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ေမးခွန်း: ကျွန်ုပ်အေနဖြင့် မိမိေသာက်သုးံမည့်ေဆးဝါးအား သုးံစွဲရန်ခွင့်ပြုထားခြင်း ရှိ/မရှိ မည်သို ့သိနိုင်သနည်း။
အဖြေ: အားကစားဆိုင်ရာတားမြစ်ထားေသာ ေဆးဝါးများနှင့်နည်းလမ်းများစာရင်းတွင် မပါဝင်မှသာ သုးံစွဲရန် ယုကံြည်စိတ်ချ ရပါသည်။
ရှင်းပြချက်: မိမိအေနဖြင့် ေဆးဝါးတစ်မျိုးကို ေသာက်သုးံမည်ဆိုပါက အားကစားတွင်တားမြစ်ထားေသာ ေဆးဝါးများနှင့်နည်းလမ်းများစာရင်းတွင်
ပါဝင်ခြင်း ရှိ/မရှိ စစ်ေဆးရပါမည်။ မရှင်းလင်းပါက ဆရာဝန်(သို ့မဟုတ်)ေဆးဝါးပညာရှင်များနှင့် တိုင်ပင်ရပါမည်။ အဆိုပါစာရင်းကို ကမ္ဘာ့တား
မြစ်ေဆးဝါး ဆန့်ကျင်ေရးအဖ့ဲွချုပ်၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်စာမျက်နှာတွင်လည်းေကာင်း (သို ့မဟုတ်) မိမိနိုင်ငံ၏ တားမြစ်ေဆးဝါးဆန့်ကျင်ေရးအဖ့ဲွအစည်း၏
ဝက်ဘ်ဆိုဒ်စာမျက်နှာတွင်လည်းေကာင်း(သို ့မဟုတ်)သက်ဆိုင်ရာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအားကစားအဖ့ဲွချုပ်တွင် လည်းေကာင်း ကြည့်ရှု ့စစ်ေဆးနို
င်သည့်အပြင် သိရှိလိုသည်များကို အဆိုပါအဖ့ဲွအစည်းများသို ့ ဆက်သွယ်ေမးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ေမးခွန်း: ဖြည့်စွက်စာများသည် သုးံစွဲရန် ေဘးအနတ္ရာယ်ကင်းရှင်းမှု ရှိ/မရှိ မည်သို ့ပြောနိုင်သနည်း။
အဖြေ: ဖြည့်စွက်စာများအားလုးံသည် သုးံစွဲရန် ယုကံြည်စိတ်ချ ရသည်ဟု မပြောနိုင်ပါ။
ရှင်းပြချက်: ဖြည့်စွက်စာထုတ်လုပ်ေသာ စက်ရုမံျားကို စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဖြင့် တပြေးညီထိန်းချုပ်ထားမှု မရှိေသာကြောင့် သင့်အေနဖြင့် ၎င်းဖြည့်
စွက်စာတွင် မည်သည့်ပစ္စည်းများပါဝင်ေနသည်ကို အတိအကျမသိနိုင်ေပ။ ၎င်းဖြည့်စွက်စာများကို စားသုးံခြင်းသည် မိမိကိုယ်တိုင် စွန့်စား၍ အ
သုးံပြုရခြင်းသာဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းစစ်မှန်၍ ေကာင်းမွန်သည်ဟု ေဖာ်ပြထားေသာ်လည်း တားမြစ်ထားေသာအရာများ ပါဝင်ေကာင်း ပါဝင်နိုင်သ
ည်ဟု သတိပြုရမည်။

ေမးခွန်း: ကျွန်ုပ်အေနဖြင့် အားကစားဆိုင်ရာတားမြစ်ေဆးဝါးစစ်ေဆးခြင်း ခံရနိုင်ပါသလား။
အဖြေ: ကျွန်ုပ်သည် အခြားအားကစားသမား များနည်းတူ စစ်ေဆးခံရနိုင်ပါသည်။
ရှင်းပြချက်: အားကစားဆိုင်ရာတားမြစ်ေဆးဝါးဆန့်ကျင်ေရးနှင့်ပတ်သက်ေသာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို နိုင်ငံတိုင်း၊အားကစားနည်းတိုင်းမှ အား
ကစားသမားတိုင်းက လိုက်နာရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို ့ကြောင့် မည်သည့်အားကစားသမားမဆို တားမြစ်ေဆးဝါးစစ်ေဆးခံရနိုင်ပါသည်။

ေမးခွန်း: ကျွန်ုပ်သည် အားကစားဆိုင်ရာတားမြစ်ေဆးဝါး သုးံစွဲထားသည်ဟု စစ်ေဆးတွေ့ရှိပါက ကျခံရမည့်ပြစ်ဒဏ်များမှာ အဘယ်နည်း။
အဖြေ: သတိေပးတားမြစ်ခံရခြင်းမှစ၍ ရာသက်ပန်ပဲွပယ်ခံရခြင်းအထိ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရနိုင်ပါသည်။
ရှင်းပြချက်: ကျူးလွန်သည့်ပြစ်မှုေပါ်မှုတည်၍ ဆုတံဆိပ်သိမ်းခံရခြင်း၊ပဲွပယ်ခံရခြင်း၊ဒဏ်ငွေေဆာင်ရခြင်းနှင့် တားမြစ်ေဆးဝါးဆန့်ကျင်ေရး ဉပေဒ
ချိုးေဖာက်သူအဖြစ် ထုတ်ပြန်ခံရခြင်းစသည့် ပြစ်ဒဏ်များကိုကျခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ေမးခွန်း: ကျွန်ုပ်သည် အားကစားဆိုင်ရာတားမြစ်ေဆးဝါး သုးံစွဲထားသည်ဟု စစ်ေဆးတွေ့ရှိပါက ကျွန်ုပ်၏နည်းပြ(သို ့မဟုတ်)ကုသေပးသည့်ဆရာ
ဝန်အေနဖြင့် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်း ခံရနိုင်ပါသလား။
အဖြေ: အားကစားသမားများသာမက အားကစားသမားအား ပ့ံပိုးေပးသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များပါ ပြစ်ဒဏ်ကျခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ရှင်းပြချက်: ကမ္ဘာ့တားမြစ်ေဆးဝါးဆန့်ကျင်ေရးဉပေဒအရ တားမြစ်ေဆးဝါးဆန့်ကျင်ေရးဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ချိုးေဖာက်လာပါက
အားကစားသမားနည်းတူ အားကစားသမားအားပ့ံပိုးေပးသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များပါ ပြစ်ဒဏ်ကျခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အားကစားသမားအား ပ့ံပိုးေပးသည့်ပု
ဂ္ဂိုလ်ဆိုသည်မှာ ပြိုင်ပဲွဝင်အားကစားသမား ေလ့ကျင့်ပြင်ဆင်ေနချိန်တွင် အကူအညီေပးခ့ဲေသာ နည်းပြ၊ ေလ့ကျင့်ေပးသူ၊ မန်ေနဂျာ၊ အုပ်ချုပ်သူ၊
ေဆးပညာရှင်(သို ့မဟုတ်)ေဆးဘက်အကူပညာရှင်များကို ဆိုလိုပါသည်။

ေမးခွန်း: အားကစားသမား၏ ခနဓ္ာကိုယ်ထဲမှ စစ်ေဆးတွေ့ရှိသမျှ အရာအားလုးံအတွက် မည်သူ ့တွင် တာဝန်ရှိသနည်း။
အဖြေ: အားကစားသမား
ရှင်းပြချက်: တားမြစ်ထားေသာေဆးဝါးကို မသိ၍သုးံမိခြင်း(သို ့မဟုတ်)တစ်စုတံစ်ဦးက စိတ်ချရသည်ဟုပြော၍ သုးံမိခြင်းဖြစ်ေစကာမူ မိမိခနဓ္ာ
ကိုယ်တွင် စစ်ေဆးတွေ့ရှိခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် မိမိတွင်သာ တာဝန်ရှိပါသည်။ သုးံစွဲမည့်ေဆးဝါးနှင့်ပတ်သက်၍ ၁၀၀%ေသချာမှုမရှိလျှင် (သို ့မဟု
တ်)၎င်းေဆးဝါး၏အခြေအေနကိုမသိလျှင် မိမိအေနဖြင့် အားကစားဆိုင်ရာတားမြစ်ထားေသာ ေဆးဝါးများနှင့်နည်းလမ်းများစာရင်းတွင် မစစ်ေဆး
ဘဲ(သို ့မဟုတ်) မိမိတို ့သက်ဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအားကစားအဖ့ဲွချုပ်(သို ့မဟုတ်)မိမိနိုင်ငံရှိ တားမြစ်ေဆးဝါးဆန့်ကျင်ေရးအဖ့ဲွအစည်းအား မ
ေမးမြန်းဘဲ မသုးံစွဲပါနှင့်။

ေမးခွန်း: ဆရာဝန်တစ်ဦးအေနဖြင့် ကျွန်ုပ်အား ကုသေပးရန် မည်သည့်ေဆးဝါးမဆို သုးံစွဲနိုင်ပါသလား။
အဖြေ: အားကစားဆိုင်ရာတားမြစ်ထားေသာ ေဆးဝါးများပါဝင်ခြင်း ရှိ/မရှိ စစ်ေဆးရမည်။
ရှင်းပြချက်: ေဆးကုသေပးသည့်ဆရာဝန်အေနဖြင့် ေပးမည့်ေဆးဝါးသည် တားမြစ်ထားေသာေဆးဝါးများနှင့်နည်းလမ်းများစာရင်းတွင် ပါဝင်ခြင်းရှိ/မ
ရှိ စစ်ေဆးရပါမည်။ ၎င်းကုသမှုမှလွဲ၍ အခြားနည်းလမ်းမရှိလျှင် အားကစားသမားအေနဖြင့် ေဆးဝါးသုးံစွဲမှုကင်းလွတ်ခွင့် (TUE) တင်ခွင့်ရ ှိပါသည်။
ဆရာဝန်တိုင်းသည် ၎င်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို မသိနိုင်သည့်အတွက် မိမိအေနဖြင့် ေဆးကုသမှုခံယူတိုင်း မိမိသည်အားကစားသမား ဖြစ်ကြောင်း၊ တား
မြစ်ေဆးဝါးဆန့်ကျင်ေရး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဉပေဒများကို လိုက်နာရကြောင်း ပြောပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ေမးခွန်း: တားမြစ်ေဆးဝါးထိန်းချုပ်ေရးအခန်းသို ့ သွားေရာက်၍စစ်ေဆးမှုခံယူရန် ကျွန်ုပ်နှင့်အတူ နည်းပြ(သို ့မဟုတ်)ကိုယ်စားလှယ်တစ်ေယာ
က်ေယာက်ကို ေခါ်သွားနိုင်ပါသလား။
အဖြေ: ေခါ်သွားနိုင်ပါသည်။
ရှင်းပြချက်: အားကစားသမားတိုင်းသည် တားမြစ်ေဆးဝါးထိန်းချုပ်ေရးဌာနသို ့ သွားေရာက်ေသာအခါ ၎င်းအားကစားသမားနှင့်အတူ ကိုယ်စား
လှယ်တစ်ဦးလိုက်ပါခွင့်ရ ှိပါသည်။

Burmese
wada-ama.org

1/2Please 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: တားမြစ်ေဆးဝါးထိန်းချုပ်မှုေဆာင်ရွက်ရန် မည်သူ ့ကို တာဝန်ေပးအပ်ထားပါသလဲ။
အဖြေ: တားမြစ်ေဆးဝါးဆန့်ကျင်ေရးအဖ့ဲွအစည်းမှ အသိအမှတ်ပြု တားမြစ်ေဆးဝါးထိန်းချုပ်ေရးအရာရှိ
ရှင်းပြချက်: အသိအမှတ်ပြုတားမြစ်ေဆးဝါးထိန်းချုပ်ေရးအရာရှိမှသာ တားမြစ်ေဆးဝါးစစ်ေဆးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရ ှိပါသည်။

ေမးခွန်း: အားကစားဆိုင်ရာတားမြစ်ေဆးဝါးသုးံစွဲခြင်းသည် ကျွန်ုပ်၏ကြီးထွားဖ့ံွဖြိုးမှုအေပါ် အကျိုးသက်ေရာက်မှု ရှိနိုင်ပါသလား။
အဖြေ: တားမြစ်ေဆးဝါးများသည်ခနဓ္ာကိုယ်ကြီးထွားမှုအေပါ် ဆိုးကျိုးသက်ေရာက်မှုရှိပါသည်။
ရှင်းပြချက်: တားမြစ်ေဆးဝါးသုးံစွဲခြင်းကြောင့် ဖြစ်ေပါ်လာနိုင်သည့်ေဘးထွက်ဆိုးကျိုးများစွာအနက် တစ်ခုမှာ ခနဓ္ာကိုယ်ကြီးထွားဖ့ံွဖြိုးမှု အေပါ် ဆိ
ုးကျိုးသက်ေရာက်မှုရှိနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ေမးခွန်း: ကျွန်ုပ်အေနဖြင့် အားကစားဆိုင်ရာတားမြစ်ေဆးဝါးစစ်ေဆးမှု ခံယူခြင်းကို ငြင်းပယ်နိုင်ပါသလား။
အဖြေ: ငြင်းပယ်၍ မရပါ။
ရှင်းပြချက်: အားကစားသမားအေနဖြင့် တားမြစ်ေဆးဝါးစစ်ေဆးမှုခံယူရန် ငြင်းပယ်၍မရပါ။တားမြစ်ေဆးဝါးစစ်ေဆးမှုခံယူရန် ငြင်းပယ်ခြင်းကပ
င်လျှင် ပြစ်မှုမြောက်ပါသည်။

ေမးခွန်း: အားကစားဆိုင်ရာ တားမြစ်ေဆးဝါးသုးံစွဲမှုဆန့်ကျင်ေရးနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို မည်သည့်ေနရာတွင် ရှာဖွေနို
င်သနည်း။
အဖြေ: အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအားကစားအဖ့ဲွချုပ်များ၊မိမိနိုင်ငံရှိ တားမြစ်ေဆးဝါးဆန့်ကျင်ေရးအဖ့ဲွအစည်းနှင့် ကမ္ဘာ့တားမြစ်ေဆးဝါးဆန့်ကျင်ေရးအ
ဖ့ဲွချုပ်
ရှင်းပြချက်: ကမ္ဘာ့တားမြစ်ေဆးဝါးဆန့်ကျင်ေရးအဖ့ဲွချုပ်သည် တားမြစ်ေဆးဝါးဆန့်ကျင်ေရးအတွက် သတင်းအချက်အလက်များ၏ အရင်းအ
မြစ်ဖြစ်ပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအားကစားအဖ့ဲွချုပ်များ၊မိမိနိုင်ငံရှိတားမြစ်ေဆးဝါးဆန့်ကျင်ေရးအဖ့ဲွအစည်း၊ေဒသဆိုင်ရာတားမြစ်ေဆးဝါးဆန့်
ကျင်ေရးအဖ့ဲွအစည်း၊မိမိနိုင်ငံရှိအိုလံပစ်ေကာ်မတီနှင့် အားကစားအဖ့ဲွချုပ်များမှလည်း တားမြစ်ေဆးဝါးဆန့်ကျင်ေရးအတွက် သတင်းအချက်အလ
က်များ ရရှိနိုင်ပါသည်။

ေမးခွန်း: ကျွန်ုပ်အေနဖြင့် အားကစားဆိုင်ရာတားမြစ်ေဆးဝါး စစ်ေဆးမှုခံယူရမည်ဆိုပါက မည်သို ့ကြုတံွေ့နိုင်သနည်း။
အဖြေ: တားမြစ်ေဆးဝါးထိန်းချုပ်ေရးအရာရှိမှ ကျွန်ုပ်အား တားမြစ်ေဆးဝါးစစ်ေဆးမှု ခံယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းကြားမည်။
ရှင်းပြချက်: တားမြစ်ေဆးဝါးထိန်းချုပ်ေရးအရာရှိမှ သင့်အား တားမြစ်ေဆးဝါးစစ်ေဆးမှု ခံယူရန် ရွေးချယ်ခံရကြောင်း အကြောင်းကြားပြီးပါက တား
မြစ်ေဆးဝါး ထိန်းချုပ်ေရးဌာနသို ့ ၎င်းအရာရှိနှင့်အတူ သွားေရာက်ရပါမည်။ ေရာက်ရှိပါက သင့်အေနဖြင့် ဆီးနမူနာပစ္စည်းရယူရန် ပစ္စည်းများ
ရွေးချယ်ရပါမည်။ထို ့ေနာက် မိမိနှင့်လိင်တူ ေစာင့်ကြည့်သူ၏ရှေ့တွင် ဆီးသွားရပါမည်။ ဆီးသွားပြီးပါက ပုလင်းထဲသို ့ထည့်၍ ေသချာလုေံအာင် ပိ
တ်ရပါမည်။ အချို ့ေသာ အခြေအေနများတွင် သွေးစစ်ေဆးမှုခံယူရန် ကြုတံွေ့ရနိုင်ပါသည်။
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