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 Intermediaries တ စေ္ယာ က၏္ သေ ဘာတညူ ီမ ႈ ၀နခ္ကံ တ ိစာခ ်ဳပ ္

 

 

ျမန္မာာုိႏင္ငံေဘ ာလ ံုးအ ဖ ြဲ႔ခ ်ဳပ ္ အသအိမွတျ္ပ်ဳ Intermediary တစ္ေယ ာကအ္ေနျဖင့္ FIFA / MFF Regulations 

on Working with Intermediaries သတ ္မတွ ္ျပဌာန္းခ က ္မ ားာွႏင့္အညီ  ေအာက ္ေဖာ္ျပပါ စည္းက မ္းမ ားက ိ ု

သ ိရွလိ ိုကန္ာေဆ ာင္ရ က ္ပါမည္ဟု ၀န္ခကံ တ ိျပ်ဳပါသ ည္ - 

  

၁.  Intermediary တ စ္ေယ ာကသ္ ည္  ျပညတ္  င္း/ာုိႏငံတက ာဥပေဒမ ားာွႏင့္  ျမန္မာာုိႏင္ငံေဘ ာလ ံုးအ ဖ ြဲ႔ခ ်ဳပ္ ၏ 

စည္းမ ဥ္းစည္းက မ္းမ ားက ို လ ိကု ္နာေဆ ာင္ရ က ္ာုိႏင္သ ူျဖစ္ရမည္။ 

၂. Intermediary တစ္ေယ ာကသ္ ည္  ျမန္မာာုိႏင္ငံ ေဘ ာလ ံုးအ ဖ ြဲ႔ခ ်ဳပ္မတွ ရား၀င္ထတု ္ျပန္ထ ားေသာ MFF 

Regulations on Working with Intermediaries (RWI) မ ားက ို အျ ပည့္အ၀သ ိရွလိ ိကု ္နာာုိႏင္သ ူ ျဖစ္ရမည္။ 

၃. Intermediary တ စ္ေယာကသ္ ည္ စင္းလ ံုးေခ ာဂဏ္ုသတ င္းရွသိ ူျဖစ္ရမည့္အျပင ္ မည္သ ည့္ျပစမ္ွႈ 

ဆ ိုင္ရာဥပေဒာွႏင့္ ဘ ႑ာေရး (သ ို႔မဟတု ္) အၾ ကမ္းဖက ္ရာဇ၀တ ္မွႈ မ ားအတ  က ္ခ မတွ ္ခထံ ားရသ ူမျဖစ္ေစရ။ 

၄.  Intermediary တစ္ေယာကသ္ ည္ မမိိရရွထိ ားေသ ာလ ိုင္စငက္ ိအုေၾက ာင္းျပျပီး Intermediaries ာွႏင့္ 

မသက ္ဆ ိငု္သည့္ အလ ုပ္မ ်ဳိး မျပ်ဳလ ုပရ္၊ ဥပမာအဖ ြဲ႔အစညး္တ စ္ခုမွစာရ က ္စာတ မ္းမ ားက ို တ ိုက ္ရုိက ္ျဖစ္  ေစ 

သ ိုမဟ ုတ ္သ  ယ၀္ိုက ္ေသ ာနည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ အတအုေယ ာင္ျပ်ဳလပု္ျခင္းမ ားမျပ်ဳရ။ 

၅. Intermediary တ စ္ေယ ာကသ္ ည္ မည့္သ ည့္အဖ ြဲ႔အစည္းာွႏင့္မၽွ ပါ၀င္ပတသ္ ကသ္ ူမျဖစေ္စရ၊ တ နည္း 

အား ျဖင့္ FIFA, League, Association, Confederation မွ official မျဖစ္ေစရ။ 

၆. Intermediary တ စ္ေယ ာက ္သည္မိ မိ၏၀နေ္ဆာငမ္ႈ/လ ုပအ္ား ခမ ားမအွပ ကလ ပ္အသ ငး္တစ္သ ငး္ 

မွတ ျခားကလ ပအ္သ င္းတ စသ္ င္းသ ို႔ လ  ြဲေျပာင္းေင မ ား ,ေလ  ာ္ေၾက းေင မ ား ,ေျပာင္းေရ ႕ေၾက း ,ေလက့  င့္  

ေရးေလ  ာ္ေၾက း, ပ့ံပိုးမႈေလ  ာ္ေၾက းမ ားက ို လက ္ခံရယ ူျခငး္မျပ်ဳရ။ 

၇. Intermediary တစ္ေယ ာကသ္ ည္  ေဘ ာလ ံုးပ ြဲမ ားာွႏင့္ခ ိတဆ္က ္ျပးီ တ ိကု ္ရုိက ္ေသ ာ္လ ည္းေက ာင္း/ 

သ  ယ ္၀ိုကေ္သာ နည္းျဖင့္လ ည္းေကာင္း  ေင ေၾက းလ ႊြဲေျပာင္းျပီး အေလ ာငး္အ စားမ ားမျပ်ဳလ ုပရ္။ 

၈.  Intermediary  တ စေ္ယာကသ္ ည္ မိမိ၀န္ေဆ ာင္မွႈအတ  က ္ ရသ င့္ရထ ိကု ္သ ည့္ လ ုပအ္ား ခက ိသု ာ MFF ၏ 

စည္းမ ဥ္းစည္းက မ္းအတ ိုင္းလ ိကု ္နာလ ကခ္ံနိင္ရသ ူျဖစ္ရမည္။ 

 



2 
 

၉. Intermediary တ စ္ေယ ာကသ္ ည ္ ျမန္မာာုိႏင္ငံေဘ ာလ ံုးအ ဖ ြဲ႔ခ ်ဳပ္ ာွႏင့္ျမန္မာေနရွင္နယလ္ ိဂ ္ က ိလု ည္းေကာင္း၊ 

Intermediaries စိစစ္ေရ းခ ယ ္ေရးေက ာ္မတကီ ိ ု လ ည္းေက ာငး္၊ ေက ာ္မတအီဖ ြဲ႔၀င္ 

တ စ္ဦးဦးက ိုလည္းေက ာင္း၊ MFF / MNL တ ာ၀နရ္ွိသ ူ တစ္ဦးဥးီက ိုေသ ာ္လည္းေကာင္း၊ ဂုဏ္သကိၡာ 

က  ဆ င္းေစရန္ာွႏင့္ အမ ားအထင္ျမငလ္  ြဲေစရန္ မီဒယီာတ စ္ခုခာွုႏင္ ့ ဆ ိုရွယလ္ ူမႈ က  န္ယ ွကမ္ ားေပၚတ  င္ 

တ ိကု ္ရုိက ္ျဖစ္ေစ / သ  ယ ္၀ိုကေ္သာနည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ  ေရးသားေျပာဆ ို ေ၀ဖန္ျခင္း လ ံုး၀ 

(လ ံုး၀ )ျပ်ဳလ ုပခ္ င့္မရွိဘ ြဲ၊ ထ ိသု ို႔ျပ်ဳလ ုပ္ျခင္းက ို စစ္ေဆ းေတ  ႔ရွိခြဲ့ပါက  ျမန္မာာုိႏင္ငံေဘာလ ံုးအ ဖ ႔ြဲခ ်ဳပ္မွ ထ ုတ ္

ေပးထားသ ည့္ Intermediaries License က ို ခ က ္ခ င္းရုတသ္ ိမး္ျခင္းခံရမည္အျ ပင္ အမည္ပ က ္စာရငး္ 

(Black List) စာရင္း တင္သ  င္းခံရမည့္အျ ပင ္ဥပေဒေၾကာင္းအ ရပါ အေရးယ ူျခင္းခံရမည္ျဖစ္သ ည။္ 

၁၀. Intermediary တ စေ္ယ ာက ္သည္  ျမနမ္ာာုိႏင္ငံေဘ ာလ ံုးအ ဖ ြဲ႔ခ ်ဳပ္ာွႏင့္  ျမန္မာေနရွငန္ယလ္ ိဂတ္ ို႔မွ 

အခါအား ေလ  ာ္စ ာထတု ္ျပနသ္ ည့္ အမိန္႔ာွႏင့္ညႊန္ၾက ားခ က ္မ ား က ိလု ည္း လ ိုကန္ာရမည္။ 

 

ေနရာ / ရက ္စ ြဲ :        လက ္မတွ ္:  

ရာထူး :   

ေနရပ္လပိ္စာ : 

 

အီး ေမးလပိ္စာ :  

ဖုန္းနံပါတ ္ : 

 


