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.ސުވާލުސުވާލު: އަހަރެން ދިރުވާލާ އެއްޗިއްސަށާއި ހަށިގަނޑަށް ޖަހާ އެއްޗިއްސަށާއި ގައިގައި އުނގުޅާ އެއްޗިއްސަށް ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭނީ އަހަރެންނެވެ
ޖަވާބުޖަވާބު: އާއެކެވެ
ތަފްސީލްތަފްސީލް: ކުޅުންތެރިންގެ ކުޅުމުގެ ޙަޔާތް ބަރުބާދު ނުކުރުމަށް ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކުވެސް އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ. އެއްވެސް
ކަމަކާއި ސުވާލު އުފެދޭނަމަ އަބަދުވެސް ސުވާލުކުރޭ! ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއްގައި ހިމެނޭ އެއްޗިއްސާމެދު %100 ޔަޤީންކަން ނެތްނަމަ ނުވަތަ އޭގެ
"!ޙަޤީޤަތް ނޭގޭނަމަ އެއެއްޗެއް "ނުނަގާ

.ސުވާލުސުވާލު: ޑޯޕިންގ ޓެސްޓް ކުރާނީ ހަމައެކަނި އޮލިމްޕިކްސްއަށާއި ޕެރަލިމްޕިކްސްއަށާއި ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވާ އެތްލީޓުން އެކަންޏެވެ
ޖަވާބުޖަވާބު: ނޫނެކެވެ
ތަފްސީލްތަފްސީލް: ވަރަށް ގިނަ ޤައުމުތަކުންނާއި ބައިނަލް އަޤްވާމީ ފެޑެރޭޝަންތަކުން މިހާރު އެންޓި ޑޯޕިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައެވެ. މީގެ މާނައަކީ
ޤައުމީ ޓީމްގައި ހިމެނޭނަމަ، މުބާރާތްތެރޭގައި، ނުވަތަ މުބާރާތައް ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު، ނުވަތަ ތަމްރީން ކުރާތަނުގައި ނުވަތަ ގޭގައި ހުއްޓާ ޓެސްޓް
.ކޮށްފާނެއެވެ

ރަމްޒު ކޮށްދެނީ ވޯލްޑް އެންޓި ޑޯޕިންގ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ނުވަތަ ވޯލްޑް އެންޓި ޑޯޕިންގ އެޖެންސީ؟ WADA :ސުވާލުސުވާލު
ޖަވާބުޖަވާބު: ވޯލްޑް އެންޓި ޑޯޕިންގ އެޖެންސީ
ގެ މަޤްޞަދަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ކުޅިވަރު މައިދާނުގައި ގެންގުޅޭ ޑޯޕިންގއާ(WADA) ތަފްސީލްތަފްސީލް: ވޯލްޑް އެންޓި ޑޯޕިންގ އެޖެންސީ
.ބެހޭ އެންމެހައި ޙަރަކާތްތަކާއި ދެކޮޅަށް ކުރާމަސައްކަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް، ވިލަރެސްކޮށް އަދި މޮނިޓަރކުރުމެވެ

ސުވާލުސުވާލު: އަމިއްލަ ޤައުމުގައި ބޭނުންކުރުން ރަނގަޅު ބޭހެއް، ހަމަ އެ ބްރޭންޑްގެ ބޭސް ބޭރުގެ ޤައުމަކުން ގަނެގެން ބޭނުން ކުރުން ރަނގަޅުވާނެއެވެ؟
ޖަވާބުޖަވާބު: ނޫނެކެވެ
ތަފްސީލްތަފްސީލް: ބައެއް ބޭހުގައި ހިމެނޭ ތަކެތި އުފައްދާ ޤައުމެއްގެ ގޮތުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ތަފާތުވެދާނެއެވެ. ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި މިއީ މަނާ ބޭހަކަށް
.ވެދާނެއެވެ. މިގޮތުން ގަންނަ ބޭހާއި މެދު ޔަޤީން ނުވާނަމަ، ބޭހުގައި ހިމެނޭ ތަކެތި ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަލައި ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފާ ހޯދަންވާނެއެވެ

ސުވާލުސުވާލު: އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ކުޅުންތެރިޔަކު އެންމެ ގިނައިން ޓެސްޓް ކުރެވޭނީ ކިތައް ފަހަރުތަ؟
ޖަވާބުޖަވާބު: ވަކި ޢަދަދެއް ނެތް
ތަފްސީލްތަފްސީލް: އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ކުޅުންތެރިޔަކު ޓެސްޓް ކުރުމަށް ވަކި ޢަދެދެއް ނެތެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މުބާރާތްތެރޭގައާއި މުބާރާތުން ބޭރުގައާއި
.ރެންޑަމްކޮށް ޓެސްޓް ކުރުމާއި ޓާގެޓް ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ޢަދަދުތައްވެސް އެކުލެވެއެވެ

ސުވާލުސުވާލު: ކުޑަކަމުދާ ތަކެތީގައި މަނާ އެއްޗެހި ހިމެނޭތޯ ބެލުމަށް ކުރެވޭ ޓެސްޓްތައް އެކަށީގެންވާ ސާމާނު ހުރި ކޮންމެ ލެބޯޓަރީއަކުން ޓެސްޓް
ކުރެވިދާނެއެވެ؟
ޖަވާބުޖަވާބު: ނޫނެކެވެ
ތަފްސީލްތަފްސީލް: ކުޑަކަމުދާ ތަކެތީގައި މަނާ އެއްޗެހި ހިމެނޭތޯ ނުވަތަ ކުޅިވަރުގެ ބާވަތްތަކުގައި މަނާ އެއްޗެހި ހިމެނޭތޯ ބެލުމަށް ކުރެވޭ ޓެސްޓްތައް
.ކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ވާޑާގެ މަތީފަންތީގެ ދަރަޖަތަކަށް ކުފޫ ހަމަވާ ލެބޯޓަރީގެތަކުގެ ތެރެއިން އެކަމަށް ޙުއްދަދެވިފައިވާ ތަންތަނަށް އެކަންޏެވެ
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.ސުވާލުސުވާލު: ފާމަސީއަކުން ގަނެފައިވާ ނިއުޓްރިޝަނަލް ސަޕްލިމެންޓެއްނަމަ، ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އެ ބޭނުން ކުރުން ކުޅިވަރުގައި ޙުއްދަކުރެއެވެ
ޖަވާބުޖަވާބު: ނޫނެކެވެ
ތަފްސީލްތަފްސީލް: ނިއުޓްރިޝަނަލް ސަޕްލިމެންޓެއް ނުވަތަ އެހެން އެއްޗެއްވެސް ނަގަންވާނީ އަމިއްލައަށް ޒިންމާވާ ޙާލުގައެވެ. ވަރަށް ގިނަ
ސަޕްލިމެންޓްސްތަކުގައި މަނާ ބޭސް ހިމެނެއެވެ. ގިނަ ޤައުމުތަކުގައި ސަޕްލިމެންޓް އުފައްދާ ކުންފުނިތަކަކީ ރެގިއުލޭޓް ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް
ނުވާތީވެ، އޭގައި ހިމެނޭ ތަކެއްޗާމެދު ޔަޤީންކަން އޮތުން ވަރަށް މުޙިއްމެވެ. "ނަސޭޙަތެއް" – ޢާންމުކޮށް މާރަނގަޅުކަމަށް ދައްކާނަމަ، މަނާ ބޭސް
.ހިމެނުން ވަރަށް ގާތެވެ! ސަޕްލިމެންޓްސް ބޭނުން ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އަމިއްލަ ނިއުޓްރިޝަނަލް ޕްރޮގްރާމެއް ގެންގުޅޭށެވެ

ސުވާލުސުވާލު: އަހަރެން ބަލިވެއްޖެނަމަ، ބަލިން ރަނގަޅުވުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ބޭހެއްވެސް އަހަރެންނަށް ނެގިދާނެއެވެ؟
ޖަވާބުޖަވާބު: ނޫނެކެވެ
ތަފްސީލްތަފްސީލް: ހުން އައިސްގެން ނުވަތަ އަރިދަފުސް އަޅައިގެން ނުވަތަ އެހެން ބައްޔެއްވެގެންވެސް، އޭގައި މަނާ ކުރެވިފައިވާ ބޭހެއް ނުހިމެނޭކަން
ކަށަވަރު ނުކޮށް ބޭނުން ނުކުރާށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އަމިއްލައަށް ގަންނަ ބޭހާއި ޑޮކްޓަރ ދޭ ބޭސް ހިމެނެއެވެ. ހަނދާން ބަހައްޓާށެވެ. ޕޮޒިޓިވް
.ޓެސްޓަކީ ޕޮޒިޓިވް ޓެސްޓެކެވެ

ސުވާލުސުވާލު: ކުޅުންތެރިޔަކު ޓެސްޓަކަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން އޭނާއަށް މަނާ ބޭސް ބޭނުންކުރުމަށް އެޙީތެރިވި ނުވަތަ ހިތްވަރުދިން ކޯޗެއް ނުވަތަ ޑޮކްޓަރަށް
އަދަބު ދެވިދާނެއެވެ؟
ޖަވާބުޖަވާބު: އާއެކެވެ
ތަފްސީލްތަފްސީލް: ކުޅުންތެރިން މަނާބޭސް ބޭނުން ކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި އެޙީތެރިވުމަކީ ވަރަށް މަތީދަރަޖައިގެ ޑޯޕިންގ ވައިލޭޝަނެކެވެ. މިކަމަށް
.ވޯލްޑް އެންޓި ޑޯޕިންގ ކޯޑްގެ ދަށުން އަދަބު ދެވޭނެއެވެ

ސުވާލުސުވާލު: ޑޯޕިންގ ޓެސްޓް ހެދުމަށް ބޭނުންވާކަމަށް، ކުޅުންތެރިޔާއަށް ޑޯޕިންގ ކޮންޓްރޯލް އޮފިސަރުން އައުމުގެ ދެތިން ގަޑިއިރު ކުރިން
އަންގަންވާނެއެވެ؟
ޖަވާބުޖަވާބު: ނޫނެކެވެ
ތަފްސީލްތަފްސީލް: އެހެންގޮތެއް ނެތިގެން މެނުވީ ޓެސްޓް ހެދުމަށް ކުރިން ނާންގާނެއެވެ. މީގެ މާނައަކީ ޑޯޕިންގ ކޮންޓްރޯލް އޮފިސަރުންނަށް، ކޮންމެ
އިރެއްގައި ކޮންމެ ތަނެއްގައި ޓެސްޓް ކުރެވިދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޑޯޕިންގ ކޮންޓްރޯލް އޮފިސަރުންނަށް ލިބިފައިވާ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން
.ކުޅުންތެރިންނަށް ބޭކާރު އުނދަގޫތައް ނުކުރާނެއެވެ

ސުވާލުސުވާލު: ސާމްޕަލް ނަގައި، ސީލް ކޮށް، ލިޔެކިޔުންތައް ނިންމުމަށްފަހު، އެ ފުޅި ހުޅުވުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް ނުވަތަ އެއަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ކުރެވޭ
މަސައްކަތްތަކާއި ނުވަތަ އެ ތަޤައްޔަރު ކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭނެއެވެ؟
ޖަވާބުޖަވާބު: އާއެކެވެ
ތަފްސީލްތަފްސީލް: ނަގާފައިވާ ސާމްޕަލްއާއި އެއްވެސް ފަރާތުން ނުކުޅެވޭނޭކަމުގެ ޔަޤީންކަން ކުޅުންތެރިންނަށް އޮންނަންވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން
.ސާމްޕަލްއާމެދު ޝައްކުކުރެވޭ އެއްވެސް ކަހަލަ ކަމެއް ވާނަމަ، އެކަން ލެބޯޓަރީން އަންގާނެއެވެ

ސުވާލުސުވާލު: އަވަދިނެތި އުޅޭކަމަށް ބުނެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ޑޯޕިންގ ޓެސްޓް ކުރުމަށް ދެކޮޅު ހެދިދާނެއެވެ؟
ޖަވާބުޖަވާބު: ނޫނެކެވެ
ތަފްސީލްތަފްސީލް: ޑޯޕިން ޓެސްޓް ކުރުމަށް ދެކޮޅު ހެދުމަކީ ޓެސްޓް ޕޮޒިޓިވްވުން ފަދަ ކަމެކެވެ. ޓެސްޓް ކުރުމަށް އެންގުމުން އެކަމަށް ދެކޮޅުހަދާނަމަ، ދެކޮޅު
ހަދާ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ނޯޓިފިކޭޝަން ފޯމްގައި ލިޔަން ވާނެއެވެ. އަދި ވީއެންމެ އަވަހަށް އެކަން ކުޅުންތެރިޔާއާއި ޒިންމާވާ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް
.އަންގަންވާނެއެވެ
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ސުވާލުސުވާލު: އަހަރެންގެ އެދުމުގެ މަތިން އަހަރެންގެ ކޯޗަށް އަހަންނާއެކު، ޑޯޕިންގ ކޮންޓްރޯލް ސްޓޭޝަނަށް ދެވިދާނެއެވެ؟
ޖަވާބުޖަވާބު: އާއެކެވެ
ތަފްސީލްތަފްސީލް: ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކަށްވެސް އެކުޅުންތެރިޔާއެކު ޑޯޕިންގ ކޮންޓްރޯލް ސްޓޭޝަނަށް ދާނެ މީހަކު ކަނޑައަޅައި އެމީހަކު ގޮވައިގެން ދިޔުމުގެ
.ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ

ސުވާލުސުވާލު: ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ބޭނުންކުރަންވާނީ އަހަރެން އެންމެ ފުރަތަމަ ނެގި ސާމާނެވެ. އެސާމާނު ހަޑިވެފައިވާނަމަ ނުވަތަ އެއާއި ކުޅެފައިވާކަމަށް
ޙީވާކަމުގައިވާނަމަ، ސާމްޕަލް ނެގުމަށް އާ އެއްޗިއްސަށް ނޭދެވޭނެއެވެ؟
ޖަވާބުޖަވާބު: ނޫނެކެވެ
ތަފްސީލްތަފްސީލް: ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު ނެގުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނީ ބަރާބަރަށް ބަންދުކުރެވިފައިވާ އެއްޗެހިތަކެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.
.ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ނެގުނު ސާމާނާއި ދޭތެރޭ ހިތްހަމަ ނުޖެހި، އެހެން ސާމާނު ނެގުމަށް ކުޅުންތެރިޔާ އެދެފިނަމަ، އެކަމަށް ފުރުޞަތު ދެވިދާނެއެވެ

ސުވާލުސުވާލު: އަހަންނަކީ ކުޅުންތެރިޔަކަށްވުމާއެކު، އަބަދުވެސް ޑޯޕިން ޓެސްޓް ހަދަން ޖެހިދާނެ ކަމަށާއި އަދި މަނާ ބޭސް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށް
ޑޮކްޓަރ ކައިރީގައި ބުނަންވާނެއެވެ؟
ޖަވާބުޖަވާބު: އާއެކެވެ
ތަފްސީލްތަފްސީލް: މަނާބޭސް ލިސްޓަގައި ހިމެނޭ ބޭހުގެ ބަދަލުގައި ދޭންޖެހޭނީ އެހެން ބޭހެއްކަން ޑޮކްޓަރަށް އެނގުން ވަރަށް މުޙިއްމެވެ. އެގޮތަށް
ވާންނެތްނަމަ، އެފަދަ ބޭހެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން، އެކުޅުންތެރިޔަކާ ޒިންމާވާ ޤައުމީ ޖަމްޢިއްޔާ މެދުވެރިކޮށް، ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ
(TUE)މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ޤައުމީ އެންޓި ޑޯޕިންގ އެޖެންސީ މެދުވެރިކޮށް އެފަދަ ބޭހެއް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ، ތެރަޕިއުޓިކް ޔޫސް އެގްޒެމްޝަން
.ހޯދަންވާނެއެވެ. އިމަޖެންސީ ޙާލަތްތަކުގައި، އަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތްތައްވެސް ޑޮކްޓަރަށް އެގެންވާނެއެވެ

ސުވާލުސުވާލު: ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ނުދެވޭނަމަ، ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީގެ އިތުރުން ލޭގެ ސާމްޕަލްއެއް ދިނުމަށް އެދޭނެއެވެ؟
ޖަވާބުޖަވާބު: ނޫނެކެވެ
ތަފްސީލްތަފްސީލް: ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ނުދެވިއްޖެނަމަ، އެލިބުނު މިންވަރު ބަންދުކޮށް ރިކޯޑްކޮށް، އަލުން ތައްޔާރުވެ ޢަދަދު
.ހަމަވަންދެން ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ނެގޭނެއެވެ

ސުވާލުސުވާލު: ބޭހުގައި ހިމެނޭ އެއްޗެއް ނޭގުނު ނަމަވެސް އެއީ އިތުބާރު ހިފޭ މީހެއްގެ އަތުން ލިބުނު ބޭހެއްނަމަ ބޭނުން ކުރުން އެންމެ ރަނގަޅުވާނެއެވެ؟
ޖަވާބުޖަވާބު: ނޫނެކެވެ
ތަފްސީލްތަފްސީލް: އެމީހެއްގެ ހަށިގަނޑުތެރެއަށް އެތެރެކުރެވޭ ތަކެތީގެ ޙަޤީޤަތް އަބަދުވެސް އެމީހަކަށް އެނގެންވާނެއެވެ. ބޭހުގައި ނުވަތަ އެހެންވެސް
.އެއްޗެއްގައި ހިމެނޭ ތަކެތި ނޭގި ނެގުމުން އޭގެ ސަބަބުން ޓެސްޓް ޕޮޒިޓިވްވުމުގެ އިތުރުން ހަށިގަނޑަށް ނުރައްކާ ވެދާނެއެވެ

ސުވާލުސުވާލު: މުބާރާތުން ބޭރުގައި ހަދާ ޓެސްޓެއް ހެދުމަށް ޑޯޕިންގ ކޮންޓްރޯލް އޮފިސަރ ގެއަށް އައުމުން، ސައިތަށްޓެއް ހެދުމަށް ކޮޓަރި ދޫކޮށްލައި
އެކަހެރިވެލުން އެންމެ ރަނގަޅުވާނެއެވެ؟
ޖަވާބުޖަވާބު: ނޫނެކެވެ
ތަފްސީލްތަފްސީލް: ކޮންމެހެން ދާންޖެހިއްޖެނަމަ، އެކުގައި ދާނެ މީހާގެ ތަފްސީލް ޑޯޕިންގ ކޮންޓްރޯލް އޮފިސަރަށް ދޭންވާނެއެވެ. ނެގޭ ސާމްޕަލްގެ ރަނގަޅު
.ގޮތުގައި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އަބަދުވެސް ޑޯޕިންގ ކޮންޓްރޯލް އޮފިސަރަށް ރަނގަޅަށް ފެންނަ ގޮތަށް ހުރުން މުޙިއްމެވެ
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ސުވާލުސުވާލު: ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އަހަރެން މުބާރާތުން ބޭރު ޓެސްޓެއްކޮށްފިނަމަ، ދެން އަހަރެން ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ކުރިން ދުވަސް ކޮޅެއް ލިބޭނެއެވެ ؟
ޖަވާބުޖަވާބު: ނޫނެކެވެ
ތަފްސީލްތަފްސީލް: ދެވަނަ ޓެސްޓް ކުރުމަށް ފަހަރުގައި ދެތިން ހަފްތާ، ނުވަތަ ދެތިން ދުވަސް ނުވަތަ ދެތިން ގަޑި އިރުވެސް ނަގާފާނެއެވެ. އެއްޓެސްޓަށް ވުރެ
ގިނަ ޓެސްޓް ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައިކުރުމުގެ ފައިދާތަކެއްވެއެވެ. އެއީ، މަކަރު ހަދާ މީހުން މަކަރު ހަދަމުން ގެންދިޔުމަކީ ރައްކާތެރިކަމެއް ކަމަށް
.ޤަބޫލްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަވުމެވެ

ސުވާލުސުވާލު: ޑޯޕިންގ ކޮންޓްރޯލް އޮފިސަރ އަތުގައި ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ނެތްނަމަ، ޓެސްޓް ކުރުމަށް އަހަރެންނަށް ދެކޮޅު ހެދިދާނެއެވެ؟
ޖަވާބުޖަވާބު: އާއެކެވެ
ތަފްސީލްތަފްސީލް: އެމީހުންނަކީ ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ މީހެއްކަމަށާއި އަދި ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ހުއްދަދެވިފައިވާ ފަރާތެއްކަން އަންގައިދޭ
މީހެއްކަން، ޑޯޕިންގ ކޮންޓްރޯލް އޮފިސަރ ސާބިތުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އެހެންނޫންނަމަ، އެކަން ނޯޓިފިކޭޝަން ފޯމްގައި ލިޔެ، އޭގެ ކޮޕީއެއް ބާއްވައި
.އަވަހަށް އެމީހެއްގެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ

ސުވާލުސުވާލު: ލެބޯޓަރީން އަހަރެންގެ ސާމްޕަލް ބަލައިގަންނަ މީހާއަށް އަހަންނަކީ ކާކުކަން އެނގޭނެއެވެ؟
ޖަވާބުޖަވާބު: ނޫނެކެވެ
ތަފްސީލްތަފްސީލް: ސާމްޕަލްއާއި އެކީ ލެބޯޓަރީއަށްދާ ކަރުދާހުން އެއީ ކާކުކަމެއް އަންގައެއް ނުދޭނެއެވެ. އޭގެން އެނގޭނީ ކޮން ކުޅިވަރު/މުބާރާތް/ޖިންސް/
.ޖަމްޢިއްޔާ އަދި ޓެސްޓް ހެދި ތާރީޚްއެވެ

ޕްރޮގްރާމް މެދުވެރިކޮށް ކުޅުންތެރިޔާގެ ސީރިއަސް ސިއްޙީ މައްސަލައަކަށް ބޭސް ކުރުމަށް މަނާބޭސް ބޭނުން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު "TUE" :ސުވާލުސުވާލު
:ރަމްޒްކޮށްދެނTUEީ .ލިބިދެއެވެ
ޖަވާބުޖަވާބު: ތެރަޕިއުޓިކް ޔޫސް އެގްޒެމްޝަން
ފޯމް ހުށަހަޅާނީ އެކުޅުންތެރިއެއްގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާއަށެވެ. އަދި ޤައުމީ TUE ތަފްސީލްތަފްސީލް: ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކުޅުންތެރިން އެމީހުންގެ
ދެނީ ވަކި TUE .ފޯމް ހުށަހަޅާނީ އެކުޅުންތެރިއެއްގެ ޤައުމީ އެންޓި-ޑޯޕިންގ އެޖެންސީ އަށެވެ TUE ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިން އެމީހުންގެ
.ވައްތަރެއްގެ ބޭހަކަށާއި ވަކިމިންވަރަކަށާއި އަދި ވަކި މުއްދަތަކަށެވެ

ސުވާލުސުވާލު: މަނާބޭސް ލިސްޓްގައި ހިމެނެނީ މުބާރާތުން ބޭރުގައާއި މުބާރާތްތެރޭގައި ބޭނުން ކުރުން މަނާ ބޭސްތަކާއި ގޮތްތަކެވެ؟
ޖަވާބުޖަވާބު: އާއެކެވެ
ތަފްސީލްތަފްސީލް: މަނާބޭސް ލިސްޓަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ތަޖްރިބާކާރުން އަހަރަކު އެއްފަހަރު މުތޯލިޢާކޮށް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ 1 ގައި ޝާއިކުރެވޭ
ލިސްޓެކެވެ. އެންމެ ފަހުގެ ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ އެއްޗެތި އެނގިގެން ތިބުމަށް ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންވެސް ސަމާލުވާންޖެހޭނެއެވެ. އެންމެ ފަހުގެ ލިސްޓް
.އިން ލިބޭން ހުންނާނެއެވެ www.wada-ama.org ވާޑާ ވެބްސައިޓް

ސުވާލުސުވާލު: އަހަރެންނަށް އަނިޔާވެ މުބާރާތެއްގައި ވާދަނުނުކުރެވޭނަމަވެސް، އަހަރެން އުޅޭ ނޫޅޭތަން ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އެއީ،
.ޓެސްޓެއް ކުރަންބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އަހަރެން ހޯދުމަށެވެ
ޖަވާބުޖަވާބު: އާއެކެވެ
ތަފްސީލްތަފްސީލް: ކުޅުންތެރިޔަކަށް ވީހިނދު، އަނިޔާވެ މުބާރާތެއްގައި ވާދަ ނުކުރެވޭނަމަވެސް، އުޅޭ ނޫޅޭތަން ކަމާއި ބެހޭ އެންޓި ޑޯޕިންގ އެޖެންސީއަށް
.އަންގަން ވާނެއެވެ. އެއީ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވިޔަސް އަދި ތަނެއްގައިނަމަވެސް ޓެސްޓް ކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ޓެސްޓް ކުރުމަށެވެ
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ސުވާލުސުވާލު: މުބާރާތުގައި އަހަރެން ވާދަ ނުކުރިނަމަވެސް، އެމުބާރާތުގައި އަހަރެންގެ ޓެސްޓް ކުރެވިދާނެއެވެ؟
ޖަވާބުޖަވާބު: އާއެކެވެ
ތަފްސީލްތަފްސީލް: ޓީމެއްގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާނަމަ، މުބާރާތުގައި ވާދަނުކުރިނަމަވެސް، ޑޯޕިންގ ކޮންޓްރޯލް ކުރާ މީހުންގެ ތެރޭގައި
.ހިމެނިދާނެއެވެ

:ސުވާލުސުވާލު: މަނާ ބޭސް ބޭނުންކުރިކަމަށް، ޓެސްޓަކުން ޕޮޒިޓިވްވާ ޙާލަތެއްގައި، ކުޅުންތެރިޔާއަށް އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވޭ
ޖަވާބުޖަވާބު: މަތީގައިވާ ހުރިހާ ކަމެއް
.ތަފްސީލްތަފްސީލް: ވޯލްޑް އެންޓި ޑޯޕިންގް ކޯޑް މަސައްކަތްކުރަނީ ކުޅުންތެރިޔާގެ ހުރިހާ އަސާސީ ހައްޤުތަކެއް ރައްކާތެރިކުރުމަށެވެ

ސުވާލުސުވާލު: މަނާ ބޭހުގެ ލިސްޓަށް ބަދަލުގެނެސް ޢާންމު ކުރަނީ ކިހާ އަވަސް އަވަހަކަށް ހެއްޔެވެ؟
ޖަވާބުޖަވާބު: މަދުވެގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު
ތަފްސީލްތަފްސީލް: މަނާބޭހުގެ ލިސްޓް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ތަޖްރިބާކާރުންވެގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު މުތޯލިއާކޮށް ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ 1 ވަނަ
ދުވަހު ޢަމަލު ކުރުމަށް ނެރެއެވެ. ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންވެސް އަބަދުވެސް މިކަމާގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން ތިބުމަށް ސަމާލުވާންވާނެއެވެ.
.އިން ލިބޭނެއެވެ www.wada-ama.org މިލިސްޓް ވާޑާގެ ވެބްސައިޓް

ސުވާލުސުވާލު: ޑޯޕިންގް ޓެސްޓް ހެދުމަށް އެންގުމުން އަހަރެން ވަގުތުން ޑޯޕިންގ ކޮންޓްރޯލް ސްޓޭޝަންއަށް ދާންޖެހޭނެ ހެއްޔެވެ؟
ޖަވާބުޖަވާބު: އާން
ނުވަތަ ޝެޕަރޯން އެންގުމުން، ސްޓޭޝަނަށް ދާން (DCO) ތަފްސީލްތަފްސީލް: ޑޯޕީންގ ޓެސްޓް ހަދަން ޖެހޭކަމަށް ޑޯޕިންގ ކޮންޓްރޯލް އޮފިސަރ
ލަސްކުރަން ޖެހޭ މަޤްބޫލްއުޒުރެއް ނެތްނަމަ، ވަގުތުން ޑޯޕީންގ ކޮންޓްރޯލް ސްޓޭޝަން ދާންވާނެއެވެ. ދިޔުން ލަސްވާން ޖެހޭ މަޤްބޫލް އުޒުރެއް
ނުވަތަ ޝެޕަރޯން އަށް (DCO) އޮތްނަމަވެސް، ސާމްޕަލް ނަގާނިމެންދެން ކުޅުންތެރިޔާ އަބަދުވެސް ހުންނަންވާނި ޑޯޕިންގ ކޮންޓްރޯލް އޮފިސަރ
.ސިދާ ފެންނަ ހިސާބުގައެވެ

.ސުވާލުސުވާލު: އަހަރެންގެ ކުޅިވަރުން އަހަރެން އެކަހެރިކޮށް ހުރިނަމަވެސް އަހަންނަށް އެހެން ކުޅިވަރެއްގައި ވާދަ ކުރެވިދާނެއެވެ
ޖަވާބުޖަވާބު: އާއެކެވެ
ތަފްސީލްތަފްސީލް: އެންޓި ޑޯޕިންގ ޤަވާއިދާއި ޚިލާފްވެގެން އެކަހަރި ކޮށްފައިވާނަމަ، އެ މުއްދަތުގައި އެއްވެސް ފެންވަރެއްގެ މުބާރާތެއްގައި ނުވަތަ ކުޅިވަރު
.ޙަރަކާތެއްގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނެއެވެ

.ސުވާލުސުވާލު: އަހަރެންގެ ޤައުމުގައި ޕޮޒިޓިވް ވިޔަސް އަހަންނަށް އެހެން ޤައުމަކަށް ވާދާ ކުރެވިދާނެއެވެ
ޖަވާބުޖަވާބު: ނޫނެކެވެ
ތަފްސީލްތަފްސީލް: އެންޓި ޑޯޕިންގ ރޫލް ވައިލޭޝަންއެއްގެ ސަބަބުން އަމިއްލަ ޤައުމުގައި އެކަހެރިކޮށްފައިވާނަމަ، އެކަން ވާޑާ ކޯޑްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ
.ހުރިހާ ޤައުމެއްގައި ރެކޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން އެކަހެރިކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި އެހެން ޤައުމަކަށްވެސް ވާދަ ނުކުރެވޭނެއެވެ

ސުވާލުސުވާލު: މަނާ ބޭހުން ތަޤައްޔަރުވެފައިވާ އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްފިނަމަ، އަހަރެން އެންޓި ޑޯޕިންގ ރޫލް ވައިލޭޝަންއެއް ކުރިކަމަށް ބެލެވިދާނެހެވެ؟
ޖަވާބުޖަވާބު: އާއެކެވެ
ތަފްސީލްތަފްސީލް: ސްޓްރިކްޓް ލަޔަބިލިޓީގެ ދަށުން އެމީހެއްގެ ހަށީގަނޑުން ފެންނަ ކޮންމެ މަނާބޭހަކަށް އެމީހަކު ޒިންމާވާންޖެހޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން
ގަސްދުގައި ނޫނަސް އެފަދަ ބޭހެއް ބޭނުންކޮށްފިނަމަ، އެއީ އެންޓި ޑޯޕިންގ ރޫލް ވައިލޭޝަންއެއް ކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ. ވީމާ އަބަދުވެސް ކާނާ
.(ޚާއްސަކޮށް ބައެއްޤައުމުތަޖުގައި އެއްގަމު މަސް)، ސަޕްލިމެންޓްސް ނުވަތަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް ބޭނުން ކުރުމުގައި ސަމާލުވެ ރައްކާތެރިވާށެވެ
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ގެ ދަށުން ބޭސް ފަރުވާއަކަށް މަނާ ބޭސް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ (TUE) ސުވާލުސުވާލު: ތެރަޕިއުޓިކް ޔޫސް އެގްޒެމްޕްޝަން
ހުށަހެޅުމަށް ހުއްދަ ދީ ނުވަތަ ނުދޭން ނިންމަނީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟
ޖަވާބުޖަވާބު: މެޑިކަލް އެކްސްޕާޓުންގެ ކޮމިޓީއަކުން
ތަފްސީލްތަފްސީލް: ކަމާއި ގުޅޭ އެންޓި-ޑޯޕިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން (އައި.އެފް ނުވަތަ ނާޑޯ ނުވަތަ/އަދި ބޮޑެތި މުބާރާތްތައް ބާއްވާ ފަރާތްތައް، އެފަހަރަކު
އެއް ހުށަހެޅުމުން، އެ ހުށަހެޅުމެއް މިނިވަން ޕިޒީޝަންސްގެ ކޮމިޓީއަކުން ޤަވާއިދުން ބަލާނެއެވެ. މި ކޮމިޓީއަށް ކިޔާނީ TUE ގުޅޭފަރާތެއް) އަށް
ދިނުމާއި ނުދިނުމަށް ނިންމާނީ އައި.އެފް، ނާޑޯސް އަދި މުބާރާތްތައް TUE އެހެންކަމުން .(TUEC) ތެރަޕއުޓިކް ޔޫސް އެގްޒެމްޕްޝަން ކޮމިޓީ
.މެދުވެރިކޮށް އެފަރާތްތަކުންނެވެ TUEC ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ

:ސުވާލުސުވާލު: އަހަންނަކީ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއަށް ވުމަށާއި އަހަރެންގެ ކުޅިވަރަށް އިޙްތިރާމް ކުރަން ބޭނުންނަމަ، އަހަރެން
ޖަވާބުޖަވާބު: މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިނުވޭ
ތަފްސީލްތަފްސީލް: ބުރަމަސައްކަތާއި، އެކަމަށް ހުސްވުމާއި އަދި ނާކާމިޔާބުތަކުން ދަސްކުރުމަކީ އެންމެ މޮޅުކުޅުންތެރިޔާއަށް ވުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ
މުހިންމު ކަންކަމެވެ. އެއާއި ޚިލާފަށް ސިއްޙަތަށާއި، އެކީގައި ވާދަ ކުރާ އެހެން މީހުންނަށާއި އަދި ޤަވާއިދުތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމެއްނެތި ކޮންމެ
.ގޮތަކުންވެސް މޮޅުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާއި ޚިލާފް ކަމެކެވެ

ސުވާލުސުވާލު: މަނާބޭސް ބޭނުން ކުރާ އެތްލީޓުންގެ ސަބަބުން އެހެން އެތްލީޓުންނަށް އިންސާފުވެރި ގޮތެއްގައި ކުޅިވަރުގައި ވާދަ ކުރުމުގެ ޙައްޤު
.ނިގުޅައިގަނެވެއެވެ
ޖަވާބުޖަވާބު: އާއެކެވެ
ތަފްސީލްތަފްސީލް: އެތްލީޓުން މަކަރު ހެދުމުން އެމީހުން އެކުޅިވަރަކުން ބޭރުވުމުގެ އިތުރުން، ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާއި އެއްގޮތަށް ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު
ގެއްލުވާލުމާއެކު އިންސާފުވެރި ވާދަ ކުރުމަށް ހުރަސް އެޅެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އެންޓި-ޑޯޕިންގ ރޫލް އާއި ޚިލާފްވުމަކީ މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދުތަކާއި
ޚިލާފްވާފަދަ ކަމެކެވެ. މި ޤަވާއިދުތަކަކީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ އެންމެން ޤަބޫލްކޮށް އިންސާފާއެކު ވާދަކުރެވޭނެ މާޙައުލު ޤާއިމްކުރުމަށް
.އެއްބަސްވެފައިވާ ކަންކަމެވެ

ސުވާލުސުވާލު: ލޭގެ ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ހުއްދަ ދެވިފައިވަނީ ކޮންފަރާތަކަށް ހެއްޔެވެ؟
.(BCO) ޖަވާބުޖަވާބު: އެކަމަށް ޤާބިލް ބްލަޑް ކަލެކްޝަން އޮފިސަރ
ނުވަތަ ލޭނަގާ އޮފިސަރަކީ އެކަމަށް ޤާބިލް އަދި އެމީހުންގެ އެންޓި-ޑޯޕިންގ އޮގަނައިޒޭޝަނުން (BCO) ތަފްސީލްތަފްސީލް: ބްލަޑް ކަލެކްޝަން އޮފިސަރ
.އެތްލީޓުންގެ ގައިން ލޭނެގުމަށް ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ފަރާތްތެކެވެ

ސުވާލުސުވާލު: އަހަރެންގެ ސާމްޕަލް (ލޭ ނުވަތަ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި) ދިނުމަށް ފަހު އެ އެއްޗެހީ ކިހާ ދުވަހަކަށް ރައްކާ ކުރެވި އަލުން ޓެސްޓް
.ކުރެވިދާނެހެވެ
ޖަވާބުޖަވާބު: 10 އަހަރަށް
ތަފްސީލްތަފްސީލް: ހުރިހާ ސާމްޕަލްއެއްވެސް 10 އަހަރަށް ރައްކާކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް އެ ސާމްޕަލްތައް
އަލުން ޓެސްޓް ކުރެވިދާނެއެވެ. މީގެ ބޭނުމަކީ ކުރިން ޓެސްޓް ކުރިއިރު ނުފެނުނު ބައެއް މަނާބޭސް ފަހުން ފެނުން އެކަށީގެންވުމެވެ. އަދި މިހެން
.ދިމާވެއްޖެނަމަ، ޓެސްޓް ކުރިދުވަހުގެ މާ ފަހުންވެސް އެކުޅުންތެރިޔަކަށް ޤަވާއިދުން އަދަބު ދިނުމާއެކު ނަތީޖާތައް ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ
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.ސުވާލުސުވާލު: އެތްލީޓަކަށް އަދަބު ދެވޭނީ ހަމައެކަނި ޓެސްޓް އެއް ޕްޒިޓިވް ވުމުންނެވެ
ޖަވާބުޖަވާބު: ނޫނެކެވެ
ތެރެއިން 1 ކަމެވެ. ސާމްޕަލް (ADRV) ތަފްސީލްތަފްސީލް: އެތްލީޓެއްގެ ސާމްޕަލްގައި މަނާތަކެތި ހުރުމަކީ 10 އެންޓި ޑޯޕިންގ ރޫލް ވައިލޭޝަންއެއްގެ
ދިނުމަށް ދެކޮޅުހެދުމާއި ސާމްޕަލް ނުދެވުމާއި، މަނާ ބޭސް ނުވަތަ ތަކެތި ގެންގުޅުމާއި، އެފަދަކަމެއްގައި ބައިވެރިވުމާއި، އަދި އަދަބު ދެވިފައިވާ
.މީހަކާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ކުޅުންތެރިޔަކަށް އަދަބު ދެވިދާނެ ބައެއް އެހެންގޮތްގޮތެވެ

ސަބަބުން އެކަހެރިކޮށްފައިވާ ކޯޗެއް، ފިޒީޝިއަންއެއް ނުވަތަ އެހެންވެސް މީހަކާއެކު (ADRV) ސުވާލުސުވާލު: އެންޓި ޑޯޕިންގ ރޫލް ވައިލޭޝަންއެއްގެ
މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ އަހަންނަށް އަދަބު ލިބިދާނެހެއްޔެވެ؟
ޖަވާބުޖަވާބު: އާއެކެވެ
ކަމުން އެކަމާއި ގުޅިގެން (ADRV) ތަފްސީލްތަފްސީލް: އަދަބު ދެވިފައިވާ މީހަކާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އެންޓި ޑޯޕިންގ ރޫލް ވައިލޭޝަންއެއް
ކުޅުންތެރިޔާއަށް އަދަބު ދެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ އެކުޅުންތެރިޔަކަށް އެހީތެރިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭމީހަކީ މިފަދަ ގޮތަކަށް އަދަބު ދެވިފައިވާ
މީހެއްކަމަށާއި އަދި އެމީހާއާއެކު މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ ކުށްވެރިވާނެކަމަށް މަސައްކަތްފެށުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން އެންޓި-ޑޯޕިންގެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން
.ނުވަތަ ވާޑާއިން އަންގާފައިވާނަމައެވެ

ސުވާލުސުވާލު: އަހަރެންގެ މަސައްކަތްތައް ހުންނަލެއް ބުރަކަމުން ހަމަހަމަ ކެއުމެއް ކެޔުމަށް އުނދަގުވެއެވެ. އެހެންކަމުން އަހަރެންގެ ޕަރފޯމަންސް
.ރަނގަޅު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނިއުޓިރިއަންޓްސް ސަޕްލިމަންޓްސް ބޭނުންކޮށްގެން ނެގިދާނެއެވެ
ޖަވާބުޖަވާބު: ނޫނެކެވެ
ތަފްސީލްތަފްސީލް: ސަޕްލިމެންޓްސް އިން ކުޅުންތެރިންނަށް އެހީތެރިވެދޭކަން ސާބިތުކޮށްދޭ ހެކިތައް ނެތް ނުވަތަ ވަރަށް މަދު؛ އަދި ކިއެއްތަ ބައެއް
ސަޕްލިމެންޓްސް ތަކުން ސިއްޙަތަށް ނުރައްކާ ވުމާއެކު އެންޓި-ޑޯޕިންގ ގަވާއިދާތަކާ ޚިލާވުންވެސް ވަރަށް ގާތެވެ. އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް/
ޖަމާއަތަކަށް އެއްވެސް ޑައިޓެރީ ސަޕްލިމެންޓްސްގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުނުކޮށްދެވޭ އަދި އޭގައި ހިމެނޭ ތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަންވެސް
ކަށަވަރުނުކޮށްދެވޭނެއެވެ. ކުޅުންތެރިއެއްގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް ކުރިއަރަށް އެންމެ ރަނަގަޅުގޮތަކީ ގުދުރަތީ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ ތަކެތީގެމައްޗަށް
.ބިނާކޮށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފުރިހަމަ ކާނާކެއުމެވެ

ސުވާލުސުވާލު: އަހަރެން ބޭނުންކުރާ ސަޕްލިމެންޓަކީ ވަރަށް އިތުބާރު ހިފޭ ފެންވަރުގެ ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ޔަޤީންވާނަމަ، އޭގައި
.މަނާކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް ބޭހެއް ނުހުއްނާނެކަމަށް އަހަންނަށް ޔަޤީން ކުރެވިދާނެއެވެ
ޖަވާބުޖަވާބު: ނޫނެކެވެ
ތަފްސީލްތަފްސީލް: ސަޕްލިމެންޓްސް އުފައްދާ ކުންފުނިތަކާއި އެ ސިނާޢަތަކީ އެއްވެސް ވަރަކަށް ރެގިއުލޭޓްކުރެވިފައިވާ ސިނާޢަތަކަށް ނުވުމާއެކު، އެ
ސަޕްލިމަންޓްސް ތަކުގައި މަނާތަކެތި ނުހިމެނޭނެ ކަން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކަށަވަރު ނުކޮށްދެވޭނެއެވެ. އަދި އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށްވެސް
އެއްވެސް ޑައިޓަރީ ސަޕްލިމެންޓްސްގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުނުކޮށް ދެވޭނެއެވެ. ކުޅުންތެރިއެއްގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް ކުރިއަރަށް އެންމެ
.ރަނަގަޅުގޮތަކީ ގުދުރަތީ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ ތަކެތީގެމައްޗަށް ބިނާކޮށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފުރިހަމަ ކާނާކެއުމެވެ

Please be advised that this information is subject to change at any time. Always check with your International Federation

or National AntiDoping Organization for the most uptodate antidoping regulations. 
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