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MNL Competition Regulations 2018

ျမန္မာႏုိင္ငံေဘာလံုးAဖြဲ႔ခ်ဳပ္

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္
၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပက
ဲြ ်င္းပေရးစည္းမ်U္းစည္းကမ္းမ်ား
Aပိုင္း(၁)
Aမွတ္ေပးၿပိဳင္ပဲြ
၁။

Aမည္နာမ
(က)

Aမွတ္ေပးၿပိဳင္ပမ
ဲြ ်ား၏Aမည္နာမကို ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္Aမွတ္ေပး ၿပိဳင္ပဲြ(၁)ႏွင့္(၂) (Aတုိေကာက္
Aားျဖင့္ M-1, M-2)ဟုေခၚတြင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး AဆုိပါAမွတ္ေပးၿပိဳင္ပဲ၏
ြ Aမည္နာမကိုထည့္သြင္း၍ M-1
ၿပိဳင္ပဲြAား MPT Myanmar National League 2018 ဟု လည္းေကာင္း၊ M-2ၿပိဳင္ပဲြAား MPT
Myanmar National League – II 2018 ဟု ေခၚဆုိရမည္ျဖစ္သည္။

(ခ)

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္Aမွတ္ေပးၿပိဳင္ပဲြ(၁)တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏နယ္နမိတ္Aတြင္း တည္ရွိေသာ ေဘာလံုး
ကလပ္ Aသင္း(၁၂)သင္း ပါ၀င္ယွU္ၿပိဳင္ကစားမည္။ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ Aမွတ္ေပးၿပိဳင္ပဲြ(၂)တြင္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏နယ္နိမိတ္Aတြင္းတည္ရွိေသာေဘာလံုးကလပ္Aသင္း(၇)သင္း ပါ၀င္ယွU္ၿပိဳင္ကစားမည္။

၂။

Aမွတ္ေပးၿပိဳင္ပဲြ၀င္ခြင့္ဆုိင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
က။

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ေကာ္မတီ၏

Aတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေရးဌာနက

ေဘာလံုးရာသီတစ္ခုခ်င္းAလုိက္ ေဘာလံုးကလပ္Aသင္းမ်ား၏ Aမွတ္ေပးၿပိဳင္ပတ
ဲြ ြင္ ပါ၀င္ယွU္ၿပိဳင္
ခြင့္ကို သတ္မွတ္ေပးမည္။
ခ။

ပါ၀င္ယွU္ၿပိဳင္မည့္ကလပ္Aသင္းမ်ားသည္ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေရးဌာနမွခ်မွတ္ေပးထား
ေသာ ကလပ္Aသင္းဆုိင္ရာစည္းမ်U္းစည္းကမ္းမ်ား (AFC/MFF Club Licensing Criteria) A တုိင္း
ဖြစ
ဲ႔ ည္းထားရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ေကာ္မတီ၏ A တည္ျပဳခ်က္ကိုရယူရမည္။

ဂ။

ျမန္မာႏုိင္ငံေဘာလံုးA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္
A သင္း

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ေကာ္မတီတိုမ
႔ ွ

ဆုိင္ရာစည္းမ်U္းစည္းကမ္းမ်ားA တုိင္း

A သင္းမ်ားသည္

ခ်မွတ္ေပးထားေသာ

လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ျခင္းမရွိေသာ

ျမန္မာႏုိင္ငံေဘာလံုးA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္

ကလပ္

ေဘာလံုးကလပ္

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ေကာ္မတီမွ

လိုA ပ္သလုိ

A ေရးယူျခင္းခံရမည္။
ဃ။

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္A မွတ္ေပးၿပိဳင္ပဲြ(၁) ႏွင့္(၂)သည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ေဘာလံုးရာသီတြင္ ျမန္မာေနရွင္
နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပက
ဲြ ်င္းပေရးဌာနမွသတ္မွတ္ေပးထားေသာသက္တမ္းမ်ားA လိုက္ လူငယ္ၿပိဳင္ပမ
ဲြ ်ားA တြက္
လူငယ္ေဘာလံုးA သင္းႏွစ္သင္းစီ မျဖစ္မေနဖြဲ႕စည္းထားရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး MNL - I A သင္း၏ လူငယ္
A သင္းမ်ားမွာ ယူ - ၂၁ ႏွင့္ ယူ - ၁၉ A သင္းျဖစ္ၿပီး MNL - IIA သင္း၏ လူငယ္A သင္းမ်ားမွာ ယူ ၂၀

ႏွင့္

ယူ

-

၁၈

A သင္းမ်ား

ျဖစ္ရပါမည္။

A ေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္

လူငယ္A သင္းမ်ား

မဖြစ
ဲ႔ ည္းႏိုင္ပါက သတ္မွတ္ထားသည့္ Club Licensing စံႏႈန္းႏွင့္မျပည့္စံုသည့္A တြက္ A သင္းႀကီးကိုပါ
MNL လိဂ္ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ၀င္ခြင့္ပိတ္ပင္ျခင္း(သို႔) A မွတ္ေလ်ာ့ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း (သို႔) သင့္ေတာ္ေသာ
ဒဏ္ေငြ ခ်မွတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါမည္။ A ဆိုပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ေကာ္မတီမွ
A တည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္ပါမည္။
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င။

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္A မွတ္ေပးၿပိဳင္ပဲြ(၁)A တြက္ ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ေၾကးA ျဖစ္ က်ပ္သိန္း(၅၀)၊

ျမန္မာေနရွင္

နယ္လိဂ္A မွတ္ေပးၿပိဳင္ပဲြ(၂)A တြက္ က်ပ္သိန္း(၂၀)ကို ၿပိဳင္ပမ
ဲြ စတင္မီ တစ္ပတ္A လိုတြင္ ေပးသြင္း
ရမည္။ သတ္မွတ္ခ်ိန္တြင္မေပးသြင္းပါက ေA ာက္ပါA တိုင္းျပစ္ဒါဏ္ခ်မွတ္ခံရမည္ -

စ။

(င-၁)

MNL – 1 ၿပိဳင္ပA
ဲြ တြက္ ဒါဏ္ေၾကးေငြက်ပ္ သိန္း(၂၀)

(င-၂)

MNL – 2 ၿပိဳင္ပA
ဲြ တြက္ ဒါဏ္ေၾကးေငြက်ပ္ သိန္း(၁၀)

ကလပ္A သင္းကို

ေရရွည္စU္ဆက္မျပတ္

တည္ေထာင္ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ႏိုင္သည့္

ေငြေၾကးေတာင့္တင္းမႈ

A ာမခံခ်က္မ်ိဳးမရွိေသာA သင္းကိုလည္း MNLၿပိဳင္ပဲြတြင္ ၀င္ေရာက္ယွU္ၿပိဳင္ခြင့္မျပဳပါ။ (ခၽြင္းခ်က္A ေန
ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္A ားကစား၀န္ႀကီးဌာနတိမ
ု႔ ွ လူငယ္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း
A ေထာက္A ကူျပဳရန္A လို႔ငွာ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ခြင့္တင္ျပလာပါက ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ေကာ္မတီ၏ ဆံုးျဖတ္
ခ်က္A ရ ယွU္ၿပိဳင္ခြင့္ေပးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းA သင္းမ်ားA ေနႏွင့္ MNL 2 စီနီယာၿပိဳင္ပဲြတြင္
၀င္ေရာက္ျခင္းျပဳပါက တန္းတက္ယွU္ၿပိဳင္ခြင့္မေပးသည့္A ျပင္ ဆုေၾကးႏွင့္ဆုဖလားမ်ားကိုပါ ရယူခြင့္
မရွိပဲ ၀င္ေရာက္ယွU္ၿပိဳင္ခြင့္ေပးပါမည္။ သို႔ေသာ္ က်န္းမာေရးႏွင့္A ားကစား၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္A ျခား၀န္ႀကီး
ဌာနတစ္ခုခုက

လူငယ္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးကိုA ေထာက္A ကူျပဳေစရန္A လို႔ငွာ

MNL

2

စီနီယာၿပိဳင္ပတ
ဲြ ြင္

၀င္ေရာက္ယွU္ၿပိဳင္ရန္ တင္ျပလာပါက ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ေကာ္မတီ၏ A တည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ၀င္ေရာက္
ယွU္ၿပိဳင္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းA သင္းမ်ားA ေနႏွင့္သတ္မွတ္ထားသည့္ AFC Club Licensing
Criteria မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွသာ ၿပိဳင္ပA
ဲြ ဆင့္လိုက္ရရွိမည့္ ဆုေၾကး၊ ဆုဖလားႏွင့္
တန္းတက္ခြင့္ကို စU္းစားဆံုးျဖတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။)

၃။

A မွတ္ေပးၿပိဳင္ပဲြ၀င္ခြင့္သတ္မွတ္ခ်က္စံႏႈန္းမ်ား
ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေရးဌာနမွ

ၿပိဳင္ပပ
ဲြ ါ၀င္ယွU္ၿပိဳင္ခြင့္ရရွိသည့္

A သင္းA ျဖစ္

သတ္မွတ္ေပးၿပီးေနာက္ ကလပ္A သင္းမ်ားသည္ ေA ာက္ေဖာ္ျပပါ၀င္ခြင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ စံႏႈန္းမ်ား
A တုိင္းကို ျဖည့္စြက္ၿပီး ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပက
ဲြ ်င္းပေရးဌာနသို႔ တင္သြင္းရမည္က။

ကလပ္A သင္းA မည္

ခ။

ကလပ္A သင္းစပြန္ဆာA မည္

ဂ။

ကလပ္A သင္းလိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ ဖက္(စ္)နံပါတ္၊ A ီးေမးလ္နံပါတ္

ဃ။

ကလပ္A သင္းဖြစ
ဲ႔ ည္းပံု

င။

ကလပ္A သင္းA ုပ္ခ်ဳပ္မႈA ဖြဲ႔၏လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္

စ။

ကလပ္A သင္းမီဒီယာA ရာရွိ၏A မည္၊ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္

ဆ။

ကလပ္A သင္းတံဆိပ္၊ကလပ္A သင္းA လံ၊A ထိမ္းA မွတ္A ႐ုပ္၊၀တ္စံုA ေရာင္(A ိမ္ကြင္း၊
A ေ၀းကြင္း)
(ကလပ္A သင္း၀တ္ဆင္မည့္၀တ္စံုကို A ေရာင္ပါပံုႏွင့္တင္ျပေပးရမည္။)

ဇ။

A ိမ္ကြင္း

စ်။

ေလ့က်င့္ေရးကြင္း

ည။

ေဘာလံုးရာသီတစ္ရ ာသီA တြက္ ေငြေၾကးသံုးစြမ
ဲ ႈလ်ာထားသတ္မွတ္ခ်က္
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၄။

A မွတ္ေပးၿပိဳင္ပဲြ၀င္ကလပ္A သင္း၏ဖြဲစ
႔ ည္းပံု
A မွတ္ေပးၿပိဳင္ပဲြ၀င္ကလပ္A သင္းA ေနျဖင့္

ကလပ္A သင္းဖြစ
ဲ႔ ည္းပံုကို

ေA ာက္ေဖာ္ျပပါလိုA ပ္ခ်က္

မ်ားA တုိင္း ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေရးဌာနသို႔ မွတ္ပံုတင္စာရင္းတင္သြင္းရမည္-

က။

A သင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားစာရင္း
ေA ာက္ေဖာ္ျပပါတာ၀န္ရွိသူမ်ားစာရင္းကိုျဖည့္စြက္ၿပီး

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပက
ဲြ ်င္းပေရး

ဌာနသို႔တင္ျပရမည္။
(၁)

A မႈေဆာင္A ရာရွိခ်ဳပ္

(C.E.O)

(သိမ
ု႔ ဟုတ္)

A ေထြေထြမန္ေနဂ်ာ

(General

Manager)
(၂)

A ုပ္ခ်ဳပ္သူ (Manager)

(၃)

မီီဒီယာတာ၀န္ခံ (Media Officer)

(၄)

နည္းစနစ္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (Technical Director)
နည္းစနစ္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးသည္ AFC “A” Licence A နည္းဆံုး ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္
ျဖစ္ၿပီး ေA ာင္လက္မွတ္မိတၱဴပူးတြဲတင္ျပရမည္။

(၅)

နည္းစနစ္A ႀကံေပး (Technical Advisor)
MFF Technical Director၏ A သိA မွတ္ျပဳေထာက္ခံခ်က္မူရင္း ပူးတြဲတင္ျပရမည္။

(၆)

နည္းျပခ်ဳပ္ (Head Coach)
MNL - I လိဂ္A မွတ္ေပးၿပိဳင္ပဲြ၀င္A သင္း၏ နည္းျပခ်ဳပ္သည္ A နိမ့္ဆံုး AFC “A”
Licence

ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး

ေA ာင္လက္မွတ္မိတၱဴႏွင့္တကြ

A သင္းႏွင့္

လက္မွတ္ ေရးထုိး ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္မိတၱဴကိုတင္ျပရမည္။
MNL – II လိဂ္A မွတ္ေပးၿပိဳင္ပဲြ၀င္A သင္း၏ နည္းျပခ်ဳပ္သည္ A နိမ့္ဆံုး AFC “A”
Licence

ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး

ေA ာင္လက္မွတ္မိတၱဴႏွင့္တကြ

A သင္းႏွင့္

လက္မွတ္ ေရးထုိး ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္မိတၱဴကိုတင္ျပရမည္။
(၇)

လက္ေထာက္နည္းျပ (Assistant Coach)
MNL - I လိဂ္A မွတ္ေပးၿပိဳင္ပဲြ၀င္A သင္း၏ လက္ေထာက္နည္းျပသည္ A နိမ့္ဆံုး
AFC

“A”

Licenceရရွိထားသူျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး

ေA ာင္လက္မွတ္မိတၱဴႏွင့္တကြ

A သင္းႏွင့္လက္မွတ္ေရးထုိးခ်ဳပ္ဆုိထားေသာကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္မိတၱဴကိုတင္ျပရမည္။
MNL – II လိဂ္A မွတ္ေပးၿပိဳင္ပဲြ၀င္A သင္း၏ လက္ေထာက္နည္းျပသည္ A နိမ့္ဆံုး
AFC

“B”

Licence

ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး

ေA ာင္လက္မွတ္မိတၱဴႏွင့္တကြ

A သင္းႏွင့္လက္မွတ္ေရးထုိးခ်ဳပ္ဆုိထားေသာကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္မိတၱဴကိုတင္ျပရမည္။
(၈)

ဂိုးနည္းျပ (Goalkeeping Coach)
ဂိုးနည္းျပသည္ A နိမ့္ဆံုး AFC “C” Licence (သို႔) FIFA /AFC / MFF / MNL
GoalKeeping Coach Certificate ရရွိထားသူ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေA ာင္လက္မွတ္
မိတၱဴႏွင့္တကြA သင္းႏွင့္လက္မွတ္ေရးထုိးခ်ဳပ္ဆုိထားေသာကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္မိတၱဴ
ကို တင္ျပရမည္။
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(၉)

ႀကံ႕ခုိင္းေရးနည္းျပ (Fitness Coach)
ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္A မွတ္ေပးၿပိဳင္ပဲြ(၁)ႏွင့္(၂)၏ႀကံ႕ခုိင္ေရးနည္းျပသည္ A နိမ့္ဆံုး
FIFA / AFC/ MFF/ MNL Conditioning Course တက္ေရာက္ၿပီးေၾကာင္း လက္မွတ္
ရရွိသူျဖစ္ၿပီး လက္မွတ္မိတၱဴပူးတြတ
ဲ င္ျပ၍ MFF Technical Director၏ A သိA မွတ္
ျပဳ ေထာက္ခံခ်က္မူရင္း ပူးတြဲတင္ျပရမည္။

(၁၀)

ဆရာ၀န္/သူနာျပဳ

(A သိA မွတ္ျပဳလက္မွတ္ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး

လက္မွတ္

မိတၱဴ ပူးတြဲတင္ျပရမည္။)
(၁၁)

A သင္းတစ္သင္းခ်င္း (စီနီယာA သင္း၊ လူငယ္A သင္းမ်ား) စီA တြက္ A ုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္
နည္းျပခ်ဳပ္မွာ

သီးျခားစီခန္ထ
႔ ား

တာ၀န္ေပးရန္လိုA ပ္ၿပီး

သီးျခားစီမွတ္ပံုတင္ရပါ

မည္။ A ုပ္ခ်ဳပ္သူ၊ နည္းျပခ်ဳပ္ တစ္Uီးတည္းက A သင္းႏွစ္သင္း တာ၀န္ယူ မွတ္ပံုတင္
စာရင္းတင္သြင္းခြင့္ မရွိပါ။

ခ။

ကလပ္A သင္း၏ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ကစားသမားမ်ားစာရင္း
ကလပ္A သင္း၏ ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ကစားသမားမ်ားစာရင္းကို A သင္းလုိက္ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ပံုစံႏွင့္ ေဘာလံုး
သမားမ်ား မွတ္ပံုတင္ပံုစံ၊ ကိုယ္ေရးပံုစံတုိ႔ကုိ ျဖည့္စက
ြ ္ၿပီးေA ာက္ပါA တုိင္း ျမန္မာေနရွင္
နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပဲြ က်င္းပေရးဌာနသို႔ တင္ျပရမည္ (၁)

ကလပ္A သင္းတစ္သင္းသည္ျပည္တြင္းကစားသမား(၂၆)Uီး၊

A ျခားႏုိင္ငံျခားသား

ကစားသမား(၃)Uီး၊ A ာရွေဘာလံုးA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္(AFC) လက္ေA ာက္ရွိႏုိင္ငံမ်ားမွ ကစား
သမား(၁)Uီး၊ စုစုေပါင္း A မ်ားဆံုး(၃၀)Uီး၊ A နည္းဆံုး(၂၃)Uီး ျဖင့္ဖစ
ဲြ႔ ည္းရမည္။
ႏုိင္ငံျခားသားကစားသမား ေခၚယူျခင္းမရွိသည့္A သင္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္း ကစား
သမားမ်ားျဖင့္ A စားထုိးႏုိင္သည္။
(၂)

MNL – I 2018 A သင္းႀကီးသို႔ MNL Youth (U-21) League 2018 A သင္းမွ
A မ်ားဆံုး

ကစားသမား

၃-Uီး

ယာယီမွတ္ပံုတင္သြင္းၿပီး

တက္ကစားႏိုင္သည္။

ထို႔A တူ တစ္တန္းနိမ့္ေသာ MNL Youth (U-19) 2018 မွ ကစားသမား (၃)Uီးသည္
MNL

Youth

(U-21)

2018

A သင္းသို႔

ယာယီမွတ္ပံုတင္စာရင္းတင္သြင္းၿပီး

တက္ကစားႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ A ထက္A သင္းမွ ကစားသမားမ်ားမွာမူ ေA ာက္
A သင္း မ်ားသို႔ ကစားခြင့္(လံုး၀)မရွိပါ။ (က်န္ကစားသမားမ်ား မပါ၀င္ပါ။)
MNL – II 2018 A သင္းႀကီးသို႔ MNL Youth (U20) League 2018 A သင္းမွ
A မ်ားဆံုး

ကစားသမား

၃-Uီး

ယာယီမွတ္ပံုတင္သြင္းၿပီး

တက္ကစားႏိုင္သည္။

ထို႔A တူ တစ္တန္းနိမ့္ေသာ MNL Youth (U-18) 2018 မွ ကစားသမား (၃)Uီးသည္
MNL

Youth

(U-20)

2018

A သင္းသို႔

ယာယီမွတ္ပံုတင္စာရင္းတင္သြင္းၿပီး

တက္ကစားႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ A ထက္A သင္းမွ ကစားသမားမ်ားမွာမူ ေA ာက္
A သင္းမ်ားသို႔ ကစားခြင့္(လံုး၀)မရွိပါ။ (က်န္ကစားသမားမ်ား မပါ၀င္ပါ။)

၅။

(၃)

A သင္းႏွင့္ကစားသမားၾကားခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ ကန္ထရိုက္စ ာခ်ဳပ္မိတၱဴမ်ား။

(၄)

ကစားသမားမ်ား၏ ကုိယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာ က်င့္ထံုးUပေဒ (Code of Conduct)။

ကစားသမားႏွင့္ကလပ္A သင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္း
က။

ကစားသမားမ်ားႏွင့္ကလပ္A သင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပက
ဲြ ်င္းပေရးဌာနမွ

သတ္မွတ္ထားေသာစည္းမ်U္း၊ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္A ညီမွတ္ပံုတင္ထားရမည္။
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ခ။

ကစားသမားမ်ားမွတ္ပံုတင္ရာတြင္ ေA ာက္ေဖာ္ျပပါA တိုင္း တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္ (ခ-၁)

ျပည္တြင္းကစားသမားမ်ားမွတ္ပံုတင္ရာတြင္ကစားသမားစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ၄င္း၏ယခင္ကလပ္A သင္း
တာ၀န္ရွိသူ တစ္UီးUီး၏ လက္မွတ္မူရင္းပါရွိေသာ A သင္းမွ တရား၀င္ထြက္ခြာခြင့္ျပဳသည့္စာ
(Release Letter) မူရင္းကို တင္ျပေပးရမည္။

(ခ-၂)

ျပည္ပကစားသမားမ်ားမွတ္ပံုတင္ရာတြင္

A ဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္

ေရးသားထားေသာ

ကစားသမားစာခ်ဳပ္ႏွင့္ TMS On Line တစ္ဆင့္ထုတ္ေပးသည့္ ကမၻာ့ေဘာလံုးA ဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ
သတ္မွတ္ထားေသာ

ႏုိင္ငံတကာကစားသမား

A ေျပာင္းA ေရႊ႕လက္မွတ္

(International

Transfer Certificate)ကို ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္ MFF TMS Manager A တည္ျပဳ
လက္မွတ္ႏွင့္တကြ ပူးတြဲတင္ျပေပးရမည္။
(ခ-၃)

ကစားသမားမ်ားသည္ကလပ္ A သင္းတစ္သင္းႏွင့္သာ မွတ္ပံုတင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္သင္းထက္
ပိုေသာ ကလပ္A သင္းမ်ားႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း မျပဳလုပ္ရ။

(ခ-၄)

ႏိုင္ငံျခားသားကစားသမားသည္

A သက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္မွသာ

ITC

ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

ႏိုင္ငံျခားသားကစားသမား တစ္Uီးသည္ ျပည္တြင္းကလပ္A သင္းA ခ်င္းခ်င္းေျပာင္းေရႊ႕ပါက
၄င္း၏

ယခင္ကလပ္A သင္း

တာ၀န္ရွိသူတစ္UီးUီး၏

လက္မွတ္မူရင္းပါရွိေသာ

A သင္းမွ

တရား၀င္ထက
ြ ္ခြာခြင့္ျပဳသည့္စာ (Release Letter)၊ International Transfer Certificate
လက္မွတ္A ေဟာင္းႏွင့္A တူ ပူးတြဲတင္ျပေပးရမည္။
(ခ-၅)

ႏိုင္ငံျခားသား ကစားသမားမ်ားမွတ္ပံုတင္ရာတြင္ ျမန္မ ာေနရွင္နယ္လိဂ္ဌာနသို႔ ပတ္စပိမ
ု႔ ူရင္း
ျပသရမည္ျဖစ္ၿပီး

မိတၱဴကိုပါပူးတြဲေပးပို႔ထားရမည္။

ေနထိုင္ခြင့္သက္တမ္းေက်ာ္လန
ြ ္ျခင္း

(သိမ
ု႔ ဟုတ္) ပတ္စပို႔သက္တမ္းေက်ာ္လန
ြ ္သည့္ ကစားသမားမ်ားA ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းခြင့္မျပဳပါ။
ေနထိုင္ခြင့္သက္တမ္း ေလွ်ာက္ထားဆဲ ကစားသမားမ်ားA ား ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ေရာက္ ကစားခြင့္ျပဳမည္
မဟုတ္ပဲ ေနထိုင္ခြင့္သက္တမ္းတိုးျမွင့္ၿပီးမွသာ AD Card ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔A ျပင္
ၿပိဳင္ပဲြကာလA တြင္း ေနထိုင္ခြင့္သက္တမ္းကုန္ဆံုးေနပါကလည္း ကစားခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ပ ါ။
ဂ။

နည္းျပA ျဖစ္ေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ားမွတ္ပံုတင္ရာတြင္ ၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္းစာခ်ဳပ္ႏွင့္သတ္မွတ္ထားေသာ
A ရည္A ခ်င္းႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္A ရည္A ခ်င္းျပလက္မွတ္ကိုပါ တစ္ပါတည္းတင္ျပေပးရမည္။ ႏိုင္ငံျခား
သားနည္းျပ ႏွင့္ A ုပ္ခ်ဳပ္A ဖြဲ႕၀င္မ်ားမွတ္ပံုတင္ရ ာတြင္လည္း ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေရး
ဌာနသို႔ ပတ္စပိမ
ု႔ ူရင္း ျပသရမည္ျဖစ္ၿပီး မိတၱဴကိုပါပူးတြဲေပးပို႔ထားရမည္။ေနထိုင္ခြင့္သက္တမ္း ေက်ာ္လန
ြ ္
ျခင္း (သိမ
ု႔ ဟုတ္) ပတ္စပို႔သက္တမ္းေက်ာ္လန
ြ ္သည့္ ပုဂိၢဳလ္A ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းခြင့္မျပဳပါ။ ေနထိုင္ခြင့္
သက္တမ္း ေလွ်ာက္ထားဆဲ ျဖစ္ပါကလည္း

ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ေရာက္ ႀကီးၾကပ္ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ပဲ ေနထိုင္ခြင့္

သက္တမ္း တိုးျမွင့္ၿပီးမွသာ AD Card ထုတ္ေပးပါမည္။ ထို႔A ျပင္ ၿပိဳင္ပဲြကာလA တြင္း ေနထိုင္ခြင့္
သက္တမ္း ကုန္ဆံုးေနပါကလည္း ၿပိဳင္ပႀဲြ ကီးၾကပ္ခြင့္ ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။
မလိုလားA ပ္သည့္ျပႆနာတစ္စံုတရာ မေပၚေပါက္ေစရန္ႏွင့္ MNL A ေနႏွင့္လိုA ပ္သည္မ်ား
ကို (လိုA ပ္ပါက) ကူညီေဆာင္ရက
ြ ္ေပးႏိုင္ရန္A တြက္ ကလပ္A သင္းမ်ားA ေနျဖင့္ မိမိA သင္းA တြက္
ႏိုင္ငံျခားသားနည္းျပမ်ား၊ ကစားသမားမ်ား ေခၚယူစမ္းသပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုေခၚယူ
ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ မိမိကလပ္A သင္းမွ ကစားသမားမ်ား (ျပည္တြင္း/ျပည္ပ) ျပည္ပကလပ္A သင္း
တစ္သင္းသင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕(A ၿပီး/A ငွား)ကစားရန္ရွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္
ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေရးဌာနသို႔ ႀကိဳတင္ A သိေပး A ေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္ၿပီး MFF သို႔လည္း MFF TMS
Manager မွ တစ္ဆင့္ A သိေပးA ေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္သည္။
ဃ။

A ုပ္ခ်ဳပ္မႈA ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ နည္းျပA ျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားကို A ေျပာင္းA လဲျပဳလုပ္လိုပါက ျမန္မာ
ေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပက
ဲြ ်င္းပေရးဌာနသို႔ ၿပိဳင္ပမ
ဲြ တိုင္မီ (၄၈)နာရီ ႀကိဳတင္၍ မွတ္ပံုတင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
သိမ
ု႔ ွသာ ၿပိဳင္ပဲြကို ႀကီးၾကပ္ကိုင္တြယ္ခြင့္ျပဳမည္။
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င။

ေဘာလံုးရာသီတစ္ခုမစတင္မီ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပက
ြဲ ်င္းပေရးဌာနမွ သတ္မွတ္ထားေသာေန႔ရက္
ေနာက္ဆံုးထား၍

ကစားသမားမ်ားႏွင့္ကလပ္A သင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းကို

ျပဳလုပ္ရမည္

ျဖစ္ၿပီး ေဘာလံုးရာသီတစ္ခုစတင္တုိင္း မွတ္ပံုတင္ျခင္းကိုျပဳလုပ္ရမည္။
စ။

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ကလပ္A သင္းမ်ားသည္
ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေရးဌာနမွ

ကစားသမားမ်ားကိုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိေခၚယူရာတြင္

သတ္မွတ္ထားေသာစည္းမ်U္းစည္းကမ္းမ်ား၊

လုပ္ထံုး

လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္A ညီသတ္မွတ္ထားေသာေစ်းကြက္ကာလမ်ားA တြင္းတြင္သာေခၚယူစာခ်ဳပ္ခြင့္ရွိသည္။
ဆ။

Player Transfer Window (ကစားသမားA ေျပာင္းA ေရႊ႕ကာလ) ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ကာလA တြင္း
A ျခားA သင္းသို႔

ေျပာင္းေရႊ႕သြားေသာကစားသမားမ်ားသည္

ယင္းေဘာလံုးရာသီA တြင္း

ျမန္မ ာ

ေနရွင္နယ္လိဂ္မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ မည္သည့္ၿပိဳင္ပတ
ဲြ ြင္မဆို (A မွတ္ေပးၿပိဳင္ပႏ
ဲြ ွင့္ရံႈးထြက္ၿပိဳင္ပဲြ A ပါ
A ၀င္) A သင္းသစ္ႏွင့္A တူ ပါ၀င္ကစားခြင့္ ျပဳသည္။
ဇ။

ကလပ္A သင္းမ်ားမွ ကစားသမားမ်ားသည္ ၿပိဳင္ပဲြယွU္ၿပိဳင္ကစားေနစU္ Player Transfer Window
ကာလA တြင္း A သင္းေျပာင္းေရႊ႕ကစားလိုပါက ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပက
ဲြ ်င္းပေရးဌာနသို႔ မူလ
ကစားသမားမွတ္ပံုတင္ပယ္ဖ်က္ခြင့္ျပဳပါရန္

ႀကိဳတင္A သိေပး

A ေၾကာင္းၾကားစာေပးပိုတ
႔ င္ျပရမည္။

MFF TMS Manager မွလည္း MNL ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေရးဌာနသို႔ ပယ္ဖ်က္ထားေၾကာင္း A တည္ျပဳခ်က္
ရယူၿပီးမွ လိုA ပ္ေသာ ITC ကို ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားသားကစားသမားမ်ားA တြက္ ITC ကို
MFF TMS Manager မွ A တည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးမွသာ MNL ၿပိဳင္ပဲြ၌ ကစားခြင့္ေပးပါမည္။
စ်။

A သက္(၁၈)ႏွစ္ထက္ငယ္႐ြယ္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသားကစားသမားမ်ားကို ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ၿပိဳင္ပဲြ၀င္
ကလပ္A သင္း၏ A သင္းႀကီးလူစာရင္း(Senior Squad)တြင္မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။

ည။

ၿပိဳင္ပမ
ဲြ စတင္မီ (၁)ပါတ္A လိုတြင္ A ုပ္ခ်ဳပ္/နည္းျပႏွင့္ ကစားသမားမ်ား၏ ပံုစံA ျပည့္A စံုျဖည့္စက
ြ ္ျခင္း
(ပံုစံ (က)၊ ပံုစံ(ခ)၊ MNLပံုစံ၊ ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္ကာလာဓါတ္ပ(ံု CD)၊ စာခ်ဳပ္/နည္းျပလိုင္စင္)တို႔ကို
ျပည့္စံုစာြ ေဆာင္ရြက္ေပးပို႔တင္ျပရန္ျဖစ္ၿပီး A ခ်က္A လက္မ်ား ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္စြက္မႈမရွိပါက Accredi
tation Cardမ်ား ထုတ္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။ ၿပိဳင္ပမ
ဲြ ်ားတြင္လည္း ၀င္ေရာက္ႀကီးၾကပ္ခြင့္/ ကစားခြင့္မျပဳပါ၊

၆။

A မွတ္ေပးၿပိဳင္ပဲြ၀င္ကလပ္A သင္းမ်ား၏တာ၀န္၀တၱရားမ်ား
A မွတ္ေပးၿပိဳင္ပတ
ဲြ ြင္ပါ၀င္ယွU္ၿပိဳင္ခြင့္ရရွိထားေသာ ကလပ္A သင္းမ်ားသည္ ေA ာက္ေဖာ္ျပပါ
တာ၀န္မ်ားကို လိုက္နာခံယူရမည္။
က။

ျမန္မာႏုိင္ငံေဘာလံုးA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္၏ၿပိဳင္ပဲဆ
ြ ုိင္ရာ

စည္းမ်U္းစည္းကမ္း၊

မူ၀ါဒ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊လမ္းညႊန္ခ်က္၊ A မိနစ
္႔ ာမ်ားႏွင့္ တည္ဆဲUပေဒမ်ားကို ေလးစားလုိက္နာ
ရမည္။
ခ။

ေဘာလံုးUပေဒမ်ားကို တိတိက်က်လုိက္နာရမည္။

ဂ။

ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္တို႔ မွခ်မွတ္ထားေသာ A ုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ
ကိစၥမ်ား၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာကိစၥမ်ား၊ ဒိုင္လူႀကီးဆုိင္ရာကိစၥမ်ားကို လက္ခံလုိက္
နာ ရမည္။

ဃ။

ကမာၻ႔ေဘာလံုးA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္(FIFA)၊ A ာရွေဘာလံုးA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္(AFC)တုိ႔၏ A ေျခခံUပေဒပါႏိုင္ငံတကာ
ခံုရံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရမည္။
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င။

ၿပိဳင္ပဲြတိုင္းတြင္A နည္းဆံုး ပထမUီးစားေပးကစားသမား (၁၁) Uီး ၊ A ရန္ကစားသမား (၅)Uီး
A နည္းဆံုးစုစုေပါင္း(၁၆)Uီးလာေရာက္ယွU္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ပ်က္ကြက္ပါက ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေရး
ဌာနႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ၏ ထိေရာက္ျပင္းထန္သည့္ A ေရးယူမႈ (ဒဏ္ေငြ
ျဖစ္ေစ၊ A မွတ္ေလွ်ာ့ျပစ္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ျပစ္ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးကိုျဖစ္ေစ) ကိုခံရပါမည္။

စ။

ၿပိဳင္ပဲြတြင္

A ားသြန္ခန
ြ ္စိုက္ႀကိဳးစားယွU္ၿပိဳင္ရမည္။

သန္႔ရွင္းမွ်တစြာယွU္ၿပိဳင္

ကစားေရးကို

လုိက္နာရမည္။
ဆ။

ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ေရာက္ယွU္ၿပိဳင္မည့္ကစားသမား၊ ကလပ္A သင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ A ဖြ႔၀
ဲ င္မ်ား၊ A ား
ေပးသူပရိသတ္မ်ားသည္ ၿပိဳင္ပဲြသို႔ေရာက္ရွိသည္မွ ျပန္လည္ထြက္ခြာသည္A ထိ စည္းမ်U္း
စည္းကမ္းမ်ား A တုိင္းတိတိက်က်လုိက္နာေဆာင္႐က
ြ ္ရမည္။ ပ်က္ကြက္မႈရွိပါက ထိုက္သင့္
သည့္ A ေရးယူA ျပစ္ေပးမႈကို ခံရပါမည္။

ဇ။

A ိမ္ရွင္A သင္းမ်ားA ေနျဖင့္ ၿပိဳင္ပဲြA ဆင့္A တန္းႏွင့္A ညီ စီမံေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို မိမိကလပ္
A သင္းရွိ

တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊

မိမိေဒသရွိသက္ဆိုင္ရာA ာဏာပိုင္A ဖြA
ဲ႔ စည္းမ်ားမွ

တာ၀န္ရွိ

သူမ်ား၊ တာ၀န္က်ၿပိဳင္ပႀဲြ ကီးၾကပ္သူ၊ ျမန္မ ာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပက
ဲြ ်င္းပေရးဌာနတိုႏ
႔ ွင့္ ညွိႏႈိင္း
ေဆာင္႐ြက္ရမည္။
စ်။

A ိမ္ရွင္ကလပ္A သင္းA ေနျဖင့္

A ားကစားကြင္းA တြင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္မွ

တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊

Eည့္သည္A သင္းကစားသမားႏွင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊

စပြန္ဆာေပးသူမ်ား၊

လာေရာက္A ားေပးေသာပရိသတ္မ်ား၊

မီဒီယာတာ၀န္ရွိသူမ်ား၏

လုံၿခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ A ကာA ကြယ္ေပးရမည္။
ည။

A ိမ္ရွင္A သင္းမ်ားA ေနႏွင့္
ေဘာလံုးA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္

(သို႔)

မိမိA သင္း၏

စီစU္ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈမ်ားA ား

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္မွေစလႊတ္ေသာ

ျမန္မာႏုိင္ငံ

ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္

ၿပိဳင္ပဲြ

ႀကီးၾကပ္သူတိုA
႔ ား ႀကိဳတင္A သိေပး၍ ၄င္းပုဂိၢဳလ္၏ႀကိဳတင္သေဘာ တူညီခ်က္ရယူထားရ
မည္။
ဋ။

ကလပ္A သင္းမ်ားA ေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးA ဖဲြ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္မွ က်င္းပ
ေသာ ၿပိဳင္ပဲြညွိႏႈိင္းA စည္းA ေ၀း၊ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲA စရွိသည့္ ၿပိဳင္ပဲြဆုိင္ရာ A ခမ္းA နား
မ်ားသို႔ မပ်က္မကြက္ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးA ဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာေနရွင္
နယ္လိဂ္တိုမ
႔ ွ A ခါA ားေလ်ာ္စြာထုတ္ျပန္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိုလည္း တိက်စြာလုိက္နာ
ရမည္။

ဌ။

A မွတ္ေပးၿပိဳင္ပတ
ဲြ ြင္ ပါ၀င္ယွU္ၿပိဳင္ေနသည့္ ကလပ္A သင္းမ်ားA ေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုး
A ဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္သျို႔ ဖစ္ေစ၊ ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေရးတာ၀န္ရွိသူ တစ္UီးUီးကို ျဖစ္ေစ၊
၄င္းA သင္း၏ A ုပ္ခ်ဳပ္/နည္းျပA ဖြ႔၀
ဲ င္မ်ား၊ နည္းျပမ်ားႏွင့္၀န္ထမ္းမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
A ေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ A မွတ္ေပးၿပိဳင္ပက
ဲြ ိုျဖစ္ေစ၊ A ျခားကလပ္A သင္းမ်ားကိုျဖစ္ေစ၊
ကလပ္A သင္းမ်ား၏တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊
ေသာ္လည္းေကာင္း၊

၀န္ထမ္းမ်ား၊

သြယ္၀ိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုျဖစ္ေစတိုက္ရိုက္
မေတာ္မတရားေ၀ဖန္ျခင္း၊

ခ်ိဳးႏွိမ္

စကားဆုိျခင္း၊ ပုတ္ခတ္သိကၡာခ်ျခင္း၊ A မ်ားA ထင္ျမင္လမ
ႊဲ ွားေစရန္ ျပဳမူေရးသားေျပာဆိုျခင္း၊
ေသးသိမ္ေA ာင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊
စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ၊

A သင္းကိုယ္ပိုင္

Website,

Facebook

A သင္းတာ၀န္ရွိသူ/၀န္ထမ္း/ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏

လူမႈကန
ြ ္ယက္
လူမႈမီဒီယာ

တစ္ခုခုတြင္ျဖစ္ေစ၊ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္း၊ ရုပ္/သံ၊ ကာတြန္း၊ ေရဒီယိုမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ မည္သည့္
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A ေရးယူမႈျပဳလုပ္ရန္

ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးA ဖဲြ႔ခ်ဳပ္

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီသို႔

တင္ျပ၍ ျပင္းထန္ထိေရာက္သည့္A ေရးယူမႈခံရပါမည္။

၇။

ကလပ္A သင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား
ကလပ္A သင္းမ်ားသည္၎တုိ႔ခန္A
႔ ပ္တာ၀န္ေပးထားေသာတာ၀န္ရွိသူမ်ား(A ုပ္ခ်ဳပ္သူ/နည္းျပ/ကစား
သမား) ကိုေA ာက္ပါA တုိင္းတာ၀န္ခံေစရမည္(က)

A သင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားA ေနျဖင့္ A သင္းA တြက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ကာလA တြင္း
ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေရးစည္းမ်U္းUပေဒမ်ား၊ စည္းမ်U္းစည္းကမ္းမ်ား၊ နည္းလမ္း
Uပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ ထုတ္ျပန္သတိေပးခ်က္မ ်ားကို တိတိ
က်က် ေလးစားလုိက္နာရမည္။

(ခ)

A သင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္A မွတ္ေပး ၿပိဳင္ပမ
ဲြ ်ားႏွင့္ပ တ္သက္၍ ေသာ္
လည္းေကာင္း၊ A ျခားေသာကလပ္A သင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိကလပ္
A သင္းႏွင့္

ပတ္သက္၍

ေသာ္လည္းေကာင္း

လိွ်ဳ႕၀ွက္ထားရမည့္ကိစၥမ်ားကို

မည္သည့္

နည္းႏွင့္မွ် A ျပင္သမ
ို႔ ေပါက္ၾကားေစရန္တာ၀န္ယူရမည္။
(ဂ)

A သင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္
ကလပ္

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္A မွတ္ေပးၿပိဳင္ပမ
ဲြ ်ားကိုျဖစ္ေစ၊

A သင္းမ်ားကိုျဖစ္ေစ၊

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုျဖစ္ေစ

A ျခားကလပ္A သင္းမ်ား၏တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊

မေတာ္မတရားေ၀ဖန္ျခင္း၊ခ်ိဳးႏွိမ္စကားဆုိျခင္း၊

A ျခား

၀န္ထမ္းမ်ား၊
သိကၡာခ်ျခင္း၊

ေသးသိမ္ေA ာင္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကိုမည္သည့္နည္းလမ္းႏွင့္မွ်မျပဳလုပ္ရ။ ျပဳလုပ္မိပါက စည္းမ်U္း
စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္A ညီ A ေရးယူA ျပစ္ေပးမွဳကို ခံရပါမည္။
(ဃ)

A သင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္

မိမိA ပါA ၀င္

မိမိA သင္းသားA ားလံုးကို

A ျပဴA မူဆုိင္ရာ

က်င့္၀တ္ (Code of Conduct)ႏွင့္A ညီ ကစားကြင္းA တြင္း/A ျပင္ျပဳမူ၊ ေျပာဆုိ၊ ေနထုိင္ေရး
တာ၀န္ယူရမည္။
(င)

ၿပိဳင္ပဲြ၀င္A သင္းမ်ားႏွင့္A သင္းတာ၀န္ရွိသူA ားလံုးသည္ ကစားကြင္းA တြင္း သတ္မွတ္ထား
ေသာ ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေရး စည္းမ်U္း/စည္းကမ္းမ်ား၊ ခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ရမည့္ (Count
Down)A တိုင္း တိက်စြာ လိုက္နာေတာင္ရြက္ရမည္။

(စ)

ၿပိဳင္ပဲြေန႔တြင္

ကစားကြင္းသို႔

သတ္မွတ္ခ်ိန္(Count

Down)ထက္ေနာက္က်ေရာက္ရွိပါက

ဒဏ္ေၾကးေငြ က်ပ္တစ္သိန္း (၁၀၀၀၀၀ိ/-) တိတိေပးေဆာင္ရမည္။
(ဆ)

A သင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္
ျပႆနာျဖစ္စU္မ်ား
လုိက္နာ

ပြၾဲ ကည့္ပရိသတ္မ်ား၊

မျဖစ္ပာြ းေရးA တြက္

လူထုမ်ားႏွင့္

မလိုလားA ပ္ေသာ

ကစားကြင္းA တြင္း/A ျပင္တြင္

ေနထိုင္က်င့္ၾကံေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္။

A ထူးသတိရွိ

ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာႏွင့္

A ျခား

A ေရးႀကီး ကိစၥရပ္မ်ားA တြက္ ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေရးတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ လိုA ပ္သလို ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။
(ဇ)

A သင္းတာ၀န္ရွိသူA ားလံုးသည္

A သားA ေရာင္၊

လူမ်ိဳးေရးခြျဲ ခားမႈ

A ေျပာA ဆုိ၊

A ျပဳA မူမ်ားကို မျပဳလုပ္ရ န္ A ထူးေရွာင္ၾကU္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိA သင္းသားမ်ားကိုလည္း ထိုသို႔
မျပဳလုပ္ မိေစရန္ ႀကိဳတင္လမ္းညႊန္ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ေပးရပါမည္။
(စ်)

ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ကလပ္A သင္းမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊
ေပးထားေသာတာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္လည္းေကာင္း

A ဆုိပါကလပ္A သင္းမ်ားမွခန္A
႔ ပ္တာ၀န္
မိမိA ားေပးေသာပရိသတ္၏လြန္ကဲေသာ
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A ားေပးမႈ၊ရမ္းကားမႈမ်ိဳးမျဖစ္ပာြ းေစရန္A တြက္ႀကိဳတင္သတိေပးလံႈ႕ေဆာ္စည္းရံုးေဆာင္ရက
ြ ္
ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး

ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာ

မျဖစ္ေပၚေစရန္A တြက္လည္း

တာ၀န္ယူရမည္။

ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာျဖစ္ေပၚပါက သက္ဆိုင္ရာ A သင္းကိုေရာ ပရိသတ္ကိုပါ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ေဘာလံုးA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီသို႔ တင္ျပA ေရးယူေစမည္ ျဖစ္သည္။
(ည)

ကလပ္A သင္းမ်ားA ေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကလပ္A သင္းမွ ခန္A
႔ ပ္တာ၀န္ ေပးထား
ေသာ

တာ၀န္ရွိသူမ်ားA ေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း

မလိုက္နာျခင္း၊

ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါက

A ထက္ေဖာ္ျပပါတာ၀န္၀တၳရားမ်ားကို

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပက
ဲြ ်င္းပေရးဌာနမွ

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေဘာလံုးA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီမွ ေသာ္
လည္းေကာင္း ထိေရာက္ျပင္းထန္စြာ A ေရးယူA ျပစ္ေပးႏုိင္သည္။

၈။

ကလပ္A သင္းA ားA မွတ္ေပးၿပိဳင္ပမ
ဲြ ွA ေရးယူထုတ္ပယ္ျခင္း
ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေရးဌာနA ေနျဖင့္
A သင္းA ား

A မွတ္ေပးၿပိဳင္ပမ
ဲြ ွ

ေA ာက္ေဖာ္ျပပါ

A ေရးယူထုတ္ပယ္ရန္

A ေျခA ေနမ်ားတြင္

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ေကာ္မတီသို႔

ကလပ္
တင္ျပ

ႏုိင္သည္။ ထုိသA
ို႔ ေရးယူထုတ္ပယ္ရာတြင္လိဂ္ေကာ္မတီ၏ ၃ ပံုပံု ၂ပံုထက္ မနည္းေသာ ေကာ္မတီ
၀င္မ်ားက သေဘာတူညီပါက ကလပ္A သင္းA ား မွတ္ပံုတင္ပယ္ဖ်က္ၿပီး လိဂ္ၿပိဳင္ပမ
ဲြ ွ ထုတ္ပယ္သည္
A ထိ A ေရးယူခံရမည္။
(က)

ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ကလပ္A သင္းမ်ားသည္ AFC / MFF Club Licensing Criteria မ်ားကို သတ္မွတ္ခ်ိန္
A တိုင္း ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိခ့လ
ဲ ွ်င္။

(ခ )

ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ကလပ္A သင္းသည္ သတ္မွတ္A ဆင့္A တန္းထက္ နိမ့္က်စြာဖြစ
ဲ႔ ည္းထားခဲ့လွ်င္(သို႔)
A သင္းA ား ေရရွည္စU္ဆက္မျပတ္ ရပ္တည္ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ႏိုင္သည့္ ေငြေၾကးေတာင့္တင္းမႈ A ာမခံ
ခ်က္မ်ိဳးမရွိလွ်င္။

(ဂ)

ကစားသမားမ်ား၊

နည္းျပမ်ားႏွင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏

စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား

ေဖာက္ဖ်က္

က်ဴးလြန္ျခင္းႏွင့္ ကလပ္သင္းA ေနႏွင့္ ကစားသမားမ်ား၊ နည္းျပA ုပ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္
ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ စာခ်ဳပ္A ရ ေပးေခ်ရမည့္ လုပ္ခလစာႏွင့္ A ျခားပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ပံုမွန္ေပးေခ်
ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ျခင္းမရွိခ့လ
ဲ ွ်င္။
(ဃ)

ေဘာလံုးၿပိဳင္ပႏ
ဲြ ွင့္ၿပိဳင္ပA
ဲြ တြက္စီမံေဆာင္႐ြက္ထားမႈမ်ားA ား A ၾကမ္းဖက္မႈျပဳလုပ္လွ်င္။

(င)

ၿပိဳင္ပဲြလံုျခံဳေရး၊ Eည့္သည္A သင္းA ားလံုၿခံဳေရး၊ ေလ့က်င့္ေရးA တြက္A ျပည့္A ၀ေဆာင္ရြက္မႈ
မေပးႏုိင္လွ်င္။

(စ )

ျမန္မာႏုိင္ငံေဘာလံုးA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္တိုမ
႔ ွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္
မ်ားA ား လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ျခင္းမရွိလွ်င္။

(ဆ)

သန္႔ရွင္းမွ်တစြာယွU္ၿပိဳင္ကစားေရး(Fair Play)ကိုဆန္႔က်င္လွ်က္ ဂိုးရလဒ္ ညွိႏိႈင္းကစားျခင္းျပဳ
လုပ္လွ်င္ (သို႔) လုပ္ပဲြကစားမႈမ်ိဳးျပဳလုပ္ခ့ဲလွ်င္။

(ဇ )

ကလပ္A သင္းမ်ားA ေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ဆက္ႏြယ္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္A စိုးရ
ကခ်မွတ္ထားေသာ တည္ဆဲUပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္လွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္မိခ့ဲလွ်င္။
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၉။

A မွတ္ေပးၿပိဳင္ပက
ဲြ ်င္းပျခင္း
က။

A မွတ္ေပးၿပိဳင္ပက
ဲြ ို ႏွစ္ေက်ာ့ပတ္လည္ကစားသည့္စနစ္ျဖင့္ ကစားမည္ျဖစ္ၿပီး ကလပ္A သင္းတစ္သင္း
သည္ A ျခားကလပ္A သင္းတစ္သင္းႏွင့္ ေဘာလံုးတစ္ရာသီA တြင္း A မွတ္ေပးၿပိဳင္ပတ
ဲြ ြင္ A ိမ္ကြင္း/
A ေ၀းကြင္း ႏွစ္ေက်ာ့ယွU္ၿပိဳင္ကစားရမည္ျဖစ္သည္။

ခ။

A ိမ္ကြင္းမက်င္းပႏုိင္ေသာကလပ္A သင္းမ်ားA ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ သု၀ဏၰကြင္းႏွင့္ ေA ာင္ဆန္းကြင္းတုိ႔ကို
ယာယီ A ိမ္ကြင္းA ျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးၿပီး ယွU္ၿပိဳင္ကစားသြားမည္ျဖစ္သည္။ MNL - IIလိဂ္ A မွတ္ေပး
ၿပိဳင္ပဲြကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးA ဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပက
ဲြ ်င္းပေရးဌာနမွ သတ္မွတ္
ေပးေသာကြင္းမ်ားတြင္ ယွU္ၿပိဳင္ကစားရမည္။

ဂ။

ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ကလပ္A သင္းမ်ားA ေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏A ိမ္ကြင္းတြင္ A ိမ္ကြင္းပြစ
ဲ U္မ်ား မျဖစ္မေန ယွU္ၿပိဳင္
ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံေဘာလံုးA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ေကာ္မတီႏွင့္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္
ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေရးဌာနတုိ႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရယူဘဲ A ျခားကလပ္A သင္းပိုင္ကြင္းတြင္ယွU္ၿပိဳင္ကစားခြင့္မျပဳ။

၁၀။

ေဘာလံုးၿပိဳင္ပဲြဆုိင္ရာေဘာလံုးUပေဒ
(က)

ၿပိဳင္ပမ
ဲြ ်ားကို ကမာၻ႔ေဘာလံုးA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္(FIFA) ႏွင့္ A ာရွေဘာလံုးA ဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (AFC)တိုမ
႔ ွ ထုတ္ျပန္
ထားေသာ A ျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေဘာလံုးUပေဒ ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို A ေျခခံ၍ က်င္းပ
သြားမည္။

(ခ)

ေဘာလံုးUပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ A ျငင္းပြားဖြယ္ရာကိစၥမ်ားရွိပါက A ဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေ၀
ေသာ ေဘာလံုးUပေဒစာA ုပ္ (The Laws of the Game) ကိုသာ A တည္ျပဳမည္ ျဖစ္သည္။

(ဂ)

လူစားလဲလွယ္ရန္ေပးထားေသာA မည္စာရင္းမွ(၃)Uီးထိ လူစားလဲလွယ္ခြင့္ရွိသည္။

(ဃ)

ၿပိဳင္ပဲြယွU္ၿပိဳင္ကစားေနစU္A တြင္း ေဘာလံုးA သင္းတစ္သင္းတြင္ (၇)Uီးထက္ေလ်ာ့နည္းပါက
ၿပိဳင္ပဲြကို

ရပ္ဆုိင္းရမည့္A ျပင္ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေရးဌာနမွ

ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္A ေရးယူပ ါမည္။

လိုA ပ္ပါက

ထိုက္သင့္ေသာ

ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္

စည္းကမ္း

ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ၏ A ေရးယူျခင္းခံရမည္။
(င)

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ကလပ္A သင္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားသားကစားသမား (၄)Uီး (A ျခားႏိုင္ငံ
ျခားသား (၃)Uီးႏွင့္

A ာရွႏိုင္ငံသားတစ္Uီး) A ထိ ေခၚယူမွတ္ပံုတင္ခြင့္ရွိသည္။

သို႔ေသာ္

ျပည္တြင္းA မွတ္ေပးႏွင့္ ရံႈးထြက္ၿပိဳင္ပမ
ဲြ ်ားတြင္ ပြဲယွU္ၿပိဳင္ကစားေနစU္ ႏိုင္ငံျခားကစားသမား
A မ်ားဆံုး (၃)Uီးသာ ကစားခြင့္ျပဳသည္။ A ရန္ခံုမွ ႏိုင္ငံျခားသားကစားသမားကို ထည့္ကစား
လိုပါက ကြင္းထဲမွႏိုင္ငံျခားသားကစားသမားတစ္UီးUီးကိုထုတ္၍လူစားလဲ ကစားေစရပါမည္။

၁၁။

ၿပိဳင္ပဲတ
ြ စ္ပၾဲြ ကာျမင့္ခ်ိန္
ၿပိဳင္ပဲြတစ္ပဲြကိုထမပိုင္း(၄၅)မိနစ္၊ ဒုတိယပိုင္း(၄၅)မိနစ္၊ စုစုေပါင္းမိနစ္(၉၀)ယွU္ၿပိဳင္ကစားရမည္။ ရပ္နား
ခ်ိန္(၁၅)မိနစ္မွာ ပထမပိုင္းၿပီးဆံုးသည့္ ဒိုင္လူႀကီးခရာသံႏွင့္ဒုတိယပိုင္းျပန္လည္စတင္သည့္ဒိုင္လူႀကီး
ခရာသံ ၾကားကာလျဖစ္သည္။

၁၂။

A မွတ္ေပးၿပိဳင္ပယ
ဲြ ွU္ၿပိဳင္ကစားမည့္ကစားကြင္းသတ္မွတ္ျခင္း
(က)

ကလပ္A သင္းမ်ားပိုင္A ိမ္ကြင္းမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊
ေပးထားေသာ

ၾကားကြင္းမ်ားသည္လည္းေကာင္း

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္မွ

သတ္မွတ္

A မွတ္ေပးၿပိဳင္ပဲြယွU္ၿပိဳင္ကစားႏုိင္သည့္
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A ေနA ထားရွိ/မရွိ A မွတ္ေပးၿပိဳင္ပစ
ဲြ တင္က်င္းပသည့္ ေဘာလံုးရာသီမစတင္မီ ျမန္မာႏုိင္ငံ
ေဘာလံုးA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္မွ A တည္ျပဳေပးရမည္။
(ခ)

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ႏွင့္

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေရးဌာနမွ

တာ၀န္ေပးA ပ္ေသာ

ၿပိဳင္ပႀဲြ ကီးၾကပ္သူသည္ၿပိဳင္ပဲြတစ္ပမ
ဲြ စတင္မီတြင္ေဘာလံုးUပေဒႏွင့္A ေျခခံ၍ ကစားကြင္းသည္
ၿပိဳင္ပဲြကစားခြင့္ျပဳသင့္၊ မျပဳသင့္သတ္မွတ္ေပးရမည္။
(ဂ)

ၿပိဳင္ပမ
ဲြ စတင္မီ A ိမ္ရွင္A သင္းA ေနျဖင့္ ကစားကြင္းA ား သတ္မွတ္ထားခ်က္မ်ားႏွင့္A ညီ
ေဆာင္ရြက္ထားႏုိင္ျခင္းမရွိ၍

ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပႏိုင္ျခင္းမရွိပါက

Eည့္သည္A သင္းA ား(၃)ဂိုး၊

ဂိုးမရွိျဖင့္ A ႏုိင္ေပးရမည္။

၁၃။

A ရန္ထုိင္ခံုမ်ားႏွင့္ နည္းစနစ္Eရိယာသတ္မွတ္ျခင္း
(က)

ကစားကြင္းA တြင္း A ရန္ထုိင္ခံု(၁၄)ခံုတြင္ A ရန္ကစားသမား(၇)Uီးႏွင့္ A သင္း တာ၀န္ရွိသူ
A မ်ားဆံုး(၇)Uီး ထုိင္ခြင့္ျပဳမည္။

(ခ)

A ရန္ထုိင္ခံုတြင္ထုိင္မည့္တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ကစားသမားမ်ားA ားလံုး MNL မွ ထုတ္ေပး သည့္
ကြင္း၀င္ခြင့္ျပဳ မွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပား(Accreditation Card)ခ်ိတ္ဆြဲထားရမည္။

(ဂ)

ကြင္း၀င္ခြင့္ျပဳမွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပား(Accreditation Card) မပါရွိပါက မည္သည့္ A သင္းတာ၀န္
ရွိသူႏွင့္

ကစားသမားမ်ားကိုမဆို

ကြင္းA တြင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊

A ရန္ထိုင္ခံုတြင္ေသာ္

လည္းေကာင္း ၀င္ေရာက္ေနထိုင္ျခင္း ခြင့္မျပဳ။
(ဃ)

Accreditation Card ေပ်ာက္ဆံုးပါက ပထမႀကိမ္ ဒဏ္ေၾကးေငြက်ပ္ သံုးေသာင္း (၃၀၀၀၀ိ/-)
တိတိ ႏွင့္ ဒုတိယA ႀကိမ္ ေပ်ာက္ဆံုးပါက ဒဏ္ေၾကးေငြက်ပ္ ငါးေသာင္း (၅၀၀၀၀ိ/-)
ေပးေဆာင္ရမည္။ Accreditation Card ပ်က္ဆီးပါက A သင္းတာ၀န္ရွိသူတစ္UီးUီး လက္မွတ္
ေရးထိုးထားေသာ Official Letter ကို ကဒ္ျပားေဟာင္းႏွင့္တစ္ကြ ပူးတြဲေလွ်ာက္ထား တင္ျပရ
မည္။

(င)

A ုပ္ခ်ဳပ္သူ/ကစားသမားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ Accreditation Card ကဒ္မ်ားကို A ျခားသူ
တစ္UီးUီးA ား လႊဲေျပာင္းA သံုးျပဳျခင္း မျပဳရ။ ထိုသို႔ ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက
Accreditation Card ကို ျပန္လည္သိမ္းဆည္းၿပီး (၃)ပြပ
ဲ ယ္ ျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးေငြက်ပ္
တစ္သိန္း (၁၀၀,၀၀၀ိ/-) ေပးေဆာင္ၿပီးမွ ADကဒ္ကို ျပန္လည္ထုတ္ေပးA သံုးျပဳခြင့္ျပဳမည္။
ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္မွ စီစစ္ထုတ္ေပးထားေသာ Accreditation Cardမ်ားကို A တုျပဳလုပ္ျခင္း၊
A လြဲသံုးစားျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ကို

စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက

သက္ဆိုင္ရာ

ကစားသမား/နည္းျပ/

A ုပ္ခ်ဳပ္သူA ား (၆)ပြပ
ဲ ယ္ျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးေငြက်ပ္ သံုးသိန္း(၃၀၀,၀၀၀ိ/-) ဒဏ္ရိုက္
A ျပစ္ေပးမည့္A ျပင္ သက္ဆိုင္ရာA သင္းကိုလည္း (၆)မွတ္ေလွ်ာ့ျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးေငြ
ဆယ္သိန္း(၁,၀၀၀,၀၀၀ိ/) ခ်မွတ္A ေရးယူမည္ျဖစ္သည္။
(စ)

A ရန္ထုိင္ခံုရွိA သင္းသားA ားလံုးသည္ ၿပိဳင္ပဲြကစားမည့္A သင္း(၂)သင္းမွ ကစားသမားမ်ား၊
ဒိုင္လူႀကီးမ်ားႏွင့္မတူေသာ ၀တ္စံုမ်ား၀တ္ဆင္ရမည္။ A ကယ္၍၀တ္စံုA ေရာင္ တူညီေနပါက
တာ၀န္က်ၿပိဳင္ပႀဲြ ကီးၾကပ္၏ စီစU္မႈျဖင့္ Bib ၀တ္ဆင္ရမည္။

(ဆ)

A သင္း(က)သည္မွတ္တမ္းဒိုင္ထုိင္ခံု၏ဘယ္ဘက္္ျခမ္းတြင္ေနရာယူရမည္ျဖစ္ၿပီး

A သင္း(ခ)

သည္ ညာဘက္ျခမ္းတြင္ေနရာယူရမည္။
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(ဇ)

ၿပိဳင္ပဲြယွU္ၿပိဳင္ကစားေနစU္A တြင္း ကြင္းA တြင္းမွထုတ္ပယ္ခံရသည့္ကစားသမားမွာ A သင္း
A ၀တ္လဲခန္းသို႔တုိက္႐ိုက္သြားရမည္ျဖစ္ၿပီး A ရန္ထုိင္ခံုတြင္ေနထုိင္ခြင့္မျပဳပါ။

၁၄။

ေလ့က်င့္ေရးကြင္းသတ္မွတ္ေပးျခင္း
(က)

ေလ့က်င့္ေရးကြင္းသည္ေကာင္းမြန္ရမည္ျဖစ္ၿပီး Eည့္သည္A သင္းေနထုိင္သည့္ေနရာႏွင့္A နီး
ဆံုးေနရာတြင္ စီစU္ေပးရမည္။ A ိမ္ရွင္A သင္းမွ မိမိတုိ႔၏ စီစU္ထားရွိမႈA ားၿပိဳင္ပဲြ မစတင္မီ
(၂)ရက္ႀကိဳတင္၍ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပက
ြဲ ်င္းပေရးဌာနသို႔A ေၾကာင္းၾကားရမည္။

(ခ)

Eည့္သည္A သင္းA တြက္ ေလ့က်င့္ေရးကြင္းA ျဖစ္ A သံုးျပဳခြင့္ေပးမည့္ကြင္းကိုလည္း A ိမ္ရွင္
ကြင္းနည္းတူ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပက
ဲြ ်င္းပေရးဌာန၏ စစ္ေဆးA တည္ျပဳမႈ ရရွိထားရန္
လိုA ပ္ၿပီး ၄င္းကြင္းကို Eည့္သည္A သင္းေရာက္ရွိလာမည့္ ၿပိဳင္ပမ
ဲြ တိုင္မီ (၂)ရက္မွ စတင္၍
A သံုးျပဳေလ့က်င့္ခြင့္ျပဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ A ဆိုပါေလ့က်င့္ေရးကြင္း၌ ေဖာ္ျပပါရက္ A တြင္း
A ျခားၿပိဳင္ပမ
ဲြ ်ား၊

A သင္းမ်ား

A သံုးျပဳမႈ

မရွိေစေရးကို

A ိမ္ရွင္A သင္းက

တာ၀န္ယူ

ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ A ိမ္ရွင္၏ ၿပိဳင္ပဲြကြင္းနည္းတူ ေလ့က်င့္ေရးကြင္းကို Eည့္သည္
A သင္းA သံုးျပဳရန္ မေပးႏိုင္ပါက မည္သစ
ို႔ ီမံေဆာင္ရြက္ေပးမည္။ မည္သည့္ A တြက္ေၾကာင့္
မေပးႏိုင္သည္ကို
က်င္းပေရးဌာနသို႔

သက္ဆိုင္ရာၿပိဳင္ပႀဲြ ကီးၾကပ္သူထံမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္
ႀကိဳတင္တင္ျပရမည္။

Eည့္သည္A သင္းA တြက္

ၿပိဳင္ပဲြ

A ျခားေလ့က်င့္ကြင္း

တစ္ကြင္းကိုလည္း A စားထိုးစီမံေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
(ဂ)

A ိမ္ရွင္A သင္းမ်ားA ေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေဘာလံုးA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွသတ္မွတ္ေပးထားသည့္ေလ့က်င့္
ေရးကြင္းမ်ားတြင္ A ျခားA သင္းA ားေလ့က်င့္ခြင့္ေပးျခင္း (သို႔) A ျခားA ားကစားဆုိင္ရာလႈပ္
ရွားမႈတစ္ခုခုေဆာင္႐ြက္လိုလွ်င္သက္ဆိုင္ရာၿပိဳင္ပႀဲြ ကီးၾကပ္သူထံမွတစ္ဆင့္၊ျမန္မာေနရွင္နယ္
လိဂ္ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေရးဌာနသို႔(၂)ရက္ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။

၁၅။

ၿပိဳင္ပယ
ဲြ ွU္ၿပိဳင္ကစားမည့္ကြင္းA တြင္းေလ့က်င့္ခ်ိန္သတ္မွတ္ေပးျခင္း
(က)

A ိမ္ရွင္A သင္းမ်ားA ေနျဖင့္ရာသီUတုA ေျခA ေနေကာင္းမြန္ပါကEည့္သည္A သင္းA ားၿပိဳင္ပဲြ
မတုိင္မီ (၂)ရက္A တြင္း ၿပိဳင္ပယ
ဲြ ွU္ၿပိဳင္ကစားမည့္ကြင္းA တြင္း ေလ့က်င့္ခ်ိန္(၁)နာရီ ခြင့္ျပဳေပး
ရမည္။

(ခ)

ရန္ကုန္ယူႏုိက္တက္ေဘာလံုးA သင္း၏ A ိမ္ကြင္းျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ယူႏိုက္တက္ A ားကစား
ကြင္း ႏွင့္ Shan United FC A သင္း၏A ိမ္ကြင္းျဖစ္ေသာ Shan United FC ေဘာလံုးကြင္း
တို႔၏ထူးျခားမႈA ေျခA ေနမ်ားေၾကာင့္

A ဆုိပါကြင္းႏွစ္ကြင္းတြင္

Eည့္သည့္A သင္းမ်ားA ား

တစ္ရက္လွ်င္ A မ်ားဆံုးေလ့က်င့္ခ်ိန္(၂)နာရီျဖင့္ A မ်ားဆံုးေလ့က်င့္ခ်ိန္(၂)ခ်ိန္ေပးရမည္။
(ဂ)

ၿပိဳင္ပဲြကစားမည့္ကြင္းA တြက္ ေလ့က်င့္ခ်ိန္မ်ားA ား ကလပ္A သင္းႏွစ္သင္း ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရက
ြ ္
ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တုႏ
ိ႔ ွစ္သင္းသေဘာတူညီမႈမရရွိပါက၊ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပက
ဲြ ်င္းပေရး
ဌာနမွ ခန္A
႔ ပ္တာ၀န္ေပးေသာၿပိဳင္ပႀဲြ ကီးၾကပ္သူ၏A ဆံုးA ျဖတ္ကိုခံယူရမည္။

(ဃ)

ရာသီUတုA ေျခA ေနေၾကာင့္ ကစားကြင္းA တြင္းေလ့က်င့္ရန္A ခက္A ခဲရွိပါက သက္ဆိုင္ရာ
ပြတ
ဲ ာ၀န္က်ၿပိဳင္ပႀဲြ ကီးၾကပ္သူမွ ကြင္းA တြင္းသို႔ Walking Shoe ျဖင့္ ေျခခ်ခြင့္ေပးရမည္။
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၁၆။

ေသြးပူေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္း
(က)

ၿပိဳင္ပဲြ၀င္A သင္းမ်ားA ေနျဖင့္

ၿပိဳင္ပဲြကြင္းA တြင္းသတ္မွတ္ထားေသာA ခ်ိန္တြင္

ရာသီUတုA ေပၚ

မူတည္၍ ေသြးပူေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ခြင့္ရွိသည္။
(ခ)

ၿပိဳင္ပဲြကစားေနစU္A တြင္း A သင္းတစ္သင္းမွ ကစားသမား(၆)Uီးႏွင့္ နည္းျပ(၁)Uီးတို႔သည္ ဂိုးေနာက္
ဖက္Eရိယာ(သို႔)

တာ၀န္က်ၿပိဳင္ပႀဲြ ကီးၾကပ္သူမွသတ္မွတ္ေပးသည့္ေ နရာတြင္

ေသြးပူေလ့က်င့္ခန္း

ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ ဂိုးသမားေသြးပူေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္လုိလွ်င္ ေဘာလံုး(၁)လံုး ယူေဆာင္ခြင့္ျပဳမည္။

၁၇။

ေဘာလံုး
ကမာၻ႔ေဘာလံုးA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္(FIFA)၏ေဘာလံုးUပေဒႏွင့္A ညီA သိA မွတ္ျပဳႏုိင္ငံတကာၿပိဳင္ပA
ဲြ ဆင့္A တန္း
သံုးေဘာလံုးကို ၿပိဳင္ပဲြသံုးေဘာလံုးA ျဖစ္A သံုးျပဳမည္။

၁၈။

ၿပိဳင္ပန
ဲြ ည္းစနစ္ဆုိင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္စည္းမ်U္းUပေဒမ်ား
A ႏုိင္ရရွိသည့္A သင္းA ား (၃) မွတ္၊ သေရက်ပါက (၁)မွတ္၊ ႐ံႈးနိမ့္ပါက (၀)မွတ္သတ္မွတ္ေပးမည္။
A မွတ္ေပးၿပိဳင္ပဲြ၏ရလဒ္မ်ားA တုိင္း

ကလပ္A သင္းA ဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္A ား

ေA ာက္ပါနည္းစနစ္

A တုိင္း တြက္ခ်က္သတ္မွတ္ကာ မွတ္တမ္္းတင္မည္။
(က)

A မွတ္ A မ်ား/A နည္းရရွိသည့္A သင္းA လုိက္A ဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း၊

(ခ)

A မွတ္တူေနပါက ဂိုးကြာျခားခ်က္ေရတြက္၍A ဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း၊

(ဂ)

ဂိုးကြာျခားခ်က္တူေနပါက ရဂိုးA နည္း/A မ်ားေရတြက္၍A ဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း၊

(ဃ)

ႏွစ္သင္း(သိမ
ု႔ ဟုတ္)ႏွစ္သင္းထက္ပိုေသာA သင္းမ်ားသည္

A ထက္ေဖာ္ျပပါA ေျခA ေနမ်ား

တြင္ဆက္လက္တူညီေနသည္ဆုိပါက A ဆင့္မ်ားကိုဆံုးျဖတ္ရန္ ေA ာက္ေဖာ္ျပပါစံႏႈန္းမ်ားကို
A စီA စU္A တုိင္းA သံုးျပဳ၍A ဆင့္သတ္မွတ္သြားမည္။
(ဃ-၁) ၎A မွတ္တူႏွစ္သင္း(သို႔)ႏွစ္သင္းထက္ပိုမ်ားေသာA သင္းမ်ား

ထိပ္တုိက္ေတြ႔ဆံုခ့ဲ

သည့္ပဲြတြင္ရသည့္ရမွတ္၊
(ဃ-၂) ၎A မွတ္တူႏွစ္သင္း(သို႔)ႏွစ္သင္းထက္ပိုမ်ားေသာA သင္းမ်ား

ထိပ္တုိက္ေတြ႔ဆံုခ့ဲ

သည့္ပဲြတြင္ သြင္းယူခ့ဲသည့္ ဂိုးကြာျခားခ်က္၊
(ဃ-၃) ၎A မွတ္တူႏွစ္သင္း(သို႔)ႏွစ္သင္းထက္ပိုမ်ားေသာA သင္းမ်ား

ထိပ္တုိက္ေတြ႔ဆံုခ့ဲ

သည့္ပဲြတြင္ သြင္းယူခ့ဲသည့္ သြင္းဂိုးA ေရA တြက္၊
(ဃ-၄) ၎A မွတ္တူႏွစ္သင္း(သို႔)ႏွစ္သင္းထက္ပိုမ်ားေသာA သင္းမ်ား

ထိပ္တုိက္ေတြ႔ဆံုခ့ဲ

ၾကရာတြင္ A ေ၀းကြင္းတြင္သြင္းယူခ့ေ
ဲ သာသြင္းဂိုးA ေရA တြက္၊
(င)

A မွတ္ေပးဇယားထိပ္ဆံုးတြင္ ရပ္တည္ေနေသာ A သင္းႏွစ္သင္းမွာ A ထက္ပါA ခ်က္မ်ားပါ
ဆက္လက္တူညီေနမည္ဆုိပါက

ေနာက္ဆံုးဗုိလ္လုပဲြကိုယွU္ၿပိဳင္ကစားရမည္ျဖစ္သည္။

ဆံုးတြင္

A သင္းႏွစ္သင္းထက္ပိုပါက

A မွတ္တူညီေနေသာ

၎A သင္းမ်ားကို

ထိပ္

လိဂ္ပံုစံ

ျပန္လည္ ကစားခုိင္းမည္ျဖစ္သည္။ A ဆိုပါလိဂ္ကို ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပဲြ က်င္းပေရး
ဌာနမွ ေဘာလံုးရာသီ၏ ေနာက္ဆံုးပြဲကစားၿပီး (၃)ရက္A တြင္းျပန္လည္ဆံုးျဖတ္ေပးမည္။
(စ)

A ကယ္၍ ရာသီၿပီးဆံုးရန္ ပြစ
ဲ U္တစ္ပဲြA လိုA ထိ ခ်န္ပီယံျဖစ္ႏိုင္ေသာ A သင္း(၂)သင္းထက္
ပိုေနျခင္း (သိမ
ု႔ ဟုတ္) တန္းဆင္းဇုန္ထဲတြင္ A သင္း(၃)သင္းထက္ပိုၿပီး Tie ျဖစ္ေနပါက
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A ဆိုပါA သင္းမ်ားကစားရမည့္

လိဂ္ေနာက္ဆံုးပြစ
ဲ U္A ား

တစ္ရက္တည္းတစ္ခ်ိန္တည္း

ကစားေရးA တြက္ MNL ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေရးဌာနမွ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ႏိုင္ၿပီး၊ သက္ဆိုင္ရာ
A သင္းမ်ားသို႔ A နည္းဆံုး (၄)ရက္ ႀကိဳတင္A ေၾကာင္းၾကားရပါမည္။

၁၉။

ၿပိဳင္ပဲြရပ္ဆုိင္းျခင္း
ၿပိဳင္ပဲြကစားေနစU္A တြင္း ကြင္းလယ္ဒိုင္လူႀကီးမွ ကစားကြင္းႀကံ႕ခုိင္မႈA ေျခA ေန၊ ရာသီUတုဆုိး႐ြားမႈ
A ေျခA ေန၊

မီးA လင္းA ေရာင္ေလ်ာ့နည္းမႈA ေျခA ေန၊

ပရိသတ္မ်ားကြင္းA တြင္း

၀င္ေရာက္မႈ

A ေျခA ေန၊ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ကိစၥA ေျခA ေနတုိ႔ေၾကာင့္ တာ၀န္က်ၿပိဳင္ပႀဲြ ကီးၾကပ္သူA ေနျဖင့္ ၿပိဳင္ပဲြ
A ား ရပ္ဆုိင္းႏုိင္သည္။
ထိုက့သ
ဲ ို႔ ၿပိဳင္ပA
ဲြ ားရပ္ဆုိင္းၿပီးေနာက္ေA ာက္ေဖာ္ျပပါA တုိင္းေဆာင္႐ြက္ရမည္(က)

ၿပိဳင္ပဲြရပ္လွ်ပ္ရပ္ျခင္းရပ္နားခ်ိန္A ားမိနစ္(၃၀)ရပ္နားရန္ႏွင့္
A ေျခA ေနရွိလာပါက

ဒိုင္လူႀကီး၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္

A ကယ္၍

ပြျဲ ပန္စႏိုင္ေသာ

သတ္မွတ္ခ်ိန္ထက္ေစာၿပီး

ျပန္လည္

စတင္ႏုိင္သည္။
(ခ)

မိနစ္ ၃၀ ၾကာ ပြဲရပ္နားၿပီးေနာက္၊ A ေျခA ေနA ရ ထပ္မံရပ္နားထားရန္ လိုA ပ္ပါက
ဒိုင္လူႀကီး၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ရပ္နားခ်ိန္မိနစ္(၃၀)ထပ္မံတုိးျမွင့္ ရပ္နားႏုိင္သည္။

(ဂ)

ေဘာလံုးၿပိဳင္ပျဲြ ပန္လည္ကစားႏုိင္ျခင္းမရွိပါက သက္ဆိုင္ရာၿပိဳင္ပႀဲြ ကီးၾကပ္သူက ျမန္မာေနရွင္
နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပဲြ က်င္းပေရးဌာနA ႀကီးA ကဲ(သို႔)ျမန္မ ာေနရွင္နယ္လိဂ္ CEO ထံ A ျမန္ဆံုး
ဆက္သြယ္သတင္းပို႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပက
ဲြ ်င္းပေရးဌာနမွ (၃)နာရီA တြင္း
ၿပိဳင္ပက
ဲြ ာလရွိရလဒ္A တုိင္းသတ္မွတ္ျခင္း (သို႔) A ျခားလုပ္ေဆာင္မည့္A ေျခA ေနတစ္ရပ္ကို
A ျမန္ဆံုးထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးျခင္းျပဳလုပ္ရမည္။

၂၀။

ၿပိဳင္ပA
ဲြ ားပယ္ဖ်က္ျခင္း
ၿပိဳင္ပဲြယွU္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိေသးခင္ကစားကြင္းႀကံ႕ခုိင္မႈA ေျခA ေန၊ရာသီUတုဆုိး႐ြားမႈA ေျခA ေန၊မီးA လင္း
A ေရာင္ေလ်ာ့နည္းမႈA ေျခA ေန၊ ပရိသတ္မ်ားကြင္းA တြင္း၀င္ေရာက္မႈA ေျခA ေန၊ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ
ကိစၥA ေျခA ေနတုိ႔ေၾကာင့္

ၿပိဳင္ပႀဲြ ကီးၾကပ္သူA ေနျဖင့္

ၿပိဳင္ပA
ဲြ ားပယ္ဖ်က္ႏုိင္ၿပီး

ေA ာက္ေ ဖာ္ျပပါ

A တုိင္း ေဆာင္႐ြက္ရမည္(က)

ၿပိဳင္ပမ
ဲြ စတင္မီေႏွာင့္ေႏွးၾကန္ၾ႔ ကာမႈA ား မိနစ္(၃၀)ေပးႏုိင္သည္။

(ခ)

ဒိုင္လူႀကီး၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ A ခ်ိန္လိုA ပ္ပါက ေနာက္ထပ္မိနစ္(၃၀) ထပ္တုိးေပးႏုိင္သည္။

(ဂ)

ေဘာလံုးၿပိဳင္ပA
ဲြ ား ပယ္ဖ်က္ျခင္းA တြက္ ျမန္မာေနရွင္န ယ္လိဂၿ္ ပိဳင္ပက
ဲြ ်င္းပေရးဌာနမွ (၃)
နာရီA တြင္း ဆက္လက္ေဆာင္႐က
ြ ္မည့္ A ေျခA ေနA ား A သင္းမ်ားသို႔ A ေၾကာင္းၾကား
ေပးရမည္။

၂၁။

ၿပိဳင္ပပ
ဲြ ါ၀င္ယွU္ၿပိဳင္ရန္ပ်က္ကက
ြ ္ျခင္းA ေပၚျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း
(က)

ကလပ္A သင္းမ်ားသည္

ျမန္မာေနရွင္န ယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေရးဌာနမွ

ႀကိဳတင္ေၾကာ္ျငာ

သတ္မွတ္က်င္းပေသာ ၿပိဳင္ပA
ဲြ ားလံုးတြင္ပါ၀င္ယွU္ၿပိဳင္ရမည္။
(ခ)

ကလပ္A သင္းတစ္သင္းသည္ A ားကစားကြင္းA တြင္းသို႔၀င္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ၿပိဳင္ပဲြကစားရန္
ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ (သို႔) လာေရာက္ယွU္ၿပိဳင္မကစားျခင္း၊ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပက
ဲြ ်င္းပေရး
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A သင္းမွၿပိဳင္ပြဲ

ဆက္လက္ကစားရန္

ထြက္ခြာျခင္းတုိ႔ကိုျပဳလုပ္ပါက

ျငင္းဆန္ျခင္း(သိမ
ု႔ ဟုတ္)

A ဆုိပါ

ပြမ
ဲ ၿပီးခင္

ကလပ္A သင္းA ေနျဖင့္

ကြင္းA တြင္းမွ

ေA ာက္ေဖာ္ျပပါA တိုင္း

A ေရးယူမႈခံရမည္ (ခ-၁)

ဆက္လက္ယွU္ၿပိဳင္ကစားျခင္း မျပဳဘဲ ကစားကြင္းA တြင္းမွ ထြက္ခြာပါက ထိုပစ
ဲြ U္၏
A ႏိုင္/A ရံႈးA ျဖစ္ တစ္ဖက္A သင္းA ား (၃)ဂိုး(၀)ဂိုးျဖင့္ A ႏိုင္(၃)မွတ္ သတ္မွတ္
မည္။ A ကယ္၍ ဆက္လက္ယွU္ၿပိဳင္ကစားျခင္းမျပဳဘဲ ကြင္းA တြင္းမွ ထြက္ခြာခ်ိန္၌
တစ္ဖက္A သင္း၏ဂိုးရလဒ္သည္

(၃)ဂိုးထက္ပိုမ်ားေနပါက

ပြဲရပ္ဆိုင္းခ်ိန္

ရလဒ္

A တိုင္း A တည္ျပဳမည္။
(ခ-၂)

လိုA ပ္ပါက မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းA ားပယ္ဖ်က္ၿပီး ၿပိဳင္ပမ
ဲြ ွထုတ္ပယ္ျခင္းခံရမည္။

(ခ-၃)

တစ္ဖက္ကလပ္A သင္းမ်ား၊

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္၏စပြန္ဆာမ်ား၊

ထုတ္လႊင့္ျပသသည့္ပြျဲ ဖစ္ပါက

႐ုပ္/သံေၾကာ္ျငာရွင္မ်ားA တြက္

တုိက္႐ိုက္

ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈမ်ား

A တြက္ ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ရမည္။ A ဆုိပါ ေပးေဆာင္ရမည့္ဒဏ္ေၾကးကို ျမန္မာ
ေနရွင္နယ္လိဂ္ေကာ္မတီမွ သတ္မွတ္မည္။
(ခ-၄)

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ေကာ္မတီမွ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားA ေပၚမူတည္၍ ျပစ္ဒဏ္ကိုတုိး
ျမွင့္ႏုိင္သည္။

(ခ-၅)

တိုက္ရိုက္ဒဏ္ေငြက်ပ္(၁၅)သိန္း ခ်မွတ္ခံရမည့္A ျပင္ ျမန္မာႏို္င္ငံေဘာလံုးA ဖြဲ႕ခ်ဳပ္
စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ၏ A ေရးယူA ျပစ္ေပးမႈကိုပါ ခံရမည္။

(ခ-၆)

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ေကာ္မတီ၏

A တည္ျပဳခ်က္ျဖင့္

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပဲြ

က်င္းပေရးဌာနမွ ေပးA ပ္ထားေသာဆုေၾကးမ်ား၊ ဆုတံဆိပ္မ်ားကိုျပန္လည္႐ုပ္သိမ္း
ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္သည္။
(ခ-၇)

ျမန္မာႏုိင္ငံေဘာလံုးA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီမွ A ျခားA ေရးယူ
ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။

သို႔ေသာ္

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ေကာ္မတီ၏

ဆံုးျဖတ္ခ်က္သာ ေနာက္ဆံုးA တည္ျဖစ္သည္။
(ဂ)

ေဘာလံုးရာသီမကုန္မီ A မွတ္ေပးၿပိဳင္ပမ
ဲြ ွ A ေၾကာင္းA မ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ႏႈတ္ထြက္ျခင္း၊ မွတ္ပံု
တင္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ခံရျခင္းစသည္တို႔ ေပၚေပါက္ခ့ပ
ဲ ါက ယင္းေဘာလံုးရာသီA တြင္း ၄င္း
A သင္း

ယွU္ၿပိဳင္ကစားခဲ့သည့္ပဲြရ လဒ္မ်ားႏွင့္

ယွU္ၿပိဳင္ကစားရန္ရွိသည့္

ပြစ
ဲ U္္A ားလံုးကို

ပယ္ဖ်က္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔A ျပင္ A သင္းမ်ားရရန္ရွိသည့္ ေထာက္ပံ့ေၾကး (Subsidy)
ကိုလည္း ထုတ္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။
(ဃ)

ၿပိဳင္ပဲြကစားခ်ိန္A တြင္း ကြင္းA တြင္းမွထြက္ခာြ ရန္ ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္ရွိစာြ တိုက္တန
ြ ္းျခင္း၊ A ားေပး
ျခင္းျပဳသည့္မည္သူမဆို ဒဏ္ေၾကးေငြက်ပ္ သံုးသိန္း(၃၀၀၀၀၀ိ/) ႏွင့္ A နည္းဆံုးတစ္ႏွစ္
ထုတ္ပယ္ျခင္းခံရမည္။ ထိျု႔ ပင္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပက
ဲြ ်င္းပေရးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုး
A ဖြဲ႕ခ်ဳပ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ၏

ထိေရာက္စာြ A ေရးယူ

A ျပစ္ေပးျခင္းကို

ခံယူရမည္ျဖစ္သည္။

၂၂။

A မွတ္ေပးၿပိဳင္ပဲြခ်န္ပီယံဆု
က။

ေဘာလံုးရာသီကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင္ A မွတ္ေပးဇယားထိပ္ဆံုး၌

ရပ္တည္ေနေသာA သင္းကို A မွတ္ေပး

ၿပိဳင္ပဲြ ခ်န္ပီယံA သင္းA ျဖစ္ သတ္မွတ္မည္။
15
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ခ။

MNL- I လိဂ္A မွတ္ေပးၿပိဳင္ပဲြခ်န္ပီယံA သင္းA ား ခ်န္ပီယံဆုဖလား၊ ေရႊတံဆိပ္ဆျဲြ ပား(၄၀)ခု ႏွင့္
ဆုေၾကးေငြ ခ်ီးျမွင့္မည္။

ဂ။

MNL- I လိဂ္A မွတ္ေပးၿပိဳင္ပတ
ဲြ ြင္ ဒုတိယရရွိသည့္A သင္းA ား ဒုတိယေငြတံဆိပ္ဆုဆျဲြ ပား(၄၀)ခု ႏွင့္
ဆုေၾကးေငြခ်ီးျမွင့္မည္။

ဃ။

MNL- I လိဂ္A မွတ္ေပးၿပိဳင္ပတ
ဲြ ြင္ တတိယရရွိသည့္A သင္းA ား တတိယေၾကးတံဆိပ္ဆုဆြျဲ ပား(၄၀)ခု
ႏွင့္ ဆုေၾကးေငြ ခ်ီးျမွင့္မည္။

င။

MNL-

II

လိဂ္A မွတ္ေပးၿပိဳင္ပမ
ဲြ ွ

ခ်န္ပီယံA ား

ခ်န္ပီယံဆုဖလား၊

ေရႊတံဆိပ္ဆျဲြ ပား

(၄၀)ခုႏွင့္

ဆုေၾကးေငြ ခ်ီးျမွင့္မည္။
စ။

MNL- II လိဂ္A မွတ္ေပးၿပိဳင္ပဲြတြင္ ဒုတိယရရွိသည့္A သင္းA ား ဒုတိယေငြတံဆိပ္ဆုဆျဲြ ပား(၄၀)ခု ႏွင့္
ဆုေၾကးေငြ ခ်ီးျမွင့္မည္။

ဆ။

MNL- IIလိဂ္A မွတ္ေပးၿပိဳင္ပတ
ဲြ ြင္ တတိယရရွိသည့္A သင္းA ား တတိယေၾကးတံဆိပ္ဆုဆြျဲ ပား(၄၀)ခု
ႏွင့္ဆုေၾကးေငြ ခ်ီးျမွင့္မည္။

ဇ။

ၿပိဳင္ပဲြတစ္ေလွ်ာက္A သန္႔ရွင္းဆံုးဆုရရွိသည့္A သင္းA ား ဆုဖလားခ်ီးျမွင့္မ ည္။

စ်။

ၿပိဳင္ပဲြတစ္ေလွ်ာက္ A ေကာင္းဆံုးေဘာလံုးသမားဆုႏွင့္ ဂိုးA မ်ားဆံုးသြင္းသူဆုရရွိသူမ်ားA ား ရာသီ
ကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင္

ဆုေၾကးမ်ားခ်ီးျမွင့္သာြ းမည္။

A ဆုိပါ

ဆုေၾကးပမာဏကို

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္

ေကာ္မတီမွA တည္ျပဳ သတ္မွတ္ေပးသြားမည္။

၂၃။

တန္းဆင္းျခင္း/တန္းတက္ျခင္း
က။

ေဘာလံုးရာသီကုန္ဆံုးသြားခ်ိန္တြင္ MNL- I လိဂ္A မွတ္ေပးၿပိဳင္ပဲြ၏ A မွတ္ေပးဇယားေA ာက္ဆံုး၌
ရပ္တည္ေနေသာ ကလပ္A သင္း(၂)သင္းမွာ ေနာက္ေဘာလံုးရာသီသစ္တြင္ MNL – II လိဂ္A မွတ္ေပး
ၿပိဳင္ပဲြသို႔ တန္းဆင္းကစားရမည္ ျဖစ္သည္။

ခ။

ထုိ႔A တူ MNL – II လိဂ္ A မွတ္ေပးၿပိဳင္ပဲြA မွတ္ေပးဇယားထိပ္ဆံုး၌ ရပ္တည္ေနေသာA သင္းႏွစ္သင္း
မွာလည္း ေနာက္ေဘာလံုးရာသီသစ္တြင္ MNL – I လိဂ္A မွတ္ေပးၿပိဳင္ပဲသ
ြ ို႔ တန္းတက္ကစားရမည္
ျဖစ္သည္။ (A ကယ္၍ ခ်န္ပီယံA သင္းမွာA ေၾကာင္းA မ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ၿပိဳင္ပမ
ဲြ ွ ႏွဳတ္ထြက္ရျခင္းမ်ိဳးရွိလာပါ
က

တန္းတက္(၂)သင္းေနရာA တြက္

ခ်န္ပီယံA သင္းႏွင့္ဒုတိယရေသာA သင္းမ်ားA စား

ဒုတိယရ

ေသာA သင္းႏွင့္တတိယရေသာA သင္းက တန္းတက္ခြင့္ရရွိပါမည္။)
ဂ။

ထူးျခားျဖစ္စU္မ်ား ေပၚေပါက္လာပါက ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ေကာ္မတီက စU္းစားသံုးသပ္ဆံုးျဖတ္ၿပီး
ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ေကာ္မတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သာA တည္ျဖစ္သည္။

၂၄။

A မွတ္ေပးၿပိဳင္ပပ
ဲြ စ
ဲြ U္ဇယား
က။

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေရးဌာနမွေရးဆြဲထုတ္ျပန္ေပးေသာ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္
ျပကၡဒိန္A တုိင္း ၿပိဳင္ပမ
ဲြ ်ားကိုက်င္းပသြားမည္။

ခ။

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေရးဌာနသည္A မွတ္ေပးပြစ
ဲ U္ က်င္းပမည့္ေန႔ရက္၊ A ခ်ိန္ ႏွင့္ ၿပိဳင္ပဲြ
က်င္းပမည့္ကြင္းမ်ားကို

A ေျခA ေနA ခိ်န္A ခါA ရ

လိုA ပ္သလုိေျပာင္းလဲႏုိင္သည့္

A ခြင့္A ာဏာ

ရွိသည္။ A ဆိုပါA ခြင့္A ာဏာA ားမက်င့္သံုးမီွတြင္ လိုA ပ္ပါက ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေရး
ဌာန
16

တာ၀န္ရွိသူမ်ားA ေနျဖင့္

ေျပာင္းေရႊ႕မည့္ပစ
ဲြ U္တြင္ယွU္ၿပိဳင္ကစားသည့္ကလပ္A သင္းမ်ားႏွင့္

ႀကိဳတင္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သလို A ဆုိပါကလပ္A သင္းမ်ားမွတင္ျပလာေသာA ခ်က္မ်ား၊ A ဆိုပါ ပြစ
ဲ U္
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ေျပာင္းေရႊ႕မႈေၾကာင့္ A က်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုခံရမည့္ ကလပ္A သင္းမ်ားမွ တင္ျပလာေသာ A ခ်က္မ်ား
ႏွင့္ A ေျခA ေနမ်ားကိုထည့္သြင္းစU္းစားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ပြစ
ဲ U္ေရးဆြျဲ ခင္း၊ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္
ျခင္းႏွင့္ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပက
ဲြ ်င္းပေရးဌာန၏ ဆံုးျဖတ္
ခ်က္သာ A တည္ျဖစ္သည္။

၂၅။

A ျခားပြစ
ဲ U္မ်ားယွU္ၿပိဳင္ကစားျခင္း
ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ကလပ္A သင္းမ်ားသည္ေA ာက္ပါA ခ်က္မ်ားကိုေလးစားလုိက္နာရမည္(က)

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ကလပ္A သင္းတစ္သင္းသည္

A မွတ္ေပးပြစ
ဲ U္ကိုထိ

ခိုက္ေစႏုိင္သည့္ ေျခစမ္းပြမ
ဲ ်ားကို ေဘာလံုးရာသီA တြင္းယွU္ၿပိဳင္ကစားျခင္း မျပဳရပါ။
ေဘာလံုးရာသီA တြင္း ေျခစမ္းပြမ
ဲ ်ား ယွU္ၿပိဳင္ကစားလိုပါက ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္
ၿပိဳင္ပဲြ က်င္းပေရးဌာနသို႔ တရား၀င္စာျဖင့္ ႀကိဳတင္A ေၾကာင္းၾကားရမည္။
(ခ)

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ ကလပ္A သင္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေဘာလံုးA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္
ႏွင့္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္တိုမ
႔ ွ တရား၀င္ခြင့္ျပဳေသာ ၿပိဳင္ပမ
ဲြ ်ားမွလဲြ၍ A ျခားေသာ
ၿပိဳင္ပမ
ဲြ ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ယွU္ၿပိဳင္ကစားျခင္းမျပဳရ။

(ဂ)

ထိုသို႔ယွU္ၿပိဳင္ကစားသည္ဟု စစ္ေဆးေတြ႔ရွိပါက ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ေကာ္မတီ၏
A ျပစ္ေပးA ေရးယူျခင္းကို ခံယူရမည္။

၂၆။

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ပစ
ဲြ U္ေရႊ႕ဆုိင္းျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း
(က)

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ပစ
ဲြ U္မ်ားA ား

ကြင္းလယ္ဒိုင္လူႀကီးမွ

ကစားကြင္းႀကံ႕ခုိင္မႈA ေျခA ေန၊

ရာသီUတုဆုိး႐ြားမႈA ေျခA ေန၊ မီးA လင္းA ေရာင္ေလ်ာ့နည္းမႈA ေျခA ေန၊ ပရိသတ္မ်ားကြင္း
A တြင္း ၀င္ေရာက္မႈA ေျခA ေန၊ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာကိစၥA ေျခA ေနတိမ
ု႔ ွ လ ၍
ဲြ
ပယ္ဖ်က္ျခင္း/
ပြဲေရႊ႕ျခင္း မျပဳလုပ္ရ ဘဲယွU္ၿပိဳင္ကစားရမည္။

A ထက္ပါA ေျခA ေနမ်ားေၾကာင့္

ပြစ
ဲ U္A ား

ပယ္ဖ်က္ျခင္း/ပြဲေရႊ႕ျခင္းျပဳလုပ္ပါကလည္း ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပက
ဲြ ်င္းပေရးဌာနA ေနျဖင့္
A ျခားလုပ္ေဆာင္မည့္ A ေျခA ေနတစ္ရပ္ကို ပြစ
ဲ U္ယွU္ၿပိဳင္ကစားရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ
ေန႔ရက္ A ၿပီးေနာက္ (၂)ရက္ေနာက္ဆံုးထား၍ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးမည္။
(ခ)

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပဲြ၀င္

ကလပ္A သင္းတစ္သင္းသည္

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပဲြ

က်င္းပေရးဌာန၏ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိပဲ ပြစ
ဲ U္တစ္ပဲြကို ၀င္ေရာက္ ယွU္ၿပိဳင္ ကစားရန္
ပ်က္ကြက္ပါက
ဌာန၏

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ေကာ္မတီႏွင့္

A ေရးယူမႈကိုေသာ္လည္းေကာင္း(သို႔)

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပက
ဲြ ်င္းပေရး

ျမန္မာႏုိင္ငံေဘာလံုးA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊

စည္းကမ္း

ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ၏ A ေရးယူမႈကိုေသာ္လည္းေကာင္း(သို႔) A ဆုိပါ A ဖြဲ႔A စည္းႏွစ္ခု
စလံုး၏ A ေရးယူမႈကိုေသာ္လည္းေကာင္းခံယူရမည္။

၂၇။

A င္A ားျပည့္A သင္းျဖင့္ယွU္ၿပိဳင္ျခင္း
(က)

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ ကလပ္A သင္းA ားလံုးသည္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ပစ
ဲြ U္တုိင္းကို
A င္A ားျပည့္A သင္း (Full Strength Team)A ား ပြဲထုတ္ယွU္ၿပိဳင္ကစားရမည္။

(ခ)

ထုိသို႔ကစားရန္ပ်က္ကြက္ပါက

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပက
ဲြ ်င္းပေရးဌာန၏

A ေရးယူမႈကို

ေသာ္လည္းေကာင္း(သို႔) ျမန္မာႏုိင္ငံေဘာလံုးA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ၏
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A ေရးယူမႈကိုေသာ္လည္းေကာင္း (သို႔) A ဆုိပါA ဖြA
ဲ႔ စည္းႏွစ္ခုလံုး၏ A ေရးယူမႈကိုေသာ္
လည္းေကာင္း ခံယူရမည္။
(ဂ)

ၿပိဳင္ပဲြ မကစားမီလူစာရင္း (Starting List) ေပးပို႔ရာတြင္ A င္A ားျပည့္ကစားသမားစာရင္းႏွင့္
ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၿပိဳင္ပဲြယွU္ၿပိဳင္ကစားေနစU္A တြင္း ေဘာလံုးA သင္းတစ္သင္းတြင္ (၇)Uီး
ထက္ေလွ်ာ့န ည္းပါက ၿပိဳင္ပဲြကို ရပ္ဆိုင္းရမည့္A ျပင္ A ဆိုပါ A သင္းA ား (၃)မွတ္ေလွ်ာ့ႏွင့္
ဒါဏ္ေၾကး(၅)သိန္းေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး လိုA ပ္ပါက စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီမွ
A ေရးယူျခင္းကို ခံယူရမည္။

၂၈။

ၿပိဳင္ပယ
ဲြ ွU္ၿပိဳင္မည့္ကစားသမားစာရင္းႏွင့္လိုA ပ္ေသာA ခ်က္A လက္မ်ားတင္ျပျခင္း
၁။

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပဲြ၀င္

ကလပ္A သင္းမ်ားသည္

ေA ာက္ပါA ခ်က္မ ်ားကို

ေလးစားလုိက္နာ

ေဆာင္ရြက္ရမည္(က)

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ကလပ္A သင္းမ်ားသည္

မိမိတို႔၏ပြစ
ဲ U္ယွU္ၿပိဳင္ကစား

မည့္ေန႔ရက္၏ ပြစ
ဲ U္ယွU္ၿပိဳင္ကစားရန္ သတ္မွတ္ထားခ်ိန္မတိုင္မီ (၅) နာရီထက္
ေနာက္မက်ဘဲ

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပက
ဲြ ်င္းပေရးဌာနသို႔လည္းေကာင္း

(သို႔)

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေရးဌာနမွ ေစလႊတ္ေသာ ၿပိဳင္ပႀဲြ ကီးၾကပ္သူထံသို႔
ေသာ္လည္းေကာင္း ေA ာက္ပါA ခ်က္A လက္မ်ားကိုတင္ျပရမည္(က-၁) A မွတ္ေပးၿပိဳင္ပပ
ဲြ စ
ဲြ U္တြင္

၀င္ေရာက္ယွU္ၿပိဳင္ကစားမည့္

ကစားသမား

(၁၈)Uီး (A ရန္ကစားသမားမ်ားပါA ပါA ၀င္)၏နာမည္A ျပည့္A စံုႏွင့္၎တုိ႔
၀တ္ဆင္ကစားမည့္ A က်ႌေက်ာနံပါတ္မ်ား၊
(က-၂) ဂိုးသမားA ပါA ၀င္ကစားသမားမ်ား

၀တ္ဆင္ကစားမည့္

၀တ္စံုA ေရာင္

မ်ား၊ (A ဆုိပါ၀တ္စံုA ေရာင္မ်ားမွာ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပက
ဲြ ်င္းပေရး
ဌာနသို႔ေဘာလံုးရာသီ မစတင္မီွ မွတ္ပံုတင္သြင္းထားေသာ ၀တ္စံုA ေရာင္
မ်ားသာ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး A ဆိုပါပြစ
ဲ U္မတုိင္မီတြင္ က်င္းပေသာ A သင္း
A ုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား A စည္းA ေ၀း(Manager Meeting)၌ A တည္ျပဳ သတ္မွတ္
ထားေသာ A ေရာင္A တုိင္းသာျဖစ္ရမည္။)
(က-၃) ပြစ
ဲ U္A တြင္းA ရန္ထုိင္ခံုတြင္ထုိင္မည့္တာ၀န္ရွိသူ(၇)Uီး၏ A မည္ႏွင့္ရာထူး
A ဆင့္မ်ားသည္

A ပိုဒ္(၄-က)A ရ

A မည္စာရင္းမွတ္ပံုတင္ထားသူသာ

ျဖစ္ရမည္။
(ခ)

ထိုသျို႔ ပဳလုပ္ရန္ပထမA ႀကိမ္ပ်က္ကြက္ပါကဒဏ္ေၾကးေငြက်ပ္တစ္သိန္း(၁၀၀,၀၀၀ိ/-)
ဒုတိယA ႀကိမ္ပ်က္ကြက္ပါက ဒဏ္ေၾကးေငြက်ပ္ႏွစ္သိန္း(၂၀၀,၀၀၀ိ/-)၊ တတိယA
ႀကိမ္ပ်က္ကြက္ပါက ဒဏ္ေၾကးေငြေလးသိန္း(၄၀၀,၀၀၀ိ/-)ေပးေဆာင္ရ မည္ျဖစ္ၿပီး(၃)
ႀကိမ္ထက္ပိုမိုပ်က္ကက
ြ ္ပါကျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ေကာ္မတီ (သို႔) ျမန္မာေနရွင္နယ္
လိဂ္ ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေရးဌာန၏ A ေရးယူA ျပစ္ေပးျခင္းကိုခံရမည္။

(ဂ)

တင္ျပထားေသာပြဲထြက္ကစားသမား(၁၁)Uီးစာရင္းမွ
ပြမ
ဲ ကစားမီတြင္

ကစားသမားတစ္UီးUီးသည္

ေသြးပူေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ရ င္းျဖစ္ေစ၊

A ေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္

ျဖစ္ေစ ဒဏ္ရာရရွိသြားၿပီး ကြင္းလယ္ဒိုင္လူႀကီး (သို႔) ၿပိဳင္ပႀဲြ ကီးၾကပ္A ေနျဖင့္လည္း
A ဆုိပါ ကစားသမားသည္ ၿပိဳင္ပဲြယွU္ၿပိဳင္ကစားရန္မ ျဖစ္ႏုိင္ဟုယူဆပါက ယင္းကစား
18

သမားA ား

ပထမကစားသမား(၁၁)Uီးစာရင္းမွ

For The League, For The Nation

A ရန္ကစားသမားစာရင္း

သို႔

Last Updated ; 21 December 2017

MNL Competition Regulations 2018

ေျပာင္းလဲခြင့္

ရွိေသာ္လည္း

ယင္းကစားသမားA ား

ပြဲခ်ိန္A တြင္း

လူစားလဲခြင့္

ရွိေသာ ကစားသမားစာရင္းA ျဖစ္ သတ္မွတ္မည္မဟုတ္ပဲ က်န္A ရန္ကစားသမား
(၆)Uီး A နက္မွသာ လဲလွယ္ႏုိင္သည္။
A ရန္ကစားသမား(၇)Uီးစာရင္းမွလည္း

တစ္UီးUီးသည္

ပြမ
ဲ ကစားမီတင
ြ ္

ေသြးပူ

ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ရင္းျဖစ္ေစ၊ A ေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ဒဏ္ရာရရွိသြားၿပီး
ကြင္းလယ္ဒိုင္လူႀကီး

(သို႔)

ၿပိဳင္ပႀဲြ ကီးၾကပ္A ေနျဖင့္

A ဆုိပါ

ကစားသမားသည္

ၿပိဳင္ပဲြယွU္ၿပိဳင္ကစားရန္မျဖစ္ႏုိင္ဟုယူဆပါက ၄င္းကစားသမားေနရာA တြက္ ထပ္မံ
A စားထိုးလဲလွယ္ခြင့္မျပဳပါ။ သို႔ေသာ္ ကစားသမားသည္ A ရန္ကစားသမားထိုင္ခံု
တြင္ရွိေနရမည္ျဖစ္ၿပီး A သင္းA ေနျဖင့္၄င္းကစားသမားကို ပြဲခ်ိန္တင
ြ ္ လူစားသြင္း
ကစားခြင့္မရွိေတာ့ပဲ က်န္A ရန္ကစားသမား(၆)Uီးထဲမွသာ လူစားလဲခင
ြ ့္ရွိပါသည္။
(ဃ)

ကလပ္A သင္းမွ

ပြဲကစားရန္ႀကိဳတင္

တင္ျပထားေသာ

ကစားသမားစာရင္းတြင္

မပါ၀င္ေသာ ကစားသမားမ်ားA ေနျဖင့္ ၿပိဳင္ပဲြကစားသည့္ ကြင္းA တြင္း ၀င္ေရာက္ခြင့္
မရွိပါ။
(င)

ၿပိဳင္ပဲြ မကစားမီ လူစာရင္း(Starting List) ေပးပို႔ရာတြင္ A င္A ားျပည့္ ကစားသမား
စာရင္းျဖင့္ ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၿပိဳင္ပစ
ဲြ တင္မကစားမီ ေဘာလံုးA သင္းတစ္သင္းတြင္
(၇)Uီးထက္ေလ်ာ့နည္းပါက ၿပိဳင္ပစ
ဲြ တင္ကစားျခင္းမျပဳပဲ A ဆိုပါ A သင္းA ား (၃)ဂိုး
(၃)မွတ္ A ရံႈးရလဒ္သတ္မွတ္ေပးၿပီး ဒဏ္ေၾကးေငြက်ပ္ငါးသိန္း(၅၀၀,၀၀၀) ခ်မွတ္
A ေရးယူျခင္းခံရမည္။

A ကယ္၍

ၿပိဳင္ပဲြယွU္ၿပိဳင္ကစားေနစU္A တြင္း

ေဘာလံုး

A သင္းတစ္သင္းတြင္ (၇)Uီးထက္ေလ်ာ့နည္းပါက ၿပိဳင္ပဲြကို (FIFA Uပေဒႏွင့္A ညီ)
ရပ္ဆိုင္းရမည္။ A ဆိုပါၿပိဳင္ပဲြရလဒ္A ပါA ၀င္ လိုA ပ္သည့္A ေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း
မ်ားကို ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေရးေကာ္မတီမွ တာ၀န္ယူဆံုးျဖတ္ေ ဆာင္ရက
ြ ္ရမည္။
၂။

ၿပိဳင္ပဲြယွU္ၿပိဳင္ကစားမည့္ကလပ္A သင္းမ်ားသည္

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပက
ဲြ ်င္းပေရးဌာနမွ

သတ္

မွတ္ထားေသာ ၿပိဳင္ပစ
ဲြ တင္ခ်ိန္ (Kick-off Time)ကို ေလးစားရမည္ျဖစ္ၿပီး ၿပိဳင္ပစ
ဲြ တင္ခ်ိန္ကိုလည္း
ေကာင္း၊

ဒုတိယပိုင္းျပန္လည္စတင္ခ်ိန္ကိုလည္းေကာင္း

ေနာက္က်ေA ာင္ျပဳလုပ္ပါက

တုိက္႐ိုက္

ဒဏ္ေၾကးေငြ က်ပ္ငါးသိန္း(၅၀၀,၀၀၀ိ/-)ေပးေဆာင္ရ မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေရး
ဌာန၏ လိုA ပ္သလို ဆက္လက္A ေရးယူမႈကိုလည္းခံယူရမည္။
၃။

ကစားသမားမ်ားသည္ ကြင္းA တြင္း၀င္ေရာက္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ၿပိဳင္ပဲြယွU္ၿပိဳင္ကစားA ၿပီး
A တြင္းမွ

ထြက္ခြာရာတြင္လည္းေကာင္းတာ၀န္က်ၿပိဳင္ပႀဲြ ကီးၾကပ္သူ၏

ကြင္း

ညႊန္ၾကားမႈA တုိင္းလုိက္နာ

ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၂၉။

ၿပိဳင္ပတ
ဲြ ြင္ကစားသမားမ်ား၀တ္ဆင္မည့္၀တ္စံု
ေဘာလံုးရာသီတစ္ခုမစတင္မီ၊ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပက
ဲြ ်င္းပေရးဌာနမွ သတ္မွတ္ထားေသာရက္
A တြင္း ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ကလပ္A သင္းမ်ားသည္(က)

ကလပ္A သင္း၀တ္ဆင္ကစားမည့္ A ိမ္ကြင္း၀တ္စံု ႏွင့္ A ေ၀းကြင္း၀တ္စံုA ေရာင္ႏွင့္ဒီဇုိင္းပံု၊
(တတိယ၀တ္စံုရွိပါက A ဆုိပါ တတိယ၀တ္စံု၏A ေရာင္ႏွင့္ ဒီဇုိင္းပံု)။ ဒီဇုိင္းပံုတင္ျပရာတြင္
ေရာင္စံုဓါတ္ပံုႏွင့္ တင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး A သင္း၏စပြန္ဆာတံဆိပ္(ရွိပါက) တပ္ဆင္ထားပံုကိုပါ
တင္ျပ ေပးရမည္။
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(ခ)

ကစားသမားမ်ား၏A မည္ႏွင့္ ၎တို႔၀တ္ဆင္ကစားမည့္ ေက်ာနံပါတ္မ်ားကို မွတ္ပံုတင္သြင္း
ရမည္။

၃၀။

A ိမ္ကြင္း၊ A ေ၀းကြင္း၀တ္စံု
(က)

ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ကလပ္A သင္းမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏A ိမ္ကြင္း၊A ေ၀းကြင္း၀တ္စံုမ်ားကို မျဖစ္မေန ထားရွိ
ရမည္။ တတိယ၀တ္စံုကိုထားရွိမည္ဆုိပါကလည္း ခြင့္ျပဳမည္။

(ခ)

ၿပိဳင္ပဲြ၀င္A သင္းမ်ားသည္ ပြစ
ဲ U္တုိင္းတြင္ မိမိတို႔၏A ိမ္ကြင္း၀တ္စံုကိုUီးစားေပး၀တ္ဆင္ကစား
ရမည္။ သို႔ေသာ္ A ိမ္ကြင္း၀တ္စံုA ေရာင္ခ်င္းတူညီေနပါက (သို႔) တူညီဖယ
ြ ္ရွိသည္ဟုယူဆရ
ပါက (သို႔) တူညီေနသည္ဟု ဒိုင္လူႀကီးက ဆံုးျဖတ္ပါက Eည့္သည္A ျဖစ္ယွU္ၿပိဳင္ကစားသည့္
A သင္းသည္ မိမိA သင္း၏A ေ၀းကြင္း၀တ္စံုကို ၀တ္ဆင္ကစားရမည္ျဖစ္သည္။ A ိမ္ကြင္း၊
A ေ၀းကြင္း၀တ္စံုသတ္မွတ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

A ျငင္းပြားေနပါက

A သင္းA ုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား

A စည္းA ေ၀းတြင္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပက
ဲြ ်င္းပေရးဌာနတာ၀န္ရွိသူ (သို႔) ၿပိဳင္ပA
ဲြ လိုက္
ခန္A
႔ ပ္တာ၀န္ေပးထားေသာၿပိဳင္ပႀဲြ ကီးၾကပ္သူ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္သာ A တည္ ျဖစ္သည္။
(ဂ)

ဂိုးသမား၀တ္ဆင္ကစားမည့္ A က်ႌႏွင့္ေျခA ိတ္တို႔၏ A ေရာင္၊ဒီဇုိင္းသည္ A ျခားကစားသမား
မ်ား ႏွင့္ ဒိုင္လူႀကီးမ်ား၏ A က်ႌ၊ ေျခA ိတ္တႏ
ုိ႔ ွင့္ ကြျဲ ပားမႈရွိရမည္။ ဂိုးသမား၏A က်ႌA ေရာင္
ေရာစပ္မႈသည္ (၃) ေရာင္ထက္ပိုမိုျခင္းမရွိရပါ။

(ဃ)

ကစားသမား၀တ္စံုမ်ားတြင္ ေA ာက္ပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားA တုိင္း နံပါတ္၊ နာမည္၊ A မွတ္တံ
ဆိပ္မ်ား ေရးထိုးတပ္ဆင္ရမည္(ဃ-၁) ေဘာလံုးကန္A က်ႌေနာက္ေက်ာ A လယ္ဗဟိုတည့္တည့္တြင္ ၂၅စင္တီမီတာ (၁၀
လက္မ) ထက္မေသး၊ ၃၅ (၁၄လက္မ) ထက္မႀကီးေသာ နံပါတ္ကို စာလံုးတစ္လံုး
A ထူ (Stroke Width) ၃စင္တီမီတာ ထက္မေသး ၅စင္တီမီတာ ထက္မႀကီး ေသာ
စာလံုးကို သိသာေသာA ေရာင္ျဖင့္ ထင္ရွားစြာ ေရးထုိးတပ္ဆင္ထားရမည္။
(ဃ-၂) ေဘာလံုးကန္A က်ႌေနာက္ေက်ာရွိ နံပါတ္A ေပၚတြင္ ကစားသမား၏နာမည္ (သို႔)
A တုိေကာက္နာမည္ကို A ျမင့္(၅)စင္တီမီတာ ထက္မေသး (၇.၅) စင္တီမီတာ ထက္
မႀကီးေသာ A ရြယ္A စားရွိ နံပါတ္ကို သိသာေသာA ေရာင္ျဖင့္ ထင္ရွားစြာ ေရးထုိး
တပ္ဆင္ထားရမည္။
(ဃ-၃) ေဘာလံုးကန္A A က်ႌေနာက္ေက်ာရွိ

နံပါတ္ေပၚရွိ

ကစားသမားနာမည္

(A တို

ေကာက္နာမည္) ႏွင့္ နံပါတ္၏ A ကြာA ေ၀းသည္ A နည္းဆံုး (၄)စင္တီမီတာ
ရွိရမည္။
(ဃ-၄) ေဘာလံုးကန္ေဘာင္းဘီ၏ ဘယ္ဘက္ေပါင္A ေရွ႕ဘက္တြင္ (၁၀)စင္တီမီတာ ထက္
မေသး၊

(၁၅)

စင္တီမီတာထက္မႀကီးေသာ

နံပါတ္ကို

သိသာေသာA ေရာင္ျဖင့္

ထင္ရွားစြာ ေရးထုိးတပ္ဆင္ထားရမည္။
(ဃ-၅) ေဘာလံုးကန္A က်ႌ၏

ညာဘက္လက္ေမာင္းတြင္

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပဲြ၏

သတ္မွတ္ထုတ္ေပးထားေသာ

A မွတ္တံဆိပ္ (Logo)ကို တပ္ဆင္ထားရမည္။

(ဃ-၆) ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပဲြ၏ A မွတ္တံဆိပ္ (Logo ) တပ္ဆင္ကစားျခင္း မရွိပါက
(သို႔) သတ္မွတ္ေနရာတြင္ တပ္ဆင္ထားျခင္းမရွိပါက တစ္ပြဲလွ်င္ ဒဏ္ေၾကးေငြက်ပ္
ငါးသိန္း

(၅၀၀၀၀၀ိ/-)ေပးေဆာင္ရ မည္။

တစ္ပဲြထက္ပိုပါက

ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုး
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A ဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီသိုတ
႔ င္ျပ၍ A မွတ္ေလ်ာ့ ျပစ္ဒဏ္ခ်
မွတ္ပါမည္။
(ဃ-၇) ကစားသမား၀တ္စံုတြင္ စပြန္ဆာA မွတ္တံဆိပ္ေၾကာ္ျငာ A မ်ားဆံုး( ၇ ) ခုထိတပ္
ဆင္ခြင့္ျပဳသည္။
(ဃ-၈) A က်ႌေရွ႕၀မ္းဗိုက္တြင္ (၃၀×၁၅) စင္တီမီတာထက္မေသး၊ (၃၅×၁၈) စင္တီမီတာ
ထက္မႀကီးေသာ

စပြန္ဆာA မွတ္တံဆိပ္ေရးထုိးတပ္ဆင္ခြင့္ရွိသည္။

A ျခားေသာ

စပြန္ဆာA မွတ္တံဆိပ္မ်ားကို တပ္ဆင္မည္ဆုိပါက ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ေစ်းကြက္
ရွာေဖြေရးဌာန၏ A ႀကံUာဏ္ကိုေတာင္းခံရမည္။

၃၁။

ကစားသမားမ်ား၏ေက်ာနံပါတ္မ်ား
(က)

ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ကလပ္A သင္းတစ္သင္းရွိကစားသမားမ်ား၏
ကြျဲ ပားျခားနားရမည္။

ကစားသမားမ်ား၏

ေက်ာနံပါတ္မ်ားသည္

ေက်ာနံပ ါတ္မ်ားသည္

(၁)မွ

တူညီမႈမရွိဘဲ
(၉၉)

A တြင္း

ေပးႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဂိုးသမားတစ္Uီး၏ ေက်ာနံပါတ္သည္ (၁)ျဖစ္ရ မည္။
(ခ)

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပဲြ၀င္A သင္းမ်ားသည္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ေက်ာနံပါတ္မ်ား A တုိင္း
သာ A မည္စာရင္းေပးပို႔ခ်ိန္တြင္ ေဖာ္ျပေပးရမည္ျဖစ္သလိုၿပဳိင္ပဲြ ယွU္ၿပိဳင္ကစားခ်ိန္တြင္ လည္း
မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ေက်ာနံပါတ္မ်ားA တုိင္းသာ ကစားသမားကို ၀တ္ဆင္ကစားေစရမည္။

(ဂ)

ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ကလပ္A သင္းမ်ားမွ

ကစားသမားမ်ားသည္

ၿပိဳင္ပA
ဲြ စမွA ဆံုးထိတုိင္

မွတ္ပံုတင္

ထားသည့္ ေက်ာနံပါတ္တစ္ခုတည္းကိုသာ ၀တ္ဆင္ကစားရမည္။
(ဃ)

ကစားသမားတစ္Uီး A သင္းမွထြက္သြားခ်ိန္တြင္ ၎၀တ္ဆင္ကစားခဲ့သည့္ ေက်ာနံပါတ္ကုိ
A ျခားကစားသမားတစ္UီးA ားလႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္သည္။

ထုိသို႔လႊဲေျပာင္းေပးေၾကာင္းကိုလည္း

သက္ဆုိင္ရာကလပ္A သင္းမွ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပက
ဲြ ်င္းပေရးဌာနသို႔ တရား၀င္စာျဖင့္
A ေၾကာင္းၾကားရမည္။
(င)

ၿပိဳင္ပဲြ၀င္A သင္းမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏A ိမ္ကြင္း၀တ္စံုႏွင့္ A ေ၀းကြင္း၀တ္စံုမ်ားကို ၿပိဳင္ပဲြယွU္ၿပိဳင္
ကစားမည့္ေန႔ရက္တြင္ မပ်က္မကြက္ တပါတည္းယူေဆာင္လာရမည္။

၃၂။

ဒိုင္လူႀကီးမ်ားခန္A
႔ ပ္တာ၀န္ေပးျခင္း
(က)

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္A မွတ္ေပးၿပိဳင္ပဲြ၏ ပြစ
ဲ U္မ်ားကို တာ၀န္ယူႀကီးၾကပ္ကိုင္တြယ္မည့္ဒိုင္လူႀကီးမ်ားကို
ျမန္မာႏုိင္ငံေဘာလံုးA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဒိုင္လူႀကီးဌာနက တာ၀န္ခ်ထားေပးမည္။

(ခ)

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္A မွတ္ေပးၿပိဳင္ပဲြ၀င္ ကလပ္A သင္းမ်ားသည္မိမိတပ
ုိ႔ စ
ဲြ U္တုိင္းကိုတာ၀န္ယူႀကီးၾကပ္
ကိုင္တြယ္သည့္ဒိုင္လူႀကီးမ်ားကို ႐ိုေသေလးစားစြာဆက္ဆံရမည္။

(ဂ)

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ မည္သည့္ေဘာလံုးၿပိဳင္ပက
ဲြ ိုမဆို ႏိုင္ငံျခားသားဒိုင္လူႀကီးမ်ား
ငွားရမ္းေခၚယူျခင္းမျပဳပါ။

၃၃။

ၿပိဳင္ပA
ဲြ တြင္း A ၀ါကဒ္၊ A နီကဒ္ျပသျခင္းႏွင့္ A ေရးယူA ျပစ္ေပးျခင္း
က။

ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ကလပ္A သင္းမွ ကစားသမားတစ္Uီးသည္ ပြစ
ဲ U္တစ္ပဲြ၌ A ၀ါကဒ္ျပားျပသခံရၿပီး ေနာက္ပစ
ဲြ U္
တစ္ခုခုတြင္ A ၀ါကဒ္ထပ္မံျပသခံရကာ စုစုေပါင္းA ၀ါကဒ္(၃)ႀကိမ္ျပသခံရပါက A နီးကပ္ဆံုး ယွU္ၿပိဳင္
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ကစားရမည့္

ပြစ
ဲ U္တြင္

ပါ၀င္ကစားခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္သည့္A ျပင္

ဒဏ္ေၾကးေငြက်ပ္

တစ္သိန္း

(၁၀၀,၀၀၀ိ/-)ကိုပါ ေပးေဆာင္ရပါမည္။
ခ။

ကစားသမားတစ္Uီးသည္ ပြစ
ဲ U္တစ္ပဲြ၌ ဒုတိယA ႀကိမ္A ၀ါကဒ္ျပသခံရၿပီး ဒိုင္လူႀကီးက ဆက္လက္၍
A နီကဒ္ျပသကာ

ကစားကြင္းA တြင္းမွ

ထုတ္ပယ္ခံရ လွ်င္

A ဆုိပါကစားသမားA ား A နီးကပ္ဆံုး

ယွU္ၿပိဳင္ကစားရမည့္ပစ
ဲြ U္တြင္ ပါ၀င္ကစားခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္သည့္A ျပင္ ဒဏ္ေၾကးေငြက်ပ္ ငါးေသာင္း
(၅၀၀၀၀ိ/-)ကိုပါ ေပးေဆာင္ရမည္။
ဂ။

ပြက
ဲ စားေနစU္A တြင္း ဒိုင္လူႀကီး၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္A ရ ကြင္းA တြင္းမွ ထြက္ခြာရန္ တုိက္႐ိုက္A နီကဒ္ျပ
သခံရေသာကစားသမားသည္
မဟုတ္သည့္A ျပင္

A နီးကပ္ဆံုးယွU္ၿပိဳင္ကစားရမည့္ပစ
ဲြ U္တြင္

ဒဏ္ေၾကးေငြ

ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊

ပါ၀င္ကစားခြင့္ျပဳမည့္

က်ပ္(၁)သိန္း(၁၀၀,၀၀၀ိ/-)ေပးေဆာင္ရ ပါမည္။

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီသို႔

လိုA ပ္ပါက

တင္ျပမည္ျဖစ္ၿပီး

စည္းကမ္း

ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ၏ A ေရးယူျခင္းကို ခံယူရမည္ျဖစ္သည္။
ဃ။

ကစားသမားတစ္Uီးသည္

A ၀ါကဒ္(၃)ႀကိမ္ျပသခံရၿပီး

ပြပ
ဲ ယ္A ျပစ္ေပးခံရၿပီးေသာ္လည္း

A ၀ါကို

ပယ္ဖ်က္ေပးမည္မဟုတ္ဘဲ ေနာက္၀င္ေရာက္ကစားေသာ ပြစ
ဲ U္မ်ားတြင္ A ၀ါကဒ္ဆက္လက္ျပသခံရမႈ
A ေပၚ ဆက္လက္ေရတြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး A ၀ါကဒ္(၆)ႀကိမ္ျပသခံရၿပီးခ်ိန္တြင္ ၎ကစားသမားကို
A နီးကပ္ဆံုး

ယွU္ၿပိဳင္ကစားမည့္ပစ
ဲြ U္(၂)ပြဲ၀င္ေရာက္ကစားခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ပဲ

ဒဏ္ေၾကးေငြက်ပ္

ႏွစ္သိန္း (၂၀၀,၀၀၀ိ/-) ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းA တုိင္းပင္ A ဆုိပါကစားသမားသည္
A ၀ါကဒ္(၉)ႀကိမ္ျပသခံရပါက

A နီးကပ္ဆံုး(၄)ပြဲ

ပယ္ခံရမည့္A ျပင္

ဒဏ္ေၾကးေငြ

က်ပ္သံုးသိန္း

(၃၀၀,၀၀၀ိ/-)ကိုပါ ေပးေဆာင္ရမည္။
င။

A သင္းတစ္သင္းသည္ A မွတ္ေပးၿပိဳင္ပပ
ဲြ စ
ဲြ U္တစ္ပဲြတည္း၌ A နီ+A ၀ါ စုစုေပါင္း(၅)ႀကိမ္ႏွင့္A ထက္
ျပသခံရပါက

ထုိA သင္းသည္

ကစားသမားတစ္Uီးသည္

ဒဏ္ေၾကးေငြက်ပ္သံုးသိန္း(၃၀၀,၀၀၀ိ/-)တိတိ

ေပးေဆာင္ရမည္။

A ၀ါကဒ္(၂)ကဒ္ျပသခံရၿပီး (၂)၀ါ(၁)နီျဖင့္ ထုတ္ပယ္ခံရ ပါက A နီကဒ္

တစ္ကဒ္A ျဖစ္သာ ေရတြက္ပါမည္။ ပထမA ႀကိမ္A ၀ါကဒ္ျပသခံရၿပီး ဒုတိယA ႀကိမ္A နီကဒ္ ျပသ
ခံရပါက A နီကဒ္(၁)ႀကိမ္ + A ၀ါကဒ္(၁)ႀကိမ္A ျဖစ္ ေကာက္ႏႈတ္ေရတြက္ၿပီး လိုA ပ္ပါက စည္းကမ္း
ထိန္းသိမ္းေရးမူA ရ ဆက္လက္A ေရးယူေဆာင္ရြက္မည္။
စ။

ၿပီးခဲ့သည့္ေဘာလံုးရာသီႏွင့္ ရာသီႀကိဳေျခစမ္းပြစ
ဲ U္မ်ား၏ A ၀ါ/A နီျပသခံရမႈမ်ားကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ျမန္မာ
ေနရွင္နယ္လိဂ္ေဘာလံုးၿပိဳင္ပမ
ဲြ ်ား၌ ဆက္လက္ေရတြက္သြားမည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ရာတြင္ ကစားသမား
တစ္Uီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ၏ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ A တြင္း
A ေရးယူထားရွိမႈကို

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္မွ

က်င္းပသည့္

မည္သည့္ၿပိဳင္ပတ
ဲြ ြင္မဆို

တပါတည္း

A က်ံဴး၀င္ၿပီး၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပမ
ဲြ ်ား၌ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ထည့္သြင္း A ေရးယူ
ႏိုင္သည္။

၃၄။

ကန္က
႔ က
ြ ္ျခင္း
က။

ေဘာလံုးA သင္းA ုပ္ခ်ဳပ္သူသည္ မိမိA သင္းယွU္ၿပိဳင္ကစားခဲ့ေ သာပြစ
ဲ U္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေက်နပ္ခ်က္
မ်ားကို

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္

ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေရးဌာနသို႔

ေငြက်ပ္တစ္သိန္း(၁၀၀,၀၀၀ိ/-)ႏွင့္

A တူ

A ုပ္ခ်ဳပ္သူ ကိုယ္တုိင္လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တရား၀င္ကန္႔ကြက္စာျဖင့္ ၎ပြစ
ဲ U္A ၿပီး (၂၄)နာရီ
A တြင္း

တင္ျပကန္႔ကြက္ႏုိင္သည္။

ကန္႔ကြက္လႊာႏွင့္A တူ

တင္သြင္းထားေသာေငြကို

ျပန္လည္

ထုတ္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။
22
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ဂ။

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္

ၿပိဳင္ပက
ဲြ ်င္းပေရးဌာနသည္

ကန္႔ကြက္လႊာကို

စီစစ္သံုးသပ္ကာ

ေနာက္ပစ
ဲြ U္

မကစားမီတြင္ သက္ဆုိင္ရာA သင္းသို႔ A ေၾကာင္းျပန္ၾကားရမည္။
ဃ။

ကစားပြႏ
ဲ ွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ ဒိုင္လူႀကီးဆံုးျဖတ္ထားသည့္ A ခ်က္A လက္မ်ားကို ဆန္႔က်င္ေသာ ကန္႔
ကြက္ျခင္းမ်ိဳး မျပဳရ။ ဒိုင္လူႀကီး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သာလွ်င္ A တည္ျဖစ္သည္။

၃၅။

ကစားသမားႏွင့္A သင္းA ားဆုေၾကးေပးA ပ္ျခင္း
က။

ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ကလပ္A သင္းမ်ားA ေနျဖင့္

A သင္းႏွင့္ကစားသမားမ်ားA ား

ဆုေၾကးေပးA ပ္ရာတြင္

လုပ္ငန္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္A တုိင္းသာ ဆုေၾကးေငြမ်ားကိုသာ ေပးA ပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး
စာခ်ဳပ္ျပင္ပမွ ဆုေၾကးေပးျခင္းကို တင္းၾကပ္စာြ တားျမစ္သည္။
ခ။

ပြစ
ဲ U္စမ
ြ ္းေဆာင္မႈA တြက္ A ပုိဆုေၾကးေပးA ပ္ရာတြင္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ေကာ္မတီကခ်မွတ္ထား
သည့္A တုိင္း ပြစ
ဲ U္တစ္ပဲြA တြက္ သိန္းငါးဆယ္(၅၀၀၀,၀၀၀)ထက္မပိုေသာ ဆုေၾကးကိုသာ ေပးA ပ္ရ
မည္။

ဂ။

ရာသီကုန္တြင္

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ဌာနမွ

ေပးA ပ္ေသာဆုေၾကးမ်ားကို

စီမံခန္႔ခြဲ

ခြဲေ၀ရာတြင္

ကလပ္A သင္းပိုင္ရွင္ (သို႔) ဘုတ္A ဖြဲ႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သာ A တည္ျဖစ္ပါသည္။

၃၆။

ကစားသမား A သင္းေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းႏွင့္ လစာကိစၥ
(က)

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္၊ လူငယ္ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ၀င္ေရာက္ယွU္ၿပိဳင္ကစားလ်က္ရွိေသာလူငယ္A သင္းမ်ား မွ
ကစားသမားမ်ားကို A နည္းဆံုး လစာေငြက်ပ္တစ္သိန္းခြဲ (၁၅၀,၀၀၀ိ/-)ခံစားခြင့္ေပးရမည္။

(ခ)

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္စီနီယာၿပိဳင္ပမ
ဲြ ်ားတြင္ယွU္ၿပိဳင္ကစားေနေသာ ကစားသမားမ်ားကို MNL – II တြင္
A နည္းဆံုး လစာ ေငြက်ပ္ႏွစ္သိန္း(၂၀၀,၀၀၀ိ/-)၊ MNL – I တြင္ A နည္းဆံုးလစာ ေငြက်ပ္သံုးသိန္း
(၃၀၀,၀၀၀ိ/-)ခံစားခြင့္ေပးရမည္။

(ဂ)

A သက္(၁၉)ႏွစ္ေA ာက္ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္A သင္းမွစ၍

ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္A သင္းႀကီးမ်ားA ထိ

လက္ေရြးစင္A ျဖစ္ ပါ၀င္ယွU္ၿပိဳင္ကစားေသာ ကစားသမားမ်ားကို တစ္လလွ်င္ A နည္းဆံုး ေငြက်ပ္
ငါးသိန္း (၅၀၀,၀၀၀ိ/-) လစာခံစားခြင့္သတ္မွတ္ေပးရမည္။ ထုိက့ဲသ႔ိုသတ္မွတ္ေပးရာတြင္ ကစားသမား
ႏွင့္ ကလပ္ A သင္းၾကားညွိႏႈိင္းသေဘာတူညီမႈA ရ သတ္မွတ္ေပးရမည္။
(ဃ)

ကစားသမားမ်ားA ေနျဖင့္ ကလပ္A သင္းႏွင့္ သက္တမ္းတိုး/စာခ်ဳပ္A သစ္လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္A ခါ
လက္မွတ္ထုိးေၾကး

(Signing

Fee)

ခံစားခြင့္ႏွင့္

ႏွစ္Uီးႏွစ္ဖက္တို႔၏

ညိွႏိႈင္းသေဘာတူညီခ်က္A ရ

ပတ္သက္၍

ကလပ္A သင္းႏွင့္

ေဆာင္ရက
ြ ္ခြင့္ရွိသည္။

ကစားသမား

A သင္းေျပာင္းေရႊသည့္

A ခါတြင္ A သင္းေျပာင္းေရႊ႕ေၾကး (မိမိA ားေခၚယူသည့္A သင္းမွ A သင္းေဟာင္းသို႔ ကစားသမား
ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကး A ျဖစ္ ေပးA ပ္သည့္ေၾကး)၏ ၂၀%(ႏွစ္ဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္း)ကို ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိမည္။
(င)

ကလပ္A သင္းတိုင္းသည္

မိမိကစားသမား၊

နည္းျပ၊

A ုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားA ားလံုးႏွင့္

ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္

ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ပါ လစာႏႈန္းA တိုင္း ပံုမွန္ေပးေခ်ရမည္။
(စ)

ကစားသမားမ်ား၊ A ုပ္ခ်ဳပ္ႏွင့္နည္းျပမ်ားA ား ကန္ထရိုက္စ ာခ်ဳပ္ပါA တိုင္း သတ္မွတ္လစာA ား ပံုမွန္
ေပးေခ်ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ ကလပ္A သင္းမ်ားကို တစ္လစာေပးေခ်ရန္ ပ်က္ကြက္မႈရွိပါက ပထမA ႀကိမ္
A ေရးယူသည့္A ေနႏွင့္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပမ
ဲြ ွ A နည္းဆံုး(၆)မွတ္ေလွ်ာ့ ခံရမည့္A ျပင္ A နည္း
ဆံုး ဒဏ္ေၾကးေငြက်ပ္ သိန္းႏွစ္ဆယ္ (၂,၀၀၀,၀၀၀ိ/-) ခ်မွတ္ခံရမည္။ ထိုသို႔ ပထမA ႀကိမ္ပ်က္ကြက္
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A ေရးယူခံရၿပီး၊ ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ပ်က္ကြက္ခ့ပ
ဲ ါက ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ေကာ္မတီသို႔ တင္ျပ၍ မွတ္
ပံုတင္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ထုတ္ပယ္ခံရပါမည္။

၃၇။

လက္ေရြးစင္A သင္းမ်ားA တြက္ ကစားသမားေခၚယူျခင္း
က။

ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္A သင္းမ်ားA တြက္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရေသာကစားသမားမ်ားကို ကလပ္A သင္းမ်ားမွ
A ခ်ိန္မီေစလႊတ္ေပးရမည္။

ခိုင္လံုေသာA ေၾကာင္းျပခ်က္မရွိပဲ

ကလပ္A သင္းမ်ားမွ

ကစားသမား

ေစလႊတ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ တမင္ေနာက္က်မွ ေစလႊတ္ျခင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက သက္ဆိုင္ရာ
ကလပ္A သင္းA ား သက္ဆိုင္ရာA မွတ္ေပးလိဂ္ၿပိဳင္ပဲြတြင္ (၅)မွတ္ေလ်ာ့ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ပါမည္။
ခ။

ေရြးခ်ယ္ခံကစားသမားမွလည္း

လက္ေရြးစင္A သင္းသို႔

သတ္မွတ္A ခ်ိန္A တိုင္း

ေရာက္ရွိရမည္။

ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ လက္ေရြးစင္A သင္းႏွင့္ စခန္း၀င္ေလ့က်င့္စU္A တြင္း စည္းကမ္းတစ္ခုခုကို ခ်ိဳးေဖာက္
ျခင္းမ်ားရွိ၍ လက္ေရြးစင္A သင္းမွ ျပန္ေစလႊတ္ခံရပါက သက္ဆိုင္ရာကစားသမားကို MNL ၿပိဳင္ပဲြတြင္
A နည္းဆံုး ျပစ္ဒဏ္A ျဖစ္

A မွတ္ေပးပြဲ (၆)ပြပ
ဲ ယ္ႏွင့္ ဒဏ္ေငြက်ပ္

ဆယ္သိန္း(၁,၀၀၀,၀၀၀ိ/-)၊

A မ်ားဆံုး ျပစ္ဒဏ္A ျဖစ္ (၁၀)ပြပ
ဲ ယ္ႏွင့္ ဒဏ္ေငြ သိန္းႏွစ္ဆယ္(၂,၀၀၀,၀၀၀ိ/-)ခ်မွတ္A ေရးယူမည္။
ဂ။

ျမန္မာႏုိင္ငံေဘာလံုးA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္A သင္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ကစားရန္ျငင္းဆန္သည့္ ကစား
သမားႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးစခန္း ေလ့က်င့္ေနစU္A တြင္း(သို႔)လက္ေရြးစင္A သင္းႏွင့္ေျခစမ္းပြမ
ဲ ်ား၊ ၿပိဳင္ပမ
ဲြ ်ား
ယွU္ၿပိဳင္ကစားေနစU္ကာလA တြင္း၌
ကစားသမားA ား

သတ္မွတ္ထားသည့္စည္းကမ္းတစ္ခုခုA ား

ျမန္မာႏုိင္ငံေဘာလံုးA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွလည္း

သီးျခားထပ္မံ

ေဖာက္ဖ်က္သည့္

A ေရးယူႏုိင္သည္။

ထုိသို႔

A ေရးယူရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေဘာလံုးA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္A မႈေဆာင္ေကာ္မတီမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ
ေဘာလံုးA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွခန္A
႔ ပ္ေသာ

A ထူးေကာ္မတီမွေသာ္လည္းေကာင္း၊

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး

ေကာ္မတီမွ ေသာ္လည္းေကာင္း စစ္ေဆးA ေရးယူA ျပစ္ေပးႏုိင္သည္။ A လားတူပင္ ကလပ္A သင္း
မ်ားမွ A ထက္ပါ A ခ်က္ကိုက်ဴးလြန္ပါက ကလပ္A သင္းမ်ားကိုလည္း လိုA ပ္သလို A ေရးယူA ျပစ္ေပး
ႏုိင္သည္။

၃၈။

ကလပ္လိုင္စင္ျပဳလုပ္ျခင္း
က။

ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ကလပ္A သင္းမ်ားသည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ေဘာလံုးရာသီတြင္ AFC Club Licensing Criteria
သတ္မွတ္ခ်က္A ရ
စည္းကမ္းမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံေဘာလံုးA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ

(Regulations

of

Club

ျပဳလုပ္ေသာကလပ္လုိင္စင္တင္ျခင္း

Licensing)

ကိုလုိက္နာၿပီး

စည္းမ်U္း

ကလပ္လိုင္စင္တင္ျခင္းကို

သတ္မွတ္ခ်ိန္မ်ားA တြင္း A ၿပီးေဆာင္ရြက္ျပဳလုပ္ရမည္။ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပ ါက ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္
ေကာ္မတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရယူ၍ လိဂ္ၿပိဳင္ပမ
ဲြ ွ ထုတ္ပယ္သည္A ထိ A ေရးယူျခင္းခံရမည္။
ခ။

၂၀၁၇ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ၀င္ေရာက္ယွU္ၿပိဳင္ၾကမည့္A တြက္ AFC (Asian Football
Confederation)မွ ခ်မွတ္ထားေသာ AFC Club Licensing Criteria A တြက္ Online CLAS System
မ်ားကို A ခ်ိန္မီျပည့္စံုေA ာင္ မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ရန္လိုA ပ္ၿပီး ေA ာက္ေဖာ္ျပပါ ေန႔ရက္A တိုင္း
ေနာက္ဆံုးထား၍ A ၿပီးA ျပတ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုA ပ္ပါသည္-
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ေဖာ္ျပပါA တိုင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ ေန႔ရက္မ်ားA တြင္း ၿပီးျပတ္ေA ာင္ တင္ျပေဆာင္ရက
ြ ္ႏိုင္ျခင္း
မရွိေသာ ကလပ္A သင္းမ်ားA ား ေA ာက္ပါA တိုင္း ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္A ေရးယူျခင္း ခံရပါမည္(ခ-၁) သတ္မွတ္ထားေသာရက္မ်ားA တြင္း မၿပီးျပတ္လွ်င္ ဒဏ္ေၾကးေငြက်ပ္ (၁၀) သိန္း (M1 Club)
သတ္မွတ္ထားေသာ ရက္မ်ားA တြင္းမၿပီးျပတ္လွ်င္ ဒဏ္ေၾကးေငြက်ပ္ (၅) သိန္း (M2 Club)
(ခ-၂) သတ္မွတ္ရက္ထက္ တစ္ပါတ္ ေက်ာ္လန
ြ ္လွ်င္ ဒဏ္ေၾကးေငြက်ပ္

(၁၅) သိန္း(M1 Club)

သတ္မွတ္ရက္ထက္ တစ္ပါတ္ ေက်ာ္လန
ြ ္လွ်င္ ဒဏ္ေၾကးေငြက်ပ္

(၉) သိန္း (M2 Club

(ခ-၃) သတ္မွတ္ရက္ထက္ႏွစ္ပါတ္ ေက်ာ္လန
ြ ္လွ်င္ဒဏ္ေၾကးေငြက်ပ္
သတ္မွတ္ရက္ထက္ ႏွစ္ပါတ္ ေက်ာ္လန
ြ ္လွ်င္ဒဏ္ေၾကးေငြက်ပ္

(၂၅) သိန္း (M1 Club)
(၁၇) သိန္း (M2 Club)

(ခ-၄) သတ္မွတ္ရက္ထက္ သံုးပါတ္ ေက်ာ္လန
ြ ္လွ်င္ဒဏ္ေၾကးေငြက်ပ္

(၃၅) သိန္း (M1 Club)

သတ္မွတ္ရက္ထက္ သံုးပါတ္ ေက်ာ္လန
ြ ္လွ်င္ဒဏ္ေၾကးေငြက်ပ္

(၂၇) သိန္း (M2 Club)

သတ္မွတ္ရက္ထက္ ေလးပါတ္ေက်ာ္လန
ြ ္ပါက ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ေကာ္မတီသို႔ တင္ျပ
A ေရးယူေဆာင္ရြက္ပါမည္။
(ခ-၅) Asian Football Confederation (AFC) မွ AFC Club Licensing A တြက္ စစ္ေဆးရန္
တာ၀န္ေပးA ပ္ထားေသာ FIB (First Instance Body) ႏွင့္ AB (Appeal Body) တိမ
ု႔ ွ စစ္ေဆး
မႈမ်ား၏ လိုA ပ္ခ်က္ A ေထာက္A ထားမ်ားA ား ျပန္လည္တင္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိပါက ဒဏ္ေၾကးေငြ
(၂၀)သိန္း ေပးေဆာင္ရပါမည္။
(ခ-၆) AFC Club Licensing Criteria A တြက္ Online CLAS System မွ သတ္မွတ္ရက္မ်ားႏွင့္
ထပ္တိုးျဖည့္စြက္ရန္ ရက္မ်ားA တြင္း ၿပီးျပည့္စံုေA ာင္ တင္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိပါက ဒဏ္ေၾကးေငြ
(၁၅)သိန္း ေပးေဆာင္ရပါမည္။

၃၉။

စည္းမ်U္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ျဖည့္စက
ြ ္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ A ဓိပၸာယ္ေကာက္ယူျခင္း
က။

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေရးဌာနသည္ ယခုစည္းမ်U္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုA ပ္သလိုျပင္ဆင္၊
ျဖည့္စြက္၊ ေျပာင္းလဲ၊ ဖ်က္သိမ္းျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခြင့္ရွိသည္။

ခ။

ယခုစည္းမ်U္းစည္းကမ္းမ်ားကို A ဓိပၸာယ္ေကာက္ယူရာတြင္လည္းေကာင္း၊ စည္းမ်U္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္
မပါ၀င္ေသာ ၿပိဳင္ပႏ
ဲြ ွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိစၥA ၀၀၌လည္းေကာင္း ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေရး
ဌာန၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သာA တည္ျဖစ္သည္။

ဂ။

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ေဘာလံုးၿပိဳင္ပမ
ဲြ ်ား၌(လုပ္ပဲြ)ညွိ၍ကစားျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္သည္ကိုေတြ႔ရွိရပါက
ေA ာက္ပါလုပ္ပစ
ဲြ ည္းမ်U္းUပေဒA တိုင္းျပင္းထန္စြာေရးယူA ျပစ္ေပးျခင္းကိုခံရမည္ျဖစ္သည္။

၄၀။

လုပ္ပစ
ဲြ ည္းမ်U္း
က။

ေဘာလံုးပြဲ၊ လုပ္ပဲြ(ညွိ၍) ကစားျခင္း မွေရွာင္ၾကU္ရန္ႏွင့္ ထိုကိစၥA တြက္ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းလံုး၀
မရွိေစရပါ။

ခ။

လုပ္ပဲြကစားျခင္း၊ ညွိကစားျခင္း တစ္စံုတစ္ရာ ျပဳလုပ္မိပါက မည္သည့္ကစားသမား၊ နည္းျပ၊ A ုပ္ခ်ဳပ္သူ
ကိုမဆို ေဘာလံုးစည္းကမ္းUပေဒႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးမူA ရပါ A ေရးယူ A ျပစ္ေပးမည့္ A ျပင္
သက္ဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖဲြ႔ကပါ တည္ဆဲUပေဒေၾကာင္းမ်ားA ရ A ေရးယူA ျပစ္ေပးျခင္းကို ခံရပါမည္။

ဂ။

ထိုက့သ
ဲ ို႔ လုပ္ပဲြကစားျခင္း၊ ညွိႏိႈင္းကစားျခင္းမ်ိဳးကို စစ္ေဆးေတြ႔ရွိပါက ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္
စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီမွ

ႀကီးေလးေသာဒဏ္ေငြခ်မွတ္ျခင္းခံရမည့္A ျပင္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

က်င္းပေသာ မည္သည့္ေဘာလံုးပြဲတြင္မဆို ပါ၀င္ပတ္သက္ကစားမႈ ရာသက္ပန္ပိတ္ပင္သည္ A ထိ
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ဃ။

A ကယ္၍ တစ္Uီးခ်င္း/A ုပ္စုလိုက္က လုပ္ပက
ြဲ စားရန္ ေျပာဆိုညွိႏိႈင္းမႈျပဳလုပ္လာပါကလည္း မိမိA သင္း
တာ၀န္ရွိသူမွ

တစ္ဆင့္ခိုင္လံုေသာ

A ေထာက္A ထားႏွင့္A တူ

ျမန္မာႏိုင္ငံေ ဘာလံုးA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္သို႔ ခ်က္ခ်င္းသတင္းပို႔ တိုင္ၾကားရမည္။ ေဘာလံုးA သင္းသား A ားလံုးသည္
လုပ္ပဲြလုပ္သည့္A ဖဲြ႔၊

ပုဂိဳၢ လ္တစ္UီးUီးႏွင့္မွ်

သတင္းႏွင့္ျဖစ္စU္မ်ား

ရွိလာခဲ့လွ်င္လည္း

ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈ

မရွိေစရပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္

မသကၤာဖြယ္ရာ

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္

တာ၀န္ရွိသူတစ္UီးUီးထံသို႔ ခ်က္ခ်င္း သတင္းပို႔ရမည္။

၄၁။

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
က။

A ာရွေဘာလံုးA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးA ဖြဲခ
႔ ်ဳပ္၊ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္တို႔၏ ၿပိဳင္ပဲြ စည္းမ်U္း
စည္းကမ္းမ်ားA ျပင္ Match Fixing ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ Uပေဒ/စည္းမ်U္းကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို A သင္း
သားA ားလံုး သိရွိရန္ ႀကိဳတင္ေလ့လာမွတ္သားထားရမည္။

Match Fixing ႏွင့္ ပတ္သက္မႈရိွပါက မည္သို႔A ေရးယူခံရမည္A
႔ ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ AFC၏
စည္းကမ္းကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို www.the-afc.comမွာၾကည့္ရွုႏုိင္ပါသည္။
ခ။

ပြစ
ဲ U္တစ္ပဲြ သိုမ
႔ ဟုတ္ ျပိဳင္ပတ
ဲြ စ္ရပ္လံုး၏ရလဒ္ (သို႕မဟုတ္) ျဖစ္စU္ကိုလႊမ္းမိုးမႈရွိေစမည့္ လႈပ္ရွားမႈ
တစ္္ခုခု

လုပ္ေဆာင္ရန္

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္

ဆက္စပ္ခ်U္းကပ္ခံေနရၿပီဆိုပါက

A မႈေဆာင္A ရာရွိခ်ဳပ္

(သို႔)

ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္

တာ၀န္ရွိသူA ႀကီးA ကဲတစ္UီးUီးထံ

(သို႔)

ခ်က္ခ်င္း

သတင္းပို႔ရမည္။
ဂ။

မည္သည့္ေဘာလံုးပြမ
ဲ ်ားတြင္မဆို ေလာင္းေၾကးထပ္ျခင္း၊ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို ေလာင္းေၾကးတင္ခိုင္း
ျခင္းမ်ိဳး လံုး၀(လံုး၀) မျပဳလုပ္ရန္။

ဃ။

လုပ္ပြဲကစားရန္ / ရလဒ္ကိုညွိကစားရန္ ပါ၀င္ႀကံစည္ေဆာင္ရြက္ေသာ လူပုဂိဳၢ လ္၊ A ဖြဲ႔A စည္းမ်ား
A ေနႏွင့္ ေဘာလံုးUပေဒA ရ

ႀကီးေလးေသာ ျပစ္ဒဏ္ခံရႏိုင္သည့္A ျပင္

မိမိA ပါA ၀င္

မိသားစု

တစ္ခုလံုး၏ A နာဂတ္ကိုပ ါ ထိခိုက္လာေစႏိုင္သည္ကို သတိျပဳရပါမည္။
င။

ပဲတ
ြ စ္ပဲြတြင္

ကစားသမားတစ္UီးUီး

(သို႔)

A သင္းသားA ခ်ိဳ႕

(သို႔)

A သင္းလိုက္

လုပ္ပျဲြ ပဳလုပ္

ကစားျခင္းကို စီစစ္ေတြ႔ရွိပါက A ဆိုပါ ကာယကံရွင္ ကစားသမား/A သင္းသားမ်ားA ျပင္ ယင္းပြဲကို
တာ၀န္ယူ

ႀကီးၾကပ္ေသာ

ၿပိဳင္ပႀဲြ ကီးၾကပ္သူ၊

ဒိုင္ႀကီးၾကပ္သူ၊

ဒိုင္လူႀကီးမ်ားကိုပါ

သင့္တင့္ေသာ

စစ္ေဆးA ေရးယူမႈမ်ိဳး ျပဳလုပ္ပါမည္။ လိုA ပ္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး
ေကာ္မတီသို႔ တင္ျပA ေရးယူျခင္းခံရပါမည္။
စ။

မိမိလုပ္ပဲြကစားရန္လွ်ိဳ႕၀ွက္နည္းလမ္းတစ္ခုခု (သို႔) Social Media မ်ားျဖစ္သည့္ [Facebook; Linkedln;

Myspace;

Twitter..]မွတဆင့္

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရက
ြ ္ထားပါကလည္း

လံုၿခံဳမႈမရွိေၾကာင္းကို

သိရွိနားလည္ထားရန္လိုၿပီး မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် လုပ္ပဲြကိစၥမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္း မရွိေစရေA ာင္
A သင္းသား A ားလံုးႏွင့္ၿပိဳင္ပဲြတာ၀န္ရွိသူမ်ားA ားလံုးက မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် မပတ္သက္ေ စရန္ႏွင့္
မိမိA သင္းသားမ်ား၊ မိမိႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားA ားလံုးကိုလည္း ႀကိဳတင္A သိေပးထားရပါမည္။
ဆ။

လုပ္ပျြဲ ပႆနာတစ္စံုတစ္ရာႏွင့္ပတ္သက္၍ေတြ႔ရွိသူကသတင္းေပးပိမ
ု႔ ႈလုပ္လာပါကသတင္းလက္ခံေသာ
တာ၀န္ရွိသူက မည္သည့္A ေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ သတင္းေပးပို႔ေပးသူ၏A မည္ကိုလွ်ိဳ႕၀ွက္ေပးထားရ
ပါမည္။

……….... ၿပီး ………..
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Myanmar National League ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ကလပ္Aသင္းမ်ား
Aိမ္ရွင္ကြင္းၿပိဳင္ပမ
ဲြ ်ားလက္ခံက်င္းပရာတြင္ Aိမ္ရွင္Aသင္းႏွင့္
Eည့္သည္Aသင္းတို႔ လိုက္နာေဆာင္ရက
ြ ္ရမည့္ ကစားကြင္းဆိုင္ရာ
စည္းမ်U္းစည္းကမ္းမ်ား

(Stadium Regulations)
၁။

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္မွေစလႊတ္သည့္စစ္ေဆးေရးAဖဲြ႔က

ၿပိဳင္ပဲြလက္ခံက်င္းပႏိုင္ပါေၾကာင္း

စစ္ေဆးေထာက္ခံ

Aတည္ျပဳသည့္

Aနည္းဆံုးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီၿပီး
ေဘာလံုးကြင္း၌သာ

ကလပ္Aသင္းမ်ား၏

Aိမ္ရွင္ကြင္းAျဖစ္ ၿပိဳင္ပမ
ဲြ ်ား လက္ခံက်င္းပခြင့္ ရွိပါသည္။
၂။

ကလပ္Aသင္းမ်ား၏ Aိမ္ကြင္း၌ၿပိဳင္ပမ
ဲြ ်ားလက္ခံက်င္းပႏိုင္ရန္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္သည္

ေAာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုေစလႊတ္ၿပီး ၿပိဳင္ပစ
ဲြ နစ္တက်က်င္းပႏိုင္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္ -

၃။

(က)

ၿပိဳင္ပႀဲြ ကီးႀကပ္

(ခ )

ဒိုင္ႀကီးၾကပ္

(ဂ )

ဒိုင္လူႀကီးမ်ား၊ လက္ေထာက္ဒိုင္လူႀကီးမ်ား

(ဃ)

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးAရာရွိ

(င )

ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေရးရံုးAဖဲြ႕

(စ )

လိုAပ္ခ်က္ရွိပါကျဖည့္စြက္ေစလႊတ္ေပးမည့္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

Aိမ္ရွင္ကလပ္Aသင္းသည္

လံုၿခံဳေရးကိုစီမံခ်က္
ႀကိဳတင္၍

သက္ဆိုင္ရာေဒသAာဏာပိုင္

ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး

ယင္းစီမံခ်က္ကို

ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ရံုးသို႔

လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ညွိႏိႈင္းၿပီး

ၿပိဳင္ပဲြလက္ခံမက်င္းပမီ
ေပးပို႔ရပါမည္။

ၿပိဳင္ပဲြ

ရက္သတၱပါတ္(၇)ရက္

Aဆိုပါ

လံုၿခံဳေရးစီမံခ်က္သည္

ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ကလပ္Aသင္းမ်ား၏ နည္းျပ/Aုပ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ကစားသမားမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးAဖြဲြ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊

သတင္းထုတ္ျပန္ေရးမွပုဂၢိဳလ္မ်ား၊

ပရိတ္သတ္ႏွင့္ကလပ္Aသင္းမ်ားမွ
ပတ္၀န္းက်င္Aျပင္

စီးပြားေရး

လိုက္ပါသူမ်ားAားလံုးကို

ေလ့က်င့္ေရးကြင္း၊

ဖက္စပ္ေဆာင္ရက
ြ ္သည့္
လံုၿခံဳမႈရရွိေစရမည္

Eည့္သည္Aသင္းတည္းခိုသည့္ဟိုတယ္ႏွင့္

စပြန္ဆာမ်ား၊

ျဖစ္ပါသည္။

ပြၾဲ ကည့္

ၿပိဳင္ပဲြကြင္းႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ကိုယ္စ ားလွယ္မ်ား၊ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတည္းခိုသည့္ ဟိုတယ္မ်ား Aပါ
A၀င္ လံုၿခံဳမႈေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။
၄။

Aိမ္ရွင္ကလပ္Aသင္းသည္

Aိမ္ရွင္ကြင္း၌

ျဖစ္ပ်က္ေသာကိစၥရပ္AားလံုးAတြက္

တာ၀န္ရွိၿပီး

ယင္းျဖစ္ပ်က္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးAဖဲြ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္၌တာ၀န္မရွိေစရပါ။
၅။

Aိမ္ရွင္ကလပ္Aသင္းသည္

Aတြက္

Eည့္သည္ကလပ္Aသင္း၏

စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိေၾကာင္း

လံုၿခံဳေရး၊

စစ္ေဆးေပၚေပါက္ပါက

ေလ့က်င့္ေရးကြင္း

စသည္တို႔

ျမန္မ ာႏိုင္ငံေဘာလံုးAဖြဲ႔ခ်ဳပ္

စည္းကမ္း

ထိမ္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ၏ Aေရးယူမႈကို ခံယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။
၆။

Aေၾကာင္းAမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္

Aိမ္ရွင္ကြင္းAျဖစ္

က်င္းပလိုသည့္ကြင္းကို

မိမိAိမ္ကြင္း၌ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပျခင္းမျပဳႏိုင္ေသးသည့္
Aဆိုျပဳတင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး၊

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္မွ

ကလပ္Aသင္းက
ညွိႏႈိင္းစစ္ေဆး

Aတည္ျပဳမွသာ Aိမ္ရွင္ကြင္းAျဖစ္ က်င္းပခြင့္ရွိပါသည္။
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၇။

Aကယ္၍ Aိမ္ရွင္Aသင္းAေနျဖင့္ မိမိ၏Aိမ္ရွင္ကြင္းသည္ ပြက
ဲ စားရန္ မသင့္ေတာ္ဟုယူဆပါက

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္
လာေရာက္မည့္

CEO

(သို႔)

ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေရးတာ၀န္ရွိသူထံ

ခ်က္ခ်င္းသတင္းပို႔ရန္လိုAပ္ၿပီး၊

Eည့္သည္Aသင္းႏွင့္ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို

၄င္းတို႔

Aလားတူ

Aိမ္ရွင္ကြင္းသို႔

ထြက္ခြာ

လာျခင္းမျပဳမီ Aေၾကာင္းၾကားေပးရန္ လိုAပ္ပါသည္။ Aကယ္၍ Aေၾကာင္းၾကားေပးရန္ ပ်က္ကက
ြ ္သျဖင့္ Eည့္သည္
Aသင္းႏွင့္ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ကိုယ္စားလွယ္Aဖြဲ႔သည္ Aိမ္ရွင္ကြင္းသိ႔ုထြက္ခြာလာၿပီးျဖစ္ပါက Aိမ္ရွင္Aသင္းသည္
Eည့္သည္Aသင္းႏွင့္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ကိုယ္စားလွယ္Aဖြဲ႔ခရီးစရိတ္ တည္းခိုေနထိုင္ စရိတ္၊ စားေသာက္ စရိတ္
Aားလံုးကို က်ခံေပးရန္ တာ၀န္ရွိသည္။
၈။

Eည့္သည္Aသင္းက Aိမ္ရွင္ကြင္းသို႔ ထြက္ခြာလာၿပီးေနာက္တြင္မွ Aိမ္ရွင္ကြင္းသည္ ရာသီUတုAေျခ

AေနAရ ၿပိဳင္ပဲြယွU္ၿပိဳင္ကစားႏိုင္ျခင္း မရွိဟု သံသယရွိပါက တာ၀န္က်ဒိုင္လူႀကီးက Aိမ္ရွင္ကြင္းသည္ ၿပိဳင္ပဲြယွU္ၿပိဳင္
ကစားရန္ သင့္ေတာ္/မေတာ္ကို ဆံုးျဖတ္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ Aကယ္၍ ၿပိဳင္ပဲြယွU္ၿပိဳင္ကစားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း
ဒိုင္လူႀကီးကဆံုးျဖတ္ပါက ၿပိဳင္ပပ
ဲြ ယ္ဖ်က္ျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းAတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္။
၉။

ကလပ္Aသင္းတစ္ခုသည္

Aိမ္ရွင္ကြင္းAျဖစ္က်င္းပမည့္ကြင္းကို

Aဆိုျပဳ၍

ခြင့္ျပဳၿပီးေနာက္

Aဆိုပါကြင္း၌သာ ပြစ
ဲ U္AားလံုးကိုယွU္ၿပိဳင္ကစားသြားရမည္ျဖစ္သည္။ Aကယ္၍ ခိုင္လံုေသာAေၾကာင္း တစ္စံုတစ္ရာ
ေၾကာင့္

Aိမ္ရွင္ကြင္း၌ဆက္လက္ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပရန္

Aတြက္ေၾကာင့္

Aဆိုပါကြင္း၌

မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါက

သက္ဆိုင္ရာကလပ္Aသင္းသည္

ၿပိဳင္ပမ
ဲြ ်ားဆက္လက္က်င္းပျခင္းမျပဳႏိုင္သည္ကို

မည္သည့္

Aေထာက္Aထား

ဓါတ္ပံုမ်ား၊

ေဒသဆိုင္ရာ ေထာက္ခံခ ်က္မ်ားႏွင့္တကြ ရွင္းလင္းတင္ျပရမည္။
၁၀။

ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားကို

လက္ခံရရွိၿပီးေနာက္

ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးAဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္

Aဆိုပါ

Aိမ္ရွင္ကြင္း ေျပာင္းလဲက်င္းပလိုေသာကလပ္၏ Aဆိုျပဳခ်က္ကို လက္ခံ/မခံႏွင့္ Aိမ္ရွင္ကြင္းAျဖစ္ ေျပာင္းလဲAသံုးျပဳ
လိုသည့္ ကြင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးAဖဲြ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္တမ
ို႔ ွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ကြင္း/ရံု စည္းမ်U္း
စည္းကမ္းမ်ား၊ မျဖစ္မေနလိုက္နာရမည့္Aခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိ/မရွိ စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။
၁၁။

Aကယ္၍ Aိမ္ရွင္ကြင္းAသစ္သည္ ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပရန္ Aနည္းဆံုး လိုAပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီသည္ဟု

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ကဆံုးျဖတ္ပါက AဆိုျပဳAိမ္ရွင္ကြင္းသစ္သို႔ စစ္ေဆးေရးAဖြဲ႔ေစလႊတ္ၿပီးကိုက္ညီပါက ေျပာင္းလဲ
ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။ Aဆိုပါ စစ္ေဆးေရးAဖြဲ႔၏ ကုန္က်စရိတ္ကိုမူ သက္ဆိုင္ရာ Aိမ္ရွင္ကြင္းAသစ္ ေျပာင္းလဲ
Aဆိုျပဳသည့္ ကလပ္Aသင္းက က်ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။
၁၂။

Aိမ္ရွင္Aသင္းတစ္သင္းAေနျဖင့္

၎၏Aိမ္ရွင္ကြင္းကလည္း

ဆက္လက္Aသံုးျပဳရန္

မသင့္ေတာ္

ေတာ့ေၾကာင္း တင္ျပထားၿပီး ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္က သတ္မွတ္ေပးသည့္ရက္Aထိ Aိမ္ရွင္ကြင္းAသစ္Aတြက္ စာရင္း
တင္သြင္းႏိုင္ျခင္းမရွိပါက ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္သည္ ၾကားကြင္းတစ္ကြင္း၌ Aိမ္ရွင္ကြင္းAျဖစ္ က်င္းပရန္သက္ဆိုင္ရာ
Aိမ္ရွင္ကလပ္Aသင္းႏွင့္ညွိႏိႈင္းၿပီး AဆံုးAျဖတ္ေပးရမည္။ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္က AဆံုးAျဖတ္ေပးသည့္ ၾကားကြင္းကို
Aိမ္ရွင္ကြင္းAျဖစ္ က်န္ၿပိဳင္ပဲြAားလံုးကို ၾကားကြင္း၏ Aိမ္ရွင္ကလပ္၊ ေဒသဆိုင္ရာ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္း၍
ဆက္လက္က်င္းပသြားရမည္ ျဖစ္သည္။ ၾကားကြင္းတစ္ကြင္း ငွားရမ္းခ AပါA၀င္ Aျခားကုန္က်စရိတ္Aားလံုး ကို
Aိမ္ရွင္ကြင္းေျပာင္းလိုသည့္ ကလပ္Aသင္းက က်ခံေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၁၃။
က်င္းပရန္

ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ကလပ္Aသင္းက
မသင့္ေတာ္ေတာ့ေၾကာင္း

Aဆိုျပဳထားေသာ

ဆံုးျဖတ္ပါက

Aိမ္ရွင္ကြင္းတစ္ကြင္းသည္

Aိမ္ရွင္ကလပ္Aသင္းကို

ၿပိဳင္ပဲြဆက္လက္လက္ခံ

AလားတူAိမ္ရွင္ကြင္း

Aသစ္ထပ္မံ

Aဆိုျပဳရန္ ရက္သတ္မွတ္၍ ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။ သတ္မွတ္ရက္ ကုန္ဆံုးခ်ိန္Aထိ Aဆိုျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိပါက ဆက္လက္
Aေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္။
၁၄။

Aိမ္ရွင္Aသင္းမ်ားAေနျဖင့္

ရာသီUတုAေျခAေနေကာင္းမြန္ပါက

Eည့္သည္Aသင္းAား

ၿပိဳင္ပဲြ

မတိုင္မီ (၂)ရက္Aတြင္း ၿပိဳင္ပဲြယွU္ၿပိဳင္ကစားမည့္ ကြင္းAတြင္း ေလ့က်င့္ခ်ိန္ (၁)နာရီ ခြင့္ျပဳေပးမည္။
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Yangon United FC Aသင္း၏ Aိမ္ကြင္းျဖစ္ေသာ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ Y.U.S.C ကြင္းႏွင့္ Shan United FC

၁၅။

Aသင္း၏ Aိမ္ကြင္းျဖစ္ေသာ ေတာင္ႀကီး Shan United FC ေဘာလံုးကြင္းတို႔၏ ထူးျခားမႈ AေျခAေနမ်ားေၾကာင့္ Aဆိုပါ
ကြင္းႏွစ္ကြင္းတြင္ Eည့္သည္Aသင္းမ်ားAား တစ္ရက္လွ်င္ Aမ်ားဆံုးေလ့က်င့္ခ်ိန္ (၂) နာရီ ျဖင့္ Aမ်ားဆံုး ေလ့က်င့္ခ်ိန္
(၂)ခ်ိန္ ေပးရမည္။
၁၆။

ၿပိဳင္ပဲြကစားမည့္ကြင္းAတြင္း ေလ့က်င့္ခ်ိန္မ်ားAား ကလပ္Aသင္းႏွစ္သင္း ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္

ျဖစ္ၿပီး ၎တိႏ
ု႔ ွစ္သင္းသေဘာတူညီမႈမရွိပါက ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္မွ ခန္႔Aပ္ေသာ ၿပိဳင္ပႀဲြ ကီးၾကပ္သူ၏ AဆံုးAျဖတ္ ကို
ခံယူရမည္။
၁၇။

ရာသီUတုAေျခAေနေၾကာင့္ ကစားကြင္းAတြင္း ေလ့က်င့္ရန္ Aခက္Aခဲရွိပါက ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုး

Aဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၿပိဳင္ပႀဲြ ကီးၾကပ္မွ ကြင္းAတြင္းသို႔ ေလ့က်င့္ေရးဖိနပ္ျဖင့္ ေျခခ်ခြင့္ေပးရမည္။
၁၈။

Eည့္သည္Aသင္းAတြက္ ေလ့က်င့္ေရးကြင္းAျဖစ္ Aသံုးျပဳခြင့္ေပးမည့္ကြင္းကိုလည္း Aိမ္ရွင္ကြင္း

နည္းတူ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္၏စစ္ေဆးAတည္ျပဳမႈရရွိထားရန္လိုAပ္ၿပီး ၎ကြင္းကို

Eည့္သည္Aသင္း ေရာက္ရွိ

လာမည့္ ၿပိဳင္ပမ
ဲြ တိုင္မီ(၂)ရက္မွစတင္၍ Aသံုးျပဳေလ့က်င့္ခြင့္ျပဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ Aဆိုပါေလ့က်င့္ေရးကြင္း၌ ေဖာ္ျပပါ
ရက္Aတြင္း Aျခားၿပိဳင္ပြမ
ဲ ်ား၊ Aသင္းမ်ား Aသံုးျပဳမႈမရွိေစေရးကို Aိမ္ရွင္Aသင္းကတာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္
ျဖစ္ပါသည္။ Aိမ္ရွင္၏ ၿပိဳင္ပက
ဲြ ြင္းနည္းတူ ေလ့က်င့္ေရးကြင္းကို Eည့္သည္Aသင္းAသံုးျပဳရန္ မေပးႏိုင္ပါက မည္သို႔ စီမံ
ေဆာင္ရြက္ေပးမည္၊

မည္သည့္Aတြက္ေၾကာင့္မေပးနိုင္သည္ကို

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္သို႔

ႀကိဳတင္

တင္ျပရမည္။

Eည့္သည္Aသင္းAတြက္ Aျခားေလ့က်င့္ကြင္းတစ္ကြင္းကိုလည္း Aစားထိုး စီမံေဆာင္ရက
ြ ္ေပးရမည္။
၁၉။

Aိမ္ရွင္Aသင္းAေနျဖင့္ Aိမ္ကြင္းတြင္ၿပိဳင္ပစ
ဲြ တင္က်င္းပမည့္Aခ်ိန္ကို MNL ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေရးဌာနသို႔

ႀကိဳတင္တင္ျပထားၿပီး MNL မွ Aတည္ျပဳသည့္ Aခ်ိန္Aတိုင္း ၿပိဳင္ပက
ဲြ ို စတင္က်င္းပရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ႀကိဳတင္
ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရွိဘဲ ၿပိဳင္ပဲြAခ်ိန္ ေျပာင္းလဲခြင့္ မရွိပါ။
၂၀။

MNL ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ကလပ္Aသင္းတိုင္းသည္ Aိမ္ရွင္ၿမိဳ႕၌ Eည့္သည္Aသင္း(မိမိတို႔)Aတြက္ စီစU္ေပးထား

သည့္ ဟိုတယ္သို႔ ၿပိဳင္ပမ
ဲြ တိုင္မီ(၂)ရက္တြင္ ေရာက္ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ၿပိဳင္ပၿဲြ ပီး ေနာက္တစ္ရက္တြင္ ျပန္လည္ထက
ြ ္ခြာရမည္
ျဖစ္ပါသည္။ ကလပ္Aသင္းတိုင္းသည္ မိမိတၿို႔ မိဳ႕မွ ၿပိဳင္ပက
ဲြ ြင္းသို႔ Aသြား/Aျပန္ ခရီးစရိတ္ကို မိမိတို႔AစီAစU္ျဖင့္
က်ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၿပိဳင္ပဲြAတြက္ လာေရာက္သည့္ ခရီးစU္Aတြင္း မည္သည့္ေၾကးစားေဘာလံုးပြဲကိုမွ ပါ၀င္ ယွU္ၿပိဳင္
ကစားျခင္း မျပဳရပါ။
၂၁။

Aိမ္ရွင္Aသင္းသည္

Eည့္သည္Aသင္းAတြက္

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္မွ

Aတည္ျပဳသတ္မွတ္သည့္

ဟိုတယ္၌ တစ္ေယာက္ခန္း(၃)ခန္းႏွင့္ ႏွစ္ေယာက္ခန္း(၁၁)ခန္းကို ၿပိဳင္ပဲြ မတိုင္မီ(၂)ရက္ႏွင့္ ၿပိဳင္ပဲြAၿပီးေနာက္တစ္ရက္
Aတြက္ မိမိစရိတ္က်ခံငွားရမ္းထားေပးရပါမည္။ ထို႔Aျပင္ ေဆးခန္း(သိမ
ု႔ ဟုတ္) စတိုခန္း ႏွင့္ Aစည္းAေ၀းခန္းAျဖစ္
Aသံုးျပဳႏိုင္မည့္ Aခန္းတစ္ခန္းကိုလည္း စီစU္ေပးရပါမည္။
၂၂။

Eည့္သည္Aသင္းဟိုတယ္၌ Eည့္သည္Aသင္းAတြက္ ေသာက္ေရသန္႔ တစ္Uီး တစ္ရက္(၃)လီတာ

ႏႈန္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ Eည့္သည္Aသင္း၏ ေလ့က်င့္ေရးဆင္းစU္ႏွင့္ ၿပိဳင္ပဲြတြင္လည္း ေသာက္ေရသန္႔ AလံုAေလာက္
ကို လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္မွ ေစလႊတ္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားAား ေသာက္ေရသန္႔ တစ္Uီးလွ်င္ (၃)လီတာ
ႏႈန္းျဖင့္ Aိမ္ရွင္Aသင္းမွစရိတ္က်ခံစီစU္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။
၂၃။

Eည့္သည္Aသင္းမွ

လူAင္Aားပိုမိုပါရွိလာ၍

Aခန္းပိုယူျခင္း၊

ဟိုတယ္

Aခန္းခမွAပ

Aျခား

Aသံုးစရိတ္မ ်ားရွိျခင္း၊ ရက္ပိုေနျခင္း စသည့္ Aသံုးစရိတ္Aားလံုးကို Eည့္သည္Aသင္းက က်ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။
၂၄။

Aိမ္ရွင္ကလပ္Aသင္းသည္

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္မွ

ေစလႊတ္သည့္

Aထက္Aပိုဒ္(၂)ပါ

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တည္းခိုေနထိုင္ရန္ ဟိုတယ္(Eည့္သည္Aသင္း/Aိမ္ရွင္Aသင္းႏွင့္ Aတူတူ မဟုတ္ရပါ) Aခန္း
ရရွိေ29ရးကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိၿပီး ကုန္က်စရိတ္ကိုမူ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္က က်ခံမည္ျဖစ္ပါသည္။
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၂၅။

Aိမ္ရွင္Aသင္းသည္ Eည့္သည္Aသင္းAတြက္ ေလ့က်င့္ခန္းဆင္းရန္၊ ေမာ္ေတာ္ယာU္/ေလယာU္ျဖင့္

လာေရာက္ပါက Aဆိုပါကားဂိတ္၊ ေလဆိပ္ႏွင့္ တည္းခိုရာဟိုတယ္သို႔ Aသြား/Aျပန္ႏွင့္ ၿပိဳင္ပဲြAသြား/Aျပန္ ႏွင့္
တရား၀င္Aခမ္းAနားမ်ား တက္ေရာက္ရန္Aတြက္ ဘတ္စ္ကားႀကီးတစ္စီး (Aနည္းဆံုး ၃၅ ေယာက္စီး)ကို မိမိစရိတ္
က်ခံ၍ စီစU္ေဆာင္ရက
ြ ္ေ ပးရမည္။ Aလားတူ Aထက္Aပိုဒ္(၂)ပါ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္မွ ေစလႊတ္သည့္ Head of
Delegation ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္Aဖြ႔ဲAတြက္လည္း ယာU္ငယ္ (ဆလြန္း/ဗင္ကား) ႏွစ္စီးကို Aိမ္ရွင္Aသင္းက စရိတ္က်ခံ
စီစU္ေဆာင္ရြက္ေ ပးရမည္။ Aဆိုပါ ေမာ္ေတာ္ယာU္မ်ားကို Aထက္ေဖၚျပပါကိစၥရပ္မ်ားမွAပ Aသံုးျပဳပါက Aသံုးျပဳသူက
ပိုမိုကုန္က်ေငြကို က်ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။
၂၆။

Aိမ္ရွင္Aသင္းသည္

ၿပိဳင္ပမ
ဲြ တိုင္မီတစ္ရက္ႀကိဳတင္၍

Aိမ္ရွင္ကြင္း၌လည္းေကာင္း(သိမ
ု႔ ဟုတ္)

ဟိုတယ္၌လည္းေကာင္း၊ မန္ေနဂ်ာAစည္းAေ၀းက်င္းပႏိုင္ရန္ Aခန္း (Aနည္းဆံုးလူ ၁၈ Uီးဆန္႔)ကို စရိတ္က်ခံစီစU္
ေပးရမည္။
၂၇။

Aိမ္ရွင္Aသင္းသည္ Aိမ္ရွင္ကြင္း၌ Aနည္းဆံုးလူစားလဲလွယ္ဘုတ္ျပား(၂)ခုကို စီစU္ထားရွိေပးရမည္

ျဖစ္ပါသည္။
၂၈။

Aိမ္ရွင္Aသင္းသည္ က်င္းပေသာၿပိဳင္ပက
ဲြ ို မိမိစရိတ္ျဖင့္ ဗီဒီယိုရိုက္ကူးၿပီး Aဆိုပါ ရိုက္ကူးထားေသာ

ဗီဒီယိုေခြ (သိမ
ု႔ ဟုတ္) စီဒီျပားကို ၿပိဳင္ပၿဲြ ပီးၿပီးခ်င္း ၿပိဳင္ပႀဲြ ကီးၾကပ္ထံသို႔ ေပးAပ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂၉။

Aိမ္ရွင္ကလပ္Aသင္းသည္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္၏ ညြန္ၾကားခ်က္ႏွင့္Aညီ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး

Aဖြမ
ဲ႔ ်ားကို စီစစ္ေရးAစီAစU္ကိုေဆာင္ရြက္ၿပီး ကြင္းAတြင္း ၀င္ေရာက္ျခင္းကို ႀကီးၾကပ္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရးေဆာင္ရက
ြ ္
ရမည္။ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္က သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးAဖဲ႔ြ၀င္မ်ား ၀တ္ဆင္ရန္ Bib မ်ား Aိမ္ရွင္Aသင္းသို႔ထုတ္ေပးရန္
လိုAပ္ၿပီး Aိမ္ရွင္Aသင္းက စီစစ္ထားေသာ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးAဖဲ႔၀
ြ င္မ်ားကို ထုတ္ေပးေရး၊ ပြဲAၿပီးတြင္ျပန္လည္
သိမ္းဆည္းေရး တို႔ကို တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
၃၀။

Aိမ္ရွင္Aသင္းသည္

Aိမ္ကြင္း၌ၿပိဳင္ပဲြရိုက္ကူးေရးကင္မရာမ်ား၊

ၿပိဳင္ပဲြသတင္းေၾကျငာသူမ်ား၏

လံုၿခံဳေရးကို မိမိစရိတ္ျဖင့္ ကုန္က်ခံ စီစU္ေဆာင္ရြက္ေ ပးရပါမည္။
၃၁။

Aိမ္ရွင္Aသင္းသည္

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္မွ

AသိAမွတ္ျပဳ

ရုပ္သံလႊင့္သူမ်ားကို

ၿပိဳင္ပမ
ဲြ တိုင္မီ

(၃)ရက္မွစတင္၍ ၿပိဳင္ပၿဲြ ပီးဆံုးၿပီးေနာက္တစ္ရက္လိုAပ္သည္မ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳေပးရမည့္Aျပင္ ျမန္မာေနရွင္နယ္
လိဂ္မွ စာျဖင့္ေရးသားျခင္းမွAပ မည္သည့္ ရုပ္/သံလႊင့္ကင္မရာ ရိုက္ကူးထုတ္လႊင့္ျခင္းမွ Aိမ္ကြင္းAတြင္း ၀င္ေရာက္
ရိုက္ကူးခြင့္ မျပဳေရးကို တာ၀န္ယူရပါမည္။
၃၂။

ၿပိဳင္ပမ
ဲြ တိုင္မီသတင္းစာရွင္းလင္းျခင္းကို ၿပိဳင္ပမ
ဲြ တိုင္မီတစ္ရက္တြင္ က်င္းပႏိုင္ေရးကို Aိမ္ရွင္ကလပ္

Aသင္းက စီစU္ေဆာင္ရြက္ေ ပးရပါမည္။
၃၃။

Aိမ္ရွင္ကလပ္Aသင္းသည္

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္Aတြက္

ပြမ
ဲ တိုင္မီရက္သတၱတစ္ပတ္Aလိုတြင္

ေAာက္ေဖာ္ျပပါ ထိုင္ခံုလက္မွတ္မ်ားကို Aခမဲ့ေပးAပ္ရမည္-

၃၄။

¼သိမု႔ ဟုတ္၂၅ %

(က)

VVIP

- ရွိသည့္ခံုAေရAတြက္၏

(ခ )

VIP

- ထိုင္ခံု ၂၀ မွ ၆၀ (၀င္ဆံ့မႈAေပၚမူတည္၍)

(ဂ )

Aထူးတန္း

- လက္မွတ္ေစာင္ေရ (၁၀၀)

(ဃ)

ရိုးရိုးတန္း

- လက္မွတ္ေစာင္ေရ (၂၀၀)

Aိမ္ရွင္ကလပ္Aသင္းAေနျဖင့္

ေရာင္းခ်၍ရေသာလက္မွတ္AေရAတြက္၏

၈

%

ကို

Eည့္သည္ကလပ္Aသင္းကို Aားေပးသူမ်ားAတြက္ ေရာင္းခ်ေပးရန္လိုAပ္ၿပီး Eည့္သည္ကလပ္Aသင္းက မွာယူသည့္
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လက္မွတ္ဖိုးကို ေပးေခ်ရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ Eည့္သည္Aသင္းကမွာယူလိုသည့္လက္မွတ္AေရAတြက္ကို ရက္သတၱပတ္
တစ္ပတ္ႀကိဳတင္မွာၾကားရမည္ျဖစ္ပ ါသည္။
၃၅။

Aျခားၿပိဳင္ပဲြ၀င္ကလပ္Aသင္းမ်ားAေနျဖင့္ လက္မွတ္၀ယ္ယူလိုပါက၄င္းတုိ႔၏ စပြန္ဆာ၊ Aားေပးသူ

ႏွင့္ ကလပ္Aသင္းAႀကီးAကဲမ်ားAတြက္လက္မွတ္ (Aထူးတန္း သိမ
ု႔ ဟုတ္ ရိုးရိုးတန္း)ေစာင္ေရ ၂၀၀ Aထိ ညွိႏိႈင္း
၀ယ္ယူႏိုင္ရမည္ ျဖစ္ပ ါသည္။ လက္မွတ္ေစ်းႏႈန္းကိုလည္း Aိမ္ရွင္Aသင္းပြၾဲ ကည့္ ပရိတ္သတ္ကို ေရာင္းခ်သည့္Aတိုင္း
ေရာင္းခ်ေပးရပါမည္။
၃၆။
ေပးရန္

AလားတူAိမ္ရွင္Aသင္းသည္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ေစ်းကြက္Aဖြ႔၀
ဲ င္မ်ားကို လက္မွတ္မ်ား ေရာင္းခ်
လိုAပ္ၿပီး

လက္မွတ္ေစ်းႏႈန္းကိုလည္း

သတ္မွတ္ေစ်းႏႈန္းAတိုင္း

ေရာင္းခ်ေပးရပါမည္။

လက္မွတ္မ်ားကို

ရက္သတၱတစ္ပတ္မတိုင္မီ ႀကိဳတင္မွာယူရပါမည္။

…………………. ၿပီး ………………….
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ၿပိဳင္ပဲြ၏သတင္းႏွင့္မီဒီယာဆိုင္ရာ စည္းမ်U္းစည္းကမ္း
(Media Regulation)
၁။

Aိမ္ကြင္းမီဒီယာသတ္မွတ္ခ်က္
(က)

ၿပိဳင္ပဲြလက္ခံက်င္းပမည့္ Club (Aသင္း) Aေနျဖင့္ ၿပိဳင္ပA
ဲြ ဂၤါရပ္ႏွင့္Aညီ မီဒီယာမ်ား၏ လိုAပ္ခ်က္
မ်ားႏွင့္ Facilities မ်ား (Media Tribune/Press Room/Working Room/Media Bibs etc.)မ်ားကို
MFF ၏ ကြင္းရံုဆိုင္ရာ စည္းမ်U္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္Aညီစီမံေဆာင္ရြက္ထားရမည္။

Media Accreditation (ၿပိဳင္ပA
ဲြ တြက္ မီဒီယာစာရင္းသြင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္း)

၂။

(က)

ၿပိဳင္ပA
ဲြ ားလာေရာက္သတင္းရယူေဖာ္ျပၾကမည္

သတင္းမီဒီယာမ်ား၏

မွတ္ပံုတင္ျခင္းကိစၥA ၀၀ကို

ၿပိဳင္ပဲြလက္ခံ က်င္းပသည့္A ိမ္ရွင္ကလပ္A သင္းကMNL၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္A ညီစီမံေဆာင္ရြက္
ေပးရန္လိုA ပ္ၿပီးမိမိA ိမ္ကြင္းတြင္ မီဒီယာမ်ားA ဆင္ေျပစြာ သတင္းရယူထုတ္ျပန္ႏိုင္ေရးႏွင့္ စည္းကမ္း
တက် ျဖစ္ေစေရးA တြက္လည္း စီမံႀကီးၾကပ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
(ခ)

ကလပ္A သင္းမ်ားကစီမံေဆာင္ရြက္ရန္ A ခက္A ခဲရွိၿပီးလိုA ပ္ပါက MNL ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားျဖင့္
ၿပိဳင္ပA
ဲြ ားမွတ္တမ္းတင္ရိုက္ကူးၾကမည့္ဓါတ္ပံုသမားမ်ား၊တီဗီြရိုက္ကူးေရးA ဖြ႔၀
ဲ င္မ်ားA တြက္
သတ္မွတ္မီဒီယာA ေပၚ၀တ္စံု

(Media

Bibs)

မ်ားကို

MNLက

စီစU္ေဆာင္ရြက္ေ ပးရမည္ျဖစ္ၿပီး

ကလပ္A သင္းA ေနျဖင့္ MNLမွ စီစU္ေပးသည့္ Media Bibs မ်ားကုိ သက္ဆိုင္ရာမီဒီယာမ်ားA ား
စီစစ္ေ၀ငွေပးျခင္းႏွင့္

စနစ္တက်ျပန္လည္

သိမ္းဆည္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို

တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္

ေပးရပါမည္။
(ဂ)

မီဒီယာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္လံုၿခံဳေခ်ာေမြ႔ေစေရး၊ စနစ္တက် သတင္းရယူ ေဖာ္ျပႏိုင္ေရး၊ သတ္မွတ္
ေနရာခ်ထားေပးေရးတို႔ကို A ိမ္ရွင္ကလပ္A သင္းက A ကုန္က်ခံ ေဆာင္ရက
ြ ္ေပးရမည့္A ျပင္ ၿပိဳင္ပဲြ
A ား

မွတ္တမ္းတင္ရိုက္ကူးၾကသည့္

ေနရာယူရိုက္ကူးေစေရးႏွင့္

ကင္မရာမင္းမ်ားကိုလည္း

သတ္မွတ္မီဒီယာ၀တ္စံု

သတ္မွတ္

A ျပည့္A စံု

Eရိယာမ်ားတြင္သာ

၀တ္ဆင္ရိုက္ကူးေစေရး

ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေရးကြင္းA တြင္း ေျခညွပ္ဖိနပ္မ်ားျဖင့္ မ၀င္ေရာက္ေစေရး ကိစၥမ်ားကိုပါ စီစစ္ၾကပ္မတ္
ေဆာင္ရြက္ေပးရပါမည္။
(ဃ)

Aိ ္Кြ ္းК် ္း
ီ ီ

့္ A

ာ ်ား ွိ ါК

ာ၀ ္
A

္ ုံ၊

Media Aေ ျ
ါ ွိ ွ

ါ

္း

္း ုိК္КူးХြ ့္
္။

A

ား

ူ

+ု

ာ္

A သင္းတို႔ ွ

္။ ေ'ာ

ုံး ြဲ

္း

္

္ျ

္ေ
္။

ူေျ

ာေ ာК္

္း ုိК္КူးျХ ္း

ုိ႔

ာေ ာК္

ုိ႔Кို

္း

ူКာ К

္A

္ေ းႏုိ ္
္း

ီ ီ

္A
္

ွ

္း

္ ုံ

ူ ုိК္Кူး
္း ီ ီ

К္ХံК် ္း
Club

К္"ုိ ္ ာ К
္ ုံ

ွ ္း

္ ာ ွိ ါК
္ျ

္

့္ ေ

Хံ

Кိ ၥ ်ားКို

့္ ေ

Хံ ီ ီ

ာ၏

ာ ွ MNL Media

ုိ႔

္။ MNL

ာေ ာК္ ုိ႔ေ"ာ ္ေ း

ာA ာ ွိ၏ ေ+ာК္ХံေၾКာ ္း Хြ ့္ျ ဳХ်К္

့္A

္း

Media) ်ားA
္A

ူ

္ျХ ္း

္ေ းК ္ျ ားКို (Media Accreditation Card) ျ
(Fun

္း

ျ ႆ ာ
ာ၀ ္

ီ

Aိ ္Кြ ္း

A"ုိ ါ

ိုA ္ ါ

ာ ်ား၏

К္"ုိ ္ ာ К

Media) ်ား ွိ ါК
္ေ း

Хံ ီ ီ

ာ+ူး၊ A ြဲ႔A
့္

ာ
္

ေ

့္ ိ ိAိ ္Кြ ္း ဲြ ဥ္ ်ားКို

္ျ ား(Media Accreditation Card)+ု

္ေ းК

္ျ

A"ုိ ါ

ူေ"ာ ္ ြК္ေ း

္၊ *ာ

ီ

္း ်ားAေ ျ

္း

К္"ုိ ္ ာК

ီ ီ

္ ီ ီ

္

္ +ု

ြ ္

္К

ာ(Fun

ြК္

Accreditation

္ေ း
Club

Card ်ား

ာA ာ ွိ၏ ေ+ာК္ХံХ်К္ ါ ွိ
္A

္း ီ ီ

ာA ာ ိႏ
ွ ွင့္ ကလပ္

္။
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၃။

မီဒီယာမ်ားထားရွိေနရာယူရမည့္ Eရိယာ
(က)

မည္သည့္A ားကစားသတင္းေထာက္၊ကေလာင္ရွင္၊ေရဒီယိုသတင္းေထာက္မဆို

ေဘာလံုးကစားကြင္း

ေဘးEရိယာ (သိမ
ု႔ ဟုတ္) ကြင္းႏွင့္ပရိသတ္မ်ားၾကားEရိယာမ်ားသို႔ သြားလာ ၀င္ေရာက္ခြင့္မရွိပါ။
(ခ)

A နီးကပ္မွတ္တမ္းတင္ရန္ Media ID Card တရား၀င္ ေလွ်ာက္ထားရရွိထားေသာ ဓါတ္ပံုဆရာ၊
ရုပ္သံတိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္ခြင့္ရထားေသာ TV ရိုက္ကူးေရးA ဖြႏ
ဲ႔ ွင့္ Eည့္သည္A သင္းမွ တရား၀င္ရုပ္သံ
ထုတ္လႊင့္ခြင့္ရရွိထားေသာ TV A ဖြဲ႔ (ရွိခ့လ
ဲ ွ်င္)မွ TV ကင္မရာမင္းမ်ားႏွင့္ စက္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ကင္မရာ
A ကူမ်ားသာ ကစားကြင္းEရိယာမ်ားႏွင့္ ပရိသတ္ႏွင့္ကစားကြင္းၾကား Eရိယာမ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္
ရွိသည္။

သို႔ေသာ္

A ဆိုပါA ဖြမ
ဲ႔ ်ားA ေနျဖင့္

ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပမႈA ား

ၿပိဳင္ပႀဲြ ကီးၾကပ္သူႏွင့္

တာ၀န္ရွိသူမ်ားက

A ေႏွာင့္A ယွက္မျဖစ္ေစရန္သတ္မွတ္ေနရာခ်ထားေပးေသာ

ၿပိဳင္ပႏ
ဲြ ွင့္

ေနရာမ်ားတြင္သာ

ေနရာယူရိုက္ကူး ရမည္ျဖစ္သည္။
(ဂ)

ပြမ
ဲ စမီA ခ်ိန္၊ကစားေနသည့္A ခ်ိန္ႏွင့္ ကစားၿပီးခ်ိန္ကာလA ားလံုး

ႏွစ္ဖက္A သင္း A ၀တ္A စားလဲ

ခန္းထဲႏွင့္ A နီးတ၀ိုက္(သို႔) တရား၀င္ရုပ္/သံ ထုတ္လႊင့္A ဖြမ
ဲ႔ ွ A ထူးခြင့္ျပဳထားေသာ

ကင္မရာမင္း

A ခ်ိဳ႕မွလြဲ၍ မည္သည့္မီဒီယာမွ ျဖတ္သန္းသြားလာ ၀င္ေရာက္ခြင့္ မရွိပါ။
(ဃ)

ၿပိဳင္ပA
ဲြ ားလက္ခံက်င္းပသည့္ A ဖြဲ႔A စည္း(သို႔)Club A ေနျဖင့္ MNL၏ညွိႏႈိင္းသေဘာတူညီခ်က္ကုိ
ရယူကာၿပိဳင္ပA
ဲြ ား တရား၀င္ရုပ္သံရိုက္ကူးထုတ္လႊင့္ခြင့္ ရရွိထားေသာ TV A ဖြ႔မ
ဲ ွ ရိုက္ကူးထုတ္လႊင့္မႈ
လုပ္ငန္းလိုA ပ္ခ်က္A ရ

ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပမည့္ကြင္းသို႔

ၿပိဳင္ပမ
ဲြ စမီ

(၃)ရက္A လိုတြင္

လုိA ပ္သည့္

စက္ပစၥည္းမ်ား၊ Setting မ်ား တပ္ဆင္စမ္းသပ္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခြင့္ရွိၿပီး ပြၿဲ ပီးတစ္ရက္ A ၾကာထိ
A ဆိုပါ Setting မ်ားကို ကြင္းတြင္ ဆက္လက္ထားရွိေစရမည္ျဖစ္ၿပီး ကြင္းA တြင္းရွိ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈ
A တြက္

လုိA ပ္သည့္ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ျဂိဳလ္တုခ်ိတ္ဆက္

A သံုးျပဳမႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း

A ခမဲ့

A သံုးျပဳခြင့္ ေပးရမည္ျဖစ္သည္။
(င)

ၿပိဳင္ပဲြလက္ခံက်င္းပသည့္ A ဖဲြ႔A စည္း(သို႔)Club A ေနႏွင့္ ၿပိဳင္ပဲြတစ္ခုလံုးA တြက္ MNL က ခ်မွတ္ျပ
ထားေပးေသာ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈဆိုင္ရာ စည္းမ်U္းႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ကာကြယ္လိုက္နာေပးရမည္
ျဖစ္သကဲ့သို႔ MNL မွ တရား၀င္စာျဖင့္ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳ A ေၾကာင္းၾကားမႈ တစ္စံုတစ္ရာ မျပဳလုပ္ထားေသာ
မည္သည့္ရုပ္သံ ရိုက္ကူးေရးသမားႏွင့္ A ဖဲမ
ြ႔ ်ားကိုမဆို ကြင္းရွိ ထုတ္လႊင့္မႈဆိုင္ရာ စက္ပစၥည္းမ်ား၊
ကြန္ယက္မ်ားA ားခ်ိတ္ဆက္A သံုးျပဳခြင့္မရပဲ Stadium A တြင္းသို႔လည္း ၀င္ေရာက္ခြင့္မျပဳရပါ။

၄။

ေလ့က်င့္ေရးA စီA စU္A ားရိုက္ကူးမွတ္တမ္းတင္ခြင့္
(က)

ၿပိဳင္ပမ
ဲြ စတင္မီ(၂)ရက္A လိုတြင္
ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေရးA ဖဲမ
ြ႔ ွ

ၿပိဳင္ပဲြ၀င္A သင္းမ်ားA တြက္

သတ္မွတ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး

တရား၀င္

ေလ့က်င့္မႈA စီA စU္ကို

A ဆိုပါေလ့က်င့္ေရးA စီA စU္သို႔

ၿပိဳင္ပA
ဲြ တြက္

တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ မီဒီယာမ်ားလာေရာက္ ေလ့လာသတင္းယူလုိပါက သက္ဆိုင္ရာA သင္း
မ်ားက ခြင့္ျပဳေပးရပါမည္။ A ကယ္၍ သက္ဆိုင္ရာကလပ္A သင္းA ေနျဖင့္ မိမိတို႔A သင္း၏ ေလ့က်င့္မႈ
A စီA စU္ A ေသးစိတ္A ား မီဒီယာမ်ား မသိရွိေစလိုပါက ေလ့က်င္မႈ စတင္ခ်ိန္မွစ၍ A မ်ားဆံုး
(၁၅)မိနစ္ခန္႔သာ

သတင္းရယူမွတ္တမ္းတင္

ၿပိဳင္ပမ
ဲြ တိုင္မီရက္တြင္

ၿပိဳင္ပက
ဲြ ်င္းပမည့္

ခြင့္ျပဳေစႏိုင္ပါသည္။

ေဘာလံုးကြင္း၌လည္း

ၿပိဳင္ပဲြ၀င္A သင္းမ်ား
ေလ့က်င့္မႈတစ္ႀကိမ္

A ေနျဖင့္
ျပဳလုပ္ခြင့္ရ

မည္ျဖစ္ၿပီး A ဆိုပါေလ့က်င့္မႈ A စီA စU္သို႔တရား၀င္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ မီဒီယာမ်ား လာေရာက္
သတင္းရယူလိုပါကလည္း သက္ဆိုင္ရာ A သင္းက ခြင့္ျပဳေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မီဒီယာမ်ား
A ေနျဖင့္ ထိုသို႔သတင္းရယူရာတြင္ တကယ့္ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပသည့္ A ခ်ိန္၌မီဒီယာမ်ားA တြက္ သီးျခား
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သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ ေနရာမ်ား၌သာ သတင္းရယူျခင္း၊ မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုရိုက္ကူးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္
ရွိၿပီး

သက္ဆိုင္ရာကြင္းလံုၿခံဳေရး

A ာဏာပိုင္မ်ားက

သတ္မွတ္ထားသည့္

စည္းမ်U္းစည္းကမ္းမ်ား

ကိုလည္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၅။

သတင္းစာရွင္းလင္းပြမ
ဲ ်ား
(က)

ၿပိဳင္ပဲြလက္ခံက်င္းပသည့္A ဖဲြ႔A စည္း/သက္ဆိုင္ရာA ိမ္ရွင္ကလပ္A သင္းA ေနျဖင့္ၿပိဳင္ပပ
ဲြ စ
ဲြ U္တိုင္းတြင္
ပြမ
ဲ က်င္းပမီ(၁)ရက္A လို၌ ပြႀဲ ကိဳသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ကို မျဖစ္မေနက်င္းပႏိုင္ေA ာင္ မိမိတို႔၏
မီဒီယာA ရာရွိ၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ စီစU္ေဆာင္ရြက္ေ ပးရပါမည္။

(ခ)

ပြႀဲ ကိဳသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို လိုA ပ္ခ်က္A ရၿပိဳင္ပမ
ဲြ တိုင္မီ A နည္းဆံုး(၁)ရက္(သိမ
ု႔ ဟုတ္) (၁)ရက္
ထက္ေစာ၍

က်င္းပေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး

ယင္းသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲသို႔

သက္ဆိုင္ရာA သင္းမ်ားမွ

နည္းျပခ်ဳပ္ႏွင့္ ပြထ
ဲ ြက္ကစားသမား(၁)Uီး မျဖစ္မေနတက္ေရာက္ရပါမည္။ ထိုသို႔တက္ေရာက္ရန္A တြက္
သက္ဆိုင္ရာA သင္း၏မီဒီယာA ရာရွိက တာ၀န္ယူစီစU္ႏိႈးေဆာ္ေခၚေဆာင္ေပးရပါမည္။
(ဂ)

ပြစ
ဲ U္တိုင္းတြင္ ပြစ
ဲ U္တစ္ခုၿပီးသြားတိုင္း ပြၿဲ ပီးသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ကို ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပသည့္ ကြင္းရွိ
မီဒီယာရွင္းလင္းေဆာင္တြင္ မျဖစ္မေနက်င္းပရပါမည္။ ယင္းသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ပြဲကစားၿပီးေနာက္
(၁၅)မိနစ္ထက္ ေနာက္မက်ပဲ က်င္းပရမည္ျဖစ္ၿပီး ၿပိဳင္ဘက္ႏွစ္သင္းစလံုးမွ နည္းျပခ်ဳပ္မ်ား မျဖစ္မေန
တက္ေရာက္ရပါမည္။

ထိုသို႔

တက္ေရာက္ရန္A တြက္

သက္ဆိုင္ရာA သင္း၏

မီဒီယာA ရာရွိက

တာ၀န္ယူစီစU္ႏႈိးေဆာ္ေခၚေဆာင္ေပးရပါမည္။
(ဃ)

ပြၿဲ ပီးသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တက္ေရာက္ရန္ ပြတ
ဲ ာ၀န္က် မီဒီယာA ရာရွိမွ ဆင့္ေခၚျခင္းA ား နည္းျပခ်ဳပ္ မွ
ခိုင္မာသည့္A ေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ ျငင္းဆန္ျခင္း (သိမ
ု႔ ဟုတ္) သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တက္ေရာက္ ရန္
ပ်က္ကြက္ျခင္းA တြက္ A နီးစပ္ဆံုးတစ္ပြပ
ဲ ယ္ႏွင့္ ဒဏ္ေငြက်ပ္ တစ္သိန္း(၁၀၀,၀၀၀ိ/-) ေပးေဆာင္
ရမည့္A ျပင္ လိုA ပ္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီမွ ထပ္ေဆာင္း
ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ (ခိုင္လံုသည့္ A ေၾကာင္းျပခ်က္ဆိုသည္မွာ ဆရာ၀န္၏က်န္းမာေရးေထာက္ခံ
ခ်က္ (သိမ
ု႔ ဟုတ္) A ခ်ိန္ကာလA ားေလ်ာ္စြာ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ A ေရးေပၚA ေျခA ေန တစံုတရာ
A ေပၚ

တာ၀န္က်

ၿပိဳင္ပႀဲြ ကီးၾကပ္သူ

(သိမ
ု႔ ဟုတ္)

လိဂ္တာ၀န္ရွိသူ

သိရွိလက္ခံA တည္ျပဳ

ေထာက္ခံခ်က္ကို ဆိုလိုသည္။)ထိျု႔ ပင္ ၿပိဳင္ပဲြကစားေနစU္A တြင္း ဒိုင္လူႀကီးမွ A ေၾကာင္းA မ်ိဳးမ်ိဳး
ေၾကာင့္

ကြင္းA တြင္းမွ

ထုတ္ပယ္ျခင္းခံရေသာနည္းျပသည္

A ထုတ္ခံရခ်ိန္တြင္

သက္ဆိုင္ရာ

ၿပိဳင္ပႀဲြ ကီးၾကပ္သူ (MC) မွ သက္မွတ္ထားေသာ သင့္ေတာ္သည့္ေနရာတြင္သာ ထိုင္ခြင့္ရွိၿပီး ယင္းပြႏ
ဲ ွင့္
ပတ္သက္၍ မိမိA သင္းထံသို႔ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ပြဲA ားသြယ္၀ိုက္ေသာနည္းျဖင့္
နည္းျပျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုပ္ရ ပါ။A ဆိုပါ ထုတ္ပယ္ခံရ ေသာ နည္းျပA ေနႏွင့္ A ဆိုပါ ပြစ
ဲ U္A ၿပီး ျပဳလုပ္သည့္
သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ (Post Match Press Conferece)သို႔လည္း တက္ေရာက္ခြင့္မရွိ သည့္A ျပင္
A နီးစပ္ဆံုးတစ္ပဲြA ား ကြင္းA တြင္း၀င္ေရာက္ႀကီးၾကပ္ခြင့္မရွိပါ။ထိA
ု႔ ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုးA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္
စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီမွ လိုA ပ္သလို ထပ္မံစီစစ္A ေရးယူျခင္းခံရမည့္A ျပင္ ပြပ
ဲ ယ္ျပစ္ဒဏ္
က်ခံေနစU္A တြင္း၌လည္း

ၿပိဳင္ပA
ဲြ တြင္းေဘာလံုးA သင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္မည္သည့္

လုပ္ငန္းမွ

လုပ္ေဆာင္ခြင့္မျပဳပါ။
(င)

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ်ားတြင္ မည္သည့္ကလပ္မွနည္းျပ၊ ကစားသမား(သိမ
ု႔ ဟုတ္)A သင္းတာ၀န္ရွိသူ
တစ္UီးUီးက ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ႏွင့္ကင
ြ ္းလယ္ဒိုင္လူႀကီး (သိမ
ု႔ ဟုတ္)
ဒိုင္တစ္UီးUီးကို

ပရိသတ္ႏွင့္မီဒီယာမ်ား

A ထင္A ျမင္လဲြမွားေစႏိုင္ေလာက္သည့္

ေ၀ဖန္ေျပာဆိုမႈ

တစ္စံုတစ္ရာျပဳလုပ္ခြင့္ လံုး၀မရွိပါ။ A ကယ္၍ ထိုသို႔ ျပဳမူေျပာဆို ေ၀ဖန္မိပါကလည္း သက္ဆိုင္ရာ
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ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ကလပ္A သင္းA ေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ၏
စည္းမ်U္းစည္းကမ္းမ်ားA ရ A ေရးယူA ျပစ္ေပးျခင္းခံရမည္ ျဖစ္သည္။
(စ)

စည္းမ်U္းျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္
A ဖြဲ႔ခ်ဳပ္

မညီညြတ္ေသာေ၀ဖန္ေျပာဆိုကန္႔ကြက္မႈမ်ိဳးမဆို

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ၏A ေရးယူA ျပစ္ေပးမႈA ျပင္

ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုး
A နည္းဆံုး

ဒဏ္ေငြ

က်ပ္တစ္သိန္း (၁၀၀,၀၀၀ိ/-)ဒဏ္ရိုက္ A ျပစ္ေပးခံရမည္။ ထိုသို႔ ျပဳမူသည့္ နည္းျပA ေနျဖင့္လည္း
A သင္းA ၀တ္လဲခန္းA ပါA ၀င္ ကြင္းေဘးရွိ A ရံထိုင္ခံုတန္းတြင္ပါ ၀င္ေရာက္ခြင့္၊ ေနရာယူထိုင္ခြင့္
မရွိေစရသည့္ A နီးစပ္ဆံုး တစ္ပပ
ဲြ ယ္ျပစ္ဒဏ္ခံရပါမည္။
၆။

မီဒီယာမ်ားႏွင့္ A သင္းမ်ား၀င္ေရာက္သာြ းလာရမည့္ ေနရာ(Mixed Zone)သတ္မွတ္ခ်က္
(က)

ၿပိဳင္ပဲြတာ၀န္ယူက်င္းပသည့္ A ဖြဲ႔A စည္း/ကလပ္A သင္းA ေနျဖင့္ ပြက
ဲ စားၿပီးခ်ိန္တိုင္းတြင္ သက္ဆိုင္
ရာ

A သင္းမ်ားA ား

မီဒီယာမ်ားမွ

တိုက္ရိုက္ထိေတြ႔ေမးျမန္းႏိုင္ေစရန္

မီဒီယာမ်ားႏွင့္A သင္းမ်ား

A တြက္ ထြက္ေပါက္လမ္းေၾကာင္း (Mixed Zone)တစ္ခုကို သတ္မွတ္စီစU္ ေပးရပါမည္။ ထိုသို႔
သတ္မွတ္စီစ U္ရာတြင္လည္း ပြA
ဲ ၿပီး(၁၅)မိနစ္A တြင္း A ၿပီးသတ္မွတ္ စီစU္ေပးရပါမည္။
(ခ)

သက္ဆိုင္ရာA သင္းမ်ားမွ

A ုပ္ခ်ဳပ္နည္းျပမ်ားA ပါA ၀င္

A သင္းသားA ားလံုး

A ေနျဖင့္လည္း

ပြၿဲ ပီးခ်ိန္၌ မီဒီယာမ်ားေမးျမန္းႏိုင္ေစရန္ မိမိတို႔၏A ၀တ္A စားလဲခန္းႏွင့္ A သင္းဘတ္စ္ကားမ်ားထံသို႔
သတ္မွတ္ေပးထားသည့္လမ္းေၾကာင္း (Mixed Zone)A တိုင္းသာ သြားလာေပးရပါမည္။ A ကယ္၍
သတ္မွတ္ေပးထားသည့္လမ္းေၾကာင္း (Mixed Zone)A တိုင္းမသြားပါက သက္ဆိုင္ရာ A သင္းသားမ်ား
A ေနျဖင့္ စည္းမ်U္းစည္းကမ္းA တိုင္း A ေရးယူခံရမည့္A ျပင္ ဒဏ္ေငြလည္း ခ်မွတ္ခံရမည္ ျဖစ္သည္။
(ဂ)

သက္ဆိုင္ရာA သင္းသားတိုင္းA ေနျဖင့္ သတ္မွတ္လမ္းေၾကာင္း (Mixed Zone)A တိုင္း သြားလာ
ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကို မေျဖၾကားလိုပါက မေျဖၾကားဘဲ ေနႏိုင္ပါသည္။
သို႔ေသာ္

A သင္းသားA ားလံုးA ား

ကိုယ္စားျပဳ၍ကစားသမားA ခ်ိဳ႕

(သိမ
ု႔ ဟုတ္)

နည္းျပA ခ်ိဳ႕က

မီဒီယာမ်ားကို A ႏွစ္ခ်ဳပ္ ေျဖၾကားေျပာဆိုမႈမ်ိဳး ျပဳလုပ္ေပးရပါမည္။ မီ္ဒီယာမ်ားကလည္း A သင္း
ကိုယ္စား မိမိတို႔ေမးျမန္းလိုေသာ ကစားသမား (သိမ
ု႔ ဟုတ္) နည္းျပတစ္UီးUီးကို ႀကိဳတင္ဆံုးျဖတ္
ေရြးခ်ယ္၍

သက္ဆိုင္ရာမီဒီယာA ရာရွိထံ

ႀကိဳတင္A သိေပးကာ

သတ္မွတ္ခ်ိန္A တြင္းသာ

A ထိေရာက္ဆံုး ေမးခြန္းA နည္းငယ္ကို သတ္မွတ္ခ်ိန္A တြင္း လိုတိုရွင္းေမးျမန္းရပါမည္။
၇။

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း
(က)

ၿပိဳင္ပႏ
ဲြ ွင့္ပတ္သက္သည့္

သတင္းA ခ်က္A လက္မ်ား၊

ႏွစ္ဖက္A သင္း၏

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈႏွင့္

ၿပိဳင္ပA
ဲြ ေပၚထားရွိသည့္ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ပရိသတ္မ်ား ပိုမိုသိရွိစိတ္၀င္စားလာ
ေစရန္A တြက္ ၿပိဳင္ဘက္ႏွစ္ဖက္A သင္းမွ နည္းျပခ်ဳပ္ႏွင့္ ပထမUီးစားေပးကစားသမားတစ္UီးUီးကို ပြစ
ဲ U္
တစ္ပမ
ဲြ တိုင္မီ (သိမ
ု႔ ဟုတ္) ပြမ
ဲ ကစားမီA ခ်ိန္၌ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ခြင့္ရရွိထားသည့္ (သိမ
ု႔ ဟုတ္) A ဓိက
ရုပ္/သံေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ ျပဳလုပ္လိုပ ါက ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ထံ သီးျခားတင္ျပေတာင္းခံ၍ ေတြ႔ဆံု
ေမးျမန္းမႈေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ A သင္းမ်ား၏ၿပိဳင္ပဲြ၀င္မႈA ား တစ္စံုတစ္ရာ A ေႏွာင့္A ယွက္
မျဖစ္ေစရန္ ထိုသို႔ ရုပ္/သံ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ ရိုက္ကူးျခင္းA ား A ခ်ိန္(၁၀)မိနစ္ထက္မပိုပဲ ေဆာင္ရြက္
ရပါမည္။
(ခ)

ပြက
ဲ စားခ်ိန္A တြင္း (သိမ
ု႔ ဟုတ္) ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပသည့္ ေဘာလံုးကြင္းျမက္ခင္းေဘးA နီးA နားတစ္၀ိုက္
တြင္ႏွစ္ဖက္A သင္းမွ

A သင္းသားမ်ားA ား

မည္သည့္

ရုပ္/သံမီဒီယာမွ

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းရိုက္ကူးမႈ

ျပဳလုပ္ခြင့္ မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္၏ မီဒီယာA ရာရွိ(သိမ
႔ု ဟုတ္) ၿပိဳင္ပဲြလက္ခံက်င္းပ
သည့္ A ဖြဲ႔A စည္းမွမီဒီယာA ရာရွိ၏ စီစU္ခြင့္ျပဳမႈျဖင့္ ပြက
ဲ စားၿပီးခ်ိန္ မိနစ္ပိုင္း A တြင္း၌ A ရံထိုင္ခံုတန္း
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ေနရာႏွင့္ A ၀တ္A စားလဲခန္းၾကားရွိ သင့္ေတာ္သည့္ ေနရာတစ္ခုခုတြင္ တရား၀င္ ရုပ္/သံ ရိုက္ကူး
ထုတ္လႊင့္ခြင့္ရရွိထားသည့္ ရုပ္/သံA ဖြမ
ဲ႔ ်ားမွ A ခ်ိန္ကန္႔သတ္ထားသည့္ ရုပ္/သံ A င္တာဗ်ဴး (Flash
Interview)ကို ရိုက္ကူးခြင့္ရွိပါသည္။ ေမးျမန္းရိုက္ကူးခ်ိန္မွာလည္း စကၠန္႔(၉၀)ထက္ ပိုမၾကာေစရပါ။
(ဂ)

A ဆိုပါ ရုပ္/သံေမးျမန္းခန္းA တြက္ ႏွစ္ဖက္A သင္းမွ နည္းျပခ်ဳပ္ႏွင့္ A ဓိက ကစားသမားတစ္UီးUီးက
လာေရာက္ေျဖၾကားေပးရပါမည္။ နည္းျပခ်ဳပ္ႏွင့္ ကစားသမားမ်ားA ေနျဖင့္ ရုပ္/သံ A င္တာဗ်ဴးသို႔
လာေရာက္မေျဖဆိုမီ မိမိတမ
ို႔ ည္သည့္ A ေၾကာင္းA ရာမ်ား ေျဖဆိုသင့္သည္ကို မိမိတို႔A သင္းမီဒီယာ
A ရာရွိႏွင့္

ႀကိဳတင္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး

နည္းျပခ်ဳပ္ႏွင့္

A ဆိုပါကစားသမားမ်ားကို

သက္ဆိုင္ရာA သင္းမီဒီယာA ရာရွိကလည္း
ရုပ္/သံA င္တာဗ်ဴး

ရိုက္ကူးမည့္ေနရာသို႔

မိမိA သင္းမွ
တာ၀န္ယူ

ေခၚေဆာင္လာရပါမည္။
(ဃ)

ရုပ္/သံA င္တာဗ်ဴးရိုက္ကူးလိုသည့္

ရုပ္/သံA ဖြမ
ဲ႔ ်ားA ေနျဖင့္ ပြၿဲ ပီးခါနီး ေနာက္ဆံုးမိနစ္တြင္

မိမိတို႔

ရိုက္ကူးေမးျမန္းလိုေသာ ကစားသမားA မည္ႏွင့္ ေက်ာနံပါတ္ကို ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေရး မီဒီယာA ရာရွိA ား
ႀကိဳတင္A သိေပးA ေၾကာင္းၾကားထားရန္ လိုA ပ္ပါသည္။
(င)

ရုပ္/သံ ေမးျမန္းမႈ ရိုက္ကူးမည့္ေနရာA ား MNL မီဒီယာA ရာရွ(ိ သို႔) ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေရးမီဒီယာA ရာရွိႏွင့္
ၿပိဳင္ပဲြလက္ခံက်င္းပမည့္ ကလပ္A သင္းတို႔က ညွိႏိႈင္းသတ္မွတ္ေပးရပါမည္။

…………………. ၿပီး ………………….
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ကလပ္Aသင္းမ်ားAတြက္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ေၾကာ္ျငာပိုင္းဆိုင္ရာစည္းမ်U္းစည္းကမ္း
(Marketing Regulations)
၁။

နိဒါန္း
(က)

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ေဘာလံုးျပိဳင္ပမ
ဲြ ်ားကို
ရွိရာ Aိမ္ရွင္ကလပ္Aသင္းတို႕၏

Aိမ္ကြင္း / Aေ၀းကြင္းစနစ္ျဖင့္

ယွU္ျပိဳင္ကစားလ်ွက္

စီးပြားေရးဆိုင္ရာတာ၀န္ႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား(Commercial Liabilities

and Right) ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္မရွိ္သည့္ ကိစၥတို႕ကို ဤUပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားသည္။
(ခ)

ဤစည္းမ်U္းUပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ Aိမ္ရွင္ကလပ္Aသင္း၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္ မ်ားကို
က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္၏ ႀကိဳတင္သေဘာတူညီခ်က္ လိုAပ္သည္။

၂။

Aဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
(က)

MNLျပိဳင္ပမ
ဲြ ်ားႏွင့္ပ တ္သက္သည့္

စီးပြားေရးဆိုင္ရာရပိုင္ခင
ြ ့္

(Commercial Rights) ေစ်းကြက္

ရွာေဖြျခင္းဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္ (Marketing Right) မီဒီယာဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္ (Media Rights, Social Meida
Rights, Digital Rights) မ်ားမွာ MNLဖြဲ႕စည္းပံုစည္းမ်U္းUပေဒမ်ားတြင္

သက္ဆုိင္ရာစည္းမ်U္း

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားAတိုင္း Aဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
၃။

စီးပြားေရးဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ Aသံုးျပဳပိုင္ခြင့္
(က)

MNL ဖြဲ႕စည္းပံုစည္းမ်U္းAရ MNL ျပိဳင္ပမ
ဲြ ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္Aားလံုး

(ခ)

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္သည္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္မ်ား Aသံုးခ်ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်U္းသည့္ Aခ်ိဳ႕ေသာ
Aသံုးျပဳခြင့္မ်ားကို ကလပ္Aသင္းသို႔ လႊဲAပ္ႏိုင္သည္။

၄။

ကလပ္Aသင္း၏ ကိုယ္ပိုင္စပြန္ဆာရယူခြင့္ႏွင့္တာ၀န္မ်ား
(က)

ကလပ္Aသင္း၏

ဂ်ာစီ ႏွင့္ Aျခားေသာပစၥည္းမ်ားAတြက္

သို႔ရာတြင္ ေAာက္ေဖာ္ျပပါ

လုပ္ငန္းႏွင့္

ကိုယ္ပိုင္စပြန္ဆာ

ေၾကာ္ျငာကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္

ရယူခြင့္ရွိသည္။

ပတ္သတ္သည့္ စပြန္ဆာကို

လက္ခံရယူခြင့္မရွိပါ။
(က-၁) Aဓိက တားျမစ္ထားေသာ- - ေဆးလိပ္ေၾကာ္ျငာ၊ Aရက္ေၾကာ္ျငာ
(က-၂)

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္Aမွတ္ေပးျပိဳင္ပႏ
ဲြ ွင့္

Knock-Out ျပိဳင္ပမ
ဲြ ်ားAတြက္ စပြန္ဆာ ရယူထား

ေသာ Title Sponsor၏ လုပ္ငန္းႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား Aလားသဏၭာန္တူညီျပီး ထင္ေယာင္
ထင္မွားျဖစ္ေစမည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ကုန္ပ စၥည္းမ်ား။
Title Sponsor ဆုိင္ရာAဓိပါၸယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္
ေၾကာ္ျငာ Vinyl မ်ား တပ္ဆင္ျခင္းကို

ကလပ္Aသင္းမ်ားAေနျဖင့္

MNL မွ Title sponsor Aျဖစ္

ရယူထားေသာ MPT(ျမန္မ ာ့ဆက္သြယ္ေရး)၏ လုပ္ငန္းAကိ်ဴးစီးပြားတူမ်ားျဖစ္ေသာ Ooredoo
Telenor ႏွင့္ Aသစ္ထြက္ရွိမည့္

Mytel ေၾကာ္ျငာမ်ားႏွင့္ AျခားAလားတူ ကုမၸဏီခဲြ၊ လုပ္ငန္းခြမ
ဲ ်ား

(Uပမာ wave money) စသည္တုိ႕ႏွင့္ညိွႏိႈင္း၍

စပြန္ဆာရယူျခင္း ၊

Aတြင္း၌ လည္းေကာင္း၊ Aသင္းAုပ္ခ်ဳပ္မႈAဖြဲ႕ႏွင့္
မ်ားေပၚတြင္ ၄င္းေၾကာ္ျငာမ်ား တပ္ဆင္ျခင္း၊
LED ႏွင့္ Aသံဖိုင္ဆုိင္ရာမ်ားကို

ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပရာ

ကစားသမားမ်ား၏

ကြင္းAတြင္းျပသ၍

မိမိAိမ္ကြင္း

ၿပိဳင္ပဲြAက်ီ (Jersey)

ရရွိႏုိင္ေသာ Giant Screen ၊

ထည့္သြင္းေၾကာ္ျငာျခင္းမ်ား ။

(က-၃) ကလပ္Aသင္းတိုင္း၏ ကစားသမား၀တ္စံုမ်ားတြင္ Sponsors Name (သို့မဟုတ္) Logo
Aမွတ္ Aသားကို

Aမ်ိဳးAမည္မတူ တစ္ခုထက္ပိုမို၍ တပ္ဆင္ႏိုင္သည္။ ၄င္း Sponsor

Aမည္ ႏွင့္ Logo Aမွတ္Aသားမ်ားသည္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ႏွင့္ ရွံုးထြက္ျပိဳင္ပဲြတို႔၏
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ရယူခြင့္ရွိပါသည္။ ကလပ္Aသင္းတို့၏ ကစားသမားAက်ႌေပၚရွိ SponsorAမွတ္တံဆိပ္မ်ား
သည္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္၏ Co-Sponsor မ်ားႏွင့္ ျပိဳင္ဘက္ထုတ္ကုန္Aမွတ္တံဆိပ္မ်ား
ျဖစ္ေနပါကလည္း ျပိဳင္ပက
ဲြ ်င္းပရာကြင္းျဖစ္ေသာ မိမိ၏Aိမ္ကြင္းက်င္းပရာကြင္းAတြင္းAျပင္၊
Aသင္း၏ ၀င္ေငြAလုိ႕ငွာ A Board ေၾကာ္ျငာဘုတ္မ်ားတြင္ထားရွိ ေၾကာ္ျငာခြင့္ရွိသည္။
(ခ)

ကလပ္A သင္း၏

ဂ်ာစီႏွင့္

A ျခားေသာပစၥည္း

စပြန္ဆာေၾကာ္ျငာမ်ား၊

တပ္ဆင္ေၾကာ္ျငာရာတြင္

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ကလပ္A သင္း၏ စပြန္ဆာA တြက္ MNLကသတ္မွတ္ထားေသာ ပထမUီးစားေပး
ေနရာမ်ားမွA ပ

ဒုတိယUီးစားေပးေနရာ၊

ေၾကာ္ျငာခြင့္ ရွိသည္။

ကိုယ္ပိုင္ေလ့က်င့္ေရးကြင္း ေနရာမ်ား၌

တပ္ဆင္ခ်ိတ္ဆဲြ

သို႕ရာတြင္ ေၾကာ္ျငာမ်ား ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ကြင္းA တြင္း

Title Sponsor

ေၾကာ္ျငာမ်ားထက္ ႀကီးမားစြာ တပ္ဆင္ျခင္း၊
မျဖစ္ေစေရးA တြက္

ကလပ္A သင္းမွ

A ေရA တြက္

ပိုမိုမ်ားျပားစြာ

တပ္ဆင္ေၾကာ္ျငာရမည့္

တပ္ဆင္ျခင္းမ်ား

မည္သည့္ ေၾကာ္ျငာဒီဇိုင္းကိုမဆို

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္သို႕တင္ျပျပီး သေဘာတူညီခ်က္ ရယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။
(ဂ)

ကလပ္A သင္း၏ Sponsors ေၾကာ္ျငာမ်ားကို City View Board မ်ားA ျဖစ္
ျမန္မာေနရွင္နယ္္လိဂ္၏ Official Logo
Logo သည္

မ်ားႏွင့္ A တူပူးတြဲ ေၾကာ္ျငာခြင့္ ရွိသည္။ သို႕ရာတြင္

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္မွ ႏွစ္A လိုက္

Logo သာ ျဖစ္ေစရမည္။ ၄င္း Official
ရယူရမည္။ ထိုေနရာတြင္

သတ္မွတ္ထားေသာ

Official Tournament

ျပင္ပမွေရးဆြဲထားေသာ Logoမ်ားသုံးစြျဲ ခင္း မျပဳရန္။

လိုA ပ္သည္။

(ျမန္မာေနရွင္န ယ္

မရွိေစရန္)

ကလပ္A သင္းသည္ MNL ျပိဳင္ပမ
ဲြ ်ားA တြက္ စပြန္ဆာရယူ ေဆာင္ရြက္ရာ၌
ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္

၄င္း

Tournament Logo ကိုလည္း MNL Marketing ဌာနမွ

လိဂ္၏ A ဓိကပံ့ပိုးကူညီသူ စပြန္ဆာႏွင့္ ကြဲလမ
ဲြ ႈ
(ဃ)

စိုက္ထူေၾကာ္ျငာရာ၌

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္၏

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္သို႕ စပြန္ဆာ ႏွင့္ပတ္သတ္၍

ေA ာက္ပါ

A ခ်က္မ်ား ၾကိဳတင္ေပးပို႕၍ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံရမည္။
(ဃ-၁) လက္ခံထားေသာ စပြန္ဆာ ကုမၸဏီA မည္၊ ထုတ္ကုန္A မည္၊ ထုတ္ကုန္A မ်ိဳးA စား။
(ဃ-၂) စပြန္ဆာ A မွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆြျဲ ဖန္႔ေ၀ ေၾကာ္ျငာမည့္ ေၾကာ္ျငာA ေရA တြက္။
(င)

ကလပ္A သင္းသည္
A လို႕ငွာ

ေဘာလံုးျပိဳင္ပႏ
ဲြ ွင့္ စပ္လ်U္း၍

ပတ္သက္သည့္
A သင္းမွသာ
၅။

ကိုယ္ပိုင္ေဘာလံုးကြင္း၊

ေဘာလံုးကြင္း၀န္းက်င္၊
A လွဆင္ခ်ိတ္ဆြျဲ ခင္း၊

ေၾကာ္ျငာမ်ား တပ္ဆင္ခ်ိတ္ဆျဲြ ခင္းတိုA
႔ တြက္

ျမိဳ႕တြင္း

A သင္း၏

Promotion
စပြန္ဆာမ်ားႏွင့္

ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို

မိမိ၏ကလပ္

A ကုန္A က်ခံရမည္။

လက္ေမာင္းတံဆိပ္ (Arm Badge) ဆုိင္ရာစည္းမ်U္းစည္းကမ္း
ကလပ္A သင္းမ်ားမွ

(Title Sponsor Logo)
ျဖစ္သည္။

ၿပိဳင္ပတ
ဲြ ြင္

ကစားသမားမ်ားသည္

လက္ေမာင္းတံဆိပ္မ်ားကို
လက္ေမာင္းတံဆိပ္

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္၏

တပ္ဆင္၍ ေဘာလုံးၿပိဳင္ပတ
ဲြ ြင္

တပ္ဆင္ထားရွိျခင္းမရွိပဲ

Official Tournament Logo
၀င္ေရာက္ယွU္ၿပိဳင္ ကစားရမည္

၀င္ေရာက္ကစားပါက

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္မွ

ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်U္းစည္းကမ္းမ်ားA ရ A ေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းခံရမည္။
၆။

ျပိဳင္ပဲြ၀င္ခြင့္လက္မွတ္ေရာင္းခ်မွု (Ticketing)
(က)

ကလပ္A သင္းမ်ားသည္

ကိုယ္ပိုင္A ိမ္ကြင္းA ျဖစ္ က်င္းပရာ၌ A သံုးျပဳမည့္

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္မွ

သတ္မွတ္ထားေပးေသာ

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္မွ Title Sponsor ႏွင့္
တို့၏ Logo မ်ားကိုသာ
(ခ)

MNL

(ဂ)

ညိွႏိႈင္းမႈျဖင့္

Official Partner ၊

A သံုးျပဳရမည္ျဖစ္ျပီး

Main Sponsor ၊ Co-Sponsor

ရိုက္ႏွိပ္ေဖာ္ျပ ရမည္ျဖစ္သည္။

မွလက္ခံရရွိထားေသာ

MNL ၏

လက္မွတ္ဒီဇိုင္းကိုသာ

Ticket ဒီဇိုင္းမ်ားသည္

စပြန္ဆာမ်ားမွ

ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ခြင့္

လက္မွတ္မ်ားကို

A သင္းမွ ပံ့ပိုးကူညီေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

A ိမ္ကြင္းလက္ခံက်င္းပသည့္ A သင္းမွ လက္မွတ္မ်ားထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ကို
A ကုန္A က်

ေတာင္းဆုိလာပါက

မိမိA သင္းမွသာ

ခံရမည္ျဖစ္သည္။
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ကမၻာ့ေဘာလံုးAဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ကစားသမားAေျပာင္းAေရႊ႕ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္မ်ား
(Special Provisions relating to contract between Professional Players & Clubs)
ကမာၻ႔ေဘာလံုးAဖြဲ႔ခ်ဳပ္
ေဆာင္ရြက္ရန္ထုတ္ျပန္ထားေသာ

(FIFA)က

၂၀၁၀

ျပည့္ႏွစ္ေA ာက္တိုဘာလ(၁)ရက္ေန႔မွစ၍

ကစားသမားA ေျပာင္းA ေရႊ႕ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္

လိုက္နာ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း

(စည္းမ်U္းမ်ား)မွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္A ခ်ိဳ႕ကို ကလပ္A သင္းမ်ား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါရန္ ေဖာ္ျပA ပ္ပါသည္။
၁။

ကလပ္A သင္းႏွင့္ ကစားသမားA ၾကားစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ Players Agent ပါ၀င္ပတ္သက္ပါက ၄င္း
၏A မည္ကို စာခ်ဳပ္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။
(If an Agent is involyed in the negotiations of a contract, he shall be named in that
contract.)
(မွတ္ခ်က္။

။ယခုA ခါ

Player

Agent

မရွိပါကလည္း

ကစားသမားႏွင့္

ကလပ္A သင္းသာ

တိုက္ရိုက္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ A ဆိုပါ ကိစၥသည္ FIFA ႏွင့္ MFF တိ႔၏
ု
A ခါA ားေလ်ာ္စာြ ညႊန္ၾကားလာသည့္A ေပၚတြင္ လိုက္နာေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္ျဖစ္သည္။)
၂။

ကလပ္A သင္းႏွင့္ ကစားသမားA ၾကားခ်ဳပ္ဆိုေသာ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းသည္ စတင္A က်ိဳးသက္ေရာက္
သည့္ေန႔မွ ေဘာလံုးရာသီၿပီးဆံုးသည္A ထိ A နည္းဆံုးကာလရွိရန္ လိုA ပ္ၿပီး A မ်ားဆံုး(၅)ႏွစ္A ထိ
ထားရွိႏိုင္သည္။ ေဖာ္ျပပါစာခ်ဳပ္သက္တမ္းႏွင့္ကဲြလြဲေသာ သက္တမ္းA တြက္ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းကို သက္ဆိုင္
ရာ ႏိုင္ငံ၏ UပေဒA ရ ကိုက္ညီေ A ာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသာရွိမည္။ A သက္(၁၈)ႏွစ္ေA ာက္ျဖစ္ေသာ
ကစားသမားႏွင့္စာခ်ဳပ္ပါက စာခ်ဳပ္သက္တမ္းသည္ (၃)ႏွစ္ထက္မပိုရ၊ A ကယ္၍ ၄င္းကာလထက္
ေက်ာ္လန
ြ ္ခ်ဳပ္ဆိုထားပါကလည္း A သိA မွတ္ျပဳရန္မလို။
(The minimum length of a contract shall be from its effective date until the end of the
season, while the maximum length of a contract shall be five years. Contract of any other
length shall be permitted of consistant with national laws. Players under the age of 18
may not sign a professional contract for more than three years. Any clause referring to a
longer period shall not be recongnized.)

၃။

A ကယ္၍

ကလပ္A သင္းသည္

A ျခားေသာကလပ္A သင္းႏွင့္

စာခ်ဳပ္သက္တမ္းရွိေနေသးေသာ

ကစားသမားတစ္Uီးကို၀ယ္ယူ/ေခၚယူလိုပါကA ဆိုပါကစားသမားႏွင့္ မည္သည့္ ညွိႏိႈင္းမွဳမွ မျပဳလုပ္မီ
ကစားသမားလက္ရွိေနေသာ ကလပ္A သင္းထံသို႔ စာျဖင့္ေရးသား၍ ႀကိဳတင္ညွိႏိႈင္းA ေၾကာင္းၾကား
ရမည္။ ကစားသမားတစ္Uီးသည္ ကလပ္A သင္းႏွင့္ စာခ်ဳပ္သက္တမ္း ကုန္ဆံုးသည့္A ခါ (သိမ
ု႔ ဟုတ္)
စာခ်ဳပ္သက္တမ္းကုန္ဆံုးရန္(၃)လ A လိုတြင္ မိမိကလပ္ကို ႀကိဳတင္သတင္းပို႔၍ A ျခားကလပ္တစ္ခု
ႏွင့္ လြတ္လပ္စာြ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းႏိုင္သည္။ ေဖာ္ျပပါA ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိပါက
လိုA ပ္ေသာ A ေရးယူမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။
(A Club intending to conclude a contract with a professional must inform the player’s
current clut in writing before entering into negotiations with him. The Player shall only be
free to negotiate and make an agreement with another club when this contract has
expired or will expire within (3) three months. Any breach of this provision shall be subject
to appropriate sanctions.)
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၄။

စာခ်ဳပ္သက္တမ္းကိုသတ္မွတ္ရာတြင္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္းေA ာင္ျမင္မွ (သိမ
ု႔ ဟုတ္) A လုပ္ A ကိုင္
လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိမွ စသည္တို႔A ေပၚမူတည္သတ္မွတ္ျခင္း မျပဳလုပ္ရ န္။
(The validity of a contract may not be made subject to a successful medical examination
and or the grant of a work permit.)
(မွတ္ခ်က္။

။ သို႔ေသာ္ ကစားသမားႏွင့္ကလပ္A သင္းA ၾကား ယင္းA ခ်က္ကို ႀကိဳတင္ေဆြးေႏြး
သေဘာတူၿပီး စာခ်ဳပ္ထတ
ဲ ြင္ ထည့္ထားပါက ယင္းA တိုင္း ေဆာင္ရက
ြ ္ခြင့္ရွိပါ သည္။

၅။

ကစားသမားတစ္Uီးသည္ သတ္မွတ္ကာလA တြင္း ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္တစ္ခုထက္ပို၍ ခ်ဳပ္ဆိုထားပါက
A ဆိုပါကစားသမားကို ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ႏိုင္သည္။
(If a professional enters into more than one contract covering the same period the
provisions set forth in Chapter IV shall apply.)

၆။

ေဘာလံုးသမားတစ္Uီးသည္ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းမျပည့္ခင္ A ျခားကလပ္A သင္းထံမွ ႀကိဳတင္ ေငြေၾကး
တစ္စံုတစ္ရာ

ရယူထားျခင္းမျပဳရ။ ေငြေၾကး တစ္စံုတစ္ရာ

ရယူထားေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိပါက

ယင္းေဘာလံုးသမားA ား MNL ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေရးဌာနမွ ပြပ
ဲ ယ္(၃)လ ခ်မွတ္A ေရးယူႏိုင္ပါသည္။ A ဆိုပါ
ေဘာလံုးသမားA ား

ေငြေၾကးတစ္စံုတစ္ရာေပးေသာ

(၅)မွတ္ေလ်ာ့ျပစ္ဒဏ္ခံရမည္။

လိုA ပ္ပါက

ကလပ္A သင္းA ေနႏွင့္လည္း

ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊

လိဂ္ၿပိဳင္ပတ
ဲြ ြင္

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး

ေကာ္မတီသို႔ ထပ္မံတင္ျပ၍ ထိေရာက္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေစႏိုင္ပါသည္။
၇။

A ဆိုပါပြပ
ဲ ယ္(၃)လက်ခံရေသာ

ေဘာလံုးသမားသည္

A လားတူျပစ္ဒဏ္မ်ိဳး

ထပ္မံက်ဴးလြန္ခ့ပ
ဲ ါက

ပြပ
ဲ ယ္(၁)ႏွစ္တိတိ ျပစ္ဒဏ္ခံရမည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ေသာ ကလပ္A သင္းA ေနႏွင့္လည္း (၅)မွတ္ေလွ်ာ့
ျပစ္ဒဏ္ထက္ပိုေသာ A မွတ္ေလွ်ာ့ျပစ္ဒဏ္A ျပင္ ဒဏ္ေငြပါ ခ်မွတ္ခံရပါမည္။

…………………. ၿပီး ………………….
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စည္းကမ္းႏွင့္ပါတ္သက္ေသာ Uပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
(Disciplinary Regulations)
၁။

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္Aယူခံလႊာမ်ား
(က)

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ Aယူခံလႊာကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ေဆာင္မွဳမွန္သမွ်သည္ တည္ဆဲ
ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္
သည္

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္၏

ညႊန္ၾကားလႊာမ်ားလာAခ်က္မ်ားႏွင့္

Uပေဒ

ကိုက္ညီရ မည္။

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးUပေဒမ်ား

Aသင္းUပေဒမ်ားသည္လည္း

ကမာၻ႕

ေဘာလံုးAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (FIFA)မွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စည္းမ်U္းႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း A မိနစ
္႔ ည္းမ်U္းမ်ား
(FIFA Rules and Regulations ) ႏွင့္ မွီျငမ္း ေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္ရမည္။
(ခ)

ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးA ဖဲြ႔ခ်ဳပ္

A ေထြေထြA တြင္းေရးမွဴးရံုးႏွင့္

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္A မွဳေဆာင္

A ရာရွိ္ခ်ဳပ္ရံုးတို႔A ေနျဖင့္ သံသယႏွင့္ျဖစ္ေစ သိနားလည္လွ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ တည္ဆဲ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုး
A ဖဲြ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္၏Uပေဒ၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးUပေဒ၊ လူက်င့္၀တ္စည္းမ်U္းဆိုင္ရာ
Uပေဒႏွင့္ A ခါA ားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ညႊန္ၾကားလႊာမ်ားကို ခ်ိဳးေဖါက္၊ ေဖါက္ဖ်က္သည့္
ကိစၥမ်ားတြင္ ကနUီး စံုစမ္းစစ္ေဆးမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
(ဂ)

ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးA ဖဲြ႔ခ်ဳပ္

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီသည္

တည္ဆျဲ မန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုး

A ဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္တို႔၏ Uပေဒ၊စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး Uပေဒ လူက်င့္၀တ္စည္းမ်U္း
ဆိုင္ရာ Uပေဒႏွင့္ A ခါA ားေလ်ာ္စာြ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ညႊန္ၾကားလႊာမ်ား စသည့္တို႔ကို ေဖါက္ဖ်က္၊
ခ်ိဳးေဖါက္သည့္ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းဆိုင္ရာ A ေရးယူမွဳမ်ားကို ျပဌာန္းျခင္း၊
A မိန္႔ခ်မွတ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
၂။

ေဘာလံုးသမားမ်ား (သိမ
ု႔ ဟုတ္) A သင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ A ၾကမ္းဖက္ျခင္း
(က)

မည္သည့္ေဘာလံုးသမားမ်ား (သိမ
ု႔ ဟုတ္) A သင္းတာ၀န္ရွိသူတို႔သည္ စည္းကမ္းႏွင့္မညီညြတ္ေသာ
A ၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားကို ေဘာလံုးကြင္း၏မည္သည့္ေနရာမဆို ကစားကြင္းA တြင္း A ၀တ္စားလဲခန္း၊
ေလ့က်င့္ေရးေနရာမ်ားႏွင့္ ဟိုတယ္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ခ့ေ
ဲ ၾကာင္း တာ၀န္က်ဒိုင္လူႀကီး (သိမ
ု႔ ဟုတ္)
ၿပိဳင္ပႀဲြ ကီးၾကပ္သူတမ
ို႔ ွ စီရင္ခံစာမ်ားတင္ျပလာခဲ့လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္း
ေရးေကာ္မတီသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္တို႔၏

စည္းမ်U္းလုပ္ထံုး

လုပ္နည္းမ်ား၊ Uပေဒ၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးUပေဒႏွင့္ လူက်င့္၀တ္စည္းမ်U္းဆိုင္ရာUပေဒမ်ားတြင္
ပါရွိသည့္A တိုင္း A ေရးယူ ေဆာင္ရက
ြ ္ရပါမည္။
(ခ)

ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္
ပတ္သက္သည့္

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္တို႔

ကိစၥမ်ားတြင္ၿပိဳင္ပႀဲြ ကီးၾကပ္သူႏွင့္

A ေနျဖင့္

ဒိုင္လူႀကီးတို႔၏

A ၾကမ္းဖက္ျခင္းျဖစ္စU္မ်ားႏွင့္
ေလ်ာ္ကန္မွန္ကန္သည္ဟုယူဆ

ေသာ A ာရံုစိုက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ခြင့္ျပဳရပါမည္။
(ဂ)

ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္A ေနျဖင့္
ရပါမည္။

ယင္းA ဖြဲ႔တြင္

A ယူခံလႊာေကာ္မတီကို

A ဖြ႔၀
ဲ င္(၃)Uီးပါ၀င္လွ်င္

A ဖြ႔၀
ဲ င္

(၅)Uီးျဖင့္

ေကာ္မတီလုပ္ငန္းပါ၀င္

ဖြစ
ဲ႔ ည္းခန္႔A ပ္

ေဆာင္ရက
ြ ္ႏိုင္သည္။

ယင္းေကာ္မတီ၏ Uကၠဌသည္ သီးျခားလြတ္လပ္မွဳရွိေနရမည္ျဖစ္ၿပီး ေကာ္မတီ၀င္မ်ားသည္ A ျခား
A ဖဲြ႔ခ်ဳပ္ တာ၀န္ရွိ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ႏွင့္ ကလပ္A သင္းမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္
ေနသူမ်ား မျဖစ္ေစရပါ။ မည္သည့္ ေဘာလံုးသမားကလပ္A သင္း၊ A သင္းတာ၀န္ရွိသူ (သိမ
ု႔ ဟုတ္)
ဒိုင္လူႀကီးတိက
ု႔ ို ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီမွ ျပစ္ဒဏ္ သတ္မွတ္
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(၇)ရက္A တြင္း A ယူခံလႊာတင္ျပေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ A ယူခံတင္သြင္းရာတြင္ A ယူခံေလွ်ာက္လႊာ
ႏွင့္ A တူ ေငြက်ပ္ႏွစ္သိန္း(၂၀၀,၀၀၀ိ/-) ေပးသြင္းရမည္။
(ဃ)

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီမွ ခ်မွတ္ခ့ဲသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေA ာက္ပါA ခ်က္
မ်ားမွ တပါး A ယူခံလႊာတင္သြင္းႏိုင္သည္ (က)

သတိေပးျခင္း၊

(ခ)

ယခင္သတိေ ပးခ်က္ကို ျပန္လည္ေဖၚေဆာင္ျခင္း၊

(ဂ)

ေဘာလံုးပြဲ (၃)ပြဲေA ာက္

(ဃ)

A ဖြဲ႕၀င္A ဖြဲ႕A စည္း (သို႔) ကလပ္A သင္းA ေပၚတြင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ (၁၅)သိန္း ထက္မနည္း
ေသာ ဒဏ္ေၾကးစည္းၾကပ္ျခင္း (သို႔) A ျခားA မႈမ်ားတြင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ (၇.၅)သိန္းထက္
မနည္း ေသာ ဒဏ္ေၾကးေငြ စည္းၾကပ္ျခင္း၊

၃။

ကန္က
႔ က
ြ ္ျခင္း
(က)

ကန္႔ကြက္သူမ်ားသည္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားေပၚမူတည္၍ ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးျဖစ္ပာြ းမႈမ်ား
သည္ ေဘာလံုးပြမ
ဲ ်ားေပၚတြင္တိုက္ရိုက္ထိခိုက္မွဳရွိေၾကာင္း (Uပမာ - ေဖာ္ျပရလွ်င္ ကြင္းA ရြယ္A စား၊
Eရိယာတန္ဆာပလာမ်ား၊ ပစၥည္းကိရိယာ၊ ေဘာလံုးသမားမ်ား ပါ၀င္ကစားႏိုင္မွဳ၊ ကြင္းပြၾဲ ကည့္စင္၊
တပ္ဆင္သင့္သည့္ပစၥည္းမ်ား၊

ေဘာလံုးမ်ားစသည္ျဖင့္)ႏွင့္

ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပသည့္

စည္းမ်U္းလုပ္ထံုး

လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ ခ်ိဳးေဖာက္၊ ေဖါက္ဖ်က္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ရမည္။
(ခ)

မည္သပ
ို႔ င္စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ရွိေစကာမူ

ကန္႔ကြက္မႈျပဳလုပ္လိုပါက

ကန္႔ကြက္မည့္

ကလပ္

A သင္းတာ၀န္ရွိသူမွ ေဘာလံုးပြၿဲ ပီး၍ (၂၄)နာရီA တြင္း ကန္က
႔ ြက္လႊာ A ျပည့္A စံုကို ေရးသားၿပီး
ကန္႔ကြက္လႊာႏွင့္A တူ ကန္႔ကြက္လႊာတင္သြင္းေၾကး က်ပ္ေငြ ၁၀၀,၀၀၀ိ/- (က်ပ္တစ္သိန္းတိတိ)ျဖင့္
MNL CEO ထံ လိပ္မူ၍ A ခ်ိန္မွီ ေပးပို႔ရမည္။
(ဂ)

မည္သည့္ကန္႔ကြက္ခ်က္မွ ကြင္းလယ္ဒိုင္လူႀကီး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မေက်ာ္လႊားႏိုင္ပါ။ ဒိုင္လူႀကီး၏
ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ေနာက္ဆံုးA တည္ျဖစ္သည္။

(ဃ)

A ကယ္၍တိက်ခိုင္မာေသာ ကန္႔ကြက္ခ်က္မဟုတ္ဘဲ A ေျခA ျမစ္ မရွိမွန္ကန္ေသာ ကန္က
႔ ြက္မွဳမ်ိဳး
ျဖစ္ေနပါက

ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္

စည္းကမ္းထိန္းသိန္းေရးေကာ္မတီသည္

ကန္႔ကြက္သည့္

A သင္းA ား ဒဏ္ေၾကးေငြျပစ္ဒဏ္ကို ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ A ယူခံေကာ္မ တီမွ မည္သပ
ို႔ င္ဆံုးျဖတ္ေစကာမူ
ကန္႔ကြက္လႊာA တြက္

တင္သြင္းထားေသာ

ကန္႔ကြက္လႊာေၾကးက်ပ္တစ္သိန္း(၁၀၀,၀၀၀ိ/-)ကို

ျပန္လည္ထုတ္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။
ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးမူ
စU္
၁။

A ေၾကာင္းA ရာ

ျပစ္ဒဏ္

ဒုတိယA ႀကိမ္ A ၀ါကဒ္ ျပသခံရျခင္းမ်ားျပဳလွ်င္

A လိုA ေလ်ာက္ A နီးစပ္ဆံုး(၁)ပြဲ ပယ္ရန္ႏွင့္
ဒဏ္ေၾကးေငြက်ပ္ (၁)သိန္း ေပးေဆာင္ရန္

၂။

ပြက
ဲ စားေနစU္ တစ္ဖက္သားA ား ခုန္နင္းျခင္း၊ ေဆာင့္ကန္ျခင္း၊

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးA ရ A နီးစပ္ဆံုး

ေဘာလံုးမပါဘဲလူထိေA ာင္ကန္ျခင္း၊တဖက္သားA ားတံေတြးျဖင့္

(၂)ပြပ
ဲ ယ္ရန္ႏွင့္ ဒဏ္ေႀကးေငြက်ပ္ A နည္းဆံုး

ေထြးျခင္း၊ ေသခ်ာေပါက္ဂိုးမည့္ေဘာလံုးကို ဂိုးသမားမွA ပ A ျခား

ႏွစ္သိန္း(၂၀၀,၀၀၀ိ/-) ေပးေဆာင္ရန္။

ခုခံသည့္

ကစားသမားတစ္UီးUီး၏

လက္ျဖင့္တမင္ဖမ္းျခင္း၊

42

For The League, For The Nation

Last Updated ; 21 December 2017

MNL Competition Regulations 2018

ေသခ်ာေပါက္ ဂိုးသြင္းႏိုင္သည့္ A ေနA ထားတြင္ရွိသည့္ ကစား
သမားတစ္Uီးကို
ဆဲဆိုျခင္း၊

တမင္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း၊

လူမ်ိဳးေရးခြျဲ ခားသည့္

စကားျဖင့္

တဖက္သားကို
ေျပာဆိုျခင္းမ်ား

A တြက္ ဒိုင္လူႀကီးမွ တိုက္ရိုက္A နီကဒ္ျပ ထုတ္ပယ္ခံရ လွ်င္
၃။

A နည္းဆံုး(၃)ပြပ
ဲ ယ္ရန္ႏွင့္

A ထက္ပါA တိုင္းပြဲရပ္နားစU္ျပဳမူလွ်င္ -

ဒဏ္ေၾကးေငြက်ပ္ေလးသိန္း(၄၀၀,၀၀၀ိ/-)
ေပးေဆာင္ရန္။
၄။

ပြက
ဲ စားေနစU္A တြင္း လဲက်ေနေသာ တစ္ဖက္ကစား သမားA ား

A နည္းဆံုး(၄)ပြပ
ဲ ယ္ရန္ႏွင့္

တမင္ကန္ျခင္း၊ နင္းျခင္း၊ တစ္ဖက္သားA ား စိတ္လိုက္မာန္ပါ

ဒဏ္ေၾကးေငြက်ပ္ေလးသိန္း(၄၀၀,၀၀၀ိ/-)

A င္A ားသံုး၍ ထိုးျခင္း၊ ကန္ျခင္း၊ နင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါက ၅။

ေပးေဆာင္ရန္။
A နည္းဆံုး(၆)ပြပ
ဲ ယ္ရန္ႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးေငြက်ပ္

A ထက္ပါA တိုင္းပြဲရပ္နားစU္ျပဳမူလွ်င္

ေျခာက္သိန္း(၆၀၀,၀၀၀ိ/-)ေပးေဆာင္ရ န္။
၆။

A လံတိုင္ဆဲြယူျခင္းႏွင့္A ျခားရိုက္ႏွက္ထိုးခုတ္ရန္ ပစၥည္းကိရိယာ
မ်ား ယူၿပီး ရိုက္ႏွက္ထိုးခုတ္ ရန္ရည္ရြယ္လွ်င္

၇။

က်ပ္ေလးသိန္း(၄၀၀,၀၀၀ိ/-) ေပးေဆာင္ရန။္

A ထက္ေဖာ္ျပပါပစၥည္းမ်ားႏွင့္ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ရိုက္ႏွက္
ထိုးခုတ္လွ်င္

၈။

A နည္းဆံုး(၄)ပြပ
ဲ ယ္ရန္ႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးေငြ

A နည္းဆံုး(၈)ပြပ
ဲ ယ္ရန္ႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးေငြ
က်ပ္ေျခာက္သိန္း(၆၀၀,၀၀၀ိ/-) ေပးေဆာင္ရန္။
A နည္းဆံုး(၈)ပြပ
ဲ ယ္ရန္ႏွင့္

ပြၿဲ ပီးဆံုးမွA ခဲမေၾကဘဲကြင္းA တြင္း ရန္ျဖစ္ထိုးႀကိတ္လွ်င္

ဒဏ္ေၾကးေငြက်ပ္ေျခာက္သိန္း(၆၀၀,၀၀၀ိ/-)
ေပးေဆာင္ရန္။
၉။

A နည္းဆံုး (၂)ပြပ
ဲ ယ္ရန္ႏွင့္ ဒဏ္ေၾကး

မိမိA သင္းသားမ်ားA ခ်င္းခ်င္း ရန္ျဖစ္ထိုးႀကိတ္လွ်င္

ႏွစ္သိန္း(၂၀၀,၀၀၀ိ/-)ေပးေဆာင္ရ န္။
၁၀။

၁၁။

ဒိုင္လူႀကီး၊ A ကူဒိုင္လူႀကီးမ်ားA ား မေျခမငံျပန္လည္ေျပာဆိုျခင္း၊

A နည္းဆံုး(၃)ပြပ
ဲ ယ္ရန္ ႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးေငြ

ဆဲဆိုႀကိမ္းေမာင္းျခင္း ျပဳလုပ္သည္ဟုA စီရင္ခံစာတင္ျပလွ်င္

က်ပ္သံုးသိန္း(၃၀၀,၀၀၀ိ/-)ေပးေဆာင္ရ န္။

ဒိုင္လူႀကီး၊ A ကူဒိုင္လူႀကီးမ်ားA ား တြန္းျခင္း၊ ထိုးျခင္း စသည္ျဖင့္
ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ထိခိုက္ျပဳမူလွ်င္

၁၂။

A နည္းဆံုး (၁၀) ပြပ
ဲ ယ္ရန္ႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးေငြ
က်ပ္ငါးသိန္း(၅၀၀,၀၀၀ိ/-) ေပးေဆာင္ရန္။

ေဘာလံုးသမားမ်ား၊ ပရိသတ္A ား မဖြယ္မရာ ေျပာဆိုျပဳမူျခင္း၊

A နည္းဆံုး(၆)ပြပ
ဲ ယ္ရန္ႏွင့္
ဒဏ္ေၾကးေငြက်ပ္ေလးသိန္း(၄၀၀,၀၀၀ိ/-)

ရိုင္းျပစြာျပဳမူျခင္း

ေပးေဆာင္ရန္။
၁၃။

ေဘာလံုးသမားမ်ားက

ပရိသတ္ကို

ကိုယ္ထိ

လက္ေရာက္

က်ဴးလြန္ျခင္း
၁၄။

လုပ္ကိုမွ် ပတ္သက္လုပ္ေဆာင္ခြင့္မျပဳရန္

A သင္းမွတာ၀န္ရွိသူမ်ားA ားလံုးသည္
နည္းစနစ္E ရိယာAတြင္း

ရာသက္ပန္ထုတ္ပယ္ရန္ႏွင့္မည္သည့္ေဘာလံုးA

(Technical

ကမာၻ႕ေဘာလံုးAဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ

Area)

Aနည္းဆံုး(၂)ပြပ
ဲ ယ္ရန္ႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးေငြ

ထုတ္ျပန္

က်ပ္ငါးသိန္း(၅၀၀,၀၀၀ိ/-) ေပးေဆာင္ရန္

ထားသည့္ Uပေဒ စည္းမ်U္းစည္းကမ္းမ်ားႏွငA
့္ ညီ လိုက္နာျပဳမူ
ေနထိုင္ေဆာင္ရက
ြ ္သြားရမည္။ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်U္း၊
စည္းကမ္းAတိုင္း

ျပဳမူေနထိုင္ျခင္းမရွိဘဲ

ဒိုင္လူႀကီး၏

Aေရးယူျခင္းခံရလွ်င္
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၁၅။

Aိမ္ကြင္းလက္ခံက်င္းပေသာAိမ္ရွင္ကလပ္Aသင္း၏ပရိသတ္
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၾကားကြင္းတြင္ ကစားသည့္ ပြတ
ဲ ြင္လည္း
မိမA
ိ သင္း၏

ပရိသတ္(သို႔)

ပရိသတ္တစ္စံုတစ္Uီး
Aက်ည္းတန္ေစရန္

(သို႔)

မိမA
ိ သင္းကို
AစုAဖြဲ႔က

Aားေပးေသာ

ၿပိဳင္ပဲြကို

ကြင္းထဲသို႔လည္းေကာင္း၊

Aရုပ္ဆိုး

ကြင္းAတြင္းမွ

ပုဂၢိဳလ္တစ္UီးUီးထံသို႔လည္းေကာင္းပစၥည္းတစ္ခုခုျဖင့္ပစ္ေပါက္
ျခင္း၊ ၿပိဳင္ပဲြတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ၿပိဳင္ဘက္ Aသင္းသားမ်ားAေပၚ
Aလြန္Aက်ဴးရိုင္းျပစြာေAာ္ဟစ္ဆဲဆိုျခင္း၊ လူမ်ိဳးေရးခြျဲ ခားသည့္
လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုခုျပဳလုပ္ျခင္း၊

ကြင္းAတြင္းရွိ

ထိုင္ခံုမ်ားႏွင့္

ပစၥည္းမ်ားကို ရိုက္ခ်ိဳးဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ကြင္းAတြင္း
သို႔

ယင္းပ်က္စီးAရာ၀တၳဳမ်ားျဖင့္

ပစ္ေပါက္ျခင္း၊

ျမန္မာႏိုင္ငံ

သက္ဆိုင္ရာAသင္းကို ဒဏ္ေၾကးက်ပ္
၁၀သိန္း(၁,၀၀၀,၀၀၀ိ/-)မွ
၂၅ သိန္း(၂,၅၀၀,၀၀၀ိ/-)ထိ ဒဏ္ရိုက္ၿပီး
လိုAပ္ပါက Aိမ္ကြင္း ကစားခြင့္ ပြA
ဲ ခ်ိဳ႕
ပိတ္ပင္ျခင္း၊ ပရိသတ္မပါပဲ ကစားေစျခင္းမ်ား
ခ်မွတ္Aေရးယူရန္၊ Aျပစ္က်ဴးလြန္သည့္
ပရိသတ္ကိုလည္း တည္ဆဲ Uပေဒမ်ားAရ
AေရးယူAျပစ္ေပးရန္ တရားစြဲဆိုျခင္း၊ ပြၾဲ ကည့္ခြင့္
Aနည္းဆံုး(၅)ပြဲ ပိတ္ပင္ျခင္း (သို႔) တစ္ရာသီလံုး
ပိတ္ပင္ျခင္းမ်ား ခ်မွတ္Aေရးယူရန္။

ေဘာလံုးAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂA
္ ေပၚ Aမ်ားAထင္
Aျမင္လႊဲသိကၡာက်ေစရန္ရည္ရယ
ြ ္၍ လူAမ်ားေရွ႕တြင္ ေAာ္ဟစ္
ဆဲဆိုျခင္း၊ ရိုင္းပ်စြာ ေ၀ဖန္ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲလွ်င္
၁၆။

Aထက္

Aပိုဒ္(၁၅)ပါ

ယွU္တဲြေဖာ္ျပပါ

ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခ်က္

မ်ားသည္ Aနည္းဆံုးျဖစ္ၿပီး ျဖစ္စU္ေပၚမူတည္၍

လိုAပ္ပါက

ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးAဖြဲ႔ခ်ဳပ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီမွ
သက္ဆိုင္ရာ

ပုဂၢိဳလ္မ်ားက်ဴးလြန္သည့္

ျပစ္မA
ႈ ေနAထားကို

ထပ္မံသံုးသပ္စစ္ေဆး၍ Aစည္းAေ၀းျပဳလုပ္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈ
ကို ျပင္ဆင္တိုးျမွင့္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။
၁၇။

Aကယ္၍ ၿပိဳင္ပA
ဲြ ား တာ၀န္ယူၿပီး ႀကီးၾကပ္ေသာ ကြင္းလယ္
ဒိုင္လူႀကီး/ Aလံကိုင္ဒိုင္လူႀကီးမ်ား၏ ပြဲကိုင္တြယ္ပံု Aားနည္း
ခ်က္ရွိပါက (သို႔) မွားယြင္းဆံုးျဖတ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ ေတြ႔ရွိပါက
ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးAဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မ
တီမွ Aဆိုပါ ဒိုင္လူႀကီးမ်ားကို
ေဆာင္ရြက္ရန္

ထိုက္သင့္ေသာ Aေရးယူမႈ

ဒိုင္လူႀကီးေကာ္မတီသို႔

တရား၀င္

Aသိေပး

Aေၾကာင္းၾကားရမည္။
၁၈။

Aထက္တြင္ သီးျခားေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေသာ Aျခား ေပၚေပါက္
လာေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်U္း၍ MNL ၿပိဳင္ပဲြ က်င္းပေရး
ေကာ္မတီႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္း
ေရးေကာ္မတီတမ
ို႔ ွ AFC Disciplinary Code ႏွင့္ တည္ဆဲ
Uပေဒမ်ားႏွင့္ A ညီ A ေရးယူ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မည္။
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Code Of Conduct
Player/ Coach Code of Conduct
The Player/ Coach is required to abide by the following Code of Conduct of the MFF and
MNL.
1. By virtue of being a registered player/coach with MNL or the appointed coach of a
participating club, the player/coach/coach is an ambassador of MNL. He shall thus avoid putting
himself in a situation that could disparage the image of the MFF, MNL or any of the

MNL

affiliated clubs.
2. The player/coach/coach is expected to conduct himself in a proper manner, both on and off
the field. He will refrain from any behavior, gesture or language that is threatening, abusive,
obscene or provocative.
3. The player/coach/coach shall at all times obey the instructions of the referee and his
assistants and be respectful to them. In particular, he shall refrain from criticizing any decision of
the referee.
4. The player/coach is obliged to preserve a confidential relationship with MFF, MNL and the club
for which he plays. He is to observe secrecy in respect of confidential information which he
might acquire as a result of his status as a registered player or appointed coach.
5. No payment or offer of (or attempt to offer) any payment of any kind or form or of whatever
nature shall be received by or be made to the player/coach with the intention to influence the
result of any match organized or sanctioned by MNL. Any such payment or offer shall be
reported immediately to his club and to MNL.
6. The player/coach and his immediate family members shall not be permitted to participate in
any way in soccer-betting. He shall also not offer or attempt to offer, receive or attempt to
receive any form of dividends (of whatever nature) arising from any form of soccer-betting on
matches organized or sanctioned by MNL.
7. The player is obliged to submit himself to a doping control test when directed by MFF or MNL
at their absolute discretion.
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DECELARATION:
As a registered player/appointed coach for a MNL club, I understand my responsibilities.
Towards the MFF, MNL and my Club. I accept the terms of the above Code of Conduct for
players/coaches, the breach of which may result in disciplinary action taken against me,
jeopardizing my status as a registered player/appointed coach.

---------------------------------

-----------------------------

Witness’s Signature

Player/Coach’s Signature

--------------------------------Witness’s Name

--------------------------------Date

----------------------------Player/Coach’s Name

----------------------------Player/coach’s IC/Passport No
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udk ,fu sifhw &m;qdk if&m ud k"Oya'
Code of Conduct

tm;upm;orm;? enf;jywdkUonfazmfjyyg MFF ESifh MNL wdkU\ udk,fusifhw&m;qdik &f m
udk"Oya' (Code of Conduct) udk vdkufemMuzdkUvdktyfygonf/
1/
MNL ESifh rSwfyHkwifxm;aom tm;upm;orm;^enf;jy (odkUr[kwf)yg0if,O
S jf ydKif
aeonfh uvyftoif;rScefUxm;aom enf;jywdkUonf MNL qdkif&m oHtrwfrsm;jzpfMuonfh
tavsmuf udk,fusifhw&m;aumif;&efvdkygrnf/ xdkUaMumifh MFF, MNL tjyiftjcm;aom MNLwGif
rSwfyHkwifxm;aom uvyftoif;rsm;\ *kPfodu©mudk xdcdkufysufjym;aprnfh tajctaeodUk
roufa&mufrdap&ef a&SmifMuOf&efvdkygonf/
2/
tm;upm;orm;^enf;jywdkUonf upm;uGif;twGif;ESifh tjyifwdkUü rSefuefaom
jyKrlaexdkifoGm;&ef vdktyfygonf/ xdkYaMumihf olwyg;tm;jcdrf;ajcmufjcif;? Murf;&rf;jyD; rzG,rf &maom
pum;rsm;qdkjcif;? udk,fEIwftrlt&mrsm;jyojcif;rsm;tjyif &efpjcif;wkdUudkvnf; a&SmifMuOfMu&ygrnf/
3/
tm;upm;orm;^enf;jywdkUonf 'dkifvlMuD;? tul'dkifvlMuD;wdkU\ nTefMum;csuf rsm;udk
tcsdefwdkif; vdkufemMu&ygrnf/ txl;ojzifh 'dkifvlMuD;\qHk;jzwfcsufudk a0zefajymqdk rIrsm;udk
a&SmifMuOfMu&rnfjzpfonf/
4/
tm;upm;orm;^enf;jywdkUonf MFF,MNLrdrdyg0ifupm;aeonfh uvyftoif;
wdkUESihf qufqH&mü vdsKU0Sufcsufrsm;&Sdygu rvTJraoGxdef;odrf;EIwfvHk&ygrnf/ rSwfyHkwif upm;orm;
(odkUr[kwf) enf;jywm0ef,lae&olrsm;\ vsdKU0Sufaom tajctae tcsuf tvufrsm;ESihf
pyfvsOf;onfrsm;udk raygufMum;ap&efapmifhpnf;&rnf/
5/
tm;upm;orm;^enf;jywdkUonf MNLrS OD;pD;usif;yaom? todtrSwjf yKaom
yGJrSeforQwdkU\ yGJ\ &v'ftajctaeudk MoZmoufvTrf;rdk;apEdkifrnfh enf;trsdK;rsdK;ESihf aiGay;rI
(odkUr[kwf) urf;vSrf;rI rSeforQwdkUudk vufcH,ljcif;r&Sdap&yg/ tu,fíaiGay;rI (odUk r[kw)f
urf;vSrf;rI &Sdvmygu rdrd\ uvyftoif; ESifh MNLwdkUxH csufcsif;owif;ydkU taMumif;Mum;
&ygrnf/
6/
tm;upm;orm;^enf;jyESifhaoG;eD;aom aqGrsdK;om;csif;wdkUonf MNLrS OD;pD; OD;aqmif
jyKvkyfusif;yaom abmvHk;yGJrsm;ESifhywfoufonfh avmif;upm;jcif;rSeforQwdkUudk rjyKvky&f yg/
xdkYtjyif rnfonfhenf;ESifhrQ tusdK;tjrwfrsm;udkay;jcif;? ay;&efurf;vSrf;jcif;rsdK; rjyKvkyf&yg/
7/
tm;upm;orm;rsm;onf MFF(odkUr[kwf)MNLwdkUrS Muyfrwfíwm;jrpfaq;0g;xde;f csKyf
umuG,fa&; twGufodkodkodyfodyfaq;ppfrIrsm;udk emcHvdkufemMu&rnfjzpfygonf/
uwd0efcHcsuf
MNLuvyftoif;om;wpfOD;tjzpf

rSwfyHkwifxm;oluRefawmfonf
MFF,
MNLESihf
uRefawmf\ uvyftoif;tay:xm;&Sd&rnfh wm0ef0wÅ&m;rsm;udk em;vnfoabmaygufygonf/
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upm;orm;^enf;jywpfOD;taeESifh txufazmfjyygudk,fusifhw&m;qdkif&m udk"Oya' (Code of
Conduct)yg
tcsuftvufrsm;udk
vufcHonfESifhtrQ
wpfpHkwpf&m
csdK;azmufryd gu
pnf;urf;xdef;odrf;a&; Oya't& ta&;,ljcif;cH&rnfjzpfjyD; rdrd\ rSwfyHkwif tm;upm;orm;^
enf;jycefUtyfrIudk xdcdkufEdkifonfudk vufcHoabmwlygonf/

---------------------

----------------------

todoufao\vufrSwf

tm;upmorm;^enf;jy\vufrw
S f

---------------------

-------------------

todoufao\trnf

tm;upmorm;^enf;jy\trnf

--------------------&ufpGJ

----------------------tm;upmorm;^enf;jy\
rSwfyHkwif^ywf(pf)ydkUeHygwf
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