
No
Date

2021
Recipient(လကခံ်သ)ူ Yen MMK Evidences(သကသ်သမ  ျား) MGSF

1 7/8 မန်ျားသလျားPDFအတကွပ်ါ ရဲရင့််စစသ် ျားပပ ျား၃သန်ိျားသ  ကပံ် - 300,000 via Ye Yint/ Wave or K Pay BN

2 6/22 စစသ် ျားသင့်ပ်ပညသ် ူ န်  တမိသ ျားစုစ - 50,000 BNK TFR/ Checked photos. BN

3 6/22 ဗုိကက်က ျားသည် CDMer's wife to give brith - 62,500 Checked in Person. BN

4 6/25 Kayar MM doner 7 lakh med & MGSF 3 lakh added. - 1,000,000 Med vouchers/ Photos of Meds. (No.1 donor) BN

5 6/25 Kayar Meds Supports - 1,437,000 Vouhers BN

6 7/7 Skin Burned kid of CDMer - 200,000 Checked in Person. BN

7 7/7 အလယပုိ်ငျ်ားမ   လိအုပ်ခ က်（yeyint) 200000MMK ¥150,000 YeYint checked.  Bank receipt only. YY

8 7/7

ဒပဲီယင််းအတကွလ်သူာ်းချင််းစာနာထထာကထ်ာ်းထရ်းနဲ ဲ့သဘာဝထဘ်းအန္တရာယဆ် ိုငရ်ာ

စမံီခန် ဲ့ခဲွထရ်းဝန်ကက်ီးပပညထ်ထာငစ်ိုဝန်ကက်ီး    ထဒေါကတ်ာဝင််းပမတထ်အ်းအာ်းvideo 

conferencingပြင်ဲ့သ န််း၈၀တ ိုကရ် ိုကလ် ှု့ဒေါန််း။  8000000 MMK

Certificate BN

9 7/7 ဒ ပဲယငျ်ား ရ ဝန်ညွန်ကက ျားသ ျား၁၅သန်ိျားသက  ်ဖုိျား  1500000MMK Photos/ BNK receipt/ vouchers BN

10 7/7 ဒ ပဲယငျ်ားသငသွ ျား ၁၀သန်ိ1000000 MMK to young doctor BNK Receipt BN

11 7/10 သရဥ ျားသ ျားဝယပုိ် ့်ကန်ုက စရိတ် - 958,950 Vouchers to  pick up the related items. BN

12 7/10 သရဥ ျားသန်ိျား ၅၀ သအ ကစ် ဂ ငစ်ကရုံ်  သ  ကဖုိ် ့် အတကွ် လှူဒါန်တဲ့်
-

- သကပုိ်ငဉ် ျားခဲွယလူှူသသ သကက င့််  အဝငအ် ကွမ်ပပ  ျား BN

13 7/10 SSPDF - 4,000,000 Certificate WP

14 7/11 Taung Gyi ( Kayar Meds) - 1,450,000 Vouchers BN

15 7/19 MOWYCA က ညွှန်ကက ျားတဲ့် End Sexual Violence Campaign အတကွ်
¥50,000

- အမ ိျိုသမ ျား လငူယနဲ် ့်ကသလျားသငူယသ်ရရ ဝန်ကက ျားင  န BN

16 7/12

Women For Myanmar, D.C Metro Area

USD $1000 ကိ ုသဒေါ်အသိစစ သမ င် organization  ိပုပ ျားလ လှူ
-

- -

17 7/21 Oxygen Concentrator ၁ လံု - 300,000
စရံ ၃ သန်ိျား သပျားပပ  via Tun Thanda Aye ( SGD 

1233) 8/25 Arrived.
BN

18 7/21 Western Part development for CRPH - 2,000,000 Certificate  received/ via Demo BN

19 7/26 အရငက် CDM သပျားဖူရတဲ့် သရဲူ ့်မိန်မ သမွျားစရိတသ်  ကပံ် - 300,000 The baby's photos, Met in person. ( Khine Lay ) BN

20 7/26 လွ ွိုငထ်ကာ်မမ ွို ှု့ ဆ်ီးြူ်းထဆ်းရံို ( Generator) - 1,450,000 Certificate/  Med vouchers BN

21 7/27 ၁၀ သန်ိျားဖုိျား မငျ်ားတပ်အတကွ် လွပဲပ ျားပါသကက ငျ်ား (1000000MMK) ¥73,000 - Certificate of Appreciation. BN

22
7/27

သမ်ိျား  ျားတဲ့် န် ိငုက်တ င့််သရွပပညသ် မ  ပပညသ်မူ  ျား န်လ သတ ငပ်ါတယ။်
 ၆အတိ ်တုသ်ပျားလိကုပ်ါတယ။်၄၄  အတိက် န်ပါတယ။်

- -
From keeping (left 44 packs) BN

23 7/28 Ko Nay Lin - 200,000 BNK TFR/ via Htet Arkar and Ko Than Zaw. Htun

24
7/28

တနသ ်ရ တိငုျ်ားပမိတပ်မိျိုြို့ .စ ျားနပ်ရိကခ  န်6ပပညအ်တိ်200အလှူရ ငမ်  ျားမ အပ်ိတစရ် 
ပါဝငလ်ှူဒါန်ျားမူ ့် ပဖင့််စုစုသပါငျ်ားအတိ်300လှူဒါန်ျား

¥106,400 -
Photos, via Ko Htun

Htun

25 7/29 Dept 7  (1000000MMK) ¥71,000 KBZ Pay Receipt /  Htet Arkar Kar HAK

26 7/29 အငတသ် ျားအတကွ ်န်၂၄အတိ ်ပ်ဝယ် - 957,600 Vouchers. BN

27 7/29 လိအုပ်သနသသ အမ်ိ၃၀အ ျား န်  သ  က်ံ from kept rice. - - - -

28

7/30

ထရသန် ဲ့စက် ၁၉ လံို်း တန်ြ ို်း ယန််း၁၀၄သ န််းနဲ ဲ့၅ထထာင် ( ကျပ်ထငသွ န််း၁၄၀ခန် ဲ့  )

လ ဒေါန််းမ ှု့စာရင််း 19 pieces *55000 yen pieces in Globe = 1045000 yen 

(Five pieces from japan, outcome is 5 pieces only in japan list)

ထရသန် ဲ့စက၁်၉လံို်းအာ်း၁၅လံို်းပပညသ်ူ ဲ့လတွထ်တာ်က ိုယစ်ာလညှအ်ာ်းထပအပ်မပီ်းကျန်

ထလလံို်းမှာအလယပ် ိုင််းသ ို ဲ့တ ိုကရ် ိုကပ် ို ဲ့ထဆာငသ်ည။်

 

- 277,000 Vouchers/Certificate BN

¥1,200,400 14,943,050

All Together Outcome "Yen" calculation ¥1,200,400 ¥1,120,728 ¥2,321,128

Myanmar  Global Support Foundation မ July လအတကွ်
MGSF's July Donation List

ပမန်မ နိငုင်ရံ ိစစသ် ျားသင့်ပ်ပညသ်နူ င့််CDMမ  ျားအတကွလ်ှူဒါန်ျားပပ ျားစ ရငျ်ား။

¥750,000





တနသ ာ်ရီတ ိုငာ််း မ  တာ်မ   ြို့ ဘိုတာ်ပြငာ််းမြ  ြို့နယာ် ရရွှေဂဲည   ရ  ်းရွ တငွာ် လ ာ်ရ  ပြစာ်ရြေါ်ရနရသ  စ ်းနြာ်ရ  ခ  ပြဿန    ်း ရပြရ ငာ််းန ိုငာ်ရနာ်အတ ွာ်    ရတ ာ်တ ို ို့ရဲ ို့ ဂ ြနာ်န ိူငာ်င ံMyanmar Global Support foundation (Rally For Right Japan) အြဲွြို့    အလှုရ ငာ်   ်း  ိုယာ်စ ်း  ဆနာ် 6 ပြညာ်အ တာ် အ တာ်200 နဲ ို့အတိူ အပ  ်းရသ  ရစတန ရ ငာ် အလှူရ ငာ်   ်း   အ ြာ်တစာ်ရ  ြါဝငာ်လှူဒါနာ််း ိူ ို့ ပြငာ်ို့ စိုစိုရြါငာ််း အ တာ်300 လှူဒါနာ််းြ





တနသ ာ်ရီတ ိုငာ််း မ  တာ်မ   ြို့ ဘိုတာ်ပြငာ််းမြ  ြို့နယာ် ရရွှေဂဲည   ရ  ်းရွ တငွာ် လ ာ်ရ  ပြစာ်ရြေါ်ရနရသ  စ ်းနြာ်ရ  ခ  ပြဿန    ်း ရပြရ ငာ််းန ိုငာ်ရနာ်အတ ွာ်    ရတ ာ်တ ို ို့ရဲ ို့ ဂ ြနာ်န ိူငာ်င ံMyanmar Global Support foundation (Rally For Right Japan) အြဲွြို့    အလှုရ ငာ်   ်း  ိုယာ်စ ်း  ဆနာ် 6 ပြညာ်အ တာ် အ တာ်200 နဲ ို့အတိူ အပ  ်းရသ  ရစတန ရ ငာ် အလှူရ ငာ်   ်း   အ ြာ်တစာ်ရ  ြါဝငာ်လှူဒါနာ််း ိူ ို့ ပြငာ်ို့ စိုစိုရြါငာ််း အ တာ်300 လှူဒါနာ််းြ





တနသ ာ်ရီတ ိုငာ််း မ  တာ်မ   ြို့ ဘိုတာ်ပြငာ််းမြ  ြို့နယာ် ရရွှေဂဲည   ရ  ်းရွ တငွာ် လ ာ်ရ  ပြစာ်ရြေါ်ရနရသ  စ ်းနြာ်ရ  ခ  ပြဿန    ်း ရပြရ ငာ််းန ိုငာ်ရနာ်အတ ွာ်    ရတ ာ်တ ို ို့ရဲ ို့ ဂ ြနာ်န ိူငာ်င ံMyanmar Global Support foundation (Rally For Right Japan) အြဲွြို့    အလှုရ ငာ်   ်း  ိုယာ်စ ်း  ဆနာ် 6 ပြညာ်အ တာ် အ တာ်200 နဲ ို့အတိူ အပ  ်းရသ  ရစတန ရ ငာ် အလှူရ ငာ်   ်း   အ ြာ်တစာ်ရ  ြါဝငာ်လှူဒါနာ််း ိူ ို့ ပြငာ်ို့ စိုစိုရြါငာ််း အ တာ်300 လှူဒါနာ််းြ


