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ေမးခွန်း: အားကစားသမားအေနဖြင့် မိမိေသာက်သုးံေသာေဆး ခနဓ္ာကိုယ်အားတိုးေဆးနှင့် ခနဓ္ာကိုယ်အား လိမ်းေသာေဆးတို ့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အ
ခြေခံအားဖြင့် တာဝန်ယူရပါမည်။
အဖြေ: မှန်ပါသည်။
ရှင်းပြချက်: အားကစားသမားများသည် ေမးခွန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ေပါ်လာမှ ေမးမြန်းခြင်းထက် မဖြစ်ခင်ကြိုတင်၍ ေမးမြန်းထား
ခြင်းဖြင့် ၎င်းတို ့၏အားကစားဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုကို ထိခိုက်ေစမည်မဟုတ်ပါ။ သိလိုေသာေမးခွန်းများရှိလျှင် ေမးမြန်းပါ။ သုးံစွဲေသာပစ္စ
ည်းသည် ၁၀၀% ရာခိုင်နှုန်း ေသချာမှုမရှိလျှင် (သို ့မဟုတ်) သုးံစွဲေသာအရာ၏အခြေအေနကို မသိလျှင် မသုးံစွဲပါနှင့်။

ေမးခွန်း: အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပဲွ၊ မသန်စွမ်းအားကစားပြိုင်ပဲွများ၊ ကမ္ဘာ့အဆင့် အားကစားပြိုင်ပဲွများတွင် ယှဉ်ပြိုင်ေသာ အားကစားသမားများကို
သာ တားမြစ်ေဆးထိန်းချုပ်မှုများပြုလုပ်ရမည်။
အဖြေ: မှားပါသည်။
ရှင်းပြချက်: နိုင်ငံေတာ်ေတာ်များများနှင့် နိုင်ငံတကာအားကစားအဖ့ဲွချုပ်များတွင် ေဆးဝါး ထိန်းချုပ်ေရးအစီအစဉ်များရှိသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ - သ
င်သည် နိုင်ငံကိုယ်စားပြုအားကစားသမားတစ်ေယာက် ဖြစ်ခ့ဲလျှင် ပြိုင်ပဲွဝင်ေနစဉ် (သို ့မဟုတ်) ပြိုင်ပဲွပြင်ပဖြစ်သည့် သင်၏အိမ် (သို ့မဟုတ်) ေလ့
ကျင့်ရာေနရာများတွင်ပါ စစ်ေဆးမှုများပြုလုပ်ပါမည်။

ေမးခွန်း: ကမ္ဘာ့တားမြစ်ေဆးဝါးထိန်းချုပ်ေရးအဖ့ဲွချုပ်သည် မည်သည့်အတွက်သာ ရပ်တည်ေဆာင်ရွက်သနည်း။
အဖြေ: ကမ္ဘာ့တားမြစ်ေဆးဝါးဆန့်ကျင်ခြင်း ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း။
ရှင်းပြချက်: WADA ၏ အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်မှာ အားကစားပုစံံအမျိုးမျိုးတွင် နိုင်ငံတကာ အဆင့်ဖြင့် သတ်မှတ်၍ တားမြစ်ေဆးတိုက်ဖျက်မှုပုစံံ
အားလုးံကို အားေပးရန်၊ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန်နှင့် ေစာင့်ကြည့်စစ်ေဆးေပးရန် ဖြစ်သည်။

ေမးခွန်း: ေဆးဝါး (၁) မျိုးကို ပြည်တွင်း၌အသုးံပြုရန်အဆင်ပြေလျှင် နိုင်ငံခြားမှ တူညီသည့်တံဆိပ် ဝယ်ယူပြီး ယုကံြည်စိတ်ချစွာသုးံနိုင်သည်။
အဖြေ: မှားပါသည်။
ရှင်းပြချက်: အချို ့ေဆးဝါးများသည် ဝယ်ယူသည့်တိုင်းပြည်မတူလျှင် ပါဝင်ေသာ ပစ္စည်းများ အနည်းငယ်ကွဲပြားမှုရှိသည်။ ၎င်းပစ္စည်းများသည်
တားမြစ်ထားသည့်ပစ္စည်းများဖြစ်နိုင်သည်။ ေသချာမှုမရှိခ့ဲလျှင် ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ေသချာစွာစစ်ေဆးရမည့်အပြင် ဆရာဝန်၏ အကြံဉာဏ်များ
ကိုလည်း ယူရမည်ဖြစ်သည်။

ေမးခွန်း: အားကစားသမားတစ်ဦးသည် တစ်နှစ်လျှင် အများဆုးံအကြိမ်မည်မျှစစ်ေဆးခံရနိုင်သနည်း။
a. (၂) ကြိမ်
b. (၅) ကြိမ်
c. (၂၀) ကြိမ်
d. အကန့်အသတ်မရှိ

အဖြေ: d. အကန့်အသတ်မရှိ
ရှင်းပြချက်: အားကစားသမားတစ်ဦးသည် တစ်နှစ်လျှင် ပြိုင်ပဲွအတွင်းဖြစ်ေစ၊ ပြိုင်ပဲွပြင်ပဖြစ်ေစ၊ ကျပန်းရွေးချယ်၍ ဖြစ်ေစ၊ မိမိအားပစ်မှတ်ထား၍
ဖြစ်ေစ အကန့်အသတ်မရှိ စစ်ေဆးမှုများ ပြုလုပ်ခံရနိုင်ပါသည်။

ေမးခွန်း: အားကစားတွင် တားမြစ်ထားသည့်ပစ္စည်း (သို ့မဟုတ်) နည်းလမ်းများကို စုစံမ်းစစ်ေဆးရန်အတွက် ဆီးစစ်ေဆးမှုပြုလုပ်ရာတွင် လိုအ
ပ်သည့်ပစ္စည်းရှိသည့် မည်သည့်ဓါတ်ခွဲခန်းတွင်မဆို စစ်ေဆးနိုင်သလား။
အဖြေ: မှားပါသည်။
ရှင်းပြချက်: WADA မှ တရားဝင်ခွင့်ပြုထားပြီး IOC Accredited Lab မှ နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန် ထားေသာ WADA ၏ အဆင့်မြင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကို
က်ညီသည့် ဓါတ်ခွဲများတွင်သာ ဆီးစစ်ေဆးမှုများကို ပြုလုပ် ရမည်။

ေမးခွန်း: အကယ်၍ ေဆးဆိုင်မှယူေဆာင်ဝယ်ယူလာသည့် အာဟာရဆိုင်ရာဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများသည် အားကစားတွင် အသုးံပြုခွင့်ေပးရန် လုးံ
လုးံလျားလျား သတ်မှတ်ထားမှုရှိပါသည်။
အဖြေ: မှားပါသည်။
ရှင်းပြချက်: ဖြည့်စွက်စာများ (သို ့မဟုတ်) အခြားအရာများသုးံစွဲခြင်းသည် မိမိကိုယ်တိုင်စွန့်စား၍ အသုးံပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ဖြည့်စွက်စာများတို ့
တွင်လည်း တားမြစ်ထားေသာအရာများ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုေသာ် နိုင်ငံအများစုရှိ ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ေသာ စက်ရုမံျားကို
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဖြင့် တစ်ပြေးညီ ထိန်းချုပ်ထားမှု မရှိေသာကြောင့် သင်ကိုယ်တိုင်က ထိုထုတ်ကုန်၏ ပါဝင်ပစ္စည်းများသည် အပြည့်အဝ စိ
တ်ချရမှုရှိ/မရှိကို သိရှိရန်လည်း အေရးကြီးပါသည်။

Burmese
wada-ama.org

1/6Please be advised that this  information is  subject to change at any time. Always check with your International Federation or National
Anti-Doping Organization for the most up-to-date anti-doping regulations. 
UPDATED Feb 2021 - All rights reserved - 2021 - WADA
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ေမးခွန်း: မသန်စွမ်းအားကစားသမားများသည် ၎င်းတို ့လိုအပ်သည့် မည်သည့်ေဆးဝါးကိုမဆို အသုးံပြုနိုင်သည်။
အဖြေ: မှားပါသည်။
ရှင်းပြချက်: မသန်စွမ်းအားကစားသမားများအတွက် ထုတ်ပြန်ထားေသာ တားမြစ်ေဆးဝါး စာရင်းများ မှာလည်း အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ သို ့ေသာ်လ
ည်း ၎င်းတို ့၏ မသန်စွမ်းမှုသဘာဝကြောင့် ေဆးကုသမှု လိုအပ်လာပါက အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမသန်စွမ်းသူများအတွက် ေဆးဘက်ဆိုင်ရာစုစံမ်းစ
စ်ေဆးေရးေကာ်မတီအဖ့ဲွ (သို ့မဟုတ်) ၎င်းတို ့၏ အမျိုးသားတားမြစ်ေဆးဝါးထိန်းချုပ်ေရးအဖ့ဲွသို ့တင်ပြပြီး ေဆးဝါးကုသရန်အတွက် ေဆးဝါးသုးံစွဲမှု
လွတ်ငြိမ်းခွင့် TUE အား လျှောက်ထားနိုင်သည်။ ယင်းလျှောက်ထားမှုအတွက် အလိုလျောက် ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ TUE – Therapeutic
Use Exemption

ေမးခွန်း: အကယ်၍ ကျွန်ုပ်ဖျားေနပါက ကျန်းမာလာေစရန် မည်သည့်ေဆးဝါးကိုမဆို ေသာက်သုးံခွင့်ေပးခံရ နိုင်ပါသည်။
အဖြေ: မှန်ပါသည်။
ရှင်းပြချက်: အကယ်၍ သင်သည် အေအးမိခြင်း၊ တုပ်ကွေးနှင့် ဖုန်မှုန့်အမှုန်အမှွားများကြောင့် ဖြစ်ေသာ အဖျားတစ်ခုခုရှိပါက ပထမဆုးံအေနဖြင့်
တားမြစ်ထားေသာအရာများ ပါဝင်မှုရှိ/မရှိကို မသိရှိဘဲ မစစ်ေဆးရေသးသည့် မည်သည့်ေဆးဝါး (သို ့မဟုတ်) အရာကိုမျှ မေသာက်သုးံသင့်ပါ။ ေဆး
ေကာင်တာပြင်ပဆိုင်မှဖြစ်ေစ၊ သင်၏ဆရာဝန်ထံမှ ဖြစ်ေစ ေပးထားေသာ ေဆးဝါး (သို ့မဟုတ်) အရာပါပါဝင်သည်။ တားမြစ်ေဆးစစ်ေဆးမှုတွင်
တားမြစ်ေဆးတွေ့ရှိမှုသည် မပြောင်းလဲဘဲ တားမြစ်ေဆးသုးံစွဲသည်ဟုသာ အဖြေထွက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။

ေမးခွန်း: တားမြစ်ေဆးဝါးထိန်းချုပ်ေရးအရာရှိသည် အားကစားသမားများ မေရာက်ရှိမီ အချိန်အနည်းငယ်အတွင်း စစ်ေဆးေတာ့မည်ဖြစ်ကြောင်း စ
စ်ေဆးခံရမည့် အားကစားသမားများအား ကြိုတင်အသိေပးထားခွင့်ရ ှိသည်။
အဖြေ: မှားပါသည်။
ရှင်းပြချက်: မည်သည့်အခြေအေနတွင်မဆို စစ်ေဆးခြင်းခံရမည့်ကိစ္စကို ကြိုတင်အသိေပးခွင့်မရှိေပ။ တားမြစ်ေဆးဝါးထိန်းချုပ်ေရးအရာရှိသည် မ
ည်သည့်ေနရာ၊ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို စစ်ေဆးမှုကို ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ သို ့ေသာ် တားမြစ်ေဆးဝါးထိန်းချုပ်ေရးအရာရှိသည် စစ်ေဆးခံရမည့်
ကစားသမားအား မလိုလားအပ်ေသာ အဆင်မပြေမှုများ မဖြစ်ပွားေစရန် ၎င်းတို ့၏ ကိုယ်ပိုင်ဆုးံဖြတ်ချက်ဖြင့် ေဆာင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။

ေမးခွန်း: နမူနာပစ္စည်းအား ရယူစုေဆာင်းချိတ်ပိတ်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ရမည့်အချက်အလက်များ ပြီးစီးသွားပါက ခွင့်ပြုမိန့်မရှိဘဲဖွင့်ခြင်း၊ မသန့်ရှင်း
ေအာင်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပျက်စီးေအာင်ပြုလုပ်ထားခြင်းများသည် သိသာမြင်သာမှုရှိပါသည်။
အဖြေ: မှန်ပါသည်။
ရှင်းပြချက်: အားကစားသမားက ၎င်း၏နမူနာပစ္စည်းအေပါ် မည်က့ဲသို ့ေသာ မတရားမှုမျှ မရှိထားကြောင်း သံသယမရှိဘဲ ယုကံြည်စိတ်ချမှုရှိေနေစ
ရန် လိုအပ်သည်။ ထို ့အပြင် ဓါတ်ခွဲခန်းကလည်း စမ်းသပ်စစ်ေဆးမှု မပြုလုပ်မီ ထိုနမူနာပစ္စည်း၏ အေနအထားနှင့်ပတ်သက်၍ သံသယရှိပါက
ပြန်လည်သတင်းေပးပို ့မည်ဖြစ်ပါသည်။

ေမးခွန်း: အားကစားသမားတစ်ဦးသည် အလုပ်အရမ်းရှုပ်ေနလျှင် တားမြစ်ေဆးဝါးစစ်ေဆးမှုကိုတင်ပြရန် ငြင်းဆို နိုင်သည်။
အဖြေ: မှားပါသည်။
ရှင်းပြချက်: အားကစားသမားတစ်ဦးသည် စစ်ေဆးခံရန် အသိေပးခြင်းခံရပြီး စစ်ေဆးမှုခံယူရန် ငြင်းဆိုလျှင် ထိုသူသည် အသိေပးတားမြစ်မှု
မှတ်တမ်းတွင် ငြင်းဆိုရသည့် အကြောင်းအရင်းကို ဖြေရှင်းချက် ေရးရမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏အာဏာပိုင်အဖ့ဲွအစည်းအား မြန်နိုင်သမျှ မြန်မြန်အကြော
င်းကြားရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ေမးခွန်း: ေတာင်းဆိုမှုပြုလုပ်၍ အုပ်ချုပ်သူနည်းပြအား မိမိနှင့်အတူ တားမြစ်ေဆးဝါးထိန်းချုပ်မှုဌာနသို ့ အတူလိုက်ပါ ေစနိုင်သည်။
အဖြေ: မှန်ပါသည်။
ရှင်းပြချက်: အားကစားသမားတိုင်းသည် တားမြစ်ေဆးဝါးထိန်းချုပ်ေရးဌာနသို ့ သွားေရာက်ေသာအခါ ၎င်းကစားသမားနှင့်အတူ ကိုယ်စားလှယ်တ
စ်ဦး လိုက်ပါခွင့်ရ ှိသည်။

ေမးခွန်း: မိမိရွေးချယ်ထားေသာ စစ်ေဆးမှုနမူနာပစ္စည်းများကိုသာ အသုးံပြုရမည်။ ၎င်းပစ္စည်းသည် ပျက်ဆီးေနသည်ဟုလည်းေကာင်း၊ ညစ်ပ
တ်သည်ဟုထင်ရလျှင်ေသာ်လည်းေကာင်း အခြားနမူနာပစ္စည်းတစ်ခုကို ေတာင်းဆိုခွင့် မရှိေပ။
အဖြေ: မှားပါသည်။
ရှင်းပြချက်: ချိတ်ပိတ်ထားေသာ နမူနာပစ္စည်းများထဲမှ ရွေးချယ်မှုပြုလုပ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ မိမိရွေးချယ်ထားေသာ မူလစစ်ေဆးရန်ပစ္စည်းနှင့်
ပတ်သက်၍ ကျေနပ်မှုမရှိလျှင် သင့်အေနဖြင့်အခြားတစ်ခုကို ေတာင်းဆိုမှု ပြုလုပ်သင့်သည်။ သင့်ေတာင်းဆိုမှုကိုလည်း ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်သည်။

ေမးခွန်း: မိမိသည် တားမြစ်ေဆးဝါးများကို အသုးံမပြုသင့်ကြောင်း တားမြစ်ေဆးဝါးစစ်ေဆးမှုခံယူရမည် ဖြစ်ကြောင်း မိမိ၏ဆရာဝန်အား ပြော
ပြထားရမည်။
အဖြေ: မှန်ပါသည်။
ရှင်းပြချက်: သင်၏ဆရာဝန်သည် သင့်အား တိုက်ကျွေးထားေသာ ေဆးဝါးများသည် ကြော်ငြာ ထားေသာ တားမြစ်ေဆးဝါးစာရင်းတွင် မပါဝင်ေသာ
ေဆးဝါးများမဖြစ်ရန် အေရးကြီးသည်။ အကယ်၍ ထိုသို ့မဖြစ်နိုင်လျှင် သင်ေဆးေသာက်သုးံမှုမပြုခင် ပြည်တွင်းေဆးဝါးထိန်းချုပ်မှုအဖ့ဲွအစည်း (သို ့
မဟုတ်) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖ့ဲွချုပ်မှတဆင့် ေဆးဝါးကုသရန်အတွက် ေဆးကုသမှုလွတ်ငြိမ်းခွင့် ေတာင်းဆိုရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏ဆရာဝန်အ
တွက် သတိထားဖြေရှင်းသင့်ေသာ အေရးေပါ်ကိစ္စရပ်များကို ကိုင်တွယ်ရန် လုပ်ထုးံလုပ်နည်းများ ရှိပါသည်။

Burmese
wada-ama.org

2/6Please be advised that this  information is  subject to change at any time. Always check with your International Federation or National
Anti-Doping Organization for the most up-to-date anti-doping regulations. 
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ေမးခွန်း: အကယ်၍ သင်သည် လိုအပ်ေသာဆီးပမာဏကို မေပးနိုင်ခ့ဲလျှင် သင်၏ ဆီးစစ်ေဆးမှုအပြင် ထပ်ေဆာင်း၍ သွေးစစ်ေဆးမှုပြုလုပ်ရန်
ေတာင်းဆိုခံရနိုင်ပါသည်။
အဖြေ: မှားပါသည်။
ရှင်းပြချက်: သင်သည် လိုအပ်ေသာ ဆီးပမာဏကို မေပးနိုင်ခ့ဲလျှင် ရရှိေသာပမာဏကိုသာ ချိတ်ပိတ်၍ မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး ေနာက်ထပ်ဆီးနမူနာ
ေပးရန် အသင့်ဖြစ်ေသာအခါ လိုအပ်ေသာ ပမာဏရရှိသည်အထိ ေပးရမည်ဖြစ်သည်။

ေမးခွန်း: ေဆးကုသမှုခံယူေသာအခါ ေဆးဝါးများထဲတွင် မည်သည့်ေဆးဝါးများ ပါဝင်ေနသည်ကိုမသိလျှင် မိမိစိတ်ချယုကံြည်ရေသာသူဖြစ်လျှင်
ေဆးကုသမှုခံယူလျှင် အမြဲအဆင်ပြေနိုင်ပါသည်။
အဖြေ: မှားပါသည်။
ရှင်းပြချက်: ကစားသမားများသည် ၎င်းတို ့အား မည်သည့်ေဆးဝါးမျိုးသုးံ၍ ကုသေပးမည်ကို သိရမည်။ မိမိအားေပးလိုက်သည့်ေဆးသည် တား
မြစ်ေဆးဝါးစာရင်းထဲတွင် ပါရှိေနသည်ကို မသိဘဲ ေသာက်သုးံမိသည် ဆိုပါက မိမိ၏ကျန်းမာေရးကိုထိခိုက်ေစရုသံာမက တားမြစ်ေဆးဝါးစစ်ေဆးမှု
တွင် တားမြစ်ေဆးသုးံစွဲကြောင်း စမ်းသပ်တွေ့ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

ေမးခွန်း: အကယ်၍ တားမြစ်ေဆးဝါးထိန်းချုပ်ေရးအရာရှိသည် သင့်အိမ်ကိုလာပြီး ပြိုင်ပဲွပြင်ပစစ်ေဆးမှုပြုလုပ်ရန် လာေရာက်ခ့ဲပါက သင်သည်
ေကာ်ဖီဖြင့်ဧည့်ခံရန် အခန်းတွင် ၎င်းတစ်ေယာက်တည်း ထားခ့ဲနိုင်သည်။
အဖြေ: မှားပါသည်။
ရှင်းပြချက်: စစ်ေဆးမှုမပြီးခင်အထိ မိမိ၏စစ်ေဆးပစ္စည်းနမူနာ၏ မှန်ကန်စိတ်ချမှုရှိရန်အတွက် တားမြစ်ေဆးထိန်းချုပ်ေရးအရာ ရှိ၏ မြင်ကွင်းအ
တွင်း အပြည့်အဝရှိေနရန် လိုအပ်ေပသည်။ အကယ်၍ အပြင်ထွက်ရန်လိုအပ်မည်ဆိုလျှင် တားမြစ်ေဆးဝါးထိန်းချုပ်ေရးအရာရှိကို မိမိနှင့်အတူ မ
ည်သူလိုက်ပါမလဲဆိုသည်ကို ေမးမြန်းပါ။

ေမးခွန်း: အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် ပြိုင်ပဲွပြင်ပစစ်ေဆးခြင်းကို တစ်ပတ်တိတိ ခံယူခ့ဲပြီးပါက ေနာက်တစ်ကြိမ် စစ်ေဆးမှု ခံယူရန် ရက်သတ္တပ
တ်အနည်းငယ် ကြာမြင့်နိုင်သည်။
အဖြေ: မှားပါသည်။
ရှင်းပြချက်: ပြိုင်ပဲွပြင်ပစစ်ေဆးခြင်းသည် ေနာက်တစ်ကြိမ် ထပ်မံစစ်ေဆးမှုမခံယူမီ ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ် ဖြစ်ေကာင်းဖြစ်နိုင်သလို ရ
က်အနည်းငယ် (သို ့မဟုတ်) နာရီအနည်းငယ်သာ ကြာမြင့်ေကာင်းကြာမြင့်နိုင်သည်။ ထိုက့ဲသို ့ အချိန်ကာလကွာခြားချက်အနည်းငယ်အတွင်းတွင်
တစ်ကြိမ်ထက်မက စစ်ေဆးမှုခံယူခြင်းက ဆက်လက် ေဆးဝါးသုးံစွဲပြီး လိမ်ညာလှည့်စား၍ ရနိုင်သည်ဆိုေသာ အမြင်ကို ရပ်တန့်သွားေစသည်။

ေမးခွန်း: အကယ်၍ တားမြစ်ေဆးဝါးစစ်ေဆးသည့် တာဝန်ခံဆရာဝန်သည် ကျွန်ုပ်အား စစ်ေဆးမှုခံယူရန် လိုအပ်ေသာ အေထာက်အထားမပြနို
င်ပါက ကျွန်ုပ်သည် စစ်ေဆးမှုအား ငြင်းပယ်နိုင်ခွင့်ရ ှိပါသည်။
အဖြေ: မှန်ပါသည်။
ရှင်းပြချက်: တားမြစ်ေဆးဝါးစစ်ေဆးသည့် တာဝန်ခံဆရာဝန်သည် စစ်ေဆးမှုပြုလုပ်ရန် ခွင့်ပြုချက်ရရှိ ထားပြီး နမူနာပစ္စည်းထိန်းသိမ်းထားရန် အ
ခွင့်အာဏာရရှိထားကြောင်း သက်ေသပြနိုင်ရပါမည်။ ၎င်းတို ့၏ သက်ေသမပြနိုင်လျှင် သတင်းပို ့စာရွက်တွင် ေဖာ်ပြ/ လက်မှတ်ေရးထိုး မိတ္တူကူး
ထားပြီး မိမိ၏အဖ့ဲွချုပ်သို ့ ချက်ချင်းသတင်းပို ့ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ေမးခွန်း: ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် ကစားသမား၏နမူနာပစ္စည်း လက်ခံရယူသူသည် ကစားသမားသည် မည်သူ/မည်ဝါ ဖြစ်ကြောင်း သိခွင့်ရ ှိသည်။
အဖြေ: မှားပါသည်။
ရှင်းပြချက်: ဓာတ်ခွဲခန်းသို ့ေပးပို ့ေသာ သင်၏နမူနာပစ္စည်းနှင့်အတူ ထားရှိေသာအေထာက်အထား စာရွက်စာတမ်းများတွင် သင်၏ကိုယ်ေရးအ
ချက်အလက်များကို ေဖာ်ပြမထားပါ။ ဓာတ်ခွဲခန်းမှ ရရှိေသာ အချက်အလက်များမှာ အားကစားအမည်၊ ပဲွစဉ်၊ ေယာက်ျားကစားသမား (သို ့မဟုတ်) မိ
န်းမကစားသမားနှင့် စစ်ေဆးမှုပြုေသာ ရက်စွဲတို ့သာ ဖြစ်ပါသည်။

ေမးခွန်း: TUE ပရိုဂရမ်သည် ကျန်းမာေရးအခြေအေနဆိုးရွားေနပါက တားမြစ်ထားေသာ အရာများကို အသုးံပြု၍ ေဆးကုသခွင့်ေတာင်းခံရန်အ
တွက် အေထာက်အပ့ံေပးပါသည်။ TUE ဆိုသည်မှာ -
အဖြေ: ေရာဂါကုထုးံတွင် အသုးံပြုေသာ ကိရိယာပစ္စည်းများ
ရှင်းပြချက်: နိုင်ငံတကာအဆင့်အားကစားသမားများအေနဖြင့် ေရာဂါကုသရန်အတွက် ေဆးသုးံစွဲမှု လွတ်လပ်ခွင့်ေတာင်းခံခြင်းကို နိုင်ငံတကာအား
ကစားအဖ့ဲွချုပ်ထံတင်ပြရပြီး နိုင်ငံတွင်း အားကစားသမားများအေနဖြင့် အမျိုးသားတားမြစ်ေဆးထိန်းချုပ်ေရးအဖ့ဲွထံ တင်ပြရပါမည်။TUE အား သ
တ်မှတ်ထားေသာ ေဆးကုသမှုအတွက် ညွှန်ကြားထားေသာ ေဆးပမာဏနှင့် သတ်မှတ်ထားေသာ အချိန်ကာလအတွင်းတွင်သာ ခွင့်ပြုပါသည်။

ေမးခွန်း: တားမြစ်ေဆးစာရင်းဆိုသည်မှာ အားကစားပဲွကစားေနစဉ်နှင့် အားကစားပဲွပြင်ပကာလများတွင် မသုးံစွဲရန် တားမြစ်ထားေသာ ေဆးများနှင့် န
ည်းလမ်းများဖြစ်ပါသည်။
အဖြေ: မှန်ပါသည်။
ရှင်းပြချက်: တားမြစ်ေဆးစာရင်းအား နိုင်ငံတကာတားမြစ်ေဆးကျွမ်းကျင်သူများအဖ့ဲွမှ စုေပါင်း၍ နှစ်စဉ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်မှုများ ပြုလုပ်ပြီး နှစ်စဉ် ဇ
န်နဝါရီလ (၁) ရက်ေန့တွင် အသစ်ပြန်လည်ပြုစုထားေသာ ေဆးစာရင်းအား ထုတ်ပြန်ပါသည်။ အားကစားသမားအားလုးံအေနဖြင့် နှစ်စဉ် အသ
စ်ပြန်လည်ပြုစုထားေသာ ေဆးစာရင်းများအား WADA Website တွင် ကြည့်ရှုပြီး သတိပြုမှတ်သားရပါမည်။ (www.wadaama.org)

Burmese
wada-ama.org

3/6Please be advised that this  information is  subject to change at any time. Always check with your International Federation or National
Anti-Doping Organization for the most up-to-date anti-doping regulations. 
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ေမးခွန်း: အားကစားသမားအေနဖြင့် ဒဏ်ရာရရှိပြီး ယှဉ်ပြိုင်မှုမပြုလုပ်နိုင်သည့်တိုင် လိုအပ်လာလျှင် စစ်ေဆးမှုပြုလုပ် နိုင်ရန်အတွက် ဆိုင်ရာပုဂ္ဂို
လ်များသို ့ မည်သည့်ေနရာေဒသတွင် ရှိေနကြောင်းကို တင်ပြထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
အဖြေ: မှန်ပါသည်။
ရှင်းပြချက်: တားမြစ်ေဆးထိန်းချုပ်ေရးအဖ့ဲွအစည်းမှ မည်သည့်အချိန်၊ မည့်သည့်ေနရာတွင်မဆို ဆက်သွယ်နိုင်ရန် ကစားသမားအေနဖြင့် မည်သည့်
ေနရာေဒသတွင် ေရာက်ရှိေနကြောင်းကို အသိေပးအကြောင်းကြားထား ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ေမးခွန်း: ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မှုမပြုေသာ်လည်း ပြိုင်ပဲွကျင်းပေနစဉ်ကာလအတွင်း အားကစားသမားအေနဖြင့် ေဆးသုးံစွဲမှုရှိ/မရှိ စစ်ေဆးခံရနိုင်ပါသည်။
အဖြေ: မှန်ပါသည်။
ရှင်းပြချက်: ယှဉ်ပြိုင်မှုပြုလုပ်ေသာ အားကစားအဖ့ဲွတွင်ပါဝင်ေသာ အားကစားသမားဖြစ်လျှင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သည်ဖြစ်ေစ၊ မယှဉ်ပြိုင်သည်ဖြစ်ေစ
တားမြစ်ေဆးထိန်းချုပ်ေရးအတွက် ရွေးချယ်ခံရနိုင်ပါသည်။

ေမးခွန်း: တားမြစ်ေဆးသုးံစွဲသည်ကို စမ်းသပ်တွေ့ရှိလျှင် ကစားသမားအေနဖြင့်
a. B နမူနာပုလင်းအားစမ်းသပ်စစ်ေဆးရန် ေတာင်းခံခွင့်ရ ှိသည်။
b. ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် ပို ့ေဆာင်ထားေသာ ဘူးခွံအတွင်းရှိ အေထာက်အထား စာရွက်စာတမ်းများအား မိတ္တူကူးရန်။
c. B နမူနာပုလင်းအားဖွင့်ေဖာက်စစ်ေဆးရန် ကိုယ်တိုင်သွားေရာက်ခြင်း(သို ့)ကိုယ်စားလှယ်ေစလွှတ်ခြင်း။
d. အထက်ပါအချက်များအားလုးံ

အဖြေ: d. အထက်ပါအချက်များအားလုးံ
ရှင်းပြချက်: ကမ္ဘာ့တားမြစ်ေဆးထိန်းချုပ်ေရး နည်းဥပေဒသည် ကစားသမားများ၏ အခွင့်အေရးများအား ေလးစားမှုရှိေစရန် ရည်ရွယ်ေရးဆွဲထား
ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ေမးခွန်း: တားမြစ်ေဆးဝါးစာရင်းအား ဘယ်အချိန်တွင် အသစ်ပြန်လည်ပြုစုပါသနည်း။
a. တစ်လတစ်ခါ
b. အနည်းဆုးံတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်
c. အိုလံပစ်အားကစားပဲွများနှင့် အိုလံပစ်ပဲွပြီးချိန် ကျင်းပေသာ ပြိုင်ပဲွများမတိုင်ခင် အနည်းဆုးံတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်။
d. ဘယ်ေတာ့မှ အသစ်ပြန်လည်မပြုစုပါ။

အဖြေ: b. အနည်းဆုးံတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်
ရှင်းပြချက်: တားမြစ်ေဆးစာရင်းအား နိုင်ငံတကာမှ တားမြစ်ေဆးကျွမ်းကျင်သူများအဖ့ဲွမှ နှစ်စဉ် အသစ်ပြန်လည်ပြုစု၍ နှစ်စဉ် ဇန်နဝါရီလ (၁) ရ
က်ေန့တွင် ယင်းတားမြစ်ေဆးစာရင်းအား ထုတ်ပြန်ပါသည်။ ကစားသမားများအေနဖြင့် တားမြစ်ေဆးစာရင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နှစ်စဉ်အသစ်ပြန်လည်
ေရးဆွဲထားေသာ တားမြစ်ေဆး စာရင်းကို WADA website တွင် ကြည့်ရှု၍ သတိပြုမှတ်သားသင့်ပါသည်။

ေမးခွန်း: တားမြစ်ေဆးစစ်ေဆးခံရမည်ဟု အကြောင်းကြားခံရပါက တားမြစ်ေဆးဝါးထိန်းချုပ်မှုဌာနသို ့ ချက်ချင်းအကြောင်းကြားရန် လိုအပ်ပါသ
လား။

a. ချက်ချင်းသတင်းပို ့ရန်လိုအပ်ပါသည်။
b. တစ်နာရီအချိန်ရပါသည်။
c. အဆင်သင့်ဖြစ်မှ သတင်းပို ့နိုင်သည်။
d. ၂၄ နာရီ အချိန်ရပါသည်။

အဖြေ: a. ချက်ချင်းသတင်းပို ့ရန်လိုအပ်ပါသည်။
ရှင်းပြချက်: တားမြစ်ေဆးဝါးစစ်ေဆးခံရမည်ဟု အကြောင်းကြားခံရပါက တားမြစ်ေဆးဝါးထိန်းချုပ်မှုဌာနသို ့ ချက်ချင်းသတင်းေပးပို ့ရပါမည်။

ေမးခွန်း: ကျွန်ုပ်၏အားကစားနည်းတွင် ပဲွပယ်ခံထားရပါက အခြားအားကစားနည်းတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါသည်။
အဖြေ: မှားပါသည်။
ရှင်းပြချက်: ပဲွပယ်အပြစ်ေပးခံရစဉ်ကာလအတွင်း မည်သည့်အားကစားနည်းတွင်မဆို ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် မရှိပါ။

ေမးခွန်း: ကျွန်ုပ်သည် မိမိနိုင်ငံအတွင်း အားကစားပြိုင်ပဲွတွင် တားမြစ်ေဆးဝါးမိထားပါေသာ်လည်း အခြားနိုင်ငံရှိအားကစားပြိုင်ပဲွများတွင် ပါဝ
င်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည်။
အဖြေ: မှားပါသည်။
ရှင်းပြချက်: ပဲွပယ်အပြစ်ေပးခံရစဉ်ကာလအတွင်း မည်သည့်နိုင်ငံရှိ မည်သည့်အားကစားနည်းတွင်မဆို ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် မရှိပါ။

ေမးခွန်း: တားမြစ်ထားေသာပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိေသာ ဖြည့်စွက်စာကို စားသုးံမိလျှင် တားမြစ်ေဆးဝါးသုးံစွဲမှုဆန့်ကျင်ေရး ဥပေဒကို ချိုး
ေဖာက်ရာကျပါသည်။
အဖြေ: မှန်ပါသည်။
ရှင်းပြချက်: အားကစားသမားတစ်ဦးအေနဖြင့် မိမိစားသုးံသည့် အစားအစာ (သို ့) ဖြည့်စွက်စာနှင့် ပတ်သက်၍ သတိထားရမည်မှာ မိမိတာဝန်သာ
ဖြစ်ပါသည်။

Burmese
wada-ama.org

4/6Please be advised that this  information is  subject to change at any time. Always check with your International Federation or National
Anti-Doping Organization for the most up-to-date anti-doping regulations. 
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ေမးခွန်း: TUE form တင်လျှင် ေဆးဝါးလွတ်လပ်စွာသုးံစွဲရန် ခွင့်ပြုမည့်ပုဂ္ဂိုလ်မှာ မည်သူနည်း။
a. အားကစားသမားများေကာ်မတီ
b. ပြည်တွင်း/ပြည်ပ အားကစားအဖ့ဲွချုပ်များတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ကျွမ်းကျင်သူများအဖ့ဲွ
c. ေဆးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများေကာ်မတီ
d. ပြည်တွင်း/ပြည်ပ အားကစားအဖ့ဲွချုပ်များ၏ ဥက္ကဌ

အဖြေ: c. ေဆးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများေကာ်မတီ
ရှင်းပြချက်: TUE form လျှောက်ရာတွင် လွတ်လပ်ေသာ ေဆးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများပါဝင်သည့် TUE ေကာ်မတီမှသာလျှင် လက်ခံ(သို ့)
ပယ်ချခွင့် ရှိပါသည်။

ေမးခွန်း: မိမိအားကစားနည်းကို ေလးစားတန်ဖိုးထားေသာ အားကစားသမားေကာင်း တစ်ေယာက်ဖြစ်လိုလျှင် -
a. အနိုင်ရရှိမှုသည် အေရးကြီးဆုးံဖြစ်သည်။
b. မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို အနိုင်ရရှိရန် လုပ်ေဆာင်ရမည်။
c. မိမိအမှားတစ်စုတံစ်ခုပြုလုပ်ခ့ဲ၍သာ ရှုးံနိမ့်ရခြင်းဖြစ်သည်ဟုသိရမည်။
d. အထက်ပါအချက်များအားလုးံမဟုတ်ပါ။

အဖြေ: d. အထက်ပါအချက်များအားလုးံမဟုတ်ပါ။
ရှင်းပြချက်: ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားခြင်း ၊ အားကစားတွင်စိတ်နှစ်ထားခြင်းနှင့် မိမိ၏လိုအပ်ချက်များအား ပြန်လည်သုးံသပ်ခြင်းတို ့သည် အားက
စားသမားေကာင်း တစ်ဦးဖြစ်လာေစရန် အေရးကြီးေသာ အချက်များဖြစ်ပါသည်။သို ့ရာတွင် မိမိကျန်းမာေရးကိုအမှုမထား၊ မိမိယှဉ်ပြိုင်ဖက်များကို
အေလးမထားဘဲ မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို အနိုင်ရရှိေအာင် ေဆာင်ရွက်ခြင်းသည် အားကစားစိတ်ဓါတ်နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါသည်။

ေမးခွန်း: တားမြစ်ေဆးဝါးသုးံစွဲေသာ အားကစားသမားများသည် သန့်ရှင်းစွာယှဉ်ပြိုင်ေသာ အားကစားသမားများ၏ အခွင့်အေရးကို လိမ်ညာလှည့်
ဖြားရာေရာက်သည်။
အဖြေ: မှန်ပါသည်။
ရှင်းပြချက်: အားကစားသမားတစ်ဦးသည် လိမ်ညာလှည့်ဖြား၍ယှဉ်ပြိုင်လျှင် တားမြစ်ေဆးဝါးဆန့်ကျင်ေရးဥပေဒကို ချိုးေဖာက်ရာေရာက်သက့ဲသို ့
တရားမျှတေသာအားကစားစိတ်ဓါတ်ကို ဖျက်စီးရာေရာက်ပါသည်။

ေမးခွန်း: သွေးနမူနာပစ္စည်းယူရန် ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရ ှိေသာ ပုဂ္ဂိုလ်မှာ မည်သူနည်း။
a. သွေးနမူနာပစ္စည်း ယူခွင့်ရအရာရှိ
b. တားမြစ်ေဆးဝါးထိန်းချုပ်ေရး အရာရှိ
c. တားမြစ်ေဆးဝါးစစ်ေဆးရန် ရွေးချယ်ခံရကြောင်း အကြောင်းကြားမည့် ပုဂ္ဂိုလ်
d. အထက်ပါအချက်များအားလုးံ

အဖြေ: a. သွေးနမူနာပစ္စည်း ယူခွင့်ရအရာရှိ
ရှင်းပြချက်: သွေးနမူနာပစ္စည်း ယူခွင့်ရအရာရှိသည် တားမြစ်ေဆးဝါးဆန့်ကျင်ေရးအဖ့ဲွအစည်းမှ အသိအမှတ်ပြုထားေသာ သွေးနမူနာပစ္စည်းယူ
ရန် ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရ ှိေသာ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။

ေမးခွန်း: ကျွန်ုပ်သည် တားမြစ်ေဆးဝါးစစ်ေဆးရန် သွေး(သို ့)ဆီး နမူနာေပးထားပြီးေနာက် ၎င်းတို ့က ယင်းနမူနာပစ္စည်းကို မည်မျှကြာေအာင် ထိ
န်းသိမ်း၍ ပြန်လည်စစ်ေဆးနိုင်မည်နည်း။

a. အချိန်အကန့်အသတ်မရှိ
b. ၁၀ နှစ်
c. ၂ နှစ်
d. ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းမရှိပါ

အဖြေ: b. ၁၀ နှစ်
ရှင်းပြချက်: နမူနာပစ္စည်းများအားလုးံကို ၁၀ နှစ်အထိ ထိန်းသိမ်း၍ အချိန်မရွေး ၎င်းကာလအတွင်း ပြန်လည်စစ်ေဆးနိုင်သည့်အပြင် မူလက စ
စ်ေဆးတွေ့ရှိခ့ဲခြင်းမရှိသည့် အရာများကို ေနာက်မှပြန်လည်စစ်ေဆးတွေ့ရှိလျှင် ၎င်းအားကစားသမားအေနဖြင့် ပြစ်ဒဏ်ခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ေမးခွန်း: သွေး(သို ့)ဆီး နမူနာပစ္စည်းတွင် တားမြစ်ထားေသာအရာများ တွေ့ရှိခြင်း တစ်ခုတည်းကသာလျှင် အားကစားသမားအေနဖြင့် ပြစ်ဒ
ဏ်ကျခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။
အဖြေ: မှားပါသည်။
ရှင်းပြချက်: အားကစားသမား၏သွေး(သို ့)ဆီး နမူနာပစ္စည်းတွင် တားမြစ်ထားေသာအရာများ တွေ့ရှိခြင်းသည် တားမြစ်ေဆးဝါးမသုးံစွဲေရး စည်းက
မ်း(ဆယ့်တစ်)ခုမှ တစ်ခုသာဖြစ်ပါသည်။ သွေး(သို ့)ဆီး နမူနာပစ္စည်းရယူရန် သတိေပးထားေသာ်လည်း နမူနာပစ္စည်းရယူရန် ငြင်းဆန်ခြင်း၊
တားမြစ်ထားေသာအရာ(သို ့) နည်းလမ်းများ လက်ဝယ်တွေ့ရှိခြင်း ၊ တားမြစ်ေဆးဝါးသုးံစွဲမှု ဆန့်ကျင်သည့် စည်းမျဉ်း၊ ဥပေဒများကို ချိုးေဖာက်ရာ
တွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်း ၊ တားမြစ်ေဆးဝါးသုးံစွဲရာတွင် အကူအညီေပးခ့ဲသဖြင့် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံထားရေသာ အဖ့ဲွအစည်းများနှင့် ပူးေပါင်းေဆာ
င်ရွက်ခြင်း စသည်တို ့ လုပ်ေဆာင်လျှင်လည်း ပြစ်ဒဏ်ကျခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။
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ေမးခွန်း: တားမြစ်ေဆးဝါးသုးံစွဲရာတွင် အကူအညီေပးခ့ဲသဖြင့် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံထားရေသာ နည်းပြ၊ ဆရာဝန် ၊ အသင်းအုပ်ချုပ်သူ ၊ အဖ့ဲွအစ
ည်းများနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခြင်းသည် တားမြစ်ေဆးမသုးံစွဲေရး စည်းမျဉ်းဥပေဒကို ချိုးေဖာက်ရာ ေရာက်ပါသည်။
အဖြေ: မှန်ပါသည်။
ရှင်းပြချက်: တားမြစ်ေဆးဝါးသုးံစွဲရာတွင် အကူအညီေပးခ့ဲသဖြင့် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံထားရေသာ အဖ့ဲွအစည်းများနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခြင်းသ
ည် တားမြစ်ေဆးမသုးံစွဲေရး စည်းမျဉ်းဥပေဒ (၁၀)ချက်တွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်။

ေမးခွန်း: ဖြည့်စွက်စာတစ်မျိုးသည် အရည်အသွေးပြည့်ဝသည်ဟု သိရှိထားပါက တားမြစ်ထားေသာအရာများ လုးံဝမပါဝင်ဟု အာမခံနိုင်ပါသည်။
အဖြေ: မှားပါသည်။
ရှင်းပြချက်: ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ေသာ စက်ရုမံျားကို စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဖြင့် တစ်ပြေးညီထိန်းချုပ်ထားမှု မရှိေသာကြောင့် တားမြစ်ထား
ေသာအရာများ လုးံဝမပါဝင်ဟု အာမခံနိုင်ခြင်းမရှိေပ။
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