတ်တည်ကန်ပြင်းအတွက်အြျက်ပပပြင်း 
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 ေုိင်လူကကီးသည် တစ်ဆင့်အလွတ်တည်ကန်ပခင်းအတွက် သူ၏လက်ဘမာင်းကုိ ဦးဘခါင်းအဘြါ်သ့ုိဘပမှာက်၍ 

ပြသထားရသည်။ ဤသ့ုိပြသပခင်းသည ် တစ်ဆင့်အလွတ်တည်ကန်ပခင်းကုိ ကန်လိုက်ပြီးဘနာက် ဘောလုံးသည ်

အပခားကစားသမားတစ်ဦးနှင့်ထိပခင်း၊ ကစားမှုရြ်ဆိုင်းသွားပခင်း (သ့ုိမဟုတ)် ဂိုးတစ်ဂိုးအပြစ် တိုက်ရိုက်ရယူနိုင်ပခင်း 

မရှိနိုင်ဘ ကာင်း ဘသချာသည့်အချနိ်အထိ လက်ကုိဘပမှာက်၍ ပြသထားရမည်။ 

 အကယ်၍ ေုိင်လူကကီးကတစ်ဆင့် အလွတ်တည်ကန်ပခင်းအတွက် လက်ကုိဘပမှာက်၍ ပြသရန် ြျက်ကွက်ခဲ့ 

လျှင ် (သို့မဟုတ)် ဘောလုံးကုိ ဂိုးအတွင်းသို့ တိုက်ရိုက်ကန်သွင်းလိုက်သည့်အခါတွင် တစ်ဆင့် အလွတ်တည်ကန် 

ပခင်းကုိ ပြန်လည၍် ကန်ဘစရမည်။ 

ဂိုးအတွင်းသ့ုိဒောလုံးဝင်ဒရာက်ရိှသွားပြင်း 

(၁) အကယ်၍ တိက်ုရိုက်အလွတ်တည်ကန်ပခင်းကုိ ယှဉ်ပြိုင်ေက်အသင်း၏ ဂိုးအတွင်းသို့ တိုက်ရိုက် 

ကန်သွင်းလိုက်ြါက ဂိုးအပြစ်သတ်မှတဘ်ြးရမည်။ 

(၂) အကယ်၍တစ်ဆင့်အလွတ်တည်ကန်ပခင်းကုိ ယှဉ်ပြိုင်ေက်အသင်း၏ ဂိုးအတွင်းသုိ့ တိုက်ရိုက်ကန် 

သွင်းခဲ့လျှင် ဂိုးမှတည်ကန်ဘောအပြစ် သတ်မှတ်ရမည်။ 

(၃) အကယ်၍တိက်ုရိုက်အလွတ်တညက်န်ပခင်းပြင့်ပြစ်ဘစ၊ တစ်ဆင့်အလွတ်တည်ကန်ပခင်းပြင့်ပြစ်ဘစ၊ မိ 

မိအသင်း (ကန်သူ၏အသင်း)၏ ဂိုးအတွင်းတိက်ုရိုက်ကန်သွင်းခဲ့လျှင် ဘထာင့်ကန်ဘောအပြစ် သတ် 

မှတ်ရမည်။ 

၂။ လုပ်ေုံးလုပန်ည်း 

 ဘအာက်ြါအချက်များမှအြ အလွတ်တည်ကန်ပခင်းများကုိ အပြစ်ကျူးလွန်သည့်ဘနရာမှဘန၍ ကန်ဘစရမည်။ 

(၁) တိက်ုစစ်ဆင်သည့်အသင်းက ယှဉ်ပြိုင်ေက်အသင်း၏ ဂိုးဧရိယာအတွင်း ကန်ခွင့်ရတစ်ဆင့်အလွတ ်

တညက်န်ပခင်းကုိ ဂိုးစည်းနှင့် မျဉ်းပြိုင်ကျသည့် အပြစ်ကျူးလွန်သည့်ဘနရာနှင့် အနီးဆုံး ဂိုးဧရိယာ 

စည်းဘြါ်တွင် တည်ကန်ရမည်။ 

(၂) ခုခံကာကွယ်သည့်အသင်းက ၎င်းတို့၏ ဂိုးဧရိယာအတွင်း အလွတ်တည်ကန်ပခင်းများ(တိုက်ရိုက်/ 

တစ်ဆင့်ကန်)ကုိ ဂိုးဧရိယာအတွင်းရှိ မည်သည့်ဘနရာမှမဆို တည်ကန်ရမည်။ 

(၃) ေုိင်လူကကီး၏ခွင့်ပြုချက်မရေဲ ကစားသမားတစ်ဦးသည ် ကစားကွင်းအတွင်းသုိ့ ဝင်ဘရာက်ပခင်း၊ ပြန် 

လည်ဝင်ဘရာက်ပခင်း၊ ကစားကွင်းပြင်ြသို့ ထွက်ခွာသွားပခင်းဘ ကာင့် ေိုင်လူကကီးက အလွတ်တည် 

ကန်ပခင်းများ (တိုက်ရိုက်/တစ်ဆင့်ကန်) သတ်မှတ်ဘြးသည့်အခါများတွင် ကစားမှုရြ်ဆိုင်းသွား ချနိ် 

၌ ဘောလုံးဘရာက်ရှိသည့်ဘနရာမှဘန၍ ကန်ရမည်။သ့ုိဘသာ် ကစားသမားတစ်ဦးသည် ကစားကွင်း 



81 
 

 

ပြင်ြသ့ုိဘရာက်ရှိဘနစဉ် အပြစ်ကျူးလွန်ပခင်းပြုြါက ကစားြွဲကုိ ပြစ်မှုကျူးလွန်သည့် ဘနရာနှင့် အ  

နီးဆုံးဘသာ နယ်နိမိတ်စညး်ဘြါ်မှဘန၍ အလွှတ်တည်ကန်ပခင်းများပြင့် ပြန်လည်စတင်ဘစရမည်။ 

တိက်ုရိုက်အလွတ်တည်ကန်ပခင်းပြင့် အပြစ်ဘြးရမည့်ပြစ်မှုမျ ို းကုိ အပြစ်ကျူးလွန်သူ၏ ြင်နယ်တီ 

ဧရိယာအတွင်းပြစ်ြွားြါက ြင်နယ်တကီန်ပခင်းပြင့် အပြစ်ဘြးရမည်။ 

(၄) ဘောလုံးဥြဘေတွင် ဘြာ်ပြထားဘသာ အပခားဘနရာများတွင် အပခားဘသာအဘနအထားများအတွက် 

(ဥပဒေ၃-၁၁-၁၂ကုိရှုပါ)။ 

ဘောလုံးသည ်- 

(၁) တညပ်ငိမ်စာွ တညထ်ားရမည်။ကန်လိုက်သူသည် အပခားကစားသမားတစ်ဦးတစ်ဘယာက်နှင့်မျှ 

မထိမီ ထြ်မံ၍ ထိကစားပခင်းမပြုရ။ 

(၂) ဘောလုံးကုိ ကန်လိုက်၍ သိသာစွာလှုြ်ရှားသွားြါက ကစားမှုအထဘပမာက်သည။် 

ဘောလုံးကစားမှုအထဘပမာက်သညအ်ထိ အပခားဘသာယှဉ်ပြိုင်ေက်ကစားသမားအားလုံးသည်- 

(၁) ဘောလုံးနှင့်အနညး်ဆုံး (၉.၁၅)မီတာ (၁၀-ကုိက်) အကွာတွင်ရှိဘနရမည်။ (မိမိတ့ုိ၏ဂိုးစည်းဘေးရှိ 

ဂိုးတုိင်နှစ်တိုင်အ ကားတွင် ရှိဘနပခင်းမှအြ)။ 

(၂) ယှဉ်ပြိုင်ေက်အသင်း ြင်နယ်တီဧရိယာ၏ ပြင်ြတွင်သာရှိဘနရမည်။ 

ခုခံကာကွယ်သည့်အသင်းမှ သံုးဦး(သို့မဟုတ်)သံုးဦးထကြ်ိ၍ု လူနံရံပြုလုြ်သည့်အခါတွင် တိကု်စစ်ဆင် 

သည့်အသင်းမှ ကစားသမားအားလုံးသည် ဘောလုံးကစားမှုအထဘပမာက်သည်အထိ လူနံရံနှင့်အနညး်ဆုံး(၁)မီတာ 

(၁-ကုိက်)အကွာတွင် ရှိဘနရမည်။ 

အလွတ်တည်ကန်ပခင်းကုိ ပြုရာတွင် ဘောလုံးကုိဘပခတစ်ဘချာင်းပြင့်ပြစ်ဘစ၊ ဘပခနှစ်ဘချာင်းပြင့် တစ်ပြိုင် 

တညး် ြင့်ဘပမှာက်၍ပြစ်ဘစ ပြုလုြ်နိုင်သည။် 

အလွတ်တည်ကန်ပခင်းကုိပြုရာတွင် တစ်ြက်အသင်းသားအား စိတ်ရှုြ်ဘထွးသွားဘစရန် ဟန်ပြလှည့်စား၍ 

ကစားပခင်းကို ကစားနည်း၏အစိတအ်ြိင်ုးတစ်ခုအပြစ် ခွင့်ပြုသည။် 

ကစားသးမားတစ်ဦးသည် အလွတ်တည်ကန်ပခင်းကုိ မှနက်န်စွာပြုလုြ်ရာတွင် ထြ်မံကန်ခွင့် ရရှိဘစရန် ရည် 

ရွယ်ပြီး တစ်ြက်အသင်းမှ ကစားသမားအားထိဘအာင်တမင်တကာကန်လိုက်ဘသာ်လညး် သတိမမူ၍ပြုလုြ် ပခင်း၊ 

မဆင်မပခင်ကစားပခင်း၊ လိုအြ်သညထ်ကအ်င်အားကုိ ြိမုိုသံုးစွဲ၍ ကစားသည့်အပြုအမူမျ ို းမဟုတြ်ါက ေုိင်လူ 

ကကီးသည ်ကစားြွဲကုိ ဆက်လက်ကစားရန်ခွင့်ပြုသည။် 
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၃။ အပပစ်ကျူးလွန်ပြင်းများနှင့်အဒရးယူပြင်းများ 

 အလွတ်တည်ကန်ပခင်းပြုလုြ်ရာတွင် တစ်ြက်ပြိုင်ြက်အသင်းမှ ကစားသမားတစ်ဦးသည် လိုအြ်သည့် အ 

ကွာအဘဝးထကြ်ိုနီးသည့်ဘနရာတင်ွရှိဘနခဲ့လျှင် အလွတ်တည်ကန်ပခင်းကုိထြ်မံ၍ ပြန်ကန်ဘစရမည်။ (အခွင့်သာ 

မှုတစ်ရြ်ကုိ ဘြးရပခင်းမှအြ)။ သ့ုိဘသာ် ကစားသမားတစ်ဦးက အလွတ်တညက်န်ပခင်းကို အပမန်ကန်လိုက်သည့် 

အခါ မျ ို းတွင် လိုအြ်သည့် အကွာအဘဝး(၉.၁၅)မီတာ (၁၀-ကုိက်)ထကြ်ိ၍ု နီးကြ်စာွရှိဘနသည့် တစ်ြက်အသင်းမှ 

ကစား သမားက  ကားပြတ်ရယူသာွးလျှင် ေုိင်လူကကီးသည် ကစားြွဲကုိဆက်လကက်စားရန် ခွင့်ပြုရမည်။သ့ုိဘသာ် 

တစ်ြက် အသင်းမှ ကစားသမားတစ်ဦးက အလွတ်တည်ကန်ပခင်းကုိ အပမန်ကန်၍မရဘအာင် 

တမင်တားဆီးဘနှာက်ယှက်ခဲ့ လျှင ်ကစားြွပဲြန်လညစ်တင်ကစားရန် ဘနှာင့်ဘနှးဘစမှုပြင့် သတိဘြးရမည်။ 

 အလွတ်တည်ကန်ပခင်းပြုလုြ်ဘနစဉ်တင်ွ တိုက်စစ်ဆင်သည့် ကစားသမားတစ်ဦးသည် သံုးဦး(သို့မဟုတ)် 

သံုး ဦးနှင့်အထက် "လူနံရံ"ပြုလုြ်ထားသည့် ခုခံကာကွယ်သည့်အသင်းမှ ကစားသမားများထက်လိုအြ်သည့် 

အကွာအ ဘဝး(၁)မီတာ (၁ကုိက်)ထကြ်ိ၍ု နီးကြ်စွာရှိဘနခဲ့လျှင် ၎င်းအားတစ်ဆင့်အလွတ်တည်ကန်ပခင်းပြင့် 

အပြစ်ဘြးရ မည်။ 

 ခုခံကာကွယ်သည့်အသင်းက ၎င်းတို့၏ ြင်နယ်တဧီရိယာအတွင်း အလွတ်တည်ကန်ပခင်းပြုလုြ်ဘနစဉ် တစ် 

ြက်အသင်းမှ ကစားသမားများသည ် ထိုြင်နယ်တီဧရိယာအတွင်း ဘရာက်ရှိဘနရာမှ ပြန်လညထ်ွက်ခွာရန် အချန်ိ 

မရရိှခဲ့လျှင် ေုိင်လူကကီးသည ် ထိုကစားြွဲကုိ ဆက်လက်ကစားရန် ခွင့်ပြုရမည်။ အလွတ်တည်ကန်ပခင်းပြုလုြ်ဘနစဉ် 

တစ်ြက်အသင်းမှ ကစားသမားတစ်ဦးသည ်ြင်နယ်တီဧရိယာအတွင်းရှိဘနခဲ့လျှင် (သ့ုိမဟုတ)် ဘောလုံးကစားမှု အ 

ထမဘပမာက်မီအချနိ်တွင် ြင်နယ်တဧီရိယာအတွင်းသ့ုိ ဝင်ဘရာက်ခဲ့ပြီးဘောလုံးကုိရယူပခင်း (သ့ုိမဟုတ)် ဘောလုံးကို 

ရရိှရန်လုယူကစားပခင်းပြုြါက အလွတ်တည်ကန်ပခင်းကို ပြန်လည်၍ ကန်ဘစရမည်။ 

 အကယ်၍ ကစားမှု အထဘပမာက်ပြီးဘနာက် အလွတ်တညက်န်ဘောကန်သူသည ်အပခားကစားသမား တစ်ဦး 

တစ်ဘယာက်နှင့်မျှ ဘောလုံးနှင့်မထိမီ ထြ်မံ၍ ထိကစားခဲ့လျှင် ၎င်းကစားသးမားအား တစ်ဆင့်အလွတ်တည်ကန် 

ပခင်းပြင့် အပြစ်ဘြးရမည်။ အကယ်၍ ထိုကန်လိုက်သည့်ကစားသမားသည ်လက်ထိဘောဥြဘေကုိ ကျူးလွန်ခဲ့ြါက- 

 (၁) တိက်ုရိုက်အလွတ်တည်ကန်ပခင်းပြင့် အပြစ်ဘြးရမည်။ 

(၂) အကယ်၍ လကထ်ိဘော ထြ်မံကျူးလွန်သူ၏ ြင်နယ်တီဧရိယာအတွင်း ကျူးလွန်ြါက (ဂိုးသမားမှ 

အြ) ြင်နယ်တီကန်ပခင်းပြင့် အပြစ်ဘြးရမည်။ အကယ်၍ ဂိုးသမားသည် မိမိ၏ ြင်နယ်တဧီရိ 

ယာအတွင်း လက်ပြင့်ထြ်မံထိကုိင်ခဲ့လျှင် တစ်ဆင့်အလွတ်တည်ကန်ပခင်းပြင့် အပြစ်ဘြးရမည်။ 
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ဥပဒေ(၁၄)၊ပင်နယ်တီကနပ်ြင်း(The Penalty Kick) 

 ြင်နယ်တကီို ကစားသမားတစ်ဦးသည် မိမိ၏ ြင်နယ်တီဧရိယာအတွင်း တိုက်ရိုက်အလွတ်တည်ကန်ပခင်း 

ပြင့် အပြစ်ဘြးရမည့် ပြစ်မှုတစ်ခုခုကုိ ကျူးလွန်လျှင် (သ့ုိမဟုတ)် ဥြဘေ ၁၂နှင့် ၁၃ အရ ကစားကွင်း၏ ပြင်ြတွင် 

ကစားမှုအစိတ်အြိငု်းအပြစ် အပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့လျှင် ထိုအသင်းေက်သို့ ြင်နယ်တီကန်ပခင်းပြင့် အပြစ်ဘြးရမည်။ 

 ြင်နယ်တကီန်ပခင်းမှ တိုက်ရိုက်ဂိုးသွင်း၍ ရယူနိုင်သည။် 

၁။ လုပ်ေုးံလုပ်နည်း 

 ြင်နယ်တကီန်ရာတွင် ြင်နယ်တီအမှတ်အသားဘြါ်မှ ဘောလုံးကုိ တည်ပငိမစ်ွာတညထ်ားရမည်။ 

ဂိုးတုိင်များ၊ ဂိုးေားနှင့် ဂိုးြိက်ုများသည် လှုြ်ရှားမှုမရှိဘစရ။ 

 ြင်နယ်တကီန်မည့် ကစားသမားကုိ (ေုိင်လူကကီး) ကရှင်းလငး်စွာသတိဘြးရမည်။ 

 ခုခံကာကွယ်မည့် ဂိုးသမားသည ် ဂိုးစည်း ဘြါ်တွင် ဂိုးတုိင်နှစ်တိုင်အ ကား၌ရှိဘနပြီး ကန်သွင်းမည့်သူအား 

မျက်နှာမူထားရမည်။ ြင်နယ်တီကန်လိုက်ပြီးသည့်အချနိ်အထိ ဂိုးတုိင်များ၊ ဂိုးေားနှင့် ဂိုးြိကု်များကုိ ထိထားပခင်း 

မရှိဘစရ။ 

 ြင်နယ်တကီန်မည့်သူနှင့် ခုခံကာကွယ်မည့်ဂိုးသမားတို့မအှြ ကျန်ကစားသမားများသည်- 

 (၁) ြင်နယ်တအီမှတ်အသားမှ အနည်းဆုံး (၉.၁၅)မီတာ(၁၀-ကုိက်) အကွာတွင် 

 (၂) ြင်နယ်တအီမှတ်အသား၏အဘနာက်ေက် 

 (၃) ကစားကွင်းအတွင်း 

 (၄) ြင်နယ်တဧီရိယာ၏အပြင်ေက် (ေီးကုြ်အြါအဝင်)တွင် ရှိဘနရမည်။ 
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 ကစားသမားများသည ် ဥြဘေနှင့်အညီဘနရာယူပြီး ကလျှင ် ေုိင်လူကကီးသည် ြင်နယ်တကီန်ရန်ခရာမှုတ်၍ 

အချက်ပြရမည်။ 

 ြင်နယ်တကီန်သူသည ် ဘောလုံးကို ဘရှ့သို့သာကန်ရမည်။ ဘနာက်ပြန်ကန်ပခင်းကို ဘောလုံးသည ် ဘရှ့သ့ုိ 

သွားဘနခဲ့လျှင် ခွင့်ပြုသည်။ 

 ြင်နယ်တကီန်လိုက်ချနိ်တွင် ခုခံကာကွယ်မည့် ဂိုးသမား၏ အနည်းဆုံး ဘပခတစ်ြက်၏အစိတ်အြိုင်းသည ်

ဂိုးစည်းနှင့် ထိဘနရမည့်အပြင် ဂိုးစည်းနှင့်တစ်တန်းနညး်ရှိဘနရမည်။ 

 ဘောလုံးကုိကန်လိုက်၍ ဘောလုံးသည ် သိသာစွာဘရွ့လျားသွားသညန်ှင့် ကစားမှုအထဘပမာက်သည၊်၊ 

ြင်နယ် တီကန်သူသည် အပခားကစားသမားတစ်ဦးတစ်ဘယာက်နှင့် မထိမီအထိ ဘောလုံးကို ထြ်မထံိကစားပခင်း 

မပြုရ။ 

 ြင်နယ်တကီိုကန်လိုက်ပြီးဘနာက် ဘောလုံးသည ်လှုြ်ရှားမှုရြ်ဆဲသာွးသည့်အချနိ် ကစားမှုရြ်ဆိုင်း သွားချန်ိ 

နှင့် အပြစ်တစ်စုံတစ်ရာဘ ကာင့် ေုိင်လူကကီးက ကစားြွကုိဲ ရြ်ဆိုင်းလိုက်ချနိ်တို့တွင် ြင်နယ်တီကန်ပခင်း ပြီးဆုံးသည။် 

 ကစားြွ၏ဲ သာမန်ကစားချနိ် တစ်ြိုင်းစီ (၄၅-မိနစ်)နှင့် အချနိ်ြိုကစားပခင်း (၁၅-မိနစ်)စီတို့ပြီးဆုံးရန် အချနိ် 

ြိင်ုးတို့တင်ွ ြင်နယ်တီကန်ရန်ရိှြါက အချနိ်တိးုပမှင့်၍ ဘြးနိုင်သည။် အချနိ်တိးုပမှင့်ဘြး၍ ြင်နယ်တီကန်ရာ တွင် 

ြင်နယ်တကီန်ပြီးဘနာက် (၁)ဘောလုံးသည် လှုြ်ရှားမှုရြ်စဲသွားသည့်အချနိ်၊ (၂)ကစားမှုရြ်ဆိုင်းချနိ် (out of play)၊ 

အပခားကစားသမား တစ်ဦးဦးက ထိကစားလိုက်ချနိ် (ြင်နယ်တီကန်သူအြါအဝင်) ခုခံကာကွယ်သည့် ဂိုးသမား 

မှအြနှင့် ြင်နယ်တကီန်သူနှင့် ၎င်း၏အသင်းမှ ကစားသမားများ၏ အပြစ်ကျူးလွန်မှုဘ ကာင့် ေုိင်လူကကီးက ကစား 

ြွကုိဲ ဘခတ္တရြ်ဆိုင်းလိုက်ချနိ်တို့တင်ွ ြင်နယ်တကီန်ပခင်းပြီးဆုံးသည။်ခုခံကာကွယ်သည့်အသင်းမှ (ဂိုးသမား အြါ 

အဝင်) အပြစ်တစ်စုံတစ်ရာကုိ ကျူးလွန်လျှင်ပြစ်ဘစ၊ ြင်နယ်တကီန်ပခင်း လွဲဘချာ်သွားပခင်း/ ကာကွယ်နိုင်ပခင်း များရိှ  

ခဲ့လျှင် ြင်နယ်တကိီု ပြန်လည်၍ ကန်ဘစရမည်။ 

၂။ အပပစ်ကျူးလွန်ပြင်းနှင့်အဒရးယူပြင်း 

 ေုိင်လူကကီးက ြင်နယ်တီကန်ရန် အချက်ပြသည့်အခါ ြင်နယ်တကီိုကန်ရမည်။ အကယ်၍ ကန်ပခင်းမပြုြါက 

ေုိင်လူကကီးသည ် ြင်နယ်တီကုိ ပြန်ကန်ရန်အချက်မပြမီတွင် စည်းကမ်းြိငု်းဆိုင်ရာ အဘရးယူမှုမျ ို းပြင့် အရင်အဘရး 

ယူရမည်။ 

 အကယ်၍ ကစားမှုအထမဘပမာက်မအီချနိ်တွင် ဘအာက်ြါအချက်တစ်ချက်ချက်ကုိ ကျူးလွန်ြါက- 

 (၁) ြင်နယ်တကီန်သွင်းသူ(သုိ့မဟုတ)်၎င်း၏အသင်းဘြာ်က အပြစ်ကျူးလွန်လျှင်- 

  (က) အကယ်၍ ဘောလုံးသည ်ဂိုးဝင်သွားြါက ြင်နယ်တီကုိပြန်ကန်ဘစရန်။ 

( ခ) အကယ်၍ ဘောလုံးသည ် ဂိုးဝင်ပခင်းမရှိြါက ေုိင်လူကကီးသည် ကစားြွဲကုိ ရြ်ဆိုင်းပြီး တစ် 

ဆင့်အလွတတ်ညက်န်ပခင်းပြင့် အပြစ်ဘြးရမည်။ 
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 ဘအာက်ြါအချက်များမှအြ တစ်ဆင့်အလွတ်တည်ကန်ပခင်းပြင့် ကစားြွဲကုိရြ်ဆိုင်း (သ့ုိမဟုတ)် ပြန်လည် 

စတင်ပခင်းတို့အတွက် ဂိုးဝင်သည်ပြစ်ဘစ၊ မဝင်သညပ်ြစ်ဘစ အဘလးထားပခင်းမပြုရ။ 

  (က) ြင်နယ်တကီိုဘနာက်ပြန်ကန်ပခင်း 

(ခ) သတ်မှတထ်ားဘသာ ြင်နယ်တီကန်မည့်သူက မကန်ေဲ ၎င်း၏အသင်းမှ ကစားသးမား တစ် 

ဦးက ဝင်ကန်ခဲ့လျှင် ေုိင်လူကကီးသည် ထိုဝင်ကန်သူကုိ အဝါကတ်ပြ သတိဘြးရမည။် 

( ဂ) ြင်နယ်တကီန်ရာတွင် ကန်သွင်းမည့်သူသည ် ကုိယ်ဟန်ပြလှည့်စားပခင်း(Feinting)ကုိ ြင် 

နယ်တီကန်ရန်ဘပြးလာစဉ် တစ်ကကီမ်သာပြုလုြ်ရန် ခွင့်ပြုသည။်ဘပြးလာစဉ်တွင် လှည့်စား 

ပခင်းတစ်ကကိမန်ှင့် ပြီးဆုံးသည။် ထြ်မံပြုလုြ်ြါက ထိုသူကုိ ေုိင်လူကကီးက အဝါကတ်ပြ သတိ 

ဘြးရမည်။ 

 (၂) ဂိုးသမားက အပြစ်ကျူးလွန်ပခင်း။ 

  (က) အကယ်၍ ဘောလုံးသည ်ဂိုးအတွင်းသို့ဝင်သွားြါက ထိုဂိုးကုိ ခွင့်ပြုရမည်။ 

( ခ) အကယ်၍ ဘောလုံးသည် လွဲဘချာခ်ဲ့လျှင် သ့ုိမဟုတ် ဂိုးတုိင်၊ ဂိုးေားတန်းများအား ထိပြီး 

ဘနာက်ပြန်ကန်ထွက်လာခဲ့လျှင၊် အကယ်၍ဂိုးသမားကျုးလွန်မှုသည ် ကန်သွင်းသူအဘြါ် 

ရင်ှး လငး်စွာ အကျ ို းသက်ဘရာက်မှုရှိခဲ့မှသာလျှင် ြင်နယ်တီကုိပြန်ကန်ဘစရမည။် 

(ဂ)     အကယ်၍ဂိုးသမားသညဂ်ိုးဝင်နိုင်မှုအားကာကွယ်နိုင်ခဲ့လျှင်၊ ြင်နယ်တီကုိပြန်ကန်ဘစရမည်။ 

          အကယ်၍ဂိုးသမား၏ပြစ်မှုကျုးလွန်မှုဘ ကာင့်   ြင်နယ်တီပြန်ကန်ရလျှင၊် ြထမအကကိမ် 

ကျူး လွန်မှုအတွက် ဂိုးသမားအား နုတ်ပြင့်သတိဘြးရမည်ပြစ်ပြီး၊ မည်သည့် 

ဘနာက်ဆကတ်ွဲကျုး လွန်မှုမျ ို းကုိမဆို အဝါကတ်ပြသ အဘရးယူရမည်။ 

          (၃)    ဂိုးသမားအသင်းဘြာ်မှ ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့လျှင် 

         အကယ်၍ ဘောလုံးသည ်ဂိုးအတွင်းသို့ဝင်သွားြါက ထိုဂိုးကို ခွင့်ပြုရမည်။ 

         အကယ်၍ ဘောလုံးသည ်ဂိုးမဝင်ခဲြ့ါက ြင်နယ်တီကုိပြန်ကန်ဘစရမည်။ 

 

(၄) အသင်းနှစ်သင်းစလုံးမှ ကစားသမားက ဘောလုံးဥြဘေကုိ ချ ို းဘြာက်ြါက ကစားသမားတစ်ဦးက 

ြိမုိကုကီးဘလးဘသာ ပြစ်မှုကုိ ကျူးလွန်ပခင်းမရှိခဲ့လျှင် (ဥြမာ-တရားမဝင်ကုိယ်ဟန်ပြလှည့်စားပခင်း)၊  

(၅) အကယ်၍ ခုခံကာကွယ်သည့် ဂိုးသမားနှင့် ြင်နယ်တီကန်သွင်းသူတို့က တစ်ချနိ်တည်းတွင်    ပြိုင်တူ 

အ ပြစ်ကျူး လွန်ပခင်းပြုခဲ့လျှင်- ကန်သွင်းသူအား သတိဘြးပြီး ခုခံကာကွယ် ကစားသည့်အသင်းအား တစ် 

ဆင့်အလွတတ်ညက်န်ပခင်းပြင့်ပြန်လညစ်တင်ကစားဘစရမည။် 

 အကယ်၍ ြင်နယ်တီကုိ ကန်လိုက်ပြီးဘနာက်- 
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(၁) ကန်သွင်းသူက အပခားကစားသမားတစ်ဦးတစ်ဘယာက်နှင့်အမျှ မထိမီ ထြ်မံ၍ ဘောလုံးကို ရယူက 

စားလျှင်- 

(က) တစ်ဆင့်အလွတ်တည်ကန်ပခင်း (လကထ်ိဘော ဥြဘေကျူးလွန်ြါက တိုက်ရိုက်အလွတ် 

တညက်န်ပခင်းပြင့် အပြစ်ဘြးရန်)။ 

 (၂) ဘောလုံးသည ်ဘရှ့သ့ုိသွားဘနခိုက် ပြင်ြလူနှင့် ထိမိခဲ့လျှင်- 

(က) ဘောလုံးသည ် ဂိုးအတွင်းသ့ုိသွားဘနပခင်းမဟုတခ်ဲ့လျှင် ထိုဘနှာက်ယှက်မှုသည ် ဂိုးသမားနှင့် 

ခုခံကာကွယ်သည့် ကစားသမားတို့အတွက် အဆီးအတားမပြစ်ခဲလ့ျှင် ဘောလုံးသည ် ဂိုးအ 

တွင်းသို့ဝင်သွားြါက ဂိုးဘြးရမည်။ (ဘောလုံးနှင့်ထိမိဘစကာမူ) တိုက်စစ်ဆင်သည့် အသင်း 

က အဘနှာက်အယှက်ဘြးပခင်းမဟုတ်ခဲလ့ျှင်- 

(၃) ဘောလုံးသည ် ဂိုးသမား၊ ဂိုးေား၊ ဂိုးတုိင်များမှတစ်ဆင့် ကစားကွင်းအတွင်းသ့ုိ ပြန်လညဝ်င်ဘရာက် 

လာခဲ့ပြီး ပြင်ြလူတစ်ဦးတစ်ဘယာက်နှင့် ထိခဲ့လျှင်- 

 (က) ေုိင်လူကကီးသည ်ကစားြွဲကုိ ရြ်လိက်ုရမည်။ 

( ခ) ပြင်ြလူနှင့် ဘောလုံးထိသည့်ဘနရာတင်ွ ဘပမချဘောပြင့် ကစားြွကဲို ပြန်လညစ်တင်ကစား 

ဘစရမည်။ 
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၃။ အကျဉ်းြျုပ်ဇယား 

ပင်နယ်တကိန်သွင်းမှုရလေ် 

 ဂိုးဝင်လျှင် ဂိုးမဝင်ခဲ့လျှင် 

တိက်ုစစ်ကစားသစားမှ ကျုးဘကျာ် 

ဝင်ဘရာက်ပခင်း 

ြယ်နယတ်ီပြန်ကန်ရ

န ်

တဆင့်အလွတ်တည်ကန်ရန် 

ခုခံကစားသမားမှ ကျုးဘကျာ် 

ဝင်ဘရာက်ပခင်း 

ဂိုးရ ြင်နယ်တပီြန်ကန်ရန် 

ခုခံကစားသမားနှင့်တိုက်စစ်ကစား 

သမားများကျုးဘကျာ်ဝင်ဘရာက်ပခင်း 

ြင်နယ်တပီြန်ကန်ရန် ြင်နယ်တပီြန်ကန်ရန် 

ဂိုးသမားက အပြစ်ကျူးလွန်ပခင်း ဂိုးရ မကာကွယ်နိုင်ခဲ့လျှင်--ြင်နယ်တ ီ

ပြန်ကန်ပခင်းမပြုရန်(ကန်သွင်းသူအားရှင်း 

လငး်စွာအကျ ို း သက်ဘရာက်မှုမရှိဘစခဲ့လျှင်( 

 

ကာကွယ်နိုင်ခဲ့လျှင်- - 

ြင်နယ်တပီြန်ကန်ဘစရမညပ်ြစ်ပြိး 

ဂိုးသမားအား ထြ်မံ ပြစ်မှုများကျုးလွန်ြါက 

အဝါကတ် ပြသပခင်း ခံရမည်ဟု နုတ်ပြင့် 
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သတိဘြးရမည်။ 

 

 

ဂိုးသမားနှင့်ကန်သွင်းသူတချနိ်တည်းပြစ်

မှုကျူးလွန်ခဲ့လျှင် 

တဆင့်အလွတ်တည် 

ကန်ဘော နှင့် 

ကန်သွင်း သူ အား  

အဝါ ကတ်  ပြသရန် 

တဆင့်အလွတ်တည်ကန်ဘောနှင့် 

ကန်သွင်းသူအား အဝါကတ် ပြသရန် 

ဘောလုံးအားဘနာက်သ့ုိပြန်ကန်ပခင်း တဆင့်အလွတ်တည်

ကန်ဘော 

တဆင့်အလွတ်တည်ကန်ဘော 

တရားမဝင်ကိုယ်ဟန်လှည့်စားပခင်း တဆင့်အလွတ်တည် 

ကန်ဘောနှင့် 

ကန်သွင်းသူ အား 

အဝါကတ်ပြသရန် 

တဆင့်အလွတ်တည်ကန်ဘောနှင့် 

ကန်သွင်းသူအား အဝါကတ်ပြသရန် 

သတ်မှတထ်ားသူမဟုတ်ေဲ 

အပခားကစားသမားကန်ပခင်း 

တဆင့်အလွတ်တည် 

ကန်ဘောနှင့် မှား 

ယွင်းကန်သွင်းသူအား 

အဝါကတ်ပြသရန် 

တဆင့်အလွတ်တည်ကန်ဘောနှင့် 

မှားယွင်းကန်သွင်းသူအား အဝါကတ်ပြသရန် 
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ဥပဒေ(၁၅)၊ပစ်သွင်းပြင်း(The Throw-in) 

 ြစ်သွင်းပခင်းကုိ ဘောလုံးသည ် ဘေးစည်းဘြါ်မှ ဘောလုံးတစ်လုံးစာ ဘပမပြင်ဘြါ်မှပြစ်ဘစ၊ ဘလထဲမှပြစ်ဘစ၊ 

ပြတဘ်ကျာ်သွားသည့်အချနိ်တွင် ထိုဘောလုံးကုိ ဘနာက်ဆုံးထိ ကစားစသည့် ကစားသမားနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ေက် ကစား 

သမား (တစ်ြက်အသင်းသား) အား ြစ်သွင်းခွင့်ပြုပခင်းပြစ်သည။် 

 ြစ်သွင်းဘောမှ ဂိုးထဲသ့ုိ တိက်ုရိုက်ြစ်သွင်းပခင်းအားပြင့် ဂိုးရရှိပခင်း မပြုနိင်ုြါ။ 

(၁) ယှဉ်ပြိုင်ေက်အသင်း၏ ဂိုးအတွင်းသို့ ဘောလုံးတိုက်ရိုက်ဝင်ဘရာက်သွားြါက - ဂိုးမှတည်ကန် 

ပခင်းပြုဘစရမည်။ 

(၂) ြစ်သွင်းသူ၏ ဂိုးအတွင်းသ့ုိ ဘောလုံးတိက်ုရိုက်ဝင်ဘရာက်သွားြါက ဘထာင့်ကန်ဘောကန်ပခင်း 

ပြုဘစရမည်။ 

၁။ လုပ်ေုးံလုပ်နည်း 

 ဘောလုံးကုိ ြစ်သွင်းချနိ်တွင် ြစ်သွင်းသူသည်- 

 (၁) မတတ်ြရ်ြ်အဘနအထားပြင့် ကစားကွင်းေက်သ့ုိ မျက်နှာမူထားရမည်။ 

(၂) ြစ်သွင်းသူ၏ ဘပခဘထာက်အစိတ်အြိုင်းတစ်ခုသည် ဘေးစည်းဘြါ်တွင်ပြစ်ဘစ(သ့ုိမဟုတ်)ဘေးစည်း 

၏ ပြင်ြဘပမပြင်ဘြါ်တွင်ပြစ်ဘစ ရှိဘနရမည်။ 

(၃) ကစားကွင်းအပြင်ေက်သို့ ဘောလုံးထွက်သွားသည့်ဘနရာမှ 

 (ဘေးစညး်ဘြါ်မှဘန၍)ဘောလုံးကိုလက် နှစ်ြက်စလုံးပြင့် ကုိင်တယွ်၍ ဦးဘခါင်း၏ဘနာက်မှဘန၍ 

ဦးဘခါင်းကုိဘကျာ်ပြီး ြစ်သွင်းရမည်။ 

တစ်ြက်အသင်းမှကစားသမားအားလုံးသည ် ဘေးစည်းဘြါ်ရှိြစ်သွင်းရမည့်ဘနရာနှင့် အနည်းဆုံး(၂)မီတာ 

(၂-ကုိက်) အကွာတွင် ရြ်လျက် အဘနအထားပြင့်ရှိဘနရမည်။ 

ဘောလုံးကုိ (နည်းစနစ်မှန်ကန်စွာပြင့်) ြစ်သွင်းလိုက်ပြီး၊ဘောလုံးသည် ကစားကွင်းအတွင်းသ့ုိ ဘရာက်ရိှ 

သွားသညန်ှင့် ကစားမှုအထဘပမာက်သည။် အကယ်၍ ဘောလုံးသည် ကစားကွင်းအတွင်းသို့မ ဘရာက်မီ ဘပမကကီးနှင့် 

ထိြါက မူလြစ်သွင်းသည့် အသင်းက မူလြစ်သွင်းရမည့်ဘနရာမှဘန၍ ြစ်သွင်းဘောကုိ ထြ်မံြစ်သွင်းရမည်။ အ 

ကယ်၍ ြစ်သွင်းဘောကုိ ြစ်သွင်းရာတင်ွ စနစ်တကျမှန်ကန်စွာ ြစ်သွင်းပခင်းမပြုြါက တစ်ြက်ပြိုင်ေက် အသင်း  

အား ြစ်သွင်းရမည်။ 

ကစားသမားတစ်ဦးသည် စနစ်တကျမှန်ကန်စွာ ြစ်သွင်းလိုက်ဘသာ်လညး် ဘနာက်တစ်ကကိမ်ထြ်မံ၍ ြစ် 

သွင်းခွင့်ရရှိဘစရန်အတွက် တစ်ြက်အသင်းမှ ကစားသမားကုိ တမင်ရည်ရွယ်၍ ြစ်သွင်းလိုက်ရာတွင် ထိုြစ် 

သွင်းမှုသည် သတိမမူ၍ ပြုလုြ်ပခင်း၊ မဆင်မပခင်ပြုမူကစားပခင်း၊ လိုအြ်သညထ်က ် အင်အားြိုမုိသုံးစွဲ၍ ကစား 

ပခင်းမရှိြါက ေုိင်လူကကီးသည ်ကစားြွကိဲု ဆက်လက်ကစားဘစရမည်။ 
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ြစ်သွင်းသူသည ်အပခားဘသာ ကစားသမားက ဘောလုံးနှင့် ထိကစားပခင်းမပြုသဘရွ့၊ ထြ်မံထိပခင်းမပြုရ။ 

၂။ အပပစ်ကျူးလွန်ပြင်းနှင့်အဒရးယူပြင်း 

 အကယ်၍ ကစားမှုအထဘပမာက်ပြီးသည့် ဘနာက် အပခားကစားသမားတစ်ဦးဦးနှင့်မထိမီ မူလြစ်သွင်းသူက 

ထြ်မံ၍ ထိကစားလျှင် တစ်ဆင့်အလွတ်တည်ကန်ပခင်းပြင့် အပြစ်ဘြးရမည်။ အကယ်၍ ြစ်သွင်းသူသည ် လက် 

ထိဘော ဥြဘေကုိ ကျူးလွန်ြါက- 

 (၁) တိက်ုရိုက်အလွတ်တည်ကန်ပခင်းပြင့် အပြစ်ဘြးရမည်။ 

(၂) အကယ်၍ ြစ်သွင်းသူ၏ ြင်နယ်တဧီရိယာအတွင်းတွင် လက်ထိဘောဥြဘေကုိ ကျူးလွန်ြါက (ဂိုး 

သမားမှအြ) ြင်နယ်တီကန်ပခင်းပြင့် အပြစ်ဘြးရမည။် အကယ်၍ ဂိုးသမားသည ် မိမိ၏ ြင်နယ်တီ 

ဧရိယာအတွင်း လက်ပြင့်ထြ်မံ၍ ထိကုိင်ကစားခဲ့လျှင ် တစ်ဆင့်အလွတ်တညက်န်ပခင်းပြင့် အပြစ် 

ဘြးရမည်။ 

တစ်ြက်အသင်းမှ ကစားသမားတစ်ဦးသည် ြစ်သွင်းဘော ြစ်သွင်းမည့်သူအား တရားမမျှတစွာစိတ်အာရံု 

ဘပြာင်းဘအာင် (သ့ုိမဟုတ်) တားဆီးဘနှာက်ယှက်လျှင် ြစ်သွင်းမည့်ဘနရာနှင့်(၂)မီတာ(၂-ကုိက်)ထကန်ီးဘအာင် ဝင် 

ဘရာက်လာလျှင် ၎င်းအား အားကစားသမားဘကာင်း မြီသသည့် အပြုအမူပြင့် သတိဘြးရမည်။ အကယ်၍ ြစ်သွင်း 

ဘောကို ြစ်သွင်းပြီးပြစ်ြါက တစ်ဆင့်အလွတ်တည်ကန်ပခင်းပြင့် အပြစ်ဘြးရမည။် 

ြစ်သွင်းဘောဥြ ဘေမှ အပခားဘသာ ပြစ်မှုတစ်ခုခုကျူးလွန်ြါက တစ်ြက်အသင်းမှ ကစားသမားတစ်ဦးအား 

ြစ်သွင်းဘောကုိ ြစ်သွင်းဘစရမည်။ 
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ဥပဒေ(၁၆)၊ဂိုးဧရိယာမှတည်ကနပ်ြင်း(The Goal Kick) 

 ဂိုးဧရိယာမှ တညက်န်ပခင်းကုိ ဂိုးစည်းဘြါ်မှ ဘပမပြင်ဘြါ်မှပြစ်ဘစ၊ ဘလထဲမှပြစ်ဘစ၊ဘောလုံးတစ်လုံးစာ လုံးဝ 

(လုံးဝ) ပြတဘ်ကျာ်သွားချနိ်တွင် တိုက်စစ်ဆင်သည့်အသင်းမှ ကစားသမားတစ်ဦးက ဘနာက်ဆုံးထိကစား လိုက်ပြီး 

ဂိုး အပြစ်သွင်းယူနိုင်ပခင်းမရှိြါက ဂိုးဧရိယာမှ တည်ကန်ပခင်းအပြစ် သတ်မှတ်ရမည်။ 

 ဂိုးဧရိယာမှ တိုက်ရိုက်ကန်ပခင်းပြင့် ဂိုးသွင်းရယူနိုင်သည။် သုိ့ဘသာ်ပြိုင်ေက်တစ်ြက်အသင်း၏ 

ဂိုးအတွင်းသို့ ကန်သွင်းပခင်းသာပြစ်ရသည်။ ဘောလုံးသည် ကန်လိုက်သူ၏ ဂိုးအတွင်းသ့ုိ တိုက်ရိုက်ဝင်ဘရာက် 

သွားြါက တစ် ြက်အသင်းအား ဘထာင့်ကန်ဘောကန်ပခင်းပြင့် ခွင့်ပြုရမည်။ 

၁။ လုပ်ေုံးလုပန်ည်း။ 

(၁) ဘောလုံးကုိ တည်ပငိမစ်ွာတညထ်ားပြီး ခုခံကစားသည့်အသင်းမှ ကစားသးမားတစ်ဦးက ဂိုးဧရိယာ 

အတွင်း မည်သည့်ဘနရာမှမဆို ကန်ခွင့်ရှိသည။် 

(၂) ဘောလုံးကုိ ထိကန်လိုက်၍ သိသာစွာလှုြ်ရှား (ဘရွ့လျား) သွားသညန်ှင့် ကစားမှုအထဘပမာက်သည။် 

(၃) ပြိုင်ေက်တစ်ြက်အသင်းမှ ကစားသမားများသည် ဘောလုံးကစားမှုအထဘပမာက်သညအ်ထိ ြင် 

နယ် တီဧရိယာ အပြင်ေက်တင်ွ ရှိဘနရမည်။ 
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၂။ အပပစ်ကျူးလွန်ပြင်းနှင့်အဒရးယူပြင်း 

 အကယ်၍ ကစားမှုအထဘပမာက်ပြီးသည့်ဘနာက်တင်ွ (ဂိုးမှတည်ကန်ဘော) ကန်သူသည ်အပခားဘသာ ကစား 

သမားတစ်ဦးတစ်ဘယာက်နှင့်မျှ မထိမီ၊ ထြ်မံ၍ ဘောလုံးကို ထိကစားြါက တစ်ဆင့်အလွတ်တည်ကန်ပခင်းပြင့် 

အပြစ်ဘြးရမည်။ အကယ်၍ ထိကစားသူသည ်လက်ထိ ဘောအပြစ်ကို ကျူးလွန်ပခင်းပြစ်ြါက- 

 (က) တိက်ုရိုက်အလွတ်တည်ကန်ပခင်းပြင့် အပြစ်ဘြးရမည်။ 

( ခ) အကယ်၍ ကန်လိုက်သူ၏ ြင်နယ်တဧီရိယာအတွင်း အပြစ်ကျူးလွန်ပခင်းပြစ်ြါက ြင်နယ်တီကန် 

ပခင်းပြင့် အပြစ်ဘြးရမည်။အကယ်၍ ဂိုးသမားသည် ကန်လိုက်သူပြစ်ပြီး လက်ပြင့် ထြ်မံကုိင်တယွ် 

ြါက တစ်ဆငအ်လွတ်တညက်န်ပခင်းပြင့် အပြစ်ဘြးရမည်။ 

အကယ်၍ ဂိုးမှတည်ကန်ပခင်းပြုဘနချနိ်တွင် ြင်နယ်တီဧရိယာအတွင်း ဘရာက်ရှိဘနရာမှ ထွက်ခွာရန် အချနိ် 

လုံဘလာက်စွာမရရှိခဲ့လျှင် ေုိင်လူကကီးသည ် ကစားြွဲကုိ ဆက်လက်ကစားရန် ခွင့်ပြုရမည်။ ဂိုးမှတည်ကန်ပခင်းပြု 

ဘနချနိ်တွင် ြင်နယ်တဧီရိယာအတွင်း ဘရာက်ရှိဘနသည့် တစ်ြက်အသင်းမှ ကစားသးမားတစ်ဦး(သ့ုိမဟုတ)် ကစား 

မှု အထဘပမာက်ပခင်းမရှိမီ ြင်နယ်တဧီရိယာအတွင်းသ့ုိ ဝင်ဘရာက်လာသူသည် ဘောလုံးကိုထိပခင်း၊ လုယူကစားပခင်း 

ပြုြါက ဂိုးမှတည်ကန်ပခင်းကုိ ပြန်လည၍် ကန်ဘစရမည။် 

 ကစားသမားတစ်ဦးသည် ဘောလုံးကစားမှု အထမဘပမာက်မီ ြင်နယ်တဧီရိယာအတွင်းသ့ုိ ဝင်ဘရာက်လာပြီး 

အပြစ်တစ်စုံတစ်ရာကျူးလွန်ပခင်း(သ့ုိမဟုတ)်တစ်ြက်အသင်းမှ ကစားသမားတစ်ဦးက 

အပြစ်တစ်စုံတစ်ရာကျူးလွန် ခဲ့လျှင် ဂိုးမှတညက်န်ပခင်းကို ပြန်လညပ်ြုလုြ်ဘစပြီး အပြစ်ကျူးလွန်သူကုိ 

သူ၏အပြစ်ကျူးလွန်မှုအဘြါ်မူတည ်၍ အဝါကတ်ပြသတိဘြးပခင်း၊ အနီကတ်ပြထုတ်ြယပ်ခင်းများပြူလုြ်ရမည။် 

အပခားဘသာ ဥြဘေကျူးလွန်မှုများအတွက် ဂိုးမှတည်ကန်ပခင်းကုိ ပြန်လည၍် ပြုလုြ်ဘစရမည်။ 
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ဥပဒေ(၁၇)၊ဒောင့်မှတည်ကနပ်ြင်း(The Corner Kick) 

 ဘထာင့်မှတည်ကန်ပခင်းကုိ (ဥြဘေ ၁၀ နှင့်အညီ) ဂိုးဝင်ပခင်းမရှိေဲ ခုခံကစားသည့်အသင်းမှ ကစားသမား 

တစ်ဦးဦးက ဘောလုံးနှင့် ထိမိပြီးဘနာက် ဘောလုံးသည ် ဘပမပြင်ဘြါ်မှပြစ်ဘစ၊ ဘလထဲမှပြစ်ဘစ၊ ဂိုးစည်းဘြါ်မှဘန၍ 

ဘောလုံးတစ်လုံးစာ လုံးဝ(လုံးဝ)ပြတဘ်ကျာ်သွားြါက တိုက်စစ်ဆင်သည့် အသင်းအား ဘထာင့်ကန်ဘောအပြစ် ကန် 

ခွင့်ပြုရပခင်းပြစ်သည။် 
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 ဘထာင့်ကန်ဘောကန်ရာတွင် တိက်ုစစ်ဆင်သည့်အသင်းမှ တစ်ြက်အသင်း၏ဂိုးထဲသ့ုိ တိက်ုရိုက် ဂုိးဝင်သွား 

ခဲ့မသှာ ဂိုးအပြစ်သတ်မှတ်ဘြးရမည်။ အကယ်၍ ဘောလုံးသည ် ဘထာင့်ကန်ဘောကန်သူ၏ အသင်းေက်သ့ုိ ဂိုးဝင် 

သွားြါက တစ်ြက်အသင်းအား ဘထာင့်ကန်ဘောကန်ရန် ကန်ခွင့်ပြုရမည်။ 

၁။ လုပေ်ုံးလုပ်နည်း 

(၁) ဂိုးစည်းမှ ဘောလုံးပြတဘ်ကျာ်သွားသည့်ဘနရာနှင့် အနီးဆုံးဘသာ ဘထာင့်ကန်စက်ဝိင်ုးစိတ်အတွင်း 

ဘောလုံး ကုိ တညထ်ားရမည။် 

(၂) ဘောလုံးကုိ တညပ်ငိမစ်ွာတညထ်ားပြီး တိုက်စစ်ဆင်သည့်အသင်းမှ ကစားသးမား တစ်ဦးက ကန်ရ 

မည်။ 

(၃) ဘောလုံးကုိ ကန်လိုက်ပြီးဘနာက် သိသာစွာဘရွ့လျားသွားသညန်ှင့် ကစားမှုအထဘပမာက်သည်။ 

ဘထာင့်ကန်ဧရိယာကုိ ဘကျာ်သွားရန်မလိုအြ်ြါ။ 

(၄) ဘထာင့်အလံတိုင်ကုိ နှုတ်ြယ်ပခင်း၊ ဘရွှေ့ဘပြာင်းပခင်းမပြုရ။ 

(၅) တစ်ြက်အသင်းမှ ကစားသမား (ခုခံကစားသည့်အသင်း)သည် ဘောလုံးကစားမှုဘပမာက်သညအ်ထိ 

ဘထာင့်ကန်ဧရိယာနှင့်အနညး်ဆုံး (၉.၁၅)မီတာ(၁၀-ကုိက်) အကွာတင်ွ ရှိဘနရမည်။ 

၂။ အပပစ်ကျူးလွန်ပြင်းနှင့်အဒရးယူပြင်း 

 အကယ်၍ ကစားမှုအထဘပမာက်ပြီးဘနာက် (ဘထာင့်ကန်ဘော)ကို ကန်သူသည ် အပခားကစား သမားတစ်ဦး 

ဦးနှင့်မျှ မထိဘသးမီ (ေုတိယအကကိမအ်ပြစ်) ဘောလုံးကုိ ထိကစားလျှင ် ထိုအသင်းေက်သ့ုိ တစ်ဆင့်အလွတတ်ည် 

ကန်ဘောကန်ပခင်းပြင့် အပြစ်ဘြးရမည်။ အကယ်၍ ထိုကန်သူသည် 

လကေ်ိဒောအပပစ်ကုိကျူးလွန်ပါက- 

 (က) တိက်ုရိုက်အလွတ်တည်ကန်ဘောကန်ပခင်းပြင့် အပြစ်ဘြးရမည်။ 

 ( ခ) အကယ်၍ အပြစ်ကျူးလွန်ပခင်းသည ် ကျူးလွန်သူ၏ ြင်နယ်တဧီရိယာအတွင်း ကျူးလွန်ြါက ြင် 

နယ်တီကန်ပခင်းပြင့်အပြစ်ဘြးရမည်။ အကယ်၍ ကန်သူသည ် ဂိုးသမားပြစ်ခဲ့လျှင် (ေုတိယအကကိမ်ကျူးလွန်ပခင်း 

အတွက်) တစ်ဆင့်အလွတ်တည်ကန်ပခင်းပြင့် အပြစ်ဘြးရမည်။ 

 ကစားသးမားတစ်ဦးသည် ဘထာင့်ကန်ဘောကုိ မှန်ကန်စွား ကန်လိုက်ဘသာ်လည်း ထြ်မံကန်ခွင့်ရရှိဘစရန် 

ရညရ်ွယ်၍ တစ်ြက်ကစားသမားတစ်ဦးအား ထိဘအာင်တမင်ရည်ရွယ်၍ ကန်လိုက်သည်။ သ့ုိဘသာ် ထိုကစားသမား 

သည ်သတိမမူပခင်း၊ မဆင်မပခင်ကစားပခင်း၊ လိုအြ်သညထ်ကြ်ိ၍ု အင်အားအသံုးပြုကစားပခင်းမရှိြါက( ေုိင်လူကကီး 

က ယူဆြါက) ေုိင်လူကကီးသည ်ထိုကစားြွဲကုိ ဆက်လကက်စားခွင့်ပြရမည်။ 

 အပခားဘသာ အပြစ်ကျူးလွန်မှုမျ ို းမဆို ပြုလုြ်ြါက ဘထာင့်ကန်ဘောကုိပြန်လည၍် ကန်ဘစရမည်။ 



96 
 

 

    

      

 

 

 

 

 

နိုင်ငံတကာဒောလံုးအြဲွ့ြျုပ်ေုတအ်ြဲွ့(IFAB )၏ ဒနာက်ဆုံးေုတပ်ပနလုိ်က်ဒသာ

ဒောလုံးဥပဒေ (Laws of the Game)စာအုပ် ၊စာမျက်နှာ(၁၇၉)တွင်ဒြာ်ပပေားဒသာ(Glossary) 

အဓပိ္ပါယ် ပပနဆ်ိြုျက် 
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 Glossary (အဓိြ္ပါယ်ပြန်ဆိုချက် ) 

  အဓိြ္ပါယ်ပြန်ဆိုချက်တင်ွ ဘောလုံးဥြဘေအဘသးစိတ်များကုိ ဘကျာ်လွန်၍ အပခားောသာများပြင့် 

ပြန်ဆိုရန် အပမဲတမ်းလွယ်ကူစွာမပြန်ဆိုနိုင်သည့် ရှင်းလငး်ချက်များနှင့် ထင်ရှားဘစသည့်အချက်များ၊ စကားလုံးများ၊ 

စကားစုများြါဝင်သည။် 

ဒောလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အြွဲ့ အစညး်များ 

The IFAB- (The International Football Association Board) 

နိုင်ငံတကာဘောလုံးအြွဲ့ ချုြ်ေုတအ်ြွဲ့  

 ဤအြွဲ့ အစညး်တွင် ဘောလုံးဥြဘေများကုိ ကမ္ဘာ့အနှံ့ပြန့်နှံ့ဘစရန် တာတန်ရှိသည့် ကမ္ဘာ့ဘောလုံးအြွဲ့ ချုြ် 

(FIFA) နှင့် ပဗိတိသျှဘောလုံးအြွဲ့ ချုြ(်၄)ခု၊ (အဂဂလန်၊ အိုင်ယာလန်၊စဘကာ့တလန်နှင့် ဘဝးလ်) တို့ြါဝင်သည။် အဘပခ 

ခံအားပြင့် ဘောလုံးဥြဘေပြင်ဆငပ်ခင်းကုိ နှစ်စဉ်ဘြဘြါ်ဝါရီလ(သ့ုိမဟုတ်) မတ်လအတွင်းကျင်းြသည့် (IFAB) ၏ 

နှစ်ြတ်လည်အဘထွဘထွအစည်းအဘဝးကကီးမှ အနည်ပြုပြီးမှသာ အတည်ပြစ်သည်။ 

FIFA (Federation International de Football Association)  

ကမ္ဘာ့ဒောလုံးအြွဲ့ ြျုပ် 

 ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ဘောလုံးနှင့်ြတ်သက်သည့် ကိစ္စမနှ်သမျှ တာဝန်ရှိသည့် အုြခ်ျုြ်ဘရး အြွဲ့ အစညး် ပြစ် 

သည။် 

Confederations နိုင်ငံဒပါင်းစုံ(တိုက်ကကီးများအလိုက်)ဒောလုံးအြွဲ့ ြျုပ် 

 တိက်ုကကီးများ အလိုက် ဘောလုံးနှင့်ြတ်သက်သည့် တာဝန်ရှိဘသာအြွဲ့အစည်းပြစ်သည။် ထိုအြွဲ့ အစည်း 

(၆) ခုမှာ AFC (အာရှဘောလုံးအြွဲ့ ချုြ)်၊ UEFA (ဥဘရာြဘောလုံးအြွဲ့ ချုြ်)၊  CAF(အာြရိကဘောလုံးအြွဲ့ ချုြ၊် 

Concacaf (ဘပမာက်၊ အလယ်အဘမရိကနှင့် ကရစ်ေီယံဘောလုံးအြွဲ့ ချုြ၊်  Conmebol (ဘတာင်အဘမရိကဘောလုံး 

အြွဲ့ ချုြန်ှင့် OFC (သမုေ္ဒရာြုိင်းဘေသဘောလုံးအြွဲ့ ချုြ်များ) ပြစ်သည။် 

National Football Association အမျ ို းသား(နိုင်ငံအလိုက်ဒောလုံးအြွဲ့ ြျုပ်) နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံစီ၏ ဘောလုံးဘရးရာ 

ကိစ္စများ တာဝန်ရှိအြွဲ့အ စည်း 

(ဥြမာ-ပမန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအြွဲ့ ချုြ၊်(MFF) Myanmar Football Federation) 

  ထိုင်းနိုင်ငံဘောလုံးအြွဲ့ ချုြ်  (FAT)  Football Association of Thailand) 

Football Terms(ဒောလုံးနှင့်ပတ်သက်သည့်အဒြါ်အဒဝါ်များ) 

A. 

Abandon     = ရပ်ဆိုင်းပြင်း 
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ဘောလုံးြွဲတစ်ြဲွတွင် သတ်မှတထ်ားဘသာ ကစားချနိ်မပြည့်မီတွင်   

ကစားြွဲကုိ ပြီးဆုံးဘစပခင်း/ရြ်ဆိုင်းလိုက်ပခင်း။ 

Advantage     = အြွင့်သာမှုဒပးပြင်း 

ပြစ်မှုတစ်ခုကို 

ကျူးလွန်ရာတင်ွပြစ်မှုကျူးလွန်ပခင်းခံရသည့်အသင်း 

အတွက်အကျ ို းရှိဘစမညဆ်ိုြါကကစားြွဲကုိ ဆက်လက် ကစားရန် 

ေုိင်လူကကီး၏ ခွင့်ပြုချက်ပြစ်သည။် 

Additional time    = ပြည့်စွက်/ေက်ဒဆာင်းအြျနိ်ပို 

လူစားလဲလှယ်ပခင်း၊ ေဏ်ရာအနာတရရရိှပခင်း၊ စညး်ကမ်းြိုင်း ဆိုင် 

ရာ အဘရးယူပခင်း၊ဂိုးသွင်းပြီးဘနာက်ဘအာင်ြွဲခံပခင်း စသည့် ဆုံးရှုံး 

သွားဘသာအချနိ်များအတွက် ကစားြွ၏ဲ အချနိ်တဝက်စီ ကုန်ဆုံး 

သွားချနိ်များတွင် ပြည့်စွက်ခွင့်ပြုသည့် အချနိ်ြို။ 

Assessment of injured players  = ေဏ်ရာရကစားသမားကုိပပုစုပြင်း။ 

ဘဆးေက်ဆိုင်ရာ ြညာရှင်တစ်ဦးက ေဏ်ရာရရှိမှုတစ်ခုအဘြါ် 

ေဏ်ရာရကစားသမားက ကုသမှုခံယူရန် လိုအြ်မှုရှိ-မရှိကုိ အပမန် 

စစ်ဘဆး ကည့်ရှုပခင်း။ 

Away goals rule    = အဒဝးကွင်းတွင်ရဂိုးဥပဒေ 

အသင်းနှစ်သင်းက ဂိုးအဘရအတွက်တ ူ ဂိုးသွင်းပခင်း (သ့ုိမဟုတ)် 

ဂိုးမသွင်းနိုင်ပခင်းပြစ်ဘြါ်ြါက အဘဝးကွင်းတွင် ရဂိုးကုိ နှစ်ဆတိးု၍ 

ခွင့်ပြုသည့် ကစားြွတဲစ်ြွ၏ဲ အနိုင်-အရှုံး ဆုံးပြတ်သည့် နည်း 

စနစ်။ 

B. 

Brutality     = ရိုင်းစိုင်းရက်စက်စွာပပုမူပြင်း 

ရိုင်းစိုင်းရက်စက်စွာ၊ ညာှတာမှုကင်းစွာနှင့် အားကကီးစွာပြင့် တမင် 

ဆိုးသွမး်ရိုင်းပြသည့် အပြုအမူကုိ ပြုမူပခင်း။ 

C. 

Coution     = သတိဒပးပြင်း 

စည်းကမ်းြိင်ုးဆိုင်ရာ အ ဘရးယူမှုအတွက်   တာဝန်ရှိအြွဲ့ အစညး် 

သ့ုိ ဘရးသားတင်ပြရသည့် အစီရင်ခံစာပြစ်သည။် အစီရင်ခံစာတွင် 

အဝါကတ်ပြသပခင်းကုိ ဘြာ်ပြပြီး ကစားြွတဲစ်ြွဲအတွင်း 
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အဝါကတ် နှစ်ကကိမ် အပြခံရြါက ထိုကစားသမားနှင့် အသင်း၏ 

တာဝန်ရှိသူ ကုိ ကစားကွင်းမှ ထုတ်ြယ်သည့် ပြစ်ေဏ်ပြစ်သည။် 

Challenge     = ယှဉ်ပပိုင်လုယူကစားပြင်း 

ကစားသမားတစ်ဦးသည်ပြိုင်ေက်ကစားသမားတစ်ဦးနှင့်ဘောလုံး 

ကုိ ရှရိဘရးအတွက် လုယူကစားသည့် လှုြ်ရှားမှုတစ်ရြ် ပြစ်သည။် 

Charge (an opponent)   = ပပိုင်ေက်တစ်ဦးနှင့်တွန်းတိက်ုကစားပြင်း 

ပြိုင်ေက်ကစားသးမားတစ်ဦးနှင့် ကုိယ်ကာယပြင့်(တရားမျှ တ    

စွာ) တွန်းတိုက်ကစားပခင်းပြစ်သည။် ြုခုးံနှင့် လကဘ်မာင်းအထက် 

ြိင်ုးကုိ (ကုိယ်နှင့်နီးကြ်စွာထားပြီး)  ြုခုံးပခင်း တွန်းတိက်ုကစား 

ပခင်းပြစ်သသည။်  

Cooling break =ကုိယ်အပူရိှန်ပမှင့်တက်ပြင်းသက်သာဒစရန်ဒြတ္တအနားဒပးပြင်း     

တစ်စုံတစ်ခုဘသာ ရာသီဥတုအဘနအထား (စိုစွတထ်ိုင်းမှိုင်းစွားနှင့် 

ပမင့်မားဘသာအြူရှိန်ဘ ကာင့် ကစားသမား၏ အဘပခအဘန ဘကာင်း 

မွနဘ်စရန်နှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းဘစရန် ကုိယ်ခန္ဓာ၏ အြူရိှန်ကုိ 

ဘလျာ့ကျဘစရန်အတွက် စက္ကန့် (၉၀) မှ (၃)မိနစ် အထိ ပြိုင်ြွဲစညး် 

ကမ်းများတွင် ဘြာ်ပြထားရသည့် ကုိယ်ခန္ဓာဘအးဘစရန် ရြ်နား 

ခွင့်ပြုထားသည့် အချနိ်ပြစ်သည။် (ဘရဘသာက်ခွင့်ပြုသည့် ရြ်နား 

ချနိ်နှင့်မတူြါ)။ 

D. 

Deceive = လိမ်လညသ်ည် 

ေုိင်လူကကီးအား ဆုံးပြတ်ချက်အမှားချဘစရန် စည်းကမ်းြိငု်းဆိုင်    

ရာ အဘရးယူမှုမာှးယွင်းဘစရန်အတွက် လိမ်လညသူ်နှင့်သူ၏ အ 

ပြုလုြ်ပခင်း။ 

Deliberate     =   ရညရွ်ယ်၍ပပုလုပ်သည် 

ကစားသမားတစ်ဦးက တမင်ရည်ရွယ်၍ ပြုလုြ်သည့် လှုြ်ရှားမှု 

တစ်ခု၊ ၎င်းသည ်တုန့်ပြန်မှု (သ့ုိမဟုတ)် ရညရ်ွယ်ချက်မရှိေဲ လုြ် 

ဘဆာင်သည့်တုန့်ပြန်မှုမျ ို းမဟုတ။် 

Direct free kick    = တိက်ုရိုက်အလွတ်တည်ကန်ပြင်း 

တစ်ြက်အသင်း၏ ဂိုးအတွင်းသို့ အပခားကစားသမားတစ်ဦးနှင့်မျှ 

ထိစရာမလိုြ၊ဲ တိုက်ရိုက်ကန်သွင်း၍ ဂိုးရရှိနိုင်သည့် အလွတ်တည် 

ကန်ပခင်းမျ ို းပြစ်သည။် 
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Discretion     = အစစဆင်ပြင်၍သတရိှိမှု 

ေုိင်လူကကီးနှင့် အပခားတာဝန်ကျေိုင်လူကကီးများ၊ ဆုံးပြတ်ချက်တစ်ခု   

ကုိ ချမှတရ်န်အသံုးပြုသည့် ဆုံးပြတ်ချက်။ 

Dissent     = သဒောေားကဲွလွဲပြင်း။ 

တာဝန်ကျေိုင်လူကကီးတစ်ဦး၏ ဆုံးပြတခ်ျက်ကုိ နှုတ်အားပြင့် (သ့ုိမ 

ဟုတ)် ကုိယ်ကာယအားပြင့် ကန့်ကွက်ပခင်း၊ သဘောမတူပခင်းကုိ 

ပြသသည့်အမူအယာမျ ို း(အဝါကတ်ပြ၍သတိဘြးပခင်းပြနိုင်သည)်။ 

Distract     = စိတ်အာရုပံပန့်လွှင့်ပြင်း၊ရှုပဒ်ေွးပြင်း၊၊ 

စိတ်အာရုံကုိ စုစည်း၍ မရဘအာင်ဘနှာက်ယှက်ပခင်းဦ စိတ်ရှုြ်ဘထွး 

ဘအာင်ပြုလုြ်ပခင်း (တရားမျှတမှုမရှိြါ)။ 

Drink's break     = ဒရဒသာက်ရန်ရပ်နားြွင့်ပပုပြင်း 

ကစားသမားများ ဘမာဟုိက်၍ ဘရဓာတရ်ရှိဘစရန် ပြိုင်ြွဲ စည်းမျဉ်း၊ 

စည်းကမ်းများတွင် (၁မိနစ်)ထက ်မြုိဘစြဲ ခွင့်ပြုပခင်း။ (ကုိယ်ခန္ဓာ 

အြူရှိန်ကျစရန် အဘအးဓာတ်ဘြးပခင်းနှင့် မသက်ဆိုင်ြါ)။ 

Dropped ball     = ဒပမြျဒော 

ကစားြွဲပြန်စရန် ပြုလုြ်သည့်နညး်လမ်းတစ်ခုပြစ်သည။် အသင်း 

မှ ဘောလုံးနှင့် ဘနာက်ဆုံးထိလိုက်သည့် ကစား သးမားတစ်ဦးကုိ 

ေုိင်လူကကီးက ချဘြးပခင်းပြစ်သည။် (ဂိုးဧရိယာအတွင်း ေိုင်လူကကီး 

ကချဘြးသည့်ဘောလုံးမှအြ)။ဘောလုံးသည် ဘပမကကီးနှင့် 

ထိသည် နှင့် ကစားမှုအထဘပမာက်သည။် 

E. 

Electronic Player tracking system (EPTS) = ကစားသမားအတွက်လျှပ်စစ်ဒပြရာြံစနစ် 

ကစားသမား၏ကာယနှင့် ဇီဝလှုြ်ရှားမှုများကုိ ဆန်းစစ်ဘလ့လာ 

ပခင်းနှင့် မှတတ်မး်တင်သည့်စနစ်။ 

Endanger the safety of an opponent = ပပိင်ေက်တစ်ဦး၏ဒေးအန္တရာယ်လုံခြုံမှု 

ပြိုင်ေက်ကစားသမားတစ်ဦးအဘြါ်(အနာတရပြစ်ဘစရန်)၊ 

အန္တရာယ်  (သ့ုိမဟုတ)် ြျက်စီးဆုံးရှုံးဘစမည့် ပြုမူချက်။ 

Excessive force    = လိုအပ်သညေ်က်အင်အားပိမုိသံုုးစွဲပြင်း 

         လိုအြ်သည့်အင်အား/စွမ်းအင်ထက်ြိုမိသံုုးစွဲ၍ ကစားပခင်း။ 

Extra time     = ပြည့်စွက်အြျနိ်ပို 
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ကစားြွတဲစ်ြွ၏ဲထွက်ဘြါ်လာမည့်ရလာေ်ကုိဆုံးပြတ်ရန်(၁၅)မိနစ် 

စီထကမ်ြုိဘသာ တူညီသည့် အချနိ်ြိုပြင့်ကစားပခင်း။ 

F. 

Feinting     = ကုိယ်ဟန်ပပလှည့်စားပြင်း 

တစ်ြက်အသင်းမှ ကစားသမား၏ စိတ်ကုိရှုြ်ဘထွးဘစရန်ကကိုး စား 

သည့် လှုြ်ရှားမှုတစ်ခုပြစ်သည။် ဘောလုံးဥြဘေက ခွင့်ပြုပခင်းနှင့် 

ခွင့်မပြုသည့် တရားမဝင်ကုိယ်ဟန်ပြလှည့်စားပခင်းကုိ သတ်မှတ် 

ဘြးထားသည်။ 

Field of Play (pitch)    = ကစားကွင်း 

ဘေးစည်းများ၊ ဂိုးစည်းများနှင့် ဂိုးြိုက်များကုိ နယ်နိမိတအ်ပြစ် 

အသံုးပြု၍ သတ်မတှ်ထားသည့် ကစားကွင်းဧရိယာပြစ်သည။် 

G. 

Goal line technology (GLT)   = ဂိုးစည်းနည်းပညာ 

ဂိုးတစ်ဂိုးသွင်းပြီးဘနာက် ေုိင်လူကကီးအားအလျှငအ်ပမန်သတင်းဘြး 

ြို့သည့်လျှြ်စစ်ြိုင်းဆိုင်ရာနည်းစနစ်(ဥြမာ-ဘောလုံးသညဂ်ိုးတိုင် 

များ အတွင်းမှ ဂိုးစည်းကုိ ဘောလုံးတစ်လုံးစာ လုံးဝပြတဘ်ကျာ် 

သွားသည့်အခါ(အဘသးစိတ်ကုိ ဥြ ဘေ-၁တွင်  ကည့်ြါ)။ 

H. 

Hybrid system    = ဒပါင်းစပ်ေားသည့်နညး်စနစ် 

ဘနဘရာင်ပခည်၊ ဘရ၊ ဘလဘကာင်းဘလသန့်နှင့် ပမက်ရိတ်ထားသည့် 

ပမက်ခင်းတုနှင့် သောဝပမက်ခင်းဘြါင်းစြ်ထားဘသာ ကစားကွင်း 

မျက်နှာပြင်။ 

I. 

Impede     = တားဆီးဒနှာက်ယှက်သည် 

ပြိုင်ေက်ကစားသမား၏ပြုမူမှု၊ လှုြ်ရှားမှုများကို 

ဘနှာင့်ဘနှးဘအာင် ြိတ်ဆို့/ကာကွယ်တားဆီးပခင်း။ 

Indirect free kick    = တစ်ဆင့်အလွတ်တည်ကန်ပြင်း 

ဘောလုံးကုိ ကန်လိုက်ပြီးဘနာက်အပခားကစားသမားတစ်ဦးနှင့်ထိ 

(မည်သည့်အသင်းမှပြစ်ဘစ)ပြီးမှ ဂိုးရရှိနိုင်သည့် တစ်ဆင့်အလွတ ်

တညက်န်ပခင်းပြစ်သည။် 
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Intercept     =  ကားပြတရ်ယူသည် 

ရညရ်ွယ်ထားဘသာဘနရာသ့ုိ ဘောလုံးမဘရာက်ရှိဘစရန် တားဆီး 

ပခင်း။ 

K. 

Kick      = ကန်ပြင်း 

         ကစားသမားတစ်ဦးက ဘပခဘထာက်/ဘပခမျက်စိပြင့် ဘောလုံးကုိ

         ထိကန်ပခင်း။ 

Kicks from the penalty mark  = ပင်နယ်တအီမှတ်မှကန်ပြင်း 

ကစားြွ၏ဲ အနိုင် - အရှုံးကုိ ဆုံးပြတသ်ည့်နညး်ပြစ်သည။် နှစ် 

သင်းစလုံးက တစ်လှည့်စီကန်ပြီး တူညီသည့်အကကိမပ်ြင့် တစ်သင်း 

ကတစ်ဂိုး အသာရသည်အထိ ကန်ပခင်းပြစ်သည။်(ြထမ ၅ လုံးစီ 

ကန်ရာတင်ွ အသင်းတစ်သင်းက အပခားအသင်းရသည့် ဂိုးအဘရ 

အတွက်နှင့်တူဘအာင် မကန်သွင်းနိုင်ြါက ကျန်ရှိသည့် ကန်ခွင့်ရ 

အကကိမ်များ ဂိုးဝင်သည့်တိုင်)။ 

N. 

Negligible     = ေည့်သွင်းစဉ်းစားရန်မလိုဒသာ 

         အဘရးမြါဘသာ၊ အဘသးဆုံးဘသာ 

 

O. 

Offence     = ဥပဒေြျ ို းဒြာက်ပြင်း 

ဘောလုံးဥြဘေကုိ ချ ို းဘြာက်ပခင်း၊ စည်းကမ်းချ ို းဘြာက်ပခင်း၊ ဆိုး 

သွမး်ရိုင်းြျသည့်အပြုအမူကုိ တခါတရံ ြုဂ္ဂို လ်တစ်ဦး၊ အထူး 

သပြင့်ပြိုင်ေက်ကစားသးမားတစ်ဦးအဘြါ်တရားမဝင်သည့် 

အပြု အမူကုိ ကျူးလွန်ပခင်း။ 

Offensive, insulting or abusive language = ပုတ်ြတ်ပြင်း၊ဒစာ်ကားပြင်း(သ့ုိမဟုတ)်ဆဲဒရးတိငု်းေွာပြင်း။ 

ရိုင်းြျဘသာ၊ ထိုခိုက်နာကျင်ဘစဘသာ၊ အရိုအဘသနည်းြါးဘသာ၊ 

ကုိယ်နှုတ်အမူအယာများပြင့် ပြုမူသည့် ထုတ်ြယရ်မည့် ပြစ်ချက် 

များ (အနီကတ်)။ 

Outside agent     = ပပင်ပလူ 

ေုိင်လူကကီး၊ အသင်း၏စာရင်းတွင်ြါဝင်သည့် ကစားသမား၊ အရံ 

ကစားသမားများ၊ အသင်း၏တာဝန်ရှိသူများမှအြ အပခားဘသာ 
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တစ်ဦးတစ်ဘယာက်၊ တိရစ္ဆာန၊် အရာဝတ္ထု၊ြံုသ န်ရှိ ြစ္စည်းကို 

ဘခါ်သည။် 

P. 

Penalise     = အပပစ်ဒပးသည် 

ကစားြွဲကုိ ရြ်ဆိုင်း၍ အပြစ်ကျူးလွန်သည့် အသင်းအား အလွတ် 

တညက်န်ပခင်း၊ ြင်နယ်တီကန်ပခင်းတို့ပြင့်တစ်ြက်အသင်းကုိ 

ကန် ခွင့်ပြုဘစဘသာအပြစ်ဘြးနညး်ပြစ်သည။် 

(အြွင့်သာမှုဒပးပြင်းကုိ လည်းရှုပါ)။ 

Played      = ကစားသည် 

         ဘောလုံးနှင့်ထိဘတွ့၍ ကစားသူ၏ အပြုအမူ။ 

Playing distant    = ကစားနိုင်သည့်အကွာအဒဝး 

ကစားသးမားတစ်ဦးအား ဘပခဘထာက်ကုိဆန့်ထုတ်၍ပြစ်ဘစ၊ ခုန် 

ဝင်၍ပြစ်ဘစ၊ဂိုးသမားအား လကမ်ျားကုိ ခုန်၍/ ဆန့်တန်း၍ 

ပြစ်ဘစ ဘောလုံးကစားရန် ခွင့်ပြုသည့် အကွာအဘဝး ပြစ်သည။် 

ထိုအကွာအဘဝးသည် ကစားသမား၏ ကုိယ်ကာယအရွယ်အစား 

အဘြါ်တင်ွ မူတညသ်ည။် 

Q. 

Quick free kick    = အလွတ်တည်ကန်ပြင်းကုိအပမန်ကန်ပြင်း 

ကစားမှုရြ်ဆိုင်းသွားပြီးဘနာက် အလွတ်တည်ကန်ပခင်းကို (ေုိင်လူ 

ကကီး၏ခွင့်ပြုချက်အရ) အပမန်ကန်ပခင်း။ 

R. 

Rackless     = မဆင်မပြင်ပပုမပူြင်း 

ကစားသမားတစ်ဦးသည် ပြိုင်ေက်ကစားသးမားကုိ ဂရုမစိုက် 

(လျစ်လျူရှု၍) အန္တရာယ်ပြစ်ဘစပခင်း (သို့မဟုတ်) ၎င်း၏ အကျ ို း 

ဆက်ဘ ကာင့် အန္တရာယ်ပြစ်ဘစပခင်းများ ပြစ်ဘစရန်ပြုမူ (အများ 

အားပြင့် လုယူြျက်ထုတ်ကစားရာတင်ွ)သည့် အပြုအမူပြစ်သည။် 

ကစားမှုရြ်ဆိုင်းသွားပြီး ခဏအ ကာ ကစားြွဲကုိ ပြန်လည်စတင် 

ကစားဘစသည့် နည်းလမ်းတစ်ခုပြစ်သည။် 

S. 

Sanction     = အဒရးယူပြင်း 
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         ေုိင်လူကကီး၏ စည်းကမ်းြိင်ုးဆိုင်ရာ အဘရးယူပခင်းပြစ်သည။် 

Save      = ကာကွယ်သည် 

ကစားသမားတစ်ဦးသည ် ဘောလုံးက ဂိုးထဲသုိ့ ဝင်လုဆဲဆဲပြစ် 

ဘနခိုက်၊ လက/်လက်ဘမာင်းမှအြ ကုိယ်ခန္ဓာ အစိတ်အြိင်ုး တစ်ခု 

ပြင့်တားဆီးပခင်း (သ့ုိမဟုတ်) တားဆီးရန်ကကိုးစားပခင်းကုိ ဘခါ် 

သည။်(ဂိုးသမားသည် မိမိ၏ြင်နယ်တဧီရိယာအတွင်း လက်ပြင့် 

ကုိင်တယွ်ပခင်းမှအြ)။ 

Sending – off     = ေုတ်ပယပ်ြင်း 

ကစားသမားတစ်ဦးသည ် ထုတ်ြယရ်မည့် ပြစ်ချက်ကုိ ကျူးလွန် 

သပြင့် ကစားြွဲ၏ ကျန်အချနိ်များတွင် ကစားခွင့်မရရန် 

(အနီကတ် ပြင့်ဘြာ်ပြ) ထုတ်ြယသ်ည့် စည်းကမ်းြိငု်းဆိုင်ရာ 

အဘရးယူ မှုတစ် ခုပြစ်သည။် ကစားြွစဲတင်ပြီးသည့်အချနိ်တွင် 

ထိုကစားသမား သည ် လူစားလဲလှယ်ပခင်း ပြုလုြ်ခွင့်မရှိ။ 

အသင်းတာဝန်ရှိ သူ သည်လည်း ထုတ်ြယပ်ခင်းကုိ ခံရမည်။ 

Serious foul play    = ကကီးဒလးဒသာပပစ်မှုကုိကျူးလွန်ပြင်း 

ဘောလုံးကုိဘပခဘထာက်ပြင့်ပြစ်ဘစ၊ အပခားကုိယ်အဂဂါ အစိတအ် 

ြိင်ုးပြင့်ပြစ်ဘစ၊ လုယူြျက်ထုတ်ကစားရာတငွ် ပြိုင်ေက် ကစား 

သမား၏ လုံခခုံမှုကုိ အန္တရာယ်ပြစ်ဘစဘသာ လိုအြ်သည့်အင်အား 

ထက ် ြိမုိုသံုးစွဲ၍  ကမ်းတမး်ရက်စက်စွာကစားပခင်းသည ် ထုတ် 

ြယ် (အနီကတ်ပြ၍) ရမည့်အပြစ်ကျူးလွန်မှုပြစ်သည။်  

Signal      = သဒကေတပပပြင်း 

ေုိင်လူကကီးကပြစ်ဘစ၊ အပခားတာဝန်ကျေုိင်များကပြစ်ဘစ၊ လက၊် 

ဘပခ၊ အလံတို့ကုိ အသံုးပြု၍လည်းဘကာင်း၊ ေုိင်လူကကီးက ဝီစီမှုတ် 

၍လည်းဘကာင်းဘြာ်ပြဘလ့ရှိသည။်ကုိယ်လက်လှုြ်ရှားမှုသဘကဂတ 

ပြစ်သည။် 

Simulation     = ဟန်ဒဆာင်ပြင်း 

တစ်စုံတစ်ရာမပြေဲ ပြစ်ဘလ့ဟန်ပြု၍ ထင်ဘယာင်ထငမ်ှား ပြစ် 

ဘအာင် ကစားသမားတစ်ဦးက တရားမမျှတဘသာ အခွင့်အဘရး ရ 

ရှိဘစရန် ပြုလုြ်ဘသာအပြုအမူ 

Spirit of the game    = ဒောလုံးကစားနည်း၏စိတ်ဓာတ် 

ဘောလုံးကစားနည်း၏ အဓိကလိုအြ်ချက်၊လိုအြ်သည့်စညး်ကမ်း 

ချက်၊ လူသားမျ ို းနွယ်၏ ယဉ်ဘကျးမှုဆိုင်ရာ လက္ခဏာ၊ ဘောလုံး 
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ကစားနည်းကုိ အားကစားနည်းတစ်ရြ်သာမက၊ ထူးပခားသည့် 

ပြိုင်ြွဲအပြစ်ြါ သဘောထားရမည့် စိတ်ဓာတ်။ 

Suspend     = ဒြတ္တရပ်ဆိုင်းသည် 

ကစားြွတဲစ်ြွတဲွင် ဘနာက်ဆုံး၌ ပြန်လည်စတင်ကစားရန်ရညရွ်ယ် 

၍ အချတိ်အနညး်ငယ်ရြ်ဆိုင်းပခင်း။ (ဥြမာ- ပမူထုများအုံ့ဆိုင်း 

ပခင်း၊   မိးုသညး်ထန်ပခင်း၊ မိးုကကီး၍မိးုပခိမ်း၊ မိးုကကိုးြစ်ပခင်း၊ ေဏ်ရာ 

ပြင်းထန်စွာရပခင်း)။ 

T. 

Tackle      = ဒောလုံးကုိလုယူကစားပြင်း 

ဘောလုံးကုိရရှိရန် ဘပခဘထာက်ပြင့် ဘပမပြင်ဘြါ်မှပြစ်ဘစ၊ ဘလထဲမှ 

ပြစ်ဘစ) လုယူကစားပခင်း။ 

Team List     = အသင်းသားစာရင်း 

အသင်းတစ်သင်း၏ တရားဝင် အဘထာက်အထားပြစ်ပြီး၊ အများ 

အားပြင့် ကစားသးမားများ၊ အရံကစားသမားများနှင့် အသင်း၏ 

တာဝန်ရှိသူများြါဝင်သည်။ 

Team official     = အသင်းတာဝန်ရိှသူများ 

ဘောလုံးအသင်းတစ်သင်း၏ တရားဝင်ြါဝင်သည့် ကစားသမား မ 

ဟုတသူ်များ(ဥြမာနည်းပြဆရာ၊အရုိးအဘ ကာြညာရှင်များ၊ဆရာ 

ဝန်စသည)်။(နည်းစနစ်ဧရိယာတင်ွ ကည့်ြါ)။ 

Technical area    = နည်းစနစ်ဧရိယာ 

(ကစားကွင်းအတွင်း) အသင်း၏တာဝန်ရှိသူများအတွက် ထိုင်စရာ 

ခုံများြါဝင်သည့်သီးသန့်သတ်မှတထ်ားဘသာဘနရာ၊(ဥပဒေ-၁တွင်

 ကည့်ပါ)။ 

Technical Staff    = နည်းစနစ်ပိုင်းအြွဲ့ ဝင်များ 

အသင်းတစ်သင်း၏ တရားဝင်စာရင်းတွင် ကစားသမားများ မ 

ဟုတသ်ည့် အသင်းဝင်များ(ဥြမာ- နည်းပြဆရာ၊ အရိုးအ ဘ ကာ၊ 

ြညာရှင်နှင့်ဆရာဝန်စသည)်။(အသင်း၏တာဝန်ရှိသူများကုိလည်း 

 ကည့်ြါ)။ 

Temporary dismissal    = ဒြတ္တေုတ်ပယ်ပြင်း 

ကစားသမားတစ်ဦးအတွက်သတိဘြးရမည့်ပြစ်ချက်အချ ို ့ပြစ်ချက် 

အားလုံး ကျူးလွန်ပခင်းအဘြါ် ကစားြွ၏ဲ ဘရှ့လာမည့်အစိတ် 
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အြိင်ုးတွင်ဘခတ္တထုတ်ြယ်ပခင်းပြစ်သည။်(ပြိုင်ြွဲ၏စညး်မျဉ်းစည်း 

ကမ်းများအဘြါ်တငွ်မတူညသ်ည)်။ 

U. 

Undue interference    = မသင့်ဒလျာ်ဒသာစွက်ြက်မှု 

         မလိုအြ်ဘသာအပြုအမူ၊ ဩဇာအရိှန်အဝါ။ 

Unsporting behavior    = အားကစားသမားမပီသသည့်အပပုအမူ 

သတိဘြးရမည့် အပြစ်ဘြးပခင်းမျ ို းပြစ်သည။် တရားမမျှတသည့် 

အပြုအမူ/အမူအကျင့် 

V. 

Violent conduct    = ဆိုးသမွ်းရိုင်းပျသည့်အပပုအမူ 

ဘောလုံးကုိလုယူကစားပခင်းမပြုြဲ လိုအြ်သည့်အင်အားထက ်ြိုမို 

အသံုးပြုပခင်း၊ ရိုင်းစိုင်းရက်စက်စွာပြင့် တစ်ြက်ကစားသမားကို 

ဦးဘခါင်းနှင့် မျက်နှာတို့တွင် တမင်တကာ ထိုးရိုက်သည့် အပြုအမူ 

ကုိကျူးလွန်ပခင်း။ (ဘသးငယ်ပခင်း၊ မဘပြာြဘလာက်သည့်အင်အား 

ပြင့် ထိုးရိုက်ပခင်းမှအြ)။ 

Referee terms = ေိုင်လူကကီးအဘခါ်အဘဝါ်များ 

Match officials (S) = (ကစားပွအဲတွက်)တာဝန်ကျေုိင်လူကကီး(များ)။ 

ဘောလုံးအြွဲ့ ချုြ်များ၊ ပြိုင်ြွဲများတွင် တာဝန်ရှိသူများကုိယ်စား၊ ဘောလုံးြွဲတစ်ြွဲကုိကကီး ကြ်ဘဆာင်ရွက်ရ 

မည့် တာတန်ရှိ ြုဂ္ဂို လ် (သ့ုိမဟုတ)် ြုဂ္ဂို လ်များကုိ ဘခါ်သည။် 

Referee = ေုိင်လူကကီး(ကွင်းလယ်) 

ဘောလုံးြွဲတစ်ြဲွတွင် ကစားကွင်းဘြါ်၌ ဘဆာင်ရွက်ရသည့် အဓိကေိုင်လူကကီးပြစ်သည။် အပခားဘသာ ေုိင်လူ 

ကကီးများသည် ေုိင်လူကကီး၏ ကကီး ကြ်မှုနှင့် ညွှန် ကားမှုဘအာက်တင်ွ ြါဝင်ဘဆာင်ရွက်ရမည်။ ေုိင်လူကကီးသည် 

ဘနာက်ဆုံး/ဘနာက်ဆုံးပြစ်ဘသာ ဆုံးပြတခ်ျက်ချသူပြစ်သည။် 

Other match officials = အပြားေုိင်လူကကီးများ 

On-field' match officials = ကွင်းဒပါ်ရှိေုိင်လူကကီးများ 

ေုိင်လူကကီးအား အကူအညဘီြးရန်အတွက် အပခားေုိင်လူကကီးများကုိလည်း ပြိုင်ြွဲကျင်းြဘရးအြွဲ့ ကခန့် 

ထားရ မည်။ 

(၁) Assistant referee = လကဒ်ောက်ေုိင်လူကကီး 
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အလံကုိင်ဘဆာင်ထားသည့် အကူေုိင်လူကကီးသည ် ဘေးစည်း၏ တစ်ဝက်မဘှန၍ ေုိင်လူကကီးအား လူကျွအံဘန 

အထား၊ ဂိုးမှတည်ကန်ပခင်း၊ ဘထာင့်မှတည်ကန်ပခင်း၊ ြစ်သွင်းပခင်ြးများကုိ ညွှန်ပြရန် သီးပခားတာဝန် 

ရှိသည။် 

(၂) Fourth official = စတုတ္ထအရာရိှ 

ကစားကွင်းအတွင်း၊ ကစားကွင်းပြင်ြတွင် ပြစ်ြျက်သမျှကုိ ေုိင်လူကကီးအား ကူညီရန်နှင့် (နည်းစနစ် 

ဧရိယာကုိ  ကည့်ရှုပခင်း၊ လူစားလဲလှယ်ပခင်းကုိ ကကီး ကြ်ပခင်းအြါအဝင်)ကုိ ကူညဘီဆာင်ရွကရ်န်သီးပခား 

တာ ဝန်ရှိသည။် 

(၃) Additional assistant referee = ေပ်ပြည့်လက်ဒောက်ေိုင်လူကကီး 

ဂိုးစည်းမှဘန၍ ြင်နယ်တီဧရိယာအတွင်း ြင်နယ်တီဧရိယာြတ်ဝန်းကျင်၊ ဂိုးဝင်-မဝင်ဆုံးပြတခ်ျက်များကုိ 

ေုိင်လူကကီးအား ကူညပီြသဘြးရန် သီးပခားတာဝန်ရှိသည။် 

(၄) Reserve assistant referee = အရံလက်ဒောက်ေုိင်လူကကီး 

လကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီးက ဆက်လက်ဘဆာင်ရွက်နိုင်ပခင်းမပြုနိငု်သည့်အခါ ၎င်း၏ဘနရာတင်ွ ကစားထိုးဝင် 

ဘရာက်ဘဆာင်ရွကရ်န် (ပြိုင်ြွဲစညး်ကမ်းများတွင် ဘြာ်ပြထားြါက စတုတ္ထအရာရှိနှင့် ထြ်ပြည့်လက်ဘထာက် 

ေုိင်လူ ကကီးဘနရာများတွင်ြါ) တာဝန်ရှိသူပြစ်သည်။ 

(၅) Video match officials = ဗီေီယိလုက်ဒောက်ေုိင်လူကကီးများ 

 (VAR)နည်းစနစ်အရ ေုိင်လူကကီးအား အကူအညဘီြးရန် (VAR)နှင့် (AVAR)တို့ကုိ ထားရှိရမည်။ 

 (က) Video assistant referee (VAR) = ဗီေီယိလုက်ဘထာက်ေုိင်လူကကီး 

လကရ်ှိဘဆာင်ရွကဆ်ဲနှင့် ဘဆာင်ရွကပ်ြီးသည့် ေုိင်လူကကီးတစ်ဦးက ဗီေီယိုကုိ ပြန်လည်ပြသပခင်းပြင့် 

သိသာသည့်/ထင်ရှားသည့် အမှားများ (သ့ုိမဟုတ်) အမျ ို းအစားတစ်ခုစီတွင်မပမင်မဘတွ့လိုက်ရသည့် 

အမှားများအတွက် ေုိင်လူကကီးအား အကူအညဘီြးရန် သတင်းအချက်အလကမ်ျား၊ အကူအညရီရှိဘစ 

ရန် ဗီေီယိအုကူေုိင်လူကကီးကုိ ခန့်ထားရမည်။ 

( ခ) Assistant video assistant referee (AVAR) = လက်ဘထာက်အကူေိုင်လူကကီး 

လက်ရှိဘဆာင်ရွကဆ်ဲနှင့် ဘဆာင်ရွကခ်ဲ့ပြီးသည့် ေိုင်လူကကီး/လက်ဘထာက်ေုိင်လူကကီးက ဗီေီယိလုက် 

ဘထာက်ေုိင်လူကကီးကုိ အကူအညဘီြးရန် လက်ဘထာက်ဗေီီယိုအကူေုိင်လူကကီးကုိ ခန့်ထားရမည်။ 

Practical uidelines for match officials 

ေိုင်လူကကီးများအတွက် လက်ဘတွ့လမ်းညွှနခ်ျက်များ 

Introduction = နိေါန်း 
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 ဤလမ်းညွှန်ချက်များသည် ေုိင်လူကကီးများအတွက် ဘောလုံးဥြဘေအြိုင်း၏ ဘနာက်ဆကတ်ွဲြါဝင်သည့် 

လကဘ်တွ့အကကံဘြးချက်များပြစ်သည။်  

 ဘောလုံးဥြ ဘေ(၅)ြါ ဘောလုံးဥြဘေ၏ မူဘောင်များအတွင်းနှင့် ဘောလုံးကစားနည်း၏ စိတ်ဓာတ်များကုိ 

ရညည်ွှန်းထားြါသည။် ေိုင်လူကကီးသည ် ဥြဘေများကုိ ကုိးကား၍ အသံုးပြုရာတင်ွ ကစားြွတဲစ်ြွ၏ဲ ကစားဘနမှု 

(သ့ုိမဟုတ)် ဆက်လက်ကစားမှုကုိ ဘောလုံးကစားနည်း၏ စိတ်ဓာတ်နှင့် သာမန်ဉာဏ်အဘမျှာ်အပမင်ရှိသူ၏ အပမင် 

ပြင့် လုြ်ကုိင်ဘဆာင်ရွက်သွား ကရန် ဘမျှာ်လင့်မိြါသည။် 

 ဤအချက်သည ် ဘောလုံးဘအာက်ဘပခအဆင့်များတွင် ဥြဘေကုိ တိကျစွာလိုက်နာရန် အပမဲတဘစမပြစ်နိုင် 

ဘ ကာင်း အထူးထင်ရှား ဘစြါသည။် ဥြမာအားပြင့် လုံခခုံမှုကုိ သတိပြုရပခင်းမရှိြါက ေုိင်လူကကီးသည် ကစားြွကုိဲ စ 

တင်ပခင်း/ဆက်လက်ကစားပခင်းများကို ခွင့်ပြုသင့်သည။် 

 (၁) ဘထာင့်အလံတိုင်မှ အလံတစ်ခု (သို့မဟုတ်) တစ်ခုထကြ်ိ၍ု မြါရှိပခင်း။ 

(၂) ဘထာင်ကန်ဧရိယာ၊ ကွင်းလယ်စက်ဝိင်ုးစသည့် စည်းများမသဲကဲွမှု စသည့်အနည်းငယ်ဘသာ မတိကျ 

မှုများရှိဘနပခင်း။  

(၃) ဂိုးတုိင်၊ ဂိုးေားတန်းတို့သည ်အပြူဘရာင်မဟုတပ်ခင်း 

အထကြ်ါကိစ္စမျ ို းတွင် ေုိင်လူကကီးသည် ကစားမည့်အသင်းများနှင့် သဘောတူညီချက်ရယူ၍ ကစားပခင်း/ 

ဆက်လက်ကစားပခင်းများကုိ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများထံသို့ အစီရင်ခံစာတင်သွင်းရမည်။ 

ဘသာချက်။ 

 AR = လကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီး 

 AAR = ထြ်ပြည့်လက်ဘထာက်ေုိင်လူကကီး 

ဒနရာယူပြငး်၊လှုပ်ရှားမှုနှင့်အသင်းလိကု်ပူးဒပါင်းဒဆာငရ်ွက်မှု 

၁။ ဒနရာယူပြင်းအမျ ို းမျ ို းနှင့်လှုပ်ရှားမှုအမျ ို းမျ ို း 

 အဘကာင်းဆုံးဘနရာယူပခင်းမှာ ေိုင်လူကကီးက မှန်ကန်ဘသာဆုံးပြတ်မှုပြုနိုင်ဘသာ ဘနရာပြစ်သည။် ဘနရာယူ 

ပခင်းများနှင့် ြတသ်က်၍ အားလုံးဘသာဘထာက်ခံချက်များမှာ အသင်းတစ်သင်း၏ တိကျဘသာသတင်း၊ ကစား 

သမားများနှင့် ကစားြွအဲတွင်းအပြစ်အြျက်များပြစ်သည။် 

 ထငရ်ှားဘသာြုံများြါ အဘနအထားများ၏ ဘထာက်ခံချက်များမှာ အဘပခခံလမ်းညွှန်ချက်များပြစ်သည။် ဇုန် 

နယ်အတွက် အဘထာက်အထားများမှာ ေုိင်လူကကီးအတွက် ြိ၍ုထိဘရာက်ဘစမည့် ဘထာက်ခံထားသည့် ဧရိယာတွင် 

ဘနရာယူပခင်းများပြစ်သည်။ ဇုန်နယ်သည ်ကစားြွ၏ဲ ြတဝ်န်းကျင်အဘပခအဘနများအရ ချဲ့နိုင်/ချုံ့နိုင်၊ ပခားနားဘသာ 

ြုစံံများပြစ်နိုင်သည။် 
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ဒောက်ြံြျက်များ 

 (၁) ကစားြွဲသည ်ေုိင်လူကကီးနှင့် ဦးဘဆာင်လက်ဘထာက်ေုိင်လူကကီးတို့အ ကားတွင် ပြစ်သင့်သည။် 

(၂) ဦးဘဆာင်လက်ဘထာက်ေုိင်လူကကီးသည ်ေိုင်လူကကီးကြိ၍ုကျယ်ဘသာ ဘထာင့်ပြတ်မျဉ်းစနစ်ကုိ အသံုး 

ပြုနိင်ုရန်၊ ေုိင်လူကကီး၏ ပမင်ကွင်းတွင်ရှိဘနသင့်သည။် 

(၃) ကစားဘနမှု၏ အပြင်ေက်တွင်ရှိဘနပခင်းပြင့် ကစားမှုကုိ ြိ၍ုလွယ်ကူဘစပြီး ဦးဘဆာင်လက်ဘထာက် 

ေုိင်လူကကီးသည ်ေုိင်လူကကီး၏ ပမင်ကွင်းအတွင်းရှိဘနသင့်သည။် 

(၄) ေုိင်လူကကီးသည ်ကစားဘနမှုကုိ အဘနှာက်အယှက်မပြစ်ဘစေဲ ကစားဘနမှုနှင့် နီးစြ်သည့်ဘနရာတွင် ရိှ 

ဘနသင့်သည။် 

(၅) "ောမဆိုပမင်ရန်လိုအြ်သည"် ဟူဘသာ စကားသည် ဘောလုံး၏ အနီးြတဝ်န်းကျင်တွင် အပမဲရှိမ ဘန 

နိုင်ြါ။ ေုိင်လူကကီးသည ်ဘအာက်ြါအချက်များကို သတိပြုရမည်။ 

(က) ဘောလုံးမရှိသည့်ဘနရာတွင် ကစားသမားများ ထိြ်တိက်ုရငဆ်ိုင်မှု။ 

(ခ ) ဘောလုံးလှုြ်ရှားကစားသည့်ဘနရာတစ်ဝုိက်တွင် ပြစ်မှုကျူးလွန်နိုင်ပခင်းများ။ 

( ဂ) ဘောလုံးသည ် ဘဝးကွာသည့်ဘနရာများတွင် ဘရာက်ရှိဘနစဉ်တင်ွ ပြစ်ဘြါ်နိုင်သည့် အပြစ် 

ကျူးလွန်ပခင်းများ။ 

ြုထံည့်ရန် (၉၇) စာမျက်နှာ 

                      



110 
 

 

 

 

လကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီးနှင့် ထြ်ပြည့်လက်ဘထာက်ေုိင်လူကကီးတို့ဘနရာယူရမည့်အဘနအထား 

 လကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီး (AR)သည ် ေုတယိဘနာက်ဆုံး ခုခံကစားသူ (သို့မဟုတ်) ဘောလုံးတို့ပြင့် တစ်တန်း 

တညး်တွင် ဘနရာယူရမည။် (ဘောလုံးသည် ေုတယိဘနာက်ဆုံးခုခံကစားသူထက် 

ဂိုးစည်းနှင့်ြိမုိနုီးကြ်စာွရှိဘနြါက)။ 

လကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီးသညက်စားကွင်းေက်သ့ုိအပမဲတမ်းမျက်နှာမူရမည်။ဤအချက်သညလ်ကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီး 

က လူကျွဘံောအပြစ် ဆုံးပြတရ်ာတင်ွ ပမင်ကွင်း ြိဘုကာင်းဘစရန် အထူးအဘရးကကီးသည်။ 

ထြ်ပြည့်လက်ဘထာက်ေုိင်လူကကီး (AAR)သည ် ဂိုးတစ်ဂိုး ဝင်- မဝင်ကို ဆုံးပြတ်ရမည့် အဘနအထားတွင် ဂိုး 

စည်းဘြါ်တွင် လှုြ်ရှားရန်လိုအြ်သည့် အချနိ်မအှြ ဂိုးစည်း၏ဘနာက်တွင် ဘနရာယူရမည။် ထြ်ပြည့်လက်ဘထာက် 

၏ ေုိင်လူကကီးသည် အထူးအဘ ကာင်းအချက်ရှိသညမ်ှလွဲ၍ ကစားကွင်းအတွင်းသ့ုိ ဝင်ဘရာက်ပခင်းကုိ ခွင့်မပြြါ၊ 

 

   

ဂိုးသမား၊ ခုခံကစားသူ၊ တိုက်စစ်ဆင်ထားသူ 

ေုိင်လူကကီး၊ လကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီး၊ ထြ်ပြည့်လက်ဘထာက်ေုိင်လူကကီး 

၂။ ဒနရာယူပြင်းနှင့်ပူးဒပါင်းဒဆာင်ရွက်ပြင်း 

 တိင်ုပင်ဒဆွးဒနွးပြင်း 
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 စည်းကမ်းြိင်ုးဆိုင်ရာ အ ဘရးယူမှုပြုလုြ်ရသည့်အခါ လကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီးသည ် ေုိင်လူကကီး နှင့် အ ကည့် 

ပခင်းစုံ၍ အဘပခခံသတ္တရိှိစွာပြင့် ေိုင်လူကကီးအား လက်ပြင့်အချက်ပြပခင်းသည ်လုံဘလာက်သည။်တိုက်ရိုက်ဘဆွးဘနွးရန် 

လိုအြ်ဘသာအခါများတွင် လကဘ်ထာက်ေိုင်လူကကီးသည ် လိုအြ်ြါက ကစားကွင်းအတွင်းသ့ုိ (၂-၃)မီတာခန့် ဝင်  

ဘရာက်နိုင်သည။် စကားဘပြာဘဆွးဘနွးသည့်အခါမျ ို းတွင် ေုိင်လူကကီးနှင့် လက်ဘထာက်ေုိင်လူကကီးတို့သည် အပခားသူ 

များ မ ကားဘစရန်နှင့် ကစားသမားများ၊ ကစားကွင်းကို ဘစာင့် ကည့်ရန်အတွက် (နှစ်ဦးစလုံး)က ကစားကွင်းကို 

မျက် နှာမူရမည်။ 

 ဒောင့်ကန်ဒောကန်ပြင်း 

  ဘထာင့်ကန်ဘောကန်ရာတွင် လက်ဘထာက်ေိုင်လူကကီးသည် ဘထာင့်အလံတိုင်၏ဘနာက်ေက်ဂိုးစည်း 

နှင့်တစ်တန်းတညး်တွင် ရှိဘနရမည်။ သ့ုိဘသာ်လက်ဘထာက်ေုိင်လူကကီးသည် ဘထာင့်ကန်ဘောကန်မည့်သူကို အ 

ဘနှာက်အယှက်မပြစ်ဘစရမည့်အပြင် ဘောလုံးကုိ ဘထာင့်ကန်ဧရိယာအတွင်း မှန်ကန်စွာ တညထ်ားပခင်း ရှိ - မရှိ ကုိ 

ြါ  ကည့်ရမည်။ 

    

အလွတ်တည်ကန်ပခင်း 

 အလွတ်တည်ကန်ဘောကန်သည့်အချနိ်တွင် လက်ဘထာက်ေုိင်လူကကီးသည်လူကျွပံခင်းကုိကကီး ကြ်ရန်အတွက် 

ေုတယိဘနာက်ဆုံးခုခံကစားသူနှင့် တစ်တန်းတည်းတွင်ရှိဘနရမည်။ သ့ုိဘသာ် လက်ဘထာက်ေုိင်လူကကီးသည် ဂိုးထဲသို့ 

တိက်ုရိုက်ကန်သွင်းမှုများရှိသည့်အခါ ဘောလုံးသွားရာကုိ လိုက် ကည့်နိုင်ရန် ဘေးစည်းမှ ဘထာင့်အလံတိုင်ဆီသို့ 

အဆင်သင့်ရှိဘနရမည်။ 
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ဂိုးဝင်-မဝင်ဆုံးပြတပ်ြင်း 

 ဂိုးတစ်ဂိုးသွင်းလိုက်သည်ကုိ ဆုံးပြတရ်ာ၌ သံသယမရှိြါ ေုိင်လူကကီးနှင့် လကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီးတို့သည ်

မျက်လုံးပခင်း အ ကည့်ဆုံပြီး လက်ဘထာက်ေုိင်လူကကီးသည် အလံမဘထာင်ေဲ ဘေးစည်းမှ ကွင်းလယ်စည်းဆီသ့ုိ 

မီတာ(၂၅-၃၀) ခန့်အထိ လျှငပ်မန်စွာ လှုြ်ရှားသွားရမည်။ 

 ဂိုးတစ်ဂိုးသွင်းလိုက်ဘသာ်လည်း ဘောလုံးသည် ကစားမှုအထဘပမာက်ဘနဆဲဟု ထငရ်ြါက လကဘ်ထာက် ေုိင် 

လူကကီးသည ် ေုိင်လူကကီး၏ ဂရုပြုမှုကို ဆွဲဘဆာင်နိုင်ရန် ဦးစွာအလံဘပမှာက်ပြပြီး ဂိုးဝင်သည် ြုမံှန်ပြုလုြ်ပမဲအတိုင်း 

ဘေးစည်းမှ ကွင်းလယ်စည်းဆီသ့ုိ မီတာ(၂၅-၃၀)ခန့်အထိ အပမန်ဘပြးသွားရမည။် 

 ဘောလုံးသညဂ်ိုးစည်းကုိ ဘောလုံးတစ်လုံးစာ လုံးဝဘကျာ်ပြတ်သွားပခင်းမရှိြါက ဂိုးဝင်ပခင်း မရှိဘသးသပြင့် 

ကစားမှုကုိ ြုမံှန်အတိင်ုး ဆက်လက်ကစားဘစရမည်။ ေုိင်လူကကီးသည ်လကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီးနှင့် မျက်လုံး အ ကည့် 

ပခင်းဆုံ၍ လိုအြ်ြါက သတိရှိစွာပြင့် လက်သဘကဂတကုိ ပြရမည်။ 
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ဂိုးမှတညက်န်ပြင်း 

 လကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီးသည ်  ဘောလုံးကုိ ဂိုးဧရိယာအတွင်း တညထ်ားပခင်း ရှိ - မရှိကို 

ဦးစွာစစ်ဘဆးရမည်။ အကယ်၍ ဘောလုံးကုိ မှန်ကန်စွာတညထ်ားပခင်းမရှိြါြက လကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီးသည ်

ဘနရာမဘရွ့ေဲ ေုိင်လူ ကကီးနှင့် မျက်ဘစ့ပခင်း အ ကည့်ပခင်းဆုံပြီး အလံကုိဘထာင်ပြရမည်။ ဘောလုံးကို 

ဂိုးဧရိယာအတွင်း မှန်ကန်စွာ တညပ်ြီး ြါက လကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီးသည် လူကျွပံခင်းကုိ 

ဘစာင့် ကည့်သည့်ဘနရာတွင် ဘနရာယူရမည။် 

 သ့ုိဘသည်လည်းထထြ်ပြည့်လက်ဘထာက်ေုိင်လူကကီးရှိြါက လကဘ်ထာက်ေိုင်လူကကီးသညလ်ူကျွအံဘနအထား 

ကုိ  ကည့်ရမည်။ ထြ်ပြည့်လက်ဘထာက်ေုိင်လူကကီးသည ် လူကျွအံဘနအထားကုိ  ကည့်ရမည်။ ထြ်ပြည့်လက် 

ဘထာက်ေုိင်လူကကီးသည ် ဂိုးစည်းနှင့် ဂိုးဧရိယာဆုံသည့်ဘနရာတင်ွ ဘနရာယူပြီး ဘောလုံးကုိ ဂိုးဧရိယာအတွင်း မှန် 

ကန်စွာတညထ်ားပခင်း ရှိ - မရှိ ကုိဘစာင့် ကည့်ရမည။် ဘောလုံးကုိ သတ်မှတ်ဧရိယာတွင် မှနက်န်စွာတညထ်ား 

ပခင်းမရှိြါက ထြ်ပြည့်လက်ဘထာက်ေုိင်လူကကီးသည် ေုိင်လူကကီးအား ဆက်သွယ်အဘ ကာင်း ကားရမည်။ 
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ဂိုးသမားကဒောလုံးကုိလွှတ်ေုတ်ပြင်း 

 လကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီးသည ် ြင်နယ်တဧီရိယာအစြ်တွင်ဘနရာယူပြီး ဂိုးသမားက ြင်နယ်တဧီရိယာပြင်ြ 

တွင် ဘောလုံးကို လကပ်ြင့်ကုိင်တယွ်ပခင်း ရှိ-မရှိ ကုိဘစာင့် ကည့်ရမည်။ ဂိုးသမားက ဘောလုံးကို လွှင့်ထုတ်ချနိ်တွင် 

လကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီးသည ်လူကျွပံခင်းရှိ - မရှိကုိလညး် ဘစာင့် ကည့်ရမည်။ 
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စတင်ဒပးပို့ကစားပြင်း 

 လကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီးများသည် ေုတယိဘနာက်ဆုံးခုခံကစားသူနှင့် တစ်တန်းတညး်အဘနအထားတွင် ရှိဘန 

ရမည်။ 
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ပင်နယ်တအီမှတ်မှကန်ပြင်း 

 လကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီးတစ်ဦးက ဂိုးစည်းနှင့် ဂိုးဧရိယာတို့ဆုံသည့်ဘနရာတွင် ဘနရာယူမည။် အပခား လက ်

ဘထာက်ေုိင်လူကကီးတစ်ဦးကမူ ကစားသမားများကုိ ထိန်းသိမး် ကည့်ရှုရန် ကွင်းလယ်ဗဟုိစက်ဝိုင်းတွင် ရှိဘနရမည်။ 

အကယ်၍ ထြ်ပြည့်လက်ဘထာက်ေုိင်လူကကီးများရှိြါက ၎င်းတို့နှစ်ဦးသည ်ဂိုးတိင်ု၏တစ်ြက်တစ်ချက်စီတွင် ဂိုစည်း 

နှင့် ဂိုးဧရိယာတို့ဆုံသည့် စညး်ဘြါ်တွင် ရှိဘနရမည်။  (ဂိုးစည်းနည်းြညာကုိ အသံုးပြုသပြင့် ထြ်ပြည့် လက်ဘထာက် 

ေုိင်လူကကီးတစ်ဦးသာ လိုအြ်သည့်အချနိ်မအှြ)။ ထြ်ပြည့်လက်ဘထာက် ေုိင်လူကကီး (၂) နှင့် လကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီး 

(၁)တို့သည် ကစားသမားများကုိ ညွှန်ပြရန် ကွင်းလယ်ဗဟုိစညး်အတွင်း၌ ရှိဘနရမည်။ 

လကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီး(၂)နှင့် စတုတ္ထအရာရှိတို့သည ်နည်းစနစ်ဧရိယာကုိ ဘစာင့် ကည့် ကကီး ကြ်ရမည်။ 
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ပင်နယ်တကီန်ပြင်း 

 လကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီးသည ်ဂိုးစည်းနှင့် ြင်နယ်တီဧရိယာဆုံသည့်ဘနရာတင်ွ ဘနရာယူရမည။် 
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ထြပ်ြည့်လက်ဘထာက်ေုိင်လူကကီးများရှိသည့် အခါများတွင် ထြ်ပြည့်လက်ဘထာက်ေုိင်လူကကီးများသည် ဂိုး 

စည်းနှင့် ြင်နယ်တဧီရိယာတို့ဆုံသည့် ဘနရာတွင် ဘနရာယူပြီး လကဘ်ထာက်ေိုင်လူကကီးသည ်လူကျွပံခင်းကုိ  ကည့်ရန် 

(လူကျွစံည်းပြစ်ဘသာ) ြင်နယ်တီအမှတ်မှ တစ်တန်းတညး်ပြစ်ဘနဘသာဘနရာတွင် ဘနရာယူရမည။် 

  

 

လူအများနှင့်ေိပ်တိုက်ဒတွ့ဆုံပြင်း 

 လူအများနှင့် ထိြ်တုိက်ဘတွ့ဆုံသည့်အခါမျ ို းတွင် အနီးဆုံးတွင်ရှိဘသာ လက်ဘထာက်ေုိင်လူကကီးသည ် ေုိင်လူ 

ကကီးအား အကူအညဘီြးရန် ကစားကွင်းအတွင်းသ့ုိ ဝင်ဘရာက်ရမည်။ အပခားလကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီးသည ် အပြစ် 

အြျက်ကုိ ဘသချာစွဘစာင့် ကည့်၍ အဘသးစိတ်မှတ်သားထားရမည်။ စတုတ္ထအရာရိှသည ် နည်းစနစ်ဧရိယာကုိ ပမင် 

နိုင်သည့်ဘနရာမှ ဘစာင့် ကည့်ရမည်။ 

လိုအပ်သည့်အကွာအဒဝး 

 လကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီးနှင့် အလွန်နီးကြ်စာွ အလွတ်တည်ကန်ဘော ကန်ဘစသည့်အခါမျ ို းတွင် ကစားသ 

မားများသည် ဘောလုံးနှင့် (၉.၁၅)မီတာ (၁၀-ကုိက်) အကွာတွင် ရှိဘနပခင်းဘသချာဘစရန် (အများအားပြင့် ေုိင်လူကကီး 

၏ ဘမတ္တာရြ်ခံချက်အရ)ကစားကွင်းအတွင်းသို့ ဝင်ဘရာက်တိုင်သည။် ဤသ့ုိဘသာအချနိ်မျ ို းတွင် ေုိင်လူကကီးသည် 

လကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီးက ဘနရာတကျဘရာက်ရှိဘနရာယူပြီးမှသာ ပြန်လညစ်တင်ကစားခွင့်ပြုရမည်။ 
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လူစားလဲလှယ်ပြင်း 

 အကယ်၍ စတုတ္ထအရာရိှ မရှိြါက လကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီးသည ် လူစားလဲလှယ်ပခင်း လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများ 

နှင့်အညီ စတုတ္ထအရာရှိ ဘဆာင်ရွကသ်က့ဲသုိ့ ကူညီဘဆာင်ရွကရ်န် ကွင်းလယ်ဗဟုိစညး်သ့ုိသွားရမည်။ ေုိင်လူကကီး 

သည ်လက်ဘထာက်ေုိင်လူကကီးက ဘနရာတကျဘရာက်ရှိဘနရာယူပြီးမှသာ ပြန်လညစ်တင်ကစားပခင်းကိုခွင့်ပြုရမည်။ 

 အကယ်၍ စတုတ္ထအရာရိှ ရှိြါက စတုတ္ထအရာရှိက လူစားလဲလှယ်ပခင်းဘဆာင်ရွကသ်က့ဲသုိ့ လကဘ်ထာက် 

ေုိင်လူကကီးသည ်ကွင်းလယ်စည်းသ့ုိ သွားဘရာက်ရန်မလိုြါ။ သ့ုိဘသာ်တစ်ချနိ်တညး် အပခားဘသာ လူစားလဲလှယ် ပခင်း 

ကုိ ဘတာင်းခံလာြါက လကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီးသည ် ကွင်းလယ်စည်းသ့ုိသွားဘရာက်၍ စတုတ္ထအရာရှိကုိ ကူညီမှု 

ဘြးရမည်။ 
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ကုိယ်ဟနအ်မူအယာ၊သတင်းဆက်သွယ်ပြင်းနှင့်ဝီစီ(ြရာ)။ 

၁။ ေုိင်လူကကီး 

 ကုိယ်ဟန်အမူအယာ။ 

 ကုိယ်ဟန်အမူအယာသည် ဘအာက်ြါကိစ္စများအတွက် ေုိင်လူကကီးများအသုံးပြုသည့် လကန်က်ကိရိယာ တစ် 

မျ ို းြင်ပြစ်သည။် 

 (၁) ကစားြွဲကုိ ထိန်းသိမ်းရာတင်ွ အကူအညအီပြစ် 

 (၂) လုြ်ြုိင်ခွင့်နှင့် မိမိကုိယ်ကုိထိန်းသိမး်မှုအပြစ် ပြသရန်။ 

 ကုိယ်ဟန်အမူအယာပြပခင်းသည ်ဆုံးပြတခ်ျက် တစ်ခုဆုံးပြတရ်ာတင်ွ ရှင်းပြချက်မဟုတ်ြါ။ 

 အြျက်ပပပြင်းများ 

 ဥြဘေ(၅) ြါ ြံု ကမ်းများ၏ အချက်ပြမှုများကုိ  ကည့်ြါ။ 

 ဝီစီ(ြရာ) 

 ခရာကုိ  ဘအာက်ြါကိစ္စများတွင် မှုတ်ရန်လိုအြ်သည။် 

 (၁) စတင်ကစားပခင်း (သာမန်ကစားချနိ်၏ြထမြုိင်းနှင့် ေုတယိြိုင်းအချနိ်ြို)ဂိုးတစ်ဂိုးသွင်းယူပြီးဘနာက် 

 (၂) ကစားဘနမှုကုိရြ်တန့်ရန် 

  (က) အလွတ်တည်ကန်ပခင်းနှင့် ြင်နယ်တကီန်ပခင်း။ 

  ( ခ) ကစားြွဲကုိ ဘခတ္တရြ်ဆိုင်းပခင်းနှင့် ရုြ်သိမး်ပခင်း။ 

  ( ဂ) ကစားချနိ် အချနိ်ဝက်များ ပြီးဆုံးချနိ်များ။ 

 ဘအာက်ြါအချက်များတွင် ပြန်လညစ်တင်ကစားရန် 

  (က) အလွတ်တည်ကန်ရာတင်ွ လိုအြ်သည့် အကွာအဘဝးတွင် ရှိမဘနသည့်အခါ။ 

  ( ခ) ြင်နယ်တကီန်ပခင်းများ။ 

 ဘအာက်ြါအဘ ကာင်းများဘ ကာင့် ကစားြွဲကုိ ရြ်တန့်ထားရာမ ှပြန်လညစ်တင်ကစားပခင်းပြုသည့်အခါ 

  (က) သတိဘြးပခင်း။ 

  ( ခ) ေဏ်ရာအနာတရ ရရိှပခင်း။ 

  ( ဂ) လူစားလဲလှယ်ပခင်း။ 
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 ဝီစီကုိ ဘအာက်ြါအချက်များတွင် သံုးရန်မလိုြါ။ 

 (၁) သိသာထင်ရှားသည့် ကစားမှုရြ်တန့်ပခင်းများ 

  (က) ဂိုးမှတည်ကန်ပခင်း၊ဘထာင့်ကန်ဘော၊ ြစ်သွင်းဘောနှင့် ဂိုးဝင်ပခင်း။ 

 (၂) ဘအာက်ြါအချက်များပြင့် ပြန်လညစ်တင်ကစားသည့်အခါ 

(က) အများအားပြင့် အလွတ်တည်ကန်ပခင်းများ၊ ဂိုးမှတညက်န်ပခင်း၊ ဘထာင့်ကန်ဘောကန်ပခင်း၊ 

ြစ်သွင်းပခင်းနှင့်ဘပမချဘော။ 

 ဝီစီကုိ အလွန်အမင်း မ ကာခဏမှုတပ်ခင်း၊ မလိုအြ်ေဲ မှုတ်ပခင်းပြုြါက လိုအြ်သည့်အချနိ်တွင် အာရုဘံလျာ့ 

ြါးဘစသည်။ 

 အကယ်၍ ေုိင်လူကကီးက ကစားသမားများအား ကစားြွပဲြန်လညစ်တင်ကစားပခင်းမပြုမီ ဘစာင့်ဆိုင်းဘစလုိ 

ြါက (ဥြမာ- အလွတ်တညက်န်ရာတင်ွ ခုခံကာကွယ်သည့် ကစားသမား(၉.၁၅)မီတာ (၁၀-ကုိက်)အကွာအဘဝးတွင် 

ရှိဘနဘစရန် ဘသချာလိုသည့်အခါ) ေုိင်လူကကီးက တိုက်စစ်ဆင်ကစားမည့် ကစားကမားအား ဝီစီမှုတမ်ှ ကန်ရန်ရှင်း 

လငး်စွာဘပြာပြထားရမည်။ 

 အကယ်၍ ေုိင်လူကကီးက ဝီစီကုိ မှားယွင်း၍ မှုတ်မြိါက ကစားြွကိဲု ရြ်ဆိုင်းပြီး ဘပမချ ဘောပြင့် ပြန်လည်စ 

တင်ကစားဘစရမည်။ 

၂။ လက်ဒောက်ေိငု်လကူကီး 

  Beep ပြင့်အြျက်ပပပြင်း 

 Beep ပြင့် အချက်ပြပခင်းသည ် ေုိင်လူကကီးအား အာရုံစိုက်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် တစ်ခုတညး်ဘသာ အရံ 

အချက်ပြနညး်ပြစ်သည။် 

 ဘအာက်ြါအချက်များတွင် အသံုးပြုနိုင်သည။် 

 (၁) လူကျွပံခင်း 

 (၂) ပြစ်မှုကျူးလွန်ပခင်းများ (ေုိင်လူကကီးက မပမင်သည့်အခါ) 

(၃) ြစ်သွင်းပခင်း၊ ဘထာင့်မှတညက်န်ပခင်း၊ ဂိုးမှတညက်န်ပခင်း၊ ဂိုးဝင်သည့်အခါ၊(ဆုံးပြတရ်န် ခက်ခဲသည့် 

အခါများ) 

လျှပ်စကိရိယာပြင့်ဆက်သွယ်ဒရးစနစ် 
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 လျှြ်စစ်ကိရိယာပြင့် ဆက်သွယ်ဘရးစနစ်ကုိ အသံုးပြုြါက ေုိင်လူကကီးသည ်လက်ဘထာက်ေုိင်လူကကီးများအား 

၎င်းကိရိယာကုိ မည်သည့်အချနိ်တွင် အသံုးပြုရမည်ကုိ (ကုိယ်ကာယပြင့် အချက်ပြပခင်းအစား) အကကံပြုညွှန် ကား 

ရမည်။ 

အလံပြင့်ပပသပြင်းနည်းစနစ် 

 လကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီး၏ အလံသည်ေုိင်လူကကီးကပမင်နိုင်ဘစရန်အပမဲပြန့်ထားရမည်။ ဤပြုလုြ်ဘနကျနညး် 

မှာ ေုိင်လူကကီးနှင့်နီးသည့်ဘနရာတင်ွ အလံကုိလက်ပြင့်သယ်ဘဆာင်ရမည်။ 

အလံပြင့်အချက်ပြသည့်အခါလကဘ်ထာက် ေုိင်လူကကီးသည် အဘပြးကိုရြ်တန့်၍ ကစားကွင်းသ့ုိ မျက်နှာမူပြီး၊ 

ေုိင်လူကကီးနှင့် မျက်ဘစ့ပခင်းအ ကည့်ဆုံ၍ အလံကို 

တမင်တကာဘထာင်ပြရမည။်(ကတိုက်ကရိုက်ဘထာင်ပခင်း၊ြုကံကီးချဲ့ဘထာင်ပခင်းမပြုရ)၊အလံသညလ်က်ဘမာင်းကုိ ပြန့် 

ထားသလိုပြစ်ရမည်။ လက်ဘထာက်ေုိင်လူကကီးများသည ်အလံကုိလက်ပြင့် ဘထာင်ပြရာတွင် ဘနာက်တစ်ကကိမ ်ထြ်မံ 

ဘထာင်ပြမည့် လက်အတိုင်းပြစ်ရမည်။ အကယ်၍ အဘပခအဘနတစ်မျ ို းဘပြာင်းလဲသာွးြါက အပခားလက်တစ်ြက်ကို 

အသံုးပြုရမည်။ လက်ဘထာက်ေုိင်လူကကီးသည ် အလံကုိအပခားတစ်က်ဆီသို့ ခါးဘအာက်ြိုင်းအထိ လှုြ်ရမ်းပြရမည်။ 

လကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီးက ဘောလုံးကစားမှုရြ်ဆိုင်းသွား ဘ ကာင်းပြသလိုြါက ေုိင်လူကကီးပမင်သညအ်ထိ 

ဆက်လက် ပြသထားရမည။် 

 လကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီးက ထုတ်ြယရ်မည့် ပြစ်ချက်ကုိ ပြသရာတငွ် ပြသမျှကုိ ချက်ပခင်းမပမင်ရြါက- 

(၁)

 ကစားမှုရြ်ဆိုင်းသွားြါကပြန်လညစ်တင်ကစားပခင်းကုိဘောလုံးဥြဘေြါအတိုင်းဘပြာင်းလဲ

နိုင်သည။် (အလွတ်တည်ကန်ပခင်း၊ ြင်နယ်တကီန်ပခင်းစသည်)။ 

(၂) ပြန်လညစ်တင်ကစားပြီးပြစ်ြါက ေုိင်လူကကီးသည ်စညး်ကမ်းြိငု်းဆိုင်ရာ အဘရးယူမှုပြင့် ဆက်၍ အ 

ဘရးယူနိုင်ဘသာ်လညး် ပြစ်မှုကျူးလွန်ပခင်းအတွက် အလွတ်တည်ကန်ပခင်း (သ့ုိမဟုတ်) ြင်နယ်တီ 

ကန်ပခင်းပြင့် အပြစ်မဘြးရ။ 

ဒပြဟန်လက်ဟန်အမူအယာ 

 သာမာန်အားပြင့် လက်ဘထာက်ေုိင်လူကကီးသည် သိသာသည့်လက်ပြင့် ပြပခင်းကုိမပြုသင့်ြါ။ သို့ဘသာ် အချ ို ့ 

ကိစ္စများတွင် စဉ်းစားဆင်ပခင်၍ လကပ်ြင့်အချက်ပြပခင်းသည် ေုိင်လူကကီးကုိ အကူအညပီြစ်ဘစသည်။ လကပ်ြင့်အ 

ချက်ပြပခင်းသည ် သိသာသည့် အဓိြ္ပါယ်ရှိဘစရမည်ပြစ်ပြီး ကစားြွမဲစမ ီ ေုိင်လူကကီးနှင့် ဘဆွးဘနွးရာမှ သဘောတူ 

ထားသည့်အတိငု်း ပြစ်ရမည။် 

အြျက်ပပပြင်း 

 (ဥပဒေ-၆)ပါအြျက်ပပပြင်းပုမံျားကုိ ကည့်ပါ။ 
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ဒောင့်ကန်ဒောကန်ပြင်း/ဂိုးမှတညက်န်ပြင်း။ 

 ဘောလုံးသည ် ဂိုးစည်းကိုလုံးဝပြတဘ်ကျာ်သွားသည့်အခါ လကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီးနှင့် နီးကြ်ြါက ဘထာင့် 

ကန်ဘော၊ ဂိုးမှတညက်န်ဘောများကုိ လက်ယာေက်လကပ်ြင့် (ြိမုိုပမင်လွယ်ဘစရန်)အချက်ပြရမည်။ 

 ဘောလုံးသည ်ဘေးစည်းကုိ လုံးဝပြတဘ်ကျာ်သွားသည့်အခါ၊ လကဘ်ထာက်ေိုင်လူကကီးသည် ဘောလုံးကစား 

မှုရြ်ဆိုင်းသွားဘ ကာင်းကို ေုိင်လူကကီးအား အလံဘထာင်၍ အသိဘြးရမည်။ အကယ်၍ - 

(၁) လကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီးနှင့် နီးကြ်ြါက ဂိုးမှတည်ကန်ပခင်း (သ့ုိမဟုတ)် ဘထာင့်မှတည်ကန်ပခင်းကို 

ညွှန်ပြရမည်။ 

(၂) အကယ်၍ လကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီးနှင့် ဘဝးဘနြါက ေုိင်လူကကီးနှင့် မျက်လုံးပခင်းအ ကည့်ဆုံပြီး ေုိင် 

လူကကီး၏ ဆုံးပြတခ်ျက်အတိင်ုး လိုက်ြါဘဆာင်ရွကရ်မည်။ 

ဘောလုံးသညဂ်ိုးစည်းကုိ သိသာစွာ ပြတဘ်ကျာ်သွားလျှင ် လကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီးသည် ဘောလုံးမှာ ကစား 

ကွင်းမှ ထွက်ခွာသွားဘ ကာင်း အလံဘထာင်၍ ညွှန်ပြရန်မလိုြါ။ ဂိုးမှတည်ကန်ပခင်းနှင့် ဘထာင့်မတှည်ကန် ပခင်းများ 

အတွက်  သိသာြါက အချက်ပြရန်မလိြုါ။ အထူးသပြင့် ေုိင်လူကကီးကအချက်ပြထားပခင်းပြစ်သည။် 

အပပစ်ကျူးလွန်ပြင်းများ 

 အပြစ်ကျူးလွန်ပခင်း(သုိ့မဟုတ)် မလိုလားအြ်ဘသာ အပြုအမူတစ်ခုကုိ မိမိအနီးတွင် (သ့ုိမဟုတ)် ေုိင်လူကကီး 

မပမင်နိုင်သည့် ဘနရာတွင်ပြစ်ြွားြါက လက်ဘထာက်ေုိင်လူကကီးသည ် အလံဘထာင်၍ အချက်ပြရမည်။ အပခားဘသာ 

အဘပခအဘနများတွင် လက်ဘထာက်ေုိင်လူကကီးသည် ဘခတ္တဘစာင့်ဆိုင်း၍ ေုိင်လူကကီးအား မိမိ၏ ထငပ်မင်ချက်ကို လို 

အြ်ြါက တင်ပြရမည်။ ထို့ဘနာက် ေုိင်လူကကီးအား မိမိပမင်ရ၊  ကားရသညမ်ျားနှင့် အပြစ်ကျူးလွန်သည့် ကစားသမား 

ကုိ ဘြာ်ပြရမည်။ 

 အပြစ်ကျူးလွန်မှုတစ်ခုအဘြါ် အချက်မပြမီ လကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီးသည် ဘအာက်ြါအချက်များကို  ကည့်ရှု 

ဆုံးပြတရ်မည်။ 

(၁) ပြစ်ြျက်မှုသည ်ေုိင်လူကကီးမပမင်နိုင်သည့်ဘနရာတင်ွ (သ့ုိမဟုတ်) ေုိင်လူကကီး၏ ပမင်ကွင်းသည ်အပခား 

တားဆီးမှုရှိဘနပခင်းဘ ကာင့်ပြစ်ဘစ။ 

(၂) ေုိင်လူကကီးက အခွင့်သာမှုကုိ အသံုးမပြု၍ပြစ်ဘစ 

အပြစ်တစ်စုံတစ်ရာ ကျူးလွန်ပခင်းဘ ကာင့် လက်ဘထာက်ေုိင်လူကကီး၏ အချက်ပြမှုကုိ လိုအြ်ြါက 

၎င်းသည်- 



125 
 

 

(၁) မူလအလံဘထာင်ပြသည့်လကပ်ြင့် အလံကုိဘပမှာက်ပြပြီး ၎င်းသည်ြင် အချက်ပြမှုအတွက် 

သတိ ဘြးလိုပြစ်ဘစသည်။ ဤသ့ုိပြသပခင်းပြင့် ေိုင်လူကကီးကုိ မည်သူအား အလွတ်တည်ကန် 

ပခင်းပြုဘစရမည်ကုိ ထငရ်ှားသည့်ညွှန်ပြမှုြင်ပြစ်သည၊်၊  

(၂) ေုိင်လူကကီးနှင့် မျက်ဘစ့ပြင့် အ ကည့်ပခင်းဆုံရန် ကည့်ြါ။ 

(၃) အလံကုိဘရှ့နင့်ှဘနာက်သ့ုိ 

အနည်းငယ်ဘဝ့ှရမ်းြါ။(အလွန်အကျူးပြသပခင်းနှင့်ရန်လိုဘသာပြသ ပခင်းမျ ို းကုိဘရှာင်ြါ)။ 

လကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီးသည ် ကစားြွဲကုိဆက်လက်ကစားနိုင်ရန်နှင့် အပြစ်ကျူးလွန်ပခင်းကို ခံရသည့် အ 

သင်းက အခွင့်သာမှု ဘြးပခင်းအဘြါ် အကျ ို းတရားရရိှသွားနိုင်မည်ဆိုြါက အလံကုိဘထာင်ပြပခင်းမပြုေဲ "ဘစာင့် 

 ကည့်သည့်နညး်စနစ်" ကုိ အသံုးချသင့်သည။်ထို့ဘ ကာင့် လက်ဘထာက်ေုိင်လူကကီးသည် ေုိင်လူကကီးနှင့် မျက်ဘစ့ပခင်း။ 

အ ကည့် ပခင်းဆုံရန် အလွန်အဘရးကကီးသည။် 

ပင်နယ်တဧီရိယာအတွင်းအပပစ်ကျူးလွန်ပြင်း 

 ြင်နယ်တဧီရိယာအတွင်း ခုခံကစားသူတစ်ဘယာက်က အပြစ်ကျူးလွန်ရာတွင် ေုိင်လူကကီးကမပမင်လိုက် 

သည့်အချနိ်၌ လကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီးက ၎င်းပြစ်ြျက်သည့်ဘနရာအနီးတွင် ရှိဘနလျှင် ေိုင်လူကကီးမညသ်ည့်ဘနရာတငွ် 

ဘရာက်ရှိဘနသညန်ှင့် ေုိင်လူကကီးက မည်သို့အဘရးယူမည်ကုိသိရှိနိုင်ရန် ေုိင်လူကကီးနှင့် မျက်ဘစ့ပခင်း အ ကည့်ပခင်းဆုံရန် 

 ကည့်ရမည်။ အကယ်၍ ေိုင်လူကကီးက မညသ့ုိ်မျှ အဘရးမယူခဲ့လျှင် လကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီးသည် အလံပြင့် အချက် 

ပြပခင်း၊ လျှြ်စစ် beep ပြင့် အချက်ပြပခင်းများ ပြုလုြ်ပြီးဘေးစည်းမှ ဘထာင့်အလံတိုင်သို့ ပမင်သာစွာ လှုြ်ရှားသွား 

လာရမည်။ 

ပင်နယ်တဧီရိယာအပပင်ေက်တင်ွအပပစ်ကျူးလွန်ပြင်း 

 ခုခံကစားသူတစ်ဘယာက်က ၎င်း၏ြင်နယ်တီဧရိယာအပြင်ေက်တွင် (ြင်နယ်တီဧရိယာအနီးတင်ွ) အပြစ် 

ကျူးလွန်ြါက လကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီးသည် ေုိင်လူကကီးနှင့်အ ကည့်ပခင်းဆုံပြီး ေုိင်လူကကီး၏အဘနအထားနှင့် မည်သို့ 

အဘရးယူမညကုိ်  ကည့်ပြီး လိုအြ်ြါက အလံဘထာင်၍ အချက်ပြရမည်။ တန်ပြန်တုိက်စစ်ဆင်သည့် အဘနအထား 

မျ ို းတွင် လက်ဘထာက်ေိုင်လူကကီးသည် ေုိင်လူကကီးအား အပြစ်ကျူးလွန်ပခင်း ရှိ - မရှိ၊ အပြစ်ကျူးလွန်ပခင်းသည ် ြင် 

နယ်တီဧရိယာ၏အတွင်း (သ့ုိမဟုတ်) အပြင်ေက်တွင် ကျူးလွန်သည့်မည်သ့ုိဘသာ စည်းကမ်းြိင်ုး ဆိုင်ရာအဘရးယူ 

သင့်သညကုိ် ေုိင်လူကကီးအား သတင်းြို့ရမည။် အပြစ်ကျူးလွန်ပခင်းသည ် ြင်နယ်တီဧရိယာပြင်ြတင်ွ ပြစ်ြာွးခဲ့ြါက 

၎င်းကုိ ညွှန်ပြနိုင်ရန် လက်ဘထာက်ေုိင်လူကကီးသည် ဘေးစည်းမှ ကွင်းလယ်စည်းဆီသ့ုိ သိသာဘသာလှုြ်ရှားမှုပြင့် 

သွားဘရာက်ရမည်။ 

ဂိုးဝင်-မဝင် 
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 ဘောလုံးသည ် ဂိုးအတွင်းသ့ုိ ဂိုးစည်းကုိဘကျာ်၍ ဘောလုံးတစ်လုံးစာ လုံးဝဝင်ဘရာက်သွားပခင်းဘသချာြါက 

လကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီးသည ် ေုိင်လူကကီးနှင့် မျက်ဘစ့အ ကည့်ပခင်းဆုံဘစ၍ အပခားဘသာ အချက်ပြုမှုများပြုလုြ်ရန် 

မလိုြါ။ 

 ဂိုးတစ်ဂိုးကုိသွင်းရာတင်ွ ဘောလုံးသည ်ဂိုးစည်းကုိဘကျာ်လွန်ပခင်း ရှိ - မရှိ မဘသချာြါက လကဘ်ထာက် ေုိင် 

လူကကီးသည ်ေုိင်လူကကီးက သတိပြုမိဘစရန် ြထမဦးစွာ အလံဘထာင်ပြပြီး၊ ဂိုးဝင်ဘ ကာင်းအတညပ်ြုရမည်။ 

လူကျွပံြင်း 

 လူကျွပံခင်းကုိ ဆုံးပြတ်ရာတွင် လက်ဘထာက်ေုိင်လူကကီး၏ ြထမဆုံးလုြ်ရမည့် အလုြ်မှာ အလံဘထာင်ပြ 

ပခင်း (ညာလက်ကုိ အသုံးပြုပခင်းသည် လကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီးအား ပမင်ကွင်းြိ၍ု ဘကာင်းဘစသည)် ပြုရမည်။ အ 

ကယ်၍ ေုိင်လူကကီးက ြွဲကုိရြ်လိုက်လျှင် မည်သည့်ဘနရာတင်ွပြစ်ြျက်သည်ကုိ ညွှန်ပြနိုင်ရန် အလံပြင့်အချက် ပြရ 

မည်။ ေိုင်လူကကီးက အလံဘထာင်ပြမှုကုိ ချက်ပခင်းမပမင်မလိျှင် လကဘ်ထာက်ေိုင်လူကကီးက ဆက်လက်အလံဘထာင်ပြ 

ထားရမည်။ အလံဘထာင်ပြပခင်းကုိ ေိုင်လူကကီးက အသိအမှတ်ပြုပြီးသညအ်ထိ(သ့ုိမဟုတ)် ခုခံကစားသည့် 

အသင်းက သိသာထင်ရှားစွာ ဘောလုံးကုိ ရယူကစားသညအ်ထိပြစ်သည။် 

ပင်နယ်တကီန်ပြင်း 

 ြင်နယ်တမီကန်မ ီ ဂိုးသမားက ဂိုးအတွင်းမှတမင်ရညရ်ွယ်၍ ထွက်လာသပြင့် ဂိုးမဝင်ြါက လက်ဘထာက် 

ေုိင် လူကကီးသည် အလံကုိဘထာင်ပြရမည်။ 

လူစားလဲလှယ်ပြင်း 

 လကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီးထံသတင်းြို့ရာတွင် (စတုတ္ထေုိင်လူကကီး (သုိ့မဟုတ)် အသင်း၏တာဝန်ရှိသူများက) 

လူစားလဲလှယ်ရန် ဘတာင်းခံလာသည့်အခါ လကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီးသည် ဘနာက်တစ်ကကိမဘ်ောလုံးကစားမှုရြ်ဆိုင်း 

သွားချနိ်တွင်  ေုိင်လူကကီးအား အချက်ပြရမည်။ 

ပစ်သွင်းပြင်း 

 ဘောလုံးသည ်ဘေးစည်းကုိ လုံးဝဘကျာ်ပြတသ်ွားလျှင ်- 

(၁) လကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီး၏ အနီးတွင်ပြစ်ြါက ြစ်သွင်းဘောကုိ မညသ်ည့်အသင်းက ရသင့်သည်ကို 

ညွှန်ပြရန်။ 

(၂) လကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီးနှင့်  ဘဝးကွာသည့်ဘနရာပြစ်ြါက သိသာထင်ရှားသည့် ဆုံးပြတခ်ျက်ပြစ်ြါက 

မည်သည့်အသင်းက ရသင့်သညကုိ် တိုက်ရိုက်ညွှန်ပြရန်။ 
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(၃) လကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီးနှင့်  ဘဝးကွာသည့်ပြင် မည်သည့်ေက်သုိ့ ြစ်ရမည်ကုိ မဘဝခွဲနိုင်ြါက လက် 

ဘထာက်ေုိင်လူကကီးသည ် ဘောလုံးကစားဘနမှု ရြ်ဆိုင်းသွားပခင်းအပြစ် သတင်းဘြးြို့ရန် အလံ 

ဘထာင်ပြပြီး ေုိင်လူကကီးနှင့် မျက်ဘစ့ပခင်း အ ကည့်ဆုံဘအာင် ကည့်ပြီး ေိုင်လူကကီး၏ အချက်ပြမှုတိုင်း 

အတွက် လိုက်ြါဘဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၃။ ေပ်ပြည့်လက်ဒောက်ေုိင်လူကကီးများ(AARS) 

 ထြ်ပြည့်လက်ဘထာက်ေုိင်လူကကီးများသည ်ေုိင်လူကကီးနှင့် ဆက်သွယ်ရာတွင် (အလံကုိအသုးံမပြုေဲ) ဘရေီယို 

ဆက်သွယ်ဘရးစနစ်ပြင့်သာ ဆက်သွယ်ရမည်။ အကယ်၍ ဘရေယီိုဆက်သွယ်ဘရးစနစ် ချ ို ့ယွင်းဘနြါက ထြ်ပြည့် 

လကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီးသည ်အလံဘချာင်းြါ လျှြ်စစ်အချက်ဘြး beep စနစ်ပြင့် ဆက်သွယ်ရမည်။ ထြ်ပြည့် လက် 

ဘထာက်ေုိင်လူကကီးများသည ် သိသာဘသာလက်ပြင့် အချက်ပြပခင်းကုိ သံုးဘလ့မရှိြါ။ သ့ုိဘသာ်လညး် အချ ို ့ဘသာ 

ကိစ္စများတွင် သတိရှိစွာပြင့် လက်ပြင့်အချက်ပြပခင်းသည ် ေုိင်လူကကီးအား တန်ြိုးရှိဘသာ အဘထာက်အကူပြစ်ဘစ 

သည။် လကပ်ြင့် အချက်ပြပခင်းသည ် ရှင်းလင်းသည့် အဓိြ္ပါယ်ရှိမညပ်ြစ်ပြီူ ကစားြွမဲစတင်မ ီ ေုိင်လူကကီးနှင့် 

ဘဆွးဘနွး မှုမှ သဘောတူထားသည့်အတိငု်းသာပြစ်ရမည်။ 

 ထြ်ပြည့်လက်ဘထာက်ေုိင်လူကကီးသည် ဘောလုံးမှာ ဂိုးအတွင်းမှ ဂိုးစည်းကုိ  ဘောလုံးတစ်လုံးစာလုံးဝ ပြတ် 

ဘကျာ်သွားသည်ဟု ဆုံးပြတ်ပြီးြါက - 

 (၁) ဂိုးတစ်ဂိုးဘြးသည့်သညဟု် ဆက်သွယ်ဘရးစနစ်မှ တစ်ဆင့် ေုိင်လူကကီးအား အပမန်သတင်းြို့ရမည်။ 

 (၂) ေယ်ေက်လက်ပြင့် အလံကုိရှင်းလင်းဘသာအချက်ပြမှုပြင့် ကွင်းလယ်သ့ုိ ညွှန်ပြရမည်။ 

  (ေယ်ေက်လက်တင်ွ အလံ၏ အရိုးရှိဘနရန်လည်း လိုအြ်သည)်။ ဘောလုံးသည ်ဂိုးစည်းကုိ သိသာ 

ထငရ်ှားစွာ ဘကျာ်ပြတ်သွားလျှင ် ဤအချက်ပြပခင်းပြင့် ပြရန်မလိြုါ။ ေုိင်လူကကီးက ဘနာက်ဆုံး ဆုံးပြတခ်ျက်ကုိ ဘြး 

လိမ့မ်ည်။ 

အပြားအကကံပပုြျက်များ 

၁။ အြွင့်သာမှုဒပးပြငး် 

 စည်းကမ်းချ ို းဘြာက်မှု (သ့ုိမဟုတ်) အပြစ်ကျူးလွန်မှုတစ်ခုကုိပြုလုြ်ခဲ့လျှင် ေုိင်လူကကီးက အခွင့်သာမှုဘြး၍ 

ဆက်လက်ကစားဘစမည်ပြစ်သည။် သ့ုိဘသာ် အခွင့်သာမှုဘြးပခင်း (သ့ုိမဟုတ်) ကစားဘနမှုကုိ ရြ်ဆိုင်းလိုက်ရန် 

ဆုံးပြတြ်ါက ဘအာက်ြါအချက်များကို ထည့်သွင်းဆုံးပြတရ်မည်။ 
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(၁) အပြစ်ကျူးလွန်မှု၏ အကကီး-အဘသးအလိုက်၊ အကယ်၍စည်းကမ်းြိုင်းဆိုင်ရာ အဘရးယူပခင်းပြင့် 

ထုတ်ြယမ်ည်ဆိုြါက ေုိင်လူကကီးသည် ကစားြွဲကုိရြ်ဆိုင်းပြီး၊ အပြစ်ကျူးလွန်သူကုိ ထုတ်ြယ် 

ရမည်။ 

(၂) အပြစ်ကျူးလွန်သည့် ဘနရာ၏ အဘနအထား-ပြိုင်ေက်အသင်း၏ ဂိုးနင့်ှနီးဘလဘလ ြိမုိထုိဘရာက် 

ဘသာ အခွင့်သာမှုဘြးရန် ပြစ်နိင်ုဘလပြစ်သည။် 

(၃) လျှငပ်မန်၍ ပြစ်နိုင်ြယွ်ရှိသည့် တိုက်စစ်အဘနအထား။  

(၄) ကစားြွ၏ဲ ြတဝ်န်းကျင်အဘပခအဘန။ 

 

၂။ ဆုံးရှုံးသွားဒသာအြျနိ်များကိုပြည့်စွက်ြွင့ပ်ပုပြင်း 

 များစွာဘသာ ကစားမှုရြ်ဆိုင်းသွားချနိ်များသည ် လုံးဝသောဝကျသည့်ပြစ်ရြ်များပြစ်သည။် (ဥြမာ- ြစ ်

သွင်းဘော၊ ဂိုးမှတည်ကန်ပခင်းများ) ဘနှာင့်ဘနှး ကန့် ကာမှုသည ်အလွန်အမင်းပြစ်မှသာ ခွင့်ပြုရမည်။ 

၃။ ပပိင်ေက်ကစားသမားတစ်ဦးကိုဆွဲေားပြင်း 

 ဆွဲထားပခင်းနှင့်ြတ်သက်၍ ေုိင်လူကကီးများအား သတိဘြးလိုသညမ်ှာ-ယင်းသ့ုိပြစ်လျှင် အပမန် ကားဝင်ရန် 

ဟန့်တားရန်နှင့် တိတိကျကျအဘရးယူရန်ပြစ်သည။် အထူးသပြင့် ြင်နယ်တီဧရိယာအတွင်း၌ ဘထာင့်ကန်ဘော ချနိ် ၊ 

အလွတ်တည်ကန်ဘောများကန်ချနိ်တို့တွင် ဘအာက်ြါအချက်များကုိ  ကည့်ရှုရမည။်  

(၁) ဘောလုံးကစားမှု အထမဘပမာက်ဘသးချနိ်တွင် တစ်ြက်အသင်းသားတစ်ဦးကို ဆွဲထားြါက ထိုဆွဲသူ 

ကုိ ေိုင်လူကကီးက နှုတ်ပြင့်သတိဘြးရမည်။ 

(၂) ဘောလုံးကစားမှု အထမဘပမာက်ဘသးချနိ်အထိဆက်လက်ဆွဲထားြါက အဝါကတ်ပြသတိ ဘြးရမည်။ 

(၃) ဘောလုံးကစားမှုအထဘပမာက်ချနိ်တွင် ဘနာက်တစ်ကကိမ ် ထြ်မံ၍ ဆွဲထားြါကသတိဘြးပြီး တိုက် 

ရိုက်အလွတ်တည်ကန်ပခင်းပြင့်ပြစ်ဘစ၊ ြင်နယ်တီကန်ပခင်းပြင့် ပြစ်ဘစ အပြစ်ဘြးရမည်။ 

၄။ လူကျွပံြင်း 

 ပု(ံ၁) ကစားမှုကုိအဒနှာက်အယှက်ဒပးပြင်း။      

  လူကျွအံပပစ်ကျူးလွန်ပြင်း။ 
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  လူကျွအံဘနအထားတွင်ရှိဘနဘသာ တိက်ုစစ်ဆင်သူ(A)သညပ်ြိုင်ေက် ကစားသမားတစ်ဦးအား အ 

ဘနှာက် အယှက်မဘြးြါ။ (A)သည ် ဘောလုံးကုိ ထိကစားလျှင်၊ လကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီးက လူကျွအံပြစ် 

အလံဘထာင် ပြရမည်။ 

  

ြု(ံ၂) ကစားမှုကုိအဒနှာက်အယှက်ဒပးပြင်း။ 

  လူကျွအံပပစ်မဟုတ်။ 

    

   

 တိက်ုစစ်ဆင်ကစားသမား(A) သည ်လူကျွအံဘနအထားတွင် ရှိဘနဘသာ်လညး် ပြိုင်ေက်ကစားသမားတစ်ဦး 

တစ်ဘယာက်ကုိ အဘနှာက်အယှက်မဘြး၊ ဘောလုံးကုိ ထိပခင်းမရှိပခင်းဘ ကာင့် လူကျွအံပြစ် အပြစ်ဘြးရန်မလိုြါ။ 

 ပု(ံ၃) ကစားဒနမှုကုိအဒနှာက်အယှက်ဒပးပြင်း။ 

  လူကျွအံပပစ်မဟုတ်။ 
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 တိက်ုစစ်ဆင်ကစားသူ (A)သည ်လူကျွအံဘနအထားတွင် ရှိဘနသည်။ လူကျွအံဘနအထားတွင်   မရှိသည့် ၎င်း  

၏ အသင်းဘြာ် (B) ကဘောလုံးရှိရာသ့ုိ ဘပြးသွားပြီး ဘောလုံးကုိ ရယူကစားလိုက်သည။် (A)သည ် ဘောလုံးကို 

ထိကစားပခင်းမပြုသပြင့် လူကျွအံပြစ် အပြစ်မဘြးနိုင်ြါ။ 

  

 

 ပု(ံ၄) ကစားဒနမှုအဒနှာက်အယှက်ဒပးပြင်း။ 

  လူကျွအံပပစ်ကျူးလွန်ပြင်း။ 

    

   

  လူကျွအံဘနအထားတွင်ရှိဘနဘသာ ကစားသမား(A)သည ် ဘောလုံးကုိထိပခင်း၊ 

ကစားပခင်းမပြုမီလူကျွ ံ အပြစ် အပြစ်ဘြးနိုင်သည။် ေုိင်လူကကီးက(A)၏ အပခားလူကျွအံဘနအထားတွင်မရှိသည့် 

ကစားဘြာ်က ဘောလုံးကုိရ ယူကစားနိုင်သည့် အခွင့်အဘရးမရှိဟု ယူဆြါက လူကျွအံပြစ်ဘြးရမည်။ 

 ပု(ံ၅) ကစားဒနမှုကုိအဒနှာက်အယှက်ဒပးပြင်း။ 
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  ဂိုးမှတညက်န်ပြင်း။ 

    

    

  လူကျွအံဘနအထားတွင်ရှိသူ တိုက်စစ်ဆင်ကစားသမား(၁)သည် ဘောလုံးဆီသ့ုိဘပြးသွားဘသာ်လည်း 

ဘောလုံးကုိ ထိပခင်းမရှိြါ။ လကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီးသည ်ဂိုးမှတည်ကန်ပခင်းအပြစ် အချက်ပြရမည်။ 

  

ပု(ံ၆) ပပိုင်ေက်ကစားသမားအားအဒနှာက်အယှက်ဒပးပြင်း။ 

  လူကျွအံပပစ်ကျူးလွန်ပြင်း။ 

    

    

  လူကျွအံဘနအထားတွင်ရှိဘနဘသာတိုက်စစ်ဆင်ကစားသူ(A)သည ်ဂိုးသမား၏ ပမင်ကွင်းကို သိသာစွာ 

ြိတ်ဆို့ထားသည။်(A)အားပြိုင်ေက်ကစားသမား မကစားနိုင်ရန်ကစားနိုင်ပခင်းမရှိဘစရန်အတွက် လူကျွအံပြစ်သတ် 

မှတ်အပြစ်ဘြးရမည်။ 

 ပု(ံ၇) ပပိုင်ေက်ကစားသမားအားအဒနှာက်အယှက်ဒပးပြင်း။ 
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  လူကျွအံပပစ်ကျူးလွန်ပြင်းမဟုတ။် 

    

    

  လူကျွအံဘနအထားတွင်ရှိသည့် တိကု်စစ်ဆင်ကစားသူ (A )သည် ဂိုးသမား၏ ပမင်ကွင်းကုိ သိသာစွာ 

ကာဆီးထားပခင်းလည်းမရှိ ပြိုင်ေက်တစ်ဦးနှင့်လည်း လုယူကစားပခင်းမပြုသပြင့် လူကျွအံပြစ်အဘရးယူရန်မလိုြါ။  

  

ပု(ံ၈) ပပိုင်ေက်ကစားသမားအားအဒနှာက်အယှက်ဒပးပြင်း။ 

  လူကျွအံပပစ်ကျူးလွန်ပြင်းမဟုတ။် 

    

    

  လူကျွအံဘနအထားတွင်ရှိဘနဘသာ တိုက်စစ်ဆင်ကစားသူ (A )သည ်ဘောလုံးရှိရာသ့ုိ ဘပြးသွားဘသာ် 

လည်း ပြိုင်ေက်တစ်ဦးအား မကစားနိုင်ရန် ကစားပခင်းမပြုနိင်ုဘစရန် မပြုြါ။(A )သည ်ပြိုင်ေက်ကစားသမား (B ) 

နှင့် ဘောလုံးလုယူကစားပခင်းမပြုသပြင့် လူကျွပံခင်းပြင့် အဘရးမယူနိုင်ြဲ ဘထာင့်ကန်ဘောသာ ကန်ဘစရမည်။ 
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 ပု(ံ၉) ပပိုင်ေက်ကစားသမားအားအဒနှာက်အယှက်ဒပးပြင်း။ 

  လူကျွအံပပစ်ကျူးလွန်ပြင်း။ 

    

    

  လူကျွအံ ဘနအထားတွင်ရှိသည့် တိုက်စစ်ဆင်သူ(A)သည ်ဘောလုံးရှိရာသို့ ဘပြးသွားပြီး ပြိုင်ေက် က 

စားသးမား (B)အား မကစားနိုင်ရန် (သ့ုိမဟုတ)် ကစားပခင်းမပြုနိုင်ဘစရန် တားဆီးထားသပြင့် (A )သည ် (B )အား 

ဘောလုံးကုိ လုယူကစားပခင်းအတွက် လူကျွအံပြစ်ဘြးရမည်။ 

 ပု(ံ၁၀) အြွင့်သာမှုတစ်ရပ်ရယူပြင်း။ 

  လူကျွအံပပစ်ကျူးလွန်ပြင်း။ 

    

  လူကျွအံဘနအထားတွင်ရှိဘနဘသာ တိုက်စစ်ဆင်ကစားသူ (B)သည ် ပြန်လညဘ်ရာက်ရှိလာသည့် 

ဘောလုံး (သုိ့မဟုတ)် ဂိုးသမားက တမင်ကာကွယ်လိုက်သည့် ဘောလုံးကုိ လူကျွအံဘနအထားမှ ကစားပခင်း 

(သ့ုိမဟုတ)် ထိပခင်းအတွက် လူကျွအံပြစ်ကျူးလွန်ပခင်းပြစ်သည။် လူကျွအံဘနအထားတွင်ရှိဘနသူ (B)ထံသို့ ၎င်း၏ 

အသင်းဘြာ်တစ်ဦးက ဘနာက်ဆုံးထိလိုက်ပခင်း (သ့ုိမဟုတ)် ကစားပခင်းတို့အတွက် လူကျွအံပြစ်ဘြးရမည်။ 

 ပု(ံ၁၁) အြွင့်သာမှုတစ်ရပ်ရယူပြင်း။ 

  လူကျွအံပပစ်ကျူးလွန်ပြင်း။ 
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  လူကျွအံဘနအထားတွင်ရှိဘနဘသာ တိုက်စစ်ဆင်သူ (B)သည ် ပြန်ထွက်လာဘသာ ဘောလုံး 

(သ့ုိမဟုတ)် ခုခံကစားသည့် အသင်းမှ ကစားသမားတစ်ဦးကြင် ကာကွယ်ရင်း ပြန်ထွက်လာဘသာ ဘောလုံးကုိ 

ကစားပခင်း၊ (သုိ့မဟုတ)် ထိပခင်းပြုြါက (B)အား လူကျွအံပြစ်ဘြးရမည်။ လူကျွအံဘနအထားတွင် ရှိဘနဘသာ (B) 

သည် ၎င်း၏ အသင်းဘြာ်တစ်ဦးက ဘနာက်ဆုံးထိလိုက်လျှင် (သ့ုိမဟုတ)် ကစားခဲ့လျှင် (B)အား လူကျွအံပြစ် 

ဘြးရမည်။ 

 ြု(ံ၁၂) အြွင့်သာမှုတစ်ရပ်ရယူပြင်း။ 

  လူကျွအံပပစ်ကျူးလွန်ပြင်းမဟုတ။် 

    

  အသင်းဘြာ်တစ်ဦးပြစ်သူ(A)ကကန်သွင်းလိုက်ရာတွင် ဂိုးသမားနှင့်ထိ၍ပြန်ထွက်လာဘသာ 

ဘောလုံး ကုိ လူကျွအံဘနအထားတွင်မရှိသူ(B)က ဘောလုံးကုိရယူကစားလိုက်သည။် 

လူကျွအံဘနအထားတွင်ရှိဘနသ(ူC)သည ် ထိုဘနရာမှဘန၍ အခွင့်သာမှုတစ်ရြ်ကုိ ရယူပခင်းမရှိသလို၊ 

ဘောလုံးကုိထိမပိခင်းမရှိသပြင့် လူကျွအံပြစ်ဘြးရန်မလိုြါ။ 

  

ပု(ံ၁၃) အြွင့်သာမှုတစ်ရပ်ရယူပြင်း။ 

  လူကျွအံပပစ်ကျူးလွန်ပြင်း။ 
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  အသင်းဘြာ်(A)က ကန်သွင်းလိုက်ရာမှ  ပြန်ထွက်လာဘသာဘောလုံး (သ့ုိမဟုတ်) ပြိုင်ေက်ကစား 

သမားတစ်ဦးထံမှ ပြန်ထွက်လာဘသာဘောလုံးကုိ (B)က ရယူကစားလျှင် (သ့ုိမဟုတ)် ထိလျှင် မူလကြင်(B)သည ်

လူကျွအံဘနအထားတွင် ရှိဘနပခင်းဘ ကာင့် လူကျွအံပြစ်ဘြးရမည်။ 

 

 ပု(ံ၁၄) အြွင့်သာမှုတစ်ရပ်ရယူပြင်း။ 

  လူကျွအံပပစ်ကျူးလွန်ပြင်းမဟုတ။် 

    

  လူကျွအံဘနအထားတွင်ရှိဘနသူ(C)သည ် တစ်ြက်ကစားသမားတစ်ဦးကို အဘနှာက်အယှက်ဘြးပခင်း 

မရှိ၊ သူ၏အသင်းဘြာ် (A)က လူကျွအံဘနအထားတွင် မရှိသူ(B)အား ဘြးလိုက်ရာ(B1)က(B2)ဘနရာသ့ုိ တစ်ြက်ဂိုး 

ဆီသ့ုိဘပြးသွားပြီး ဘောလုံးကုိရယူကာ အသင်းဘြာ်(C)သ့ုိ ဘြးြို့လိက်ုလျှင် (C)သည ် ဘောလုံးဘြးြို့လိုက်ချနိ်တွင် 

လူကျွအံဘနအထားမဟုတ်သည့်ဘနရာတင်ွ ရှိဘနသပြင့်(C)အား အဘရးမယူနိုင်ြါ။ 

၅။ သတိဒပးပြငး်၊ေုတ်ပယ်ပပီးဒနာက်ေဏ်ရာရသူအားပပုစုပြငး်၊ကုသပြင်း 

 ယခင်ဥြဘေဘဟာင်းအရ ေဏ်ရာအနာတရ ရရိှသူတစ်ဦးသည် ဘဆးကုသမှုခံယူရန် ကစားြွဲ ပြနလ်ည်စတင် 

ပခင်းမပြုမီ ထွက်ခွာရမည်ဟု ပြဌာန်းခဲ့သည။် ပြိုင်ေက်တစ်ဦးက ေဏ်ရာရရှိသည့်အခါ ပြစ်မှုကျူးလွန်သည့် အသင်း 

အတွက် ကစားြွပဲြန်စသည့်အခါအခွင့်အဘရးများစွာရရိှနိုင်သပြင့် တရားမမျှတမှုကုိ ပြစ်ဘစနိုင်သည။် 
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 ထို့ဘ ကာင့် ဤလိုအြ်ချက်ကုိ ပြဌာန်းရပခင်းပြစ်သည်။ အေယ်ဘ ကာင့်ဆိုဘသာ် ကစားသမားများသည် ေဏ် 

ရာရရိှပခင်းကုိ အဘ ကာင်းပြု၍ ကစားြွပဲြန်လညစ်တင်ရန် ဘနှာင့်ဘနှး ဘစရန် နည်းဗျူဟာတစ်ရြ်အဘနပြင့် ကစား 

သမားဘကာင်းမြီသစွာပြင့် အသံုးပြုလာ ကသည။် 

 မမျှတသည့် အထကြ်ါပြစ်ရြ်နစှ်ခုအ ကား ညမီျှမှုရှိဘစရန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘောလုံးအြွဲ့ ချုြ် ေုတအ်ြွဲ့  

(IFAB)က ဆုံးပြတရ်ပခင်းပြစ်သည။် ပြိုင်ေက်တစ်ဦးကုိ ကုိယ်ကာယပခင်းထိခိုက်မမိှသာ အပြစ်ကျူးလွန်သူက သတိ 

ဘြးပခင်း၊ ထုတ်ြယပ်ခင်းပြုရမည်။ ေဏ်ရာရရှိသွားသည့် ကစားသမားအား အပမန်ပြုစုကုသပြီး ကစားကွင်းအတွင်း 

ဆက်လက်ရှိဘနခွင့်ပြုရန် ဆုံးပြတရ်ပခင်းပြစ်သည။်  

 အဓိကအားပြင့် ေဏ်ရာရကစားသမားအား ပြုစုကုသရန် ဘဆးဝါးကျွမ်းကျင်သူ(များ)သည ် ကစားကွင်း 

အတွင်းဝင်ဘရာက်၍ ပြုစုကုသရာတငွ် လကရ်ှိလုြ်ထုံးထကြ်ိ၍ု မ ကာဘစသင့်ြါ၊၊ပခားနားချက်မှာ ယခင်ကေုိင်လူကကီး 

က လိုအြ်၍ ဘဆးဝါးကျွမ်းကျင်သူ(များ)ဘခါ်ယူပြီး၊ စစ်ဘဆးပြီးဘနာက် ေဏ်ရာရသူသည ်ကစားကွင်းပြင်ြသ့ုိ ထွက် 

ခွာရမည့်အချက်အစား ယခုအခါဘဆးဝါးအြဲွ့ကပြုစုကူသပြီး ကွင်းပြင်သ့ုိထွက်ခွာသွားချနိ်တွင်ေဏ်ရာရကစားသမား 

က ကစားကွင်းအတွင်း ဆက်လက်ရှိဘနခွင့်ရရှိပခင်းြင်ပြစ်သည။် 

 ေဏ်ရာရကစားသမားက တရားမမျှတသည့် ဘနှာင့်ဘနှးမှုများကုိ အသံုးပြုပခင်း၊  ကာရှည်ဘစပခင်းများမပြု 

လုြ ်ဘရး ဘသချာဘစရန်အတွက် ေုိင်လူကကီးများကုိ လိုက်နာရန် အကကံပြုလိုသည်မှာ- 

(၁) ကစားြွအဲဘနအထားနှင့် ပြန်လညစ်တင်ကစားမှု ဘနှာင့်ဘနှးဘစရန် ပြစ်နိင်ုသည့်နည်းဗျူဟာကုိသံုး၍ 

အချနိ် ပြုန်းပခင်းကို ဂရုပြုရန်။ 

(၂) ေဏ်ရာရကစားသမားအားဘဆးဝါးကုသမှု လို-မလို ဘမးပမန်း၍လိုအြ်ြါက အပမန်ပြုလုြ်ရန်ကကိုတင် 

ဘပြာပြထားရမည်။ 

(၃) ဘဆးဝါးကျွမ်းကျင်သူ(များ)အား အချက်ပြဘခါ်ယူ၍ (လူနာတင်ထမ်းစင်မြါ) ပြစ်နိုင်လျှင် 

၎င်းတိုအ့ား အပမန် ကုသရန် ဘပြာဆိုထားရမည်။ 

ေုိင်လူကကီးက ကစားြွဲပြန်လည်စတင်ရန် ဆုံးပြတ်ပြီး ဘအာက်ြါအချက်(၂)ချက်မ ှ (၁)ချက် ချက်ပြင့်ဘဆာင် 

ရွက်ရမည်။ 

(၁) ဘဆးဝါးကျွမ်းကျင်သူ(များ) က ထွက်ခွာ၍ ေဏ်ရာရသူက ဆက်လက်ရှိဘနပခင်း။ 

(၂) လူနာတင်ထမ်းစင် လိုအြ်ြါက ဘခါ်ယူပြီး ေဏ်ရာရသကုိူ ဆက်လက်ကုသမှုခံယူနိုင်ရန် ကွင်းပြင်သို့ 

ထွက်ခွာဘစပခင်း။  
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အဘထွ ဘထညွွှန် ကားချက်တစ်ရြ် ဘြာ်ပြလိုသညမ်ှာ ကစားသမားများက စတင်ကစားရန်ရှိဘနချနိ်မစှ၍ ပြန် 

လည်စတင်ကစားချနိ်အထိ ဘနှာင့်ဘနှးဘနပခင်းမရှိဘစေဲ စက္ကန့် ၂၀ မှ ၂၅ စက္ကန့်အတွင်းထကမ်ြုိဘစေဲ ပြန်လည ်က 

စားဘစရမည်။ 

ေုိင်လူကကီးသည ်ကစားမှုရြ်ဆိုင်းချနိ်များအတွက် အချနိ်ပြည့်ပြန်လည် ပြည့်တင်းဘြးရမည်။ 

Video Assistant Referee (VAR) Protocal. 

ဗီေီယိုအကူေုိင်လူကကီး((VAR)စာြျုပ်စာတမ်း 

သဘောတစူာချုြ်စာတမး်- 

အဘပခခံစည်းမျဉ်းများ၊ လမ်းညွှန်ချက် လက်ဘတွ့လုြ်ဘဆာင်ချက်နှင့် လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများ။ 

 VARစာချုြ်စာတမး်များသည ်ဘောလုံးဥြဘေြါ အဘပခခံလမ်းညွှန်ချက်များ၊ ေဿနတို့နှင့် တတ်အား 

သဘရွ့ကုိက်ညီဘအာင် ဘဆာင်ရွကထ်ားရှိြါသည။် 

 ဗီေီယိလုက်ဘထာက်ေိုင်လူကကီးအား အသံုးပြုပခင်းကုိ ပြိုင်ြွဲကျင်းြဘရးအြွဲ့ က VARစာချုြ်စာတမ်းြါ 

အချက်များနှင့် ကိရိယာြစ္စညး်များအတွက် လိုအြ်ချက်များကို (VAR လကစ်ွဲစာအုြ်ငယ်တွင် ြါရှိသည့်အတိင်ုး) 

ပြည့် စုံစွာ ပြည့်တင်းထားပြီး၊ IFAB နှင့် ြီြါတို့မှ တရားဝင်စာပြင့် ဘရးသားထားဘသာ ခွင့်ပြုချက်များရရိှမှသာ 

ဘဆာင် ရွက်ရမည်။ 

၁။ အဒပြြံစည်းမျဉ်း/လမ်းညွှန်ြျက်များ 

ဘောလုံးပြိုင်ြွဲများတွင်  VAR ကုိ အသုံးပြုပခင်းကုိ အဘပခခံလမ်းညွှန်ချက်များကုိ အဘပခခံ၍ VAR ကုိ 

အသံုးပြု သည့် ကစားြွတဲိုင်းတွင် ထိုလမ်းညွှန်ချက်များနှင့် ကုိက်ညီဘစရမည်။ 

(၁) ဗီေီယိလုက်ဘထာက်ေိုင်လူကကီး (VAR)သည ် တစ်ြါးသူဩဇာကင်းသည့် ပြိုင်ြွဲ၏တာဝန်ရှိ တစ်ဦး 

တစ ်  ဘယာက်ပြစ်ပြီး ဘအာက်ြါသိသာထင်ရှားသည့် အမှားများနှင့် ကကီးမားသည့်လွဲဘချာ်မှု 

မပမင်မဘတွ့မှု  များကုိ ေုိင်လူကကီးအား အကူအညဘီြးရန်ပြစ်သည။် 

 (က) ဂိုးဝင်/မဝင် 

 ( ခ) ြင်နယ်တအီပြစ်ဘြးရန် ဟုတ/်မဟုတ် 

( ဂ) တိက်ုရိုက်အနီကတ်ပြသခံရပခင်း(သတိဘြးသည့် ေုတိယအကကိမ်အဝါကတ်ပြခံရပခင်းမဟုတ်) 
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(ဃ) လူမှား၍ ကတ်အပြခံရပခင်း (ေုိင်လူကကီး၏ ခုခံကစားသည့်အသင်းမှ ကစားသမားအား 

လူမှား ၍  အဝါကတ်၊ အနီကတ်ပြမိပခင်း)။ 

(၂) ေုိင်လူကကီးသည် အပမဲတမ်းြင် ဆုံးပြတခ်ျက်တစ်ရြ် ချမှတရ်မည်။ (ဥြမာ- ေိုင်လူကကီးအား ဆုံးပြတ် 

ချက် မချမှတ်ရန် ခွင့်ပြုထားပခင်းမရှိြါ)။ ထို့ဘနာက် VAR ကုိ အသံုးပြု၍ ဆုံးပြတ်ချက်ချမှတ်ဘစပခင်း၊ 

မှနက်န်ဘနသည့် အပြစ်ကျူးလွန်မှုအဘြါ် ပြန်လည ်ကည့်ရှု၍ ကစားြွဲကုိ ဆက်လက်ကစားရန် ခွင့် 

ပြုပခင်း။ 

(၃) ေုိင်လူကကီး၏ မူလကဆုံးပြတ်ချက်ကုိ (ဗီေီယိုပြန် ကည့်ပြီး ထိုဆုံးပြတခ်ျက်သည ် သိသာထင်ရှားစွာ 

မှားယွင်းဘနပခင်းမရှိြါက) ပြင်ဆငဆ်ုံးပြတပ်ခင်းမပြုရြါ။ 

(၄) ဗီေီယိကုိုပြန်လည် ကည့်ရှုရန် ေုိင်လူကကီးတစ်ဦးသာ ဆုံးပြတရ်မည်။ (အပခားဘသာတာဝန်ကျ ေုိင်လူ 

ကကီးများ)သည ်ပြန်လည ်ကည့်ရှုရန် ေုိင်လူကကီးအား ဘထာက်ခံအကကံပြုနိငု်သည်။ 

(၅) ဘနာက်ဆုံး ဆုံးပြတခ်ျက်ကုိ ေိုင်လူကကီးက ချမှတ်ရမည်။ (VAR မှ သတင်းအချက်အလကကုိ် အဘပခခံ 

၍ပြစ်ဘစ၊ ေုိင်လူကကီးက ကစားကွင်းဘြါ်မှ အပြစ်အြျက်ကုိ ပြန်လည ်ကည့်ရှုပြီး တာတန်ယူ၍ ပြစ် 

ဘစ)။ 

(၆) တီဗီကုိ ပြစ်စဉ်အလိုက် ပြန်လည ်ကည့်ရှုရန်အတွက် အချနိ်သတ်မှတခ်ျက်မရှိြါ။ တီဗီအပမန်နှုန်း 

ထားထက် တိကျဘသချာမှုက ြိ၍ုအဘရးကကီးြါသည။် 

(၇) ကစားသမားနှင့် အသင်း၏တာဝန်ရှိ ြုဂ္ဂို လ်များသည ် ေုိင်လူကကီးအား ဝိုင်းရံထားပခင်း(သုိ့မဟုတ)် 

ဆုံး ပြတခ်ျက်တစ်ခုအဘြါ် ဩဇာလွှမ်းမိုးဘအာင် အားထုတ်ပခင်းမပြရ။ (ပြန်လည် ကည့်ရှုသည့်ပြစ ်

စဉ်နှင့် ဘနာက်ဆုံး ဆုံးပြတ်ချက်အဘြါ်တင်ွ)။ 

(၈) တီဗီကုိပြန်လည ်ကည့်ရှုချနိ်တွင် သံသယပြစ်ြွယ်မရှိရဘအာင် ေုိင်လူကကီးသည ် ပမင်သာသည့်ဘနရာ 

တွင် ရှိဘနရမည်။ 

(၉) အပြစ်အြျက်တစ်ခုကုိ တီဗီတွင် ပြန် ကည့်ရှုပြီးဘနာက် အပြစ်အြျက်မတုိင်မီက ပြစ်ြွားမှုအတွက် 

စည်းကမ်းြိင်ုးဆိုင်ရာ အဘရးယူမှုမျ ို းကုိ ကစားြွဆဲက်လက်ကစားဘနသည့်တိုင်ြယ်ြျက်ပခင်းမပြုရ။ 

(မူလက ဆုံးပြတ်ချက်ဘပြာင်းလဲသွားဘစကာမူ)၊ အလားအလာဘကာင်းရှိဘနသည့် တိုက်စစ်ကို တား 

ဆီးပခင်းနှင့် ဂိုးတစ်ဂိုး၊ ဂိုးရရိှနိုင်သည့်အခွင့်အဘရးဘကာင်းကုိ တားဆီးပခင်းအတွက် အဝါကတ်/ အနီ 

ကတ်ပြပခင်းမှ အြ)။ 

(၁၀) ကစားြွဲကုိ ရြ်ဆိုင်းလိုက်ပြီး ပြန်လညစ်တင်ကစားပြီးသည့်ဘနာက်တွင် ေုိင်လူကကီးသည် မှားယွင်း၍ 

ကတ်ပြားပြမိပခင်း၊ ပြစ်နိငု်ဘပခရှိသည့် ထုတ်ြယပ်ခင်းများမှအြ ဗီေီယိုပြန်လညပ်ြသပခင်းမပြုရ၊၊ ထို 
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အချက်များတွင် ဆိုးသွမ်းရိုင်းြျသည့်အပြအမူများ၊ အပြစ်ကျူးလွန်မှုများ၊ တံဘတွးပြင့်ဘထွးပခင်း၊ 

သွား 

ပြင့်ကုိက်ပခင်း၊ကကီးမားသည့်အပြစ်ကျူးလွန်မှုများ၊ဘစာ်ကားပခင်း၊ဆဲဘရးတိုင်းထွာပခင်းများမဘကျနြ်ဘ 

ြောင်း ကုိယ်နှုတ်အမူအယာပြင့် ပြသပခင်းများြါဝင်သည။် 

(၁၁) အပြစ်အြျက်တစ်ခုမပြစ်မီနှင့် ပြစ်ပြီးအဘနအထားကုိ ပြန်လည ်ကည့်ရှုနိုင်ရန်  ကာပမင့်ချနိ်ကို ဘော 

လုံးဥြဘေနှင့် VAR စာချုြ်စာတမ်းြါအရ ဆုံးပြတရ်မည။် 

(၁၂) အားလုံးဘသာ အဘနအထားများ၊ ဆုံးပြတ်ချက်များကုိ အလိုအဘလျာက် စစ်ဘဆးသွားမည်ပြစ်သပြင့်၊ 

နည်းပြဆရာများနှင့် ကစားသမားများက ပြန်လည် ကည့်ရှုရန်အတွက် ဘတာင်းဆိုရန်မလိြုါ။ 

 

 

၂။ ပပန်လည်စဉ်းစားရသည့်ဆုံးပြတ်ြျက်ဒပပာငး်လဲမှုများ/အပြစ်အပျက်များ 

ေုိင်လူကကီးသည် VAR ထံမှ အမျ ို းအစား(၄)မျ ို းနှင့် ြတ်သက်ဘသာ ဆုံးပြတခ်ျက်ဘပြာင်းလဲမှုများနှင့် အပြစ် 

အြျက်များကုိ အဘထာက်အြံမ့ျားရရှိနိုင်သည။် ဤအဘပခအဘနများအားလုံးတွင်VARကုိ ေုိင်လူကကီး၏ (ြထမ/မလူ) 

ဆုံးပြတခ်ျက်များကုိ (ကစားြွကိဲုဆကလ်က်ကစားဘစပခင်းအြါအဝင်)(သုိ့မဟုတ်)ကကီးမားသည့် အပြစ်အြျက်တစ်ခု 

ကုိ လွဲဘချာ်သွားပခင်း၊ တာဝန်ကျေိုင်လူကကီးများ မဘတွ့ပမင်လိုက်ပခင်းများအတွက်တင်ွသာ VAR ကုိ အသံုးပြုရသည်။ 

ေုိင်လူကကီး၏ မူလဆုံးပြတ်ချက်ကုိ (သိသာထင်ရှားသည့်အမှား၊ တာဝန်ကျ အပခားေုိင်လူကကီးများ၏ သတင်း 

ဘြးချက်အရ (ဥြမာ-လူကျွပံခင်း) ကုိ ေုိင်လူကကီးက ဆုံးပြတခ်ျက်ချရပခင်းမှအြ၊ ဘပြာင်းလဲဆုံးပြတပ်ခင်း မပြုရ။ 

ပြစ်နိင်ုဘပခရှိဘသာ သိသာထငရ်ှားသည့်အမှား (သ့ုိမဟုတ)် ကကီးမားသည့် မပမင်/မဘတွ့လွဲဘချာ်မှုများအတွက် 

ပြန်လည၍် တီဗီကုိ  ကည့်ရှုရမည့် အမျ ို းအစားများမှာ- 

(က) ဂိုးဝင်/မဝင် 

 (ကက) တိက်ုစစ်ဆင်သည့်အသင်းက တိုက်စစ်စတင်တည်ဘဆာက်ပခင်း (သ့ုိမဟုတ)် ဂိုးသွင်းပခင်း

   (လကထ်ိဘော၊အပြစ်ကျူးလွန်ပခင်း၊လူကျွပံခင်းစသည်) ပြုရာတွင် အပြစ်ကျူးလွန်မှု။  

 ( ခခ ) ဂိုးမသွင်းမီ ဘောလုံးကစားမှု ရြ်ဆိုင်းသွားပခင်း။ 

 ( ဂဂ ) ဂိုးဝင်/မဝင် ဆုံးပြတခ်ျက်များ 
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(ဃဃ) ြင်နယ်တအီမှတ်မှ ြင်နယ်တီကန်ရာတင်ွ ဂိုးသမား (သ့ုိမဟုတ)် ြင်နယ်တီကန်သူ၏ အပြစ် 

ကျူးလွန်မှု (သ့ုိမဟုတ)် တိက်ုစစ်ဆင်သူ (သ့ုိမဟုတ်)ခုခံကစားသူ၏ ကျူးဘကျာ်မှုဘ ကာင့် 

ဘောလုံးသည ်ဂိုးတုိင်၊ ဂိုးေား၊  ဂိုးသမားတို့နှင့်ထိ၍ ပြန်ထွက်လာဘသာ ဘောလုံးကုိ တိုက် 

ရိုက်ြါဝင်ြတ်သက်ဘနမှု။ 

 (ြ) ပင်နယ်တကီန်ပြင်း/ပင်နယ်တီကန်ရန်မဟုတပ်ြင်း 

  (ကက) တိက်ုစစ်ဆင်သည့် အသင်းက တိုက်စစ်ဆင်လာစဉ် အပြစ်ကျူးလွန်မှု(လကထ်ိဘော၊ 

   အပြစ်ကျူးလွန်ပခင်း၊ လူကျွပံခင်းစသည)်။ 

  ( ခခ ) ြင်နယ်တဘီြးရန် အပြစ်အြျက်မပြစ်မီ ဘောလုံးကစားမှု ရြ်ဆိုင်းသွားပခင်း။ 

  ( ဂဂ ) အပြစ်ကျူးလွန်သည့်ဘနရာ (ြင်နယ်တဧီရိယာအတွင်း/အပြင်ေက်)။ 

  (ဃဃ) မှားယွင်း၍ ြင်နယ်တီကန်သွင်းဘစပခင်း။ 

  ( ငင ) ြင်နယ်တပီြင့် အပြစ်ဘြးရမည့် အပြစ်ကျူးလွန်မှုကုိ ြင်နယ်တ ီမဘြးမိပခင်း။ 

 (ဂ) တိက်ုရိုက်အနီကတ်များပပသပြင်း၊(ေုတိယအကကိမ်အဝါကတ်ပပသပြင်းမဟုတ်) 

(ကက) ဂိုးရရိှနိုင်မည့်အခွင့်အဘရးဘကာင်းကုိ တားဆီးဘနှာက်ယှက်ပခင်း။ (အထူးသပြင့်အပြစ်ကျူး 

လွန်ရာတင်ွ အဘနအထားနှင့် အပခားဘသာ ကစားသမားများ၏ အဘနအထား)။ 

( ခခ ) ကကီးဘလးဘသာ အပြစ်ကျူးလွန်မှုကုိ ကျူးလွန်ပခင်း(သ့ုိမဟုတ်) မဆင်မပခင်ဘောလုံး လုယူ 

ကစားပခင်း။ 

( ဂဂ ) ဆိုးသွမး်ရိုင်းြျသည့် အပြအမူကုိ ကျူးလွန်ပခင်း၊ အပခားတစ်ဦးတစ်ဘယာက်အား သွားပြင့် 

ကုိက်ပခင်း၊ တံဘတွးပြင့်ဘထွးပခင်း။ 

(ဃဃ) ဥြဘေချ ို းဘြာက်ပခင်း၊ဘစာ်ကားပခင်း၊ဆဲဘရးပခင်း စသညကုိ်ယ်အပြုအမူဘတာင်ရွက်ပခင်းများ။ 

 (ဃ) လူမှား၍ကတ်ပပသပြင်း(အနီကတ်/အဝါကတ်) 

ေုိင်လူကကီးသည ် အပြစ်တစ်ခုကျူးလွန်မှုအဘြါ် အဘရးယူအပြစ်ဘြးရာတင်ွ ခုခံကစားသည့် 

အသင်းမှ ကစားသမားကို လူမှား၍ အဝါကတ်၊ အနီကတ်ပြခဲ့မိလျှင် လူမှား၍ အပြခံရသူ 

သည ်ပြန်လည် ကည့်ရှု ရာတင်ွ ြါဝင်နိုင်သည။် သ့ုိဘသာ် အမှန် တကယ်အပြစ်ကျူးလွန်သူမ ှ

ဂိုးဝင်ပခင်း၊ ြင်နယ်တပီြင့် အပြစ်ဘြးပခင်း၊ တိကု်ရိုက်အနီကတ်အပြခံရပခင်းနှင့် ြတသ်က် 

ပခင်းမရှိလျှင် ပြန်လည် ကည့်ရှုပခင်းတွင် မြါဝင်နိုင်ြါ။ 

၃။ လက်ဒတွ့ဒဆာင်ရွက်ြျက်များ 
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 ကစားြွတဲစ်ခုတွင် VAR ကို အသံုးပြုပခင်းသည် ဘအာက်ြါလကဘ်တွ့ဘဆာင်ရွက်မှုများ ြါဝင်သည။် 

(၁)  VAR သည ် လက်ဘထာက်ဗီေီယို အကူေုိင်လူကကီးနှင့်  ဗီေီယိုစက်ပြသသူ၏ အကူအညပီြင့် ဗီေီယိုပြ 

ခန်းတွင် ရှိဘနသည။် 

(၂) ကင်မရာ၏ ဘေါင့်အမျ ို းမျ ို းဘြါ်တငွ် မူတည၍် (အပခားစဉ်းစားစရာအချက်များ အြါအဝင်) လက် 

ဘထာက်ဗေီီယိအုကူေိုင်လူကကီး တစ်ဦးနှင့် ဗီေီယိစုကိပြသသူ တစ်ဦးထက်ြိ၍ု ရှိဘနသင့်သည။် 

(၃) ဗီေီယိပုြခန်းအတွင်းသ့ုိ ကစားြွဲကျင်းြဘနစဉ်အတွင်း ဗီေီယိအုကူေုိင်လူကကီး၊ လကဘ်ထာက်ဗီေီယို 

အကူေုိင်လူကကီး၊ ဗီေီယိစုက်ပြသသူ စသည့် ဆက်စြမ်ှုရှိဘသာ တာဝန်ရှိြုဂ္ဂိုလ်များသာ ဝင် ဘရာက်ခွင့် 

ရှိသည။် 

(၄) VARသည ်လွတ်လြ်ဘသာ ဘရှ့ရှုသွားလာရာလမ်းဘ ကာင်းနှင့် ပြန်လည်ပြသရာတွင် တီဗီထုတ်လွှင့်မှု 

ဘြအရှည်ရှိရမည်။ 

(၅)  သည် ဆက်သွေ်ဘရးစနစ်များပြင့် ဆက်သွယ်မှုအရ တာဝန်ကျေိုင်လူကကီးများက ဘပြာသမျှကို 

 ကားနိုင်ပြီး၊ VARက ေုိင်လူကကီးများအား ခလုြန်ှိြ်ပခင်းပြင့်သာ ဘပြာဆိုနိုင်သည။် (ေုိင်လူကကီးအား 

ဗီေီယိပုြခန်းတွင် စကားဘပြာပခင်းပြင့်ေုိင်လူကကီးအတွက် စိတ်ရှုြ်ဘထွးမှုကုိ ဘရှာင်ရှားနိုင်ရန်ပြစ်သည။် 

(၆)  VAR က"စစ်ဘဆးပခင်း"၊ "ပြန်လည ်ကည့်ရှုပခင်း" ပြင့် အလုြ်များဘနသည့်အချနိ်တွင် လက်ဘထာက် 

ဗီေီယိအုကူေုိင်လူကကီးက ေိုင်လူကကီးအားအထူးသပြင့် ကစားြွရဲြ်ဆိုင်းရန်လိုအြ်ဘ ကာင်း(သ့ုိမဟုတ)် 

ကစားြွဲပြန်လညစ်တင်ပခင်း မပြုသင့်ဘ ကာင်းကုိ ဘသချာဘစရန်ဘပြာဆိုသင့်သည်။ 

(၇) ေုိင်လူကကီးကဗီေီယိပုြန်လညပ်ြသရန်ဆုံးပြတ်ြါက ဗီေီယိလုကဘ်ထာက်ေုိင်လူကကီး(VAR)ကအဘကာင်း 

ဆုံးဘသာ ရှုဘေါင့်နှင့် ပြန်လည်ပြသသည့် အဘနှး/အပမန်နှုန်းထားတို့ကုိ ဘရွးချယ်ပြသမည်ပြစ်သည။် 

ေုိင်လူကကီးက အပခားဘသာ အြိရုှုဘေါင့်များ၊ အဘနှး/အပမန်နှုန်းထားများကုိ ဘတာင်းဆိုနိုင်သည။် 

၄။ လုပ်ေုးံလုပ်နည်း။ 

 မူလဆုံးပြတ်ြျက်။ 

(၁) ေုိင်လူကကီးနှင့် အပခားဘသာတာဝန်ကျေိုင်လူကကီးများသည ် မူလဆုံးပြတခ်ျက် (မည်သည့်စညး်ကမ်း 

ြိင်ုးဆိုင်ရာအဘရးယူမှုမျ ို းကုိမဆို) အြါအဝင် VAR မရှိသက့ဲသို့မှတ်ယူ၍ 

ဆုံးပြတရ်မည်။(မပမင်မဘတွ့ ၍ လွဲဘချာသ်ွားဘသာ အချက်မအှြ)။ 

(၂) ေုိင်လူကကီးနှင့် အပခားဘသာတာဝန်ကျေိုင်လူကကီများအား "အဆုံးအပြတမ်ဘြးရန်" ခွင့်ပြုထားပခင်း 

မရှိြါ။ ဤအချက်သည် တာဝန်ထမ်းဘဆာင်ရာတွင် အားနည်းချက် ချတီုံ/ချတုံပြစ်၍ မဆုံးပြတန်ိုင် 

သညအ်ထိ ဦးတညသွ်ားနိုင်သည။် ပြန်လည် ကည့်ရှိုပခင်းကုိ အကကိမမ်ျားစွာ ကည့်ရှုပခင်း၊ အဘရးကကီး 

သည့်အဘ ကာင်းရြ်များကို နည်းစနစ်ြိုင်းဆိုင်ရာ ချ ို ့ယွင်းချက်များ ပြစ်ဘြါ်လာလျှင ် အဆုံးအပြတ် 

ဘြးရာတင်ွ ခက်ခဲဘစသည်။ 
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(၃) ေုိင်လူကကီးသည ် ကိစ္စတစ်ရြ်အဘြါ်တင်ွ ဘနာက်ဆုံး ဆုံးပြတခ်ျက်ကုိ ချမှတန်ိုင်သည့် တစ်ဦးတညး် 

ဘသာ ြုဂ္ဂို လ်ပြစ်သည။် VAR သည် တပခားဘသာတာဝန်ကျ ေုိင်လူကကီးများနညး်တူ  ေုိင်လူကကီးအား 

တစ်ဦး တည်းဘသာအကူအညဘီြးနိုင်သူပြစ်သည။် 

(၄) အပြစ်တစ်ခုကျူးလွန်မှုအတွက် ဘနာက်ကျ၍ အလံဘထာင်ပခင်း၊ဘနာက်ကျ၍ဝီစီမှုတပ်ခင်းများကို 

ကစားသမားတစ်ဦးက ဂိုးသွင်းမည့်ဆဲဆဲအချနိ် (သ့ုိမဟုတ)် ပြိုင်ေက်အသင်း၏ ြင်နယ်တီ ဧရိယာ 

ဆီသ့ုိ သေ်ဘဆာင်သွားသည့်သိသာထင်ရှားသည့် တိုက်စစ်ဆင်သည့် အဘနအထားများတွင် သာခွင့် 

ပြုနိင်ုသည။် 

(၅) အပြစ်ကျူးလွန်မှုတစ်ခုအဘြါ် လက်ဘထာက်ေုိင်လူကကီးက ဘနာက်ကျ၍ အလံဘထာင်ပခင်းပြုြါက 

အလံကုိဆက်လက်၍ ဘထာင်ပြရမည်။ တိုက်စစ်ဆင်သည့်အသင်းက ဂိုးတစ်ဂိုးသွင်းယူပခင်း၊ 

ြင်နယ်တ၊ီ အလွတ်တည်ကန်ပခင်း၊ ဘထာင့်မှတည်ကန်ပခင်းများနှင့် ြစ်သွင်းဘောများ ကန်ခွင့်ရပခင်း၊ 

တိက်ုစစ်စတင်ပခင်း၊ ပြီးဆုံးပြီးဘနာက် ဘောလုံးြိုင်ဆိုင်မှုကုိ ဆက်လက်ရယူထားပခင်း၊ စသည့် 

အပခားဘသာ အဘနအထားအားလုံးတို့အတွက် လက်ဘထာက်ေုိင်လူကကီးသည ် ကစားြွ၏ဲလိုအြ်ချက် 

အရ အလံဘထာင်ပြရန် လို- မလို ဆုံးပြတ်ရမည။် 

စစ်ဒဆးပြင်း။(Check) 

(၁) ဗီေီယိလုက်ဘထာက်ေိုင်လူကကီးVARသည ်

တီဗီကင်မရာဘြါ်တွင်ဘြါ်သည့ရ်ုြြ်ုံများကိုအလိုအဘလျာက် စစ်ဘဆးပြီး ပြစ်နိုင်ဘချရှိသည့် 

(သ့ုိမဟုတ)် အမှနတ်ကယ်ပြစ်ခဲသ့ည့် ဂိုးဝင်-မဝင်၊ ြင်နယ်တီ ဟုတ်-မဟုတ် (သို့မဟုတ်) 

တိက်ုရိုက်အနီကတ်ပြသခံရသည့် ဆုံးပြတခ်ျက်/ အပြစ်အြျက်(သို့မဟုတ)် လူမှား၍ ကတ်အပြခံရ 

သည့်ကိစ္စများတွင် ကင်မရာရှုဘေါင့်ဘြါင်းစုံနှင့် အဘနှး/အပမန် အရှိန်များကုိ 

အသံုးပြု၍စစ်ဘဆးနိုင်သည် 

(၂) VAR သည ်ပြကွက်များကုိ ြုမံှနအ်ရှိန်နှုန်းနှင့်ပြစ်ဘစ၊  အဘနှးပြပခင်းများနှင့်ပြစ်ဘစ စစ်ဘဆးနိုင်သည။် 

သာမန်အားပြင့် အဘနှးပြပခင်းပြင့် ပြန်လည ်ကည့်ရှုပခင်းများကုိ (ဥြမာ- အပြစ်ကျူးလွန်သည့် အဘန 

အထား၊ ကစားသမား၏အဘနအထား၊ ကုိယ်ခန္ဓာပခင်းထိဘတွ့ မှုများအတွက် ထိဘတွ့ သည့် ဘနရာ၊ 

လက ်ထိဘော၊ ဘောလုံးကစားမှုရြ်ဆိုင်းသွားပခင်း၊ (ဂိုးဝင်-မဝင်အြါအဝင်)တို့အတွက် အသံုးပြုနိငု် 

သည။် ြုမံှနအ်ရှိန်နှုန်းပြင့်  ကည့်ရှုပခင်းကို ကကီးမားပြင်းထန်သည့် အပြစ်ကျူးလွန်မှုနှင့် လက်ထိဘော 

အပြစ်ကျူးလွန်ပခင်းများအတွက် အသံုးပြုနိုင်သည်။ 

(၃) စစ်ဘဆးပခင်းပြုရာတွင် သိသာထင်ရှားသည့်အမှားမျ ို း၊  (သ့ုိမဟုတ)် လုံးဝမပမင်မဘတွ့လိုက်ရသည့် 

အပြစ်အြျက်များအတွက် ြုမံှနအ်ားပြင့် VAR သည ် ေုိင်လူကကီးနှင့်ဆက်သွယ်ရန်မလိုအြ်ြါ။၎င်း 

သညအ်သံမထွက်ဘသာစစ်ဘဆးပခင်းမျ ို းပြစ်သည။်သ့ုိဘသာ်လည်းအချ ို ့ဘသာအချနိ်များတွင်ေုိင်လူကကီး 

/လက်ဘထာက်ေိုင်လူကကီးများကုိ ကစားသမားများနှင့် ကစားြွအဲားထိန်းသိမ်းရာတင်ွ အကူအညီ ပြစ် 

ဘစသည။်အကယ်၍ VAR ကသိသာထင်ရှားသည့် အမှားမရှိဘ ကာင်းနှင့် ကကီးမားသည့်အပြစ်အြျက် 

ကုိ ပြစ်ြွားသညဟ်ု အတညပ်ြုပခင်း မရှိသည့်အခါမျ ို းတွင် ပြစ်သည။် 
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(၄) စစ်ဘဆးရန်အတွက် ကစားြွပဲြန်လည် စတင်ရန်ဘနှာင့်ဘနှးရန်လိုအြ်ြါက ေိုင်လူကကီးသည် နား ကြ် 

/ဦးဘခါင်းတြ်ကိရိယာကို ကုိင်ဘဆာင်ပြပြီး အပခားဘသာလက်/လက်ဘမာင်းဆီသ့ုိ ဆက်လက်ဆွွဲပြ 

ရမည်။ ဤလက္ခဏာကုိ စစ်ဘဆးပခင်းကိစ္စပြီးစီးသညအ်ထိ ထားရှိပြီး၊ ေုိင်လူကကီးက လိုအြ်သည့် 

သတင်းအချက်အလကရ်ရှိပြီးဘ ကာင်းကုိ  နှင့် အပခားဘသာတာဝန်ကျေိုင်လူကကီးထံမှ ပြစ်နိငု်သည)် 

ဘ ကပငာသည့် သဘောပြစ်သွားသည။် 

(၅) VAR ပြင့်စစ်ဘဆးရာတင်ွ VAR ကသိသာထင်ရှားသည့်အမှား(သုိ့မဟုတ)်ကကီးမားသည့်မပမင်မဘတွ့လွဲ 

ဘချာမ်ှုအတွက် မှနက်န်ဘ ကာင်းသက်ဘသပြနိင်ုြါက VAR သည ် ထိုအချက်အလကန်ှင့်ြတ်သက်၍ 

(သ့ုိဘသာ်ဆုံးပြတရ်န်မဟုတ်ြါ) ေုိင်လူကကီးအား ဆက်သွယ်သတင်းြို့မည်ပြစ်ရာ ေုိင်လူကကီးက ပြန် 

လည် ကည့်ရှုစစ်ဘဆးရန် လို-မလိုကုိ အဆုံးအပြတဘ်ြးမည်ပြစ်သည။် 

 

ပပန်လည ်ကည့်ရှုစစ်ဒဆးပြင်း 

(၁) ေုိင်လူကကီးသည ် ပြစ်နိုင်ဘချရှိသည့် သိသာထင်ရှားသည့်အမှား(သ့ုိမဟုတ)် ကကီးမားသည့် မပမင်မဘတွ့ 

လွဲဘချာမ်ှုအတွက် ပြန်လည ်ကည့်ရှုစစ်ဘဆးပခင်းပြင့် လကဘ်တွ့အဘကာင်အထညဘ်ြာ်နိုင်သည။် 

 (က) ပြန်လည ်ကည့်ရှုစစ်ဘဆးရန် ဗီေီယိလုက်ဘထာက်ေုိင်လူကကီး (သ့ုိမဟုတ်) (အပခားတာဝန်ကျ 

ေုိင်လူကကီးတစ်ဦး၏ဘထာက်ခံချက်အဘြါ်။ 

( ခ) ေုိင်လူကကီးကုိယ်တုိင်က ထူးပခားသည့်အဘ ကာင်းအချက်ကုိ လွဲဘချာ်သွားသည်ဟု သံသယရှိ 

သည့်အခါ။ 

(၂) အကယ်၍ ကစားြွဲကုိရြ်ဆိုင်းလိုက်ပြီးပြစ်ြါက ေုိင်လူကကီးသညပ်ြန်လညစ်တင်ကစားပခင်းကုိဘနာက် 

ကျ ၍ စတင်နိုင်သည။် 

(၃) အကယ်၍ ကစားြွကဲိုရြ်ဆိုင်းလိုက်ပခင်းမရှိဘသးြါက ေုိင်လူကကီးသည ် ဘနာက်တစ်ကကိမ ်  ကားဇုံတွင် 

(သ့ုိမဟုတ)်  ကားအဘနအထားတွင်ရှိြါက (အသုံးပြုဘလ့ရှိသညမ်ှာ နှစ်သင်းစလုံးက တိက်ုစစ်ဆင် 

လှုြ်ရှားမရှိသည့် အချနိ်ပြစ်သည)် ကစားြွရဲြ်ဆိုင်းလိုက်ရမည်။ 

(၄) အထကြ်ါအဘနအထားနှစ်ရြ်စလုံးတွင် ေုိင်လူကကီးက ပြန်လည ်ကည့်ရှုပခင်း လက္ခဏာသဘကဂတကုိ 

သိသာစွာပြသရမည်။ 

(၅) VAR က ေုိင်လူကကီးအား တီဗီပြန်လည် ကည့်ရှုစစ်ဘဆးရာတင်ွ မည်သည့်အချက်များကိုပြန်လည် 

 ကည့်ရှုနိုင်ဘ ကာင်း ဘြာ်ပြဘြးမည်ပြစ်သည။် သ့ုိဘသာ် VAR က ဆုံးပြတ်ပခင်းမပြုနိင်ုြါ။ ထို့ဘနာက် 

ေုိင်လူကကီးသည် 
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(က) ေုိင်လူကကီး၏ကုိယ်တုိင်သိပမင်သည့် စိတ်ဓာတ်နှင့် VAR မှ သတင်းရရှိမှုအရနှင့် လိုအြ်ြါက 

အပခားဘသာတာဝန်ကျေိုင်လူကကီး၏ အကကံဘြးမှုပြင့် VAR ကုိ ပြန်လည် ကည့်ရှုစစ်ဘဆး ရ 

မည်။ 

( ခ ) ေုိင်လူကကီးက ဗီေီယိုကုိပြန်လည် ကည့်ရှုသည့်အခန်းသ့ုိ သွားဘရာက်၍ ဘနာက်ဆုံး ဆုံးပြတ် 

ချက် မချမတီွင် ဗီေီယိပုြကွက်ြါ  ကစားကွင်းဘြါ်အဘနအထားများကုိ  ကည့်ရှုစစ်ဘဆး ရ 

မည်။ အပခားဘသာတာဝန်ကျေိုင်လူကကီးများသည ် ထူးပခားသည့်အဘ ကာင်းအချက်ဘ ကာင့် 

ေုိင်လူကကီကဘခါ်ယူပခင်းမှအြ လိုက်ြါ ကည့်ရှုပခင်းမပြုရ။ 

(၆) ပြန်လည ်ကည့်ရှုစစ်ဘဆးပခင်းများကုိ ပြုလုြ်ပြီးြါက ေုိင်လူကကီးသည ်တီဗ ီကည့်ရှုပခင်း သဘကဂတကို 

ထြ်မံပြသပြီး အချနိ်အနည်းငယ်အတွင်းဘနာက်ဆုံး ဆုံးပြတခ်ျက်ကုိ အပမန်ချမှတ်ရမည။် 

(၇) မှနက်န်ဘသာဆုံးပြတခ်ျက်များပြစ်ဘစရန် (ဥြမာ-အပြစ်ကျူးလွန်သည့်အဘနအထား၊ ကစားသမား 

(လူကျွ)ံ၊ ထိဘတွ့ သည့်ဘနရာ (လကထ်ိဘော/အပြစ်ကျူးလွန်ပခင်း၊ဘနရာ (ြင်နယ်တီဧရိယာအတွင်း 

(သ့ုိမဟုတ)် အပြင်ဘောလုံးကစားမှု ရြ်ဆိုင်းသွားပခင်းစသည်)တို့သည ်  VAR ကုိသင့်ဘတာ်သလို အ  

သံုးပြုနိုင်သည။် သ့ုိဘသာ်ကစားကွင်းဘြါ်ပြန်လည် ကည့်ရှုစစ်ဘဆးပခင်း (OFR)ကုိ ကစားသမား များ၊ 

ကစားြွအဲဘြါ်ကကီး ကြ်ရာတွင် မှနက်န်ဘသာဆုံးပြတ်ချက်မချနိုင်ရန် ဆုံးပြတခ်ျက်ကုိ ဘရာင်း ပခင်း၊ 

(ဥြမာ-အဘရးကကီးဘသာပြိုင်ြွဲများတွင် ဆုံးပြတ်ချက်များကုိ ဘနာက်ကျပြီးမှဆုံးပြတ် ပခင်း) အတွက် 

အသံုးပြုနိုင်သည။် 

(၈) ေုိင်လူကကီး၏ စိတ်အတွင်း၌ရှိဘသာ ဆုံးပြတခ်ျက်များ (ဥြမာ- ပြင်းထန်သည့် အပြစ်ကျူးလွန်မှုမျ ို း 

ပြင့် လုယူကစားပခင်း၊ လူကျွအံဘနအထားပြင့် ကစားြွ/ဲကစားသမားကုိ ဘနှာက်ယှက်ပခင်း၊ လက်ထိ 

ဘောအတွက် ဆုံးပြတရ်ာတင်ွ ကစားကွင်းဘြါ်ပြန်လည် ကည့်ရှုပခင်း(OFR)ကုိ မ ကာမ ကာသင့် 

ဘတာ်သလို အသုံးပြုနိုင်သည။် 

(၉) ေုိင်လူကကီးသည် ရှုဘေါင့်စုံမှ ရိုက်ချက်များ/ ပြန်လည်ပြသသည့် အဘနှး-အပမန်နှုန်းထားများကုိ 

 ကည့်ရှု ၍ ဘတာင်းဆိုနိုင်သည။် သို့ဘသာ် သာမန်အားပြင့် အဘနှးပြသပခင်းများကို အချက်များ 

(ဥြမာ-အပြစ် ကျူးလွန်သည့်အဘနအထား/ကစားသးမား၊ ကိုယ်ခန္ဓာပခင်းထိဘတွ့သည့် အပြစ်ကျူး 

လွန်မှုများ၊ လက်ထိဘောများ၊ဘောလုံးကစားမှုရြ်ဆိုင်းသွားပခင်း(ဂိုးဝင်-မဝင် အြါအဝင်) စသည် 

များကုိ အသံုးပြုရန် သင့်ဘတာ်သည။် ြုံမှနန်ှုန်းပြင့် ပြန်လည် ကည့်ရှုပခင်းများကုိ အပြစ်ကျူးလွန်မှု 

အတွက်၊ ပြင်းထန်မှု (သုိ့မဟုတ)်လကထ်ိဘောအပြစ်ကျူးလွန်ပခင်း ဟုတ်-မဟုတကုိ် ဆုံးပြတရ်န် 

အတွက် အသံုးပြုသင့်သည။် 

(၁၀) ဂိုးဝင်-မဝင်၊ြင်နယ်တီ ဟုတ်-မဟုတ၊်အနီကတ်ပြပခင်း၊ သိသာထင်ရှားသည့် ဂိုးတစ်ဂိုးရရှိနိုင်သည့် 

အခွင့်အဘရးကုိ တားဆီးပခင်းများနှင့် ြတ်သက်သည့် ဆုံးပြတ်ချက်/အပြစ်မြျက်များကုိ တိက်ုစစ် 

ဆင်သည့်အြိငု်းအား ပြန်လည် ကည့်ရှုစစ်ဘဆးရန် လိုအြ်သည။် ၎င်းမှာ ဆုံးပြတခ်ျက်ချရန် အပြစ် 

အြျက်များ စိစစ်ရန် တိုက်ရိုက်ဦးတညဘ်နသပြင့် ဤသ့ုိပြုလုြ်ပခင်းပြင့် တိုက်စစ်ဆင်သည့် အသင်း 

က ကစားဘနဆဲတင်ွ တိုက်စစ်ဆင်ရန် မည်သ့ုိဘောလုံး ရရှိသွားသညကုိ် အြါအဝင်ပြစ်သည။် 
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(၁၁) ဘောလုံးဥြဘေက ဘထာင့်မှတညက်န်ပခင်း၊ ြစ်သွင်းပခင်းသစည်တို့အတွက် ပြန်လည်စတင်ပြီးမှ ထြ် 

မံ၍ ပြင်ဆင်ကစားရန် ခွင့်ပြုမထားပခင်းဘ ကာင့် အဆုိြါ ဘထာင့်ကန်/ြစ်သွင်းပခင်းများကုိ ပြန် 

လည် ကည့်ရှုစစ်ဘဆးရန် မပြုလုြ်နိုင်ြါ။ 

(၁၂) ကစားြွဲကုိရြ်ဆိုင်းလိုက်ပြီး ကစားြွဲကုိပြန်လညစ်တင်ကစားဘစပြီးသည့်ဘနာက်တင်ွ ေုိင်လူကကီး 

သည် ပြန်လည် ကည့်ရှုစစ်ဘဆးပခင်းကုိသာ ပြုလုြ်ပြီး စည်းကမ်းြိငု်းအရ သင့်ဘတာသ်လို အဘရးယူ 

ဘဆာင်ရွကန်ိုင်သည။် လူမှား၍ အထုတ်ခံရသည့်ကိစ္စနှင့် ပြစ်နိုင်ဘပခရှိဘသာ ထုတ်ြယလ်ိုက်သည့် 

ပြစ်မှုနှင့်ြတ်သက်၍ ဆိုးသွမး်ရိုင်းြျသည့် အပြုအမူ၊ တံဘတွးပြင့်ဘထွးပခင်း၊ ြါးစြ်ပြင့်ကုိက်ပခင်း၊ 

ပြင်းထန်သည့်ဥြဘေချ ို းဘြာက်ပခင်း၊ ဘစာ်ကားပခင်း၊ဆဲဘရးတိင်ုးထွာပခင်း၊ ကုိယ်ဟန်အမူအယာပြင့် 

မဘကျနြ်ဘ ကာင်းပြသပခင်းများြါဝင်သည။် 

(၁၃) ပြန်လည ်ကည့်ရှုစစ်ဘဆးသည့်လုြင်န်းစဉ်များသည် ေုိင်လူကကီး၏ လိုလားချက်များကုိ တတ်နိုင်သ 

ဘရွ့အပြည့်အဝရရှိဘအာင် ပြီးစီးဘစရမည်ပြစ်သည။် သ့ုိဘသာ်ေုိင်လူကကီး၏ တိကျမှနက်န်ဘသာ ဘနာက် 

ဆုံး ဆုံးပြတခ်ျက်သည ် ဗီေီယိ ု အဘနှးအပမန်ပြပခင်းထကြ်ိ၍ု အဘရးကကီးသည်။ ဤအချက်နှင့် ြတ် 

သက်ပခင်းနှင့် အချ ို ့ဘသာ အဘပခအဘနများမှာ အပြစ်အြျက်များနှင့် ဘရာဘထွးသွားနိုင်သပြင့် ပြန် 

လည် ကည့်ရှုစစ်ဘဆးပခင်းအတွက် အချနိ်မည်မျှဟု အများဆုံးအချနိ်ကုိ အတိအကျသတ်မှတထ်ား 

ပခင်းမရှိြါ။ 

ဒနာက်ဆုံးဆုံးပြတြ်ျက် 

(၁) ပြန်လည ်ကည့်ရှုစစ်ဘဆးသည့် လုြ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသွားဘသာအခါတွင် ေုိင်လူကကီးသည် တီဗီ 

သဘကဂတကုိ ထြ်မံပြသပြီး ဆက်စြသ်ည့်ဘနာက်ဆုံး ဆုံးပြတခ်ျက်ကုိ ချမှတ်ရမည။် 

(၂) ေုိင်လူကကီးသညထ်ို့ဘနာက်တွင်စည်းကမ်းြိုင်းဆိုင်ရာအဘရးယူမှုများ၊(သင့်ဘတာ်ရာဥြဘေပြင့်) 

အဘရးယူ/ဘပြာင်းလဲ/ြယ်ြျက်ပခင်းများပြင့်အဘရးယူပြီး၊ကစားြွကုိဲဘောလုံးဥြဘေြါအတိင်ုး 

ပြန်လညစ်တင်ကစားဘစရမည်။ 

ကစားသမားများ၊အရံကစာသမားများနှင့်အသင်း၏တာဝန်ရိှသူများ။ 

(၁) VAR က အဘပခအဘနတိုင်း/အပြစ်အြျက်တိုင်းကုိ အလိုအဘလျာက်စစ်ဘဆးသွားမည်ပြစ်သပြင့် နည်း 

ပြဆရာများနှင့် ကစားသမားများသည ် "စစ်ဘဆးပခင်း" နှင့် ပြန်လည ်ကည့်ရှုစစ်ဘဆးပခင်းများကုိ 

ဘတာင်းဆိုရန် မလိုအြ်ြါ။ 

(၂) ကစားသမားများ၊ အရံကစားသမားများနှင့် အသင်း၏တာဝန်ရှိသူများသည ် ေုိင်လူကကီးကပြန်လည ်

 ကည့်ရှုစစ်ဘဆးသည့် လုြ်ငန်းစဉ်  (ဘနာက်ဆုံး ဆုံးပြတ်ချက်အြါအဝင်) တွင် ၎င်းတို့၏ ဩဇာလွှမ်း 

မိးုမှုနငှ့်  ကားဝင်စွက်ြက်မှုများကုိ မကကိုးစားသင့် ကြါ။ 
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(၃) ပြန်လည ်ကည့်ရှုစစ်ဘဆးပခင်းလုြ်ငန်းစဉ်အတွင်း ကစားသမားများသည် ကစားကွင်းအတွင်း ရှိဘန 

ရမည့်အပြင် အရံကစားသမားများနှင့် အသင်း၏တာဝန်ရှိသူများသည ် ကစားကွင်းပြင်ြတွင် ရှိဘန 

ရမည်။ 

(၄) ကစားသမား၊ အရံကစားသမား၊လူစားလဲပခင်းခံရပြီးသည့် ကစားသမားနှင့် အသင်း၏တာဝန်ရှိသူ 

တစ်ဦးဦးသည ် တီဗအီချက်ပြပခင်းကုိ အလွန် ကာပမင့်စွာပြသပခင်း၊ ေုိင်လူကကီးက ပြန်လည ်ကည့်ရှု 

သည့် ဧရိယာ (RRA) အတွင်းသုိ့ ဝင် ဘရာက်လာြါက သတိဘြးရမည်။ 

(၅) ကစားသမား၊ အရံကစားသမား၊ လူစားလဲပခးခံရပြီးသည့် ကစားသမားနှင့် အသင်း၏တာဝန်ရှိသူ 

တစ်ဦးဦးသည ်ဗီေီယိပုြခန်း (VOR)သ့ုိ ဝင်ဘရာက်လာြါက ၎င်းတို့အားထုတ်ြယ်ရမည်။ 

တရားဝင်ကစားပွဲများ 

 အဘပခခံ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရ ကစားြွတဲစ်ြွဲသည ် ဘအာက်ြါအဘ ကာင်းအရာများဘ ကာင့် မခိင်ုမလုံ 

ပြစ်ဘစပခင်း မရှိနိုင်ြါ။ 

 (၁) VAR ၏ စက်မှုနည်းစနစ် ချ ို ့ယွင်းပခင်း (ဂိုးစည်းနည်းြညာအတွက်က့ဲသ့ုိ) 

(၂) VAR က မှားယွင်းဘန၍ ဆုံးပြတခ်ျက်ချမှတ်ပခင်း (VAR သည် ကစားြွ၏ဲ ေုိင်လူကကီးတစ်ဦးပြစ်ဘန 

ပခင်းဘ ကာင့်)။ 

(၃) ဆုံးပြတခ်ျက်(များ) သည ်အပြစ်အြျက်တစ်ခုကုိ ပြန်လည် ကည့်ရှုစစ်ဘဆးပခင်း မပြုသည့်အခါ။ 

(၄) ပြန်လညစ်စ်ဘဆး ကည့်ရှု၍ မရသည့်အဘနအထား၊ ဆုံးပြတခ်ျက်ကုိ ပြန်လည်စစ်ဘဆး ကည့်ရှုသည့် 

အခါ။ 

 

ပပန်လည ်ကည့်ရှုပြင်းနည်းပညာရှင်(သ့ုိမဟုတ)်ဗီေီယိုအကူေုိင်လူကကီး၊လက်ဒောက်ဗေီီယိုအကူေုိင်လူကကီးတို့သည်

ဆက်လက်ဒဆာင်ရွက်နိုင်ပြင်းမရိှသည့်အြါ 

ဥြဘေ(၆) အပခားပြိုင်ြွဲတာဝန်ရှိသူများတွင်ပြဌာန်းချက်-- ေုိင်လူကကီးအြွဲ့ ဝင်များထဲမှ တစ်ဦးသည် အဘ ကာင်းတစ်စံု 

တစ်ရာဘ ကာင့် ကစားြွစဲတင်ရန် (သုိ့မဟုတ)် ဆက်လက်လုြဘ်ဆာင်နိုင်ပခင်းမရှိြါက ေုိင်အြွဲ့ ဘပြာင်းလဲမှုများ 

အတွက် မည်သုိ့ဘဆာင်ရွက်ရမည်ကုိ ပြိုင်ြွ ဲစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများတွင် ရှင်းလငး်စွာ ဘြာ်ပြထားရမည်။ အကယ်၍ 

ေုိင်လူကကီး (ကွင်းလယ်) သည ် ကစားြွစဲတင်ရန် (သ့ုိမဟုတ်) ဆက်လက် ဘဆာင်ရွကရ်န် မပြစ်နိုင်ခဲ့လျှင ် စတုတ္ထ 

အရာရိှပြစ်ဘစ၊ ဝါရင့်အရံလက်ဘထာက် ေုိင်တစ်ဦး ကပြစ်ဘစ၊ ကစားြွဲကုိ ဆက်လက်တာဝန်ယူသွားရန် ပြိုင်ြွဲစညး် 

ကမ်းချက်များတွင် အထူးသပြင့် တိကျဘစရန် ဘြာ်ပြ ထားရမည်။ 
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 ဗီေီယိအုကူေုိင်လူကကီးနညး်ြညာအသုးံပြုဘသာ ဘောလုံးပြိုင်ြွမဲျားတွင် ပြန်လည ်ကည့်ရှုပခင်းနည်းြညာရှင် 

အသံုးပြုပခင်းအား ကျင့်သံုးနိုင်သည။် ဗီေီယိုေုိင်လူကကီးတစ်ဘယာက်ပြစ်ရန် အထူးသင်တန်းြို့ချြူးသူများ 

လိုအြ်သည။် ပြိုင်ြွဲကျင်းြဘရးစည်းမျဉ်းများတွင် ဘအာက်ြါအဘပခခံစည်းမျဉ်းများ ြါရှိရမည/် လိုအြ်ြါသည။် 

ပြန်လည ်ကည့်ရှုပခင်းနည်းြညာရှင် (သုိ့မဟုတ)် ဗီေီယိုအကေုိူင်လူကကီး၊ လက်ဘထာက်ဗေီီယိုအကူေုိင်လူကကီး 

သည ် ဆက်လက်ဘဆာင်ရွက်နိုင်ပခင်းမရှိသည့်အခါ တစ်ဦးဦးသည ် တာဝန်ထမ်းဘဆာင်ပခင်း(သ့ုိမဟုတ်) တာဝန် 

ဆက် လကထ်မ်းဘဆာင်ပခင်း မရှိသည့်အခါ ၎င်းတို့၏ဘနရာအတွက် အထူးသင်တန်းတက်ဘရာက်ပြီးသူ တစ်ဦးဦး 

နှင့်သာ အ စားထိုးနိုင်ြါသည/်ရမည်။ 

အထူးသင်တန်းတက်ဘရာက်ပြီးထားဘသာပြန်လည် ကည့်ရှုပခင်းနညး်ြညာရှင်(သ့ုိမဟုတ်)ဗီေီယိအုကူေုိင်လူက

ြီးပြင့် အစားထိုးနိုင်ပခင်း မရှိြါက  ပြိုင်ြွဲကုိ (VAR) နညး်ြညာအသုံးပြုပခင်း မရှိေဲ ဆက်လက်ကစားရမည်။ 

 ပြိုင်ြွဲကို (VAR) နည်းြညာ အသံုးပြုပခင်း မရှိေဲ ခခင်းချက်အဘနပြင့် အသင်းနှစ်သင်းစလုံးမှ စာပြင့် သဘော 

တူဘ ကာင်းဘတာင်းဆိုလာြါက ပြိုင်ြွဲကို ဗီေီယိုအကူေုိင်လူကကီးနှင့် ပြန်လည် ကည့်ရှုပခင်း နည်းြညာရှင် တို့ပြင့်သာ 

ဆက်လက်ကစားနိုင်သည်။ 

လကဘ်ထာက်ဗီေီယိအုကူေုိင်လူကကီး/ပြန်လည် ကည့်ရှုပခင်းနည်းြညာရှင်တို့သည် တစ်ဦးထက်ြိမုိ၍ု ရှိခဲ့ြါက 

အထကြ်ါပြဌာန်းချက်များကုိ ထည့်သွင်းစဉ်းသားရန် မလိုြါ။ 

 

 

 

 


