
RAFIQ (ဂျပနန်ှိိုငင်ရံှှိခှိိုလ ံသူမျ ျားနငှ အ်ကျှိ ျားတူဆက်ဆရံ ျားကွနယ်က်) သှိို   နပံ်ိုရငရွ  က်ပံ မ အ ျား ပပ လိုပ်ခ  ပါသည်။

 

ဓ တ်ပံို - Remoteစနစ်ပြင  ်သရ  တူစ ချ ပ်လက်မှတ်ရ ျား ှိိုျားပခငျ်ားအခမ်ျားအန ျား 

 ယ် က်မှစ၍ ဤရြ ငရ် ျားရှငျ်ား၏ ိုတ်အြွ ွဲ့ ဥကက ဌ မာဆဟိရိ ိုး ဟ ဂ ိဝရ၊ အိုပ်ချ ပ်ရ ျားရံိုျားဌ နမ ျား မာဆရ ိ အိ ို့ဂဝ၊ RAFIQ မှ ယ ဆ ခိ ို့ ခွန ိုးဒ၊ ကှိိုယ်စ ျားလှယ် ခဲခိ ို့ တနခ။  

 

2020ခိုနစ်ှ၊ ဇွနလ်၊ 8 က်ရန   ရြ ငရ် ျားရငှျ်ား၏ ိုတ်အြွ ွဲ့ ဥကက ဌ မာဆဟိရိ ိုး ဟ ဂ ိဝရနငှ  ်"RAFIQ (ဂျပနန်ှိိုငင်ရံှှိခှိိုလ ံသူမျ ျားနငှ  ်အကျှိ ျားတူဆက်ဆံရ ျားကနွယ်က်)"မှ 

ကှိိုယ်စ ျားလှယ် ခဲခိ ို့ တနခသည် ယနျ်ား 325,000  နပံ်ိုရငရွ  က်ပံ မ စ ချ ပ်တွင ်လက်မှတ်ရ ျား ှိိုျားခ  ကကပါသည်။ 

 

ဤသည်မှ  အမျှိ ျားအစ ျားသစ်ကှိိုရှိိုန ဗှိိုငျ်ား ပ်စ်ကူျားစက်ပပန  ပွ် ျားမ ရကက င  ်စ ျားပွ ျားရ ျားအရပခအရနကျပ်တည်ျားရနရသ  အမမ ရနခှိိုလ ံသူမျ ျားအ ျား ကူည  န ် ည် ွယ်ချက် 

ပြင  ်RAFIQ မှပပ လိုပ်လျကရ်ှှိရသ  အစ ျားအစ ၊ ရန  စဉ်သံိုျားပစစည်ျားမျ ျားရ  က်ပံ မ အတကွ ်ပံ ပှိိုျားကူည ရပျားပခငျ်ားပြစ်ပါသည်။ 

 

ဤ နပံ်ိုရငရွ  က်ပံ မ ပြင  ်အလိုပ်ရှ ရြပွခငျ်ားမျ ျားအ ျားအတငျ်ားအကျပ် ပ်ဆှိိုငျ်ားမ ခ ံပခငျ်ား သှိို  မဟိုတ ်အလိုပ် မပ ျားရသ လ်ည်ျား မှိမှိအှိမ်တွငသ် ရစ င ဆ်ှိိုငျ်ားရန ပခငျ်ား 

ရကက င  ်ဝငရ်ငရွလျ  နည်ျားလ ရသ  ခနျ်ားဆှိိုငျ်ားရှှိ ခှိိုလ ံသူမျ ျား၊ အှိမ်ရ  ငစ်ို၁၀စို၊ လူ၃၀ခန  အ် ျား ဆန၊် ရပါငမ်ိုန  ၊် ကက ရှည်အ  ျားခံရသ စ ျားစ   စသည်တှိို  အ ျား အခမ   

ရပျားရဝပါမည်။ တစ်ြန ်RAFIQမှ စ မံခန  ခွ် ရသ  ခှိိုလ ံသအူသှိအမှတ်ပပ  ရလ  က ် ျားသူမျ ျားအတကွ် အရဆ ကအ်အံိုတငွ ်mask၊ ပှိိုျားသတ်ရဆျားမျ ျား၊ 

သ မှိိုမ တ မျ ျားစသည ် ကှိိုရှိိုန ကူျားစက်ပပန  ပွ် ျားမ အ ျားက ကွယ် နအ်သံိုျားအရဆ ငမ်ျ ျားအ ျား တပ်ဆင ် ျားရှှိပါသည်။ 

  

 ယ် က်ဓ တ်ပံို - RAFIQရံိုျား (အှိိုဆ က မမှိ ွဲ့၊ ယှိို   ှိို  ဂဝ ပ်ကွက်) တွငပ်ပ လိုပ်ခ  ရသ  သရ  တလူက်မှတ်ရ ျား ှိိုျားပွ အခမ်ျားအန ျားသှိို   ခှိိုလ ံသူအိုပ်ချ ပ်ရ ျားရံိုျားချ ပ်၊ ခနျ်ားဆှိိုငျ်ားရံိုျားခွ  ိုဥကက ဌ ရှုအိခ ိ နခအိ ို့ မှတက်ရ  က်ခ  ပါသည။် 

ည  က်ဓ တ်ပံို - အကျပ်အတည်ျားပြစ်ရနရသ  အမမ ခှိိုလ ံသူမျ ျား၏ အရပခအရနမှနန်ငှ ပ်တ်သက်၍ Remoteစနစ်ပြင  ်ရှငျ်ားပပပခငျ်ားအ ျားန ျားရ  ငရ်နရသ   ိုတ်အြွ ွဲ့ ဥကက ဌ မာဆဟိရိ ိုး ဟ ဂ ိဝရ၊ အိုပ်ချ ပ်ရ ျားရံိုျားဌ နမ ျား မာဆရ ိ အိ ို့ဂဝ 


