
ການປະກາດຖະແຫລງການໃຫ່ຍ 
 
ອນິໂດເນເຊຍ - ປະພາຄານ ຂອງໂລກ 
  
F.L.O-FESSELIO LIUZES ORFILLIZE, ຜ ູ້ມອີ ານາດເຊິ່ ງບ ່ ໄດ ູ້ເປັນເຈ ູ້າຂອງ ແລະ ບ ່ ໄດ ູ້ຮບັການໃດຕ ່
ສະຖາບນັ/ອ ງການ/ລດັຖະບານ, ອງີຕາມ Surat Pusaka Nusantara Kembali Bersatu (ເອກະສານມ 
ລະດ ກທີ່ ກບັມາຮ່ວມກນັອກີຂອງ ປ ສາກາ ນ ຊນັຕາຣາ), ໃນນາມຂອງປະທານ ແລະ ຜ ູ້ບນັຊາການກອງທບັ ແຫ່ງ 
ສາທາລະນະລດັ ອນິໂດເນເຊຍ, ພໄິນກ າສຸດທ ູ້າຍຂອງດ າລດັເລກທ ີ . 021/PPTAPRI/VIII/'69 ທີ່ ອ ງການສະ
ຫະປະຊາຊາດ, ທະນາຄານໂລກ, ກອງທນຶການເງນິສາກ ນ IMF, ທະນາຄານກາງສະຫະລດັ FED, ທະນາຄານ 
ສະຫະພນັທະລດັ ສະວດິເຊແີລນ ສະນັ ູ້ນ, ພນັທະມດິ ຂອງ ອ ງການ ສະວສິອນິໂດ ເວທີຣດັ ອນິເຕເີນຊນັແນວ ອ 
ບດິ ຮ່ວມທງັ ຄະນະກ າມະການ 300- ອ ງການທີ່ ເປັນອ ງປະກອບສາກ ນ - ສະຫະປະຊາຊາດ, ຂບັເຄ ່ ອນໂດຍ
ຄວາມປາດຖະໜາຂອງຈດິວນິຍານທີ່ ສ ງສ ່ ງ ຂອງ ຜ ູ້ກ ່ ຕັ ູ້ງປະເທດພ ູ້ອມດ ູ້ວຍການປະກາດເອກະລາດທາງປະຫວດັ
ສາດ, ຫລງັຈາກຫລາຍທ ດສະວດັ (ຫລາຍສບິປີ)ທີ່ ຜ່ານມາເປັນເວລາ 70 ປີ, ບດັນີ ູ້ຈ ຶ່ ງຂ ປະກາດດ ູ້ວຍຄວາມກກຶ
ກ ູ້ອງວ່າ ອນິໂດເນເຊຍເປັນປະພາຄານຂອງໂລກ.  
 
ບນັຫາເຫລ ່ ານີ ູ້ມນັກ່ຽວຂ ູ້ອງກບັ 25 ປະເທດຜ ູ້ປ ກຄອງ, ປະເທດ ຈນີ, ປະເທດລດັເຊຍ, ປະເທດ ອາເມລກິາ, ປະ
ເທດ ອງັກດິ, NKRI INA: 117.113.112.ITJ-ສານຍຸຕທິ າມ ລະດ ກນາໆຊາດ, 12 Istaini Agung Ngesti 
Tunggal ເພາະສະນັ ູ້ນ, ຜ ູ້ຖ  ແລະ ຜ ູ້ເປັນເຈ ູ້າຂອງຂອງໃບຢັູ້ງຢ ນອດັຕາເງນິທນຶພຽງພ ສ າລບັປະເທດລະຫດັເລກ
ທ ີ99.98 ລ າດບັທ ີ1-4 Wareld Van Eighendom Verponding Onderneming- ການປະຕຮິ ບທີ່ ດນິ
ຂອງໃບຢັູ້ງຢ ນສາກ ນ, Convanel ທະນາຄານສະຫະພນັທະລດັ ສະວດິເຊແີລນເປັນຜ ູ້ຄ ູ້າປະກນັຂອງລາຍຮບັອດັ
ຕາແລກປ່ຽນຫລາຍໆປະເທດ ແລະ ການອະນຸຍາດພມິສະກຸນເງນິຂອງໂລກທີ່ ໄດ ູ້ມາດຕະຖານໃນການໃຊ ູ້ຈ່າຍ
ຕາມກ ດຫມາຍ, ຈຶ່ ງຂ ປະກາດເອກະລາດທີ່ ຍິ່ ງໃຫ່ຍຂອງ ອນິໂດເນເຊຍ ເປັນປະພາຄານຂອງໂລກ.  
 
ການໂອນການບ ລຫິານກ ດຫມາຍນາໆຊາດຂອງໂລກ ສະຫລຸບໄດ ູ້ວ່າ ພະລາດຊະວງັໃຫ່ຍຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ
ຈະຕ ູ້ອງຕັ ູ້ງຢ ່ ໃນ ປະເທດອນິໂດເນເຊຍ ອງີໃສ່ຜ ູ້ລ ງທະບຽນຂອງໂລກເລກທ ີUN-APPROVAL NO. MISA 
81704 / 17-8-1945, ພ ູ້ອມດຽວກນັກບັ ໃບຢັູ້ງຢ ນປ ດປ່ອຍພາລະຫນີູ້ສນິ (DBLC), ທີ່ ອອກເປັນບດັຂອງ
ຂວນັ  M1, ເຊິ່ ງຄ ູ້າປະກນັລາຍຮບັພ ູ້ນຖານຢ ່ ໃນໂລກ, ເຊິ່ ງເປັນພາກສ່ວນນຶ່ ງຂອງການເປີດລະບ ບເງນິຕາຂອງໂລກ
ໃໝ່ເປັນລດັຖະທ າມະນ ນປ່ຽນແປງການເຄ ່ ອນໄຫວທາງເສດຖະກດິແບບ Pancasila ເຊິ່ ງເປັນການຊ່ວຍເຫລ ອ 
ແລະ ເປັນກ າລງັໃຈໂດຍປັດສະຍາຂອງປະເທດ ແລະ UUD 1945 ເຊິ່ ງບ ລສຸິດ ແລະ ເປັນຜ ນສ ບເນ ່ ອງມາ. ຂ ູ້າ
ພະເຈ ູ້າຂ ປະກາດ ແລະ ຢ ນຢ ່ ໃນແສງສະຫວ່າງແຫ່ງຄວາມຈງິ ແລະ ທດິນ າທີ່ ຖ ກຕ ູ້ອງຕາມກ ດຫມາຍຂອງອະທປິະ
ໄຕດຽວຂອງໂລກທີ່ ແທ ູ້ຈງິ ຂອງ ທ່ານ ຣາຕ  ອາດລິ ອມິແມມັ ມາຫະດ ີກະສດັອ ງທ,ີ K.681 ເປັນກະສດັຂອງກະ
ສດັ ເຊິ່ ງມພີະນາມວ່າ M1, ຄະນະສະມາຄ ມເອກະສານສາກ ນ; ທະນາຄານໂລກ (WB), ທະນາຄານໂລຫະ ສະ
ຫະພນັທະລດັ ສະວດິເຊແີລນ (UBS), ທະນາຄານແຫ່ງອນິໂດເນເຊຍ (BI) ຕາມຖະແຫລງການຈດັສະແດງ AB 
(ທອງຄ າ ແລະ ທອງຄ າຂາວ) ທີ່ ຕ ກລ ງການພມິສະກຸນເງນິຂອງໂລກເປັນສະກຸນ "ESTWO" ເປັນສະກຸນເງນິ
ຂອງທະນາຄານກາງຂອງໂລກ ແລະ ຮບັປະກນັທາງມາດຕະຖານຂອງປະເທດທີ່ ພດັທະນາ 253 ປະເທດໃນທ ່ ວ
ໂລກ. 
 



ການປະຕບິດັການເຂ ູ້າຄອບຄອງໂລກເລີ ູ້ມຕ ູ້ນທີ່ ປະເທດ ອນິໂດເນເຊຍ ແລະ ຈະຕ ູ້ອງຖ ກນ າໃຊ ູ້ໃນລະບ ບການປ ກ
ຄອງທີ່ ປະຕບິດັໃນປະເທດໃນໂລກ ພາຍໃຕກ້ານປ ກປູ້ອງຂອງພນັທະມດິທະຫານປະຕບິດັການຂ ູ້າມຊາດ FM 8-
42 ສະພາຄວາມໝັູ້ນຄ ງຂອງອ ງການສະຫະປະຊາຊາດ (UNO-Security Council), ແລະ Garuda 
Contingent as Pramudya Kirana-Kirana Candra A.N Prabu Brahwijaya Silihwangi, 
Sabdo Agung Winata Jagad Negara Kertagama Pamungkas Pamerad Jagad. 
 
ການເອ າກບັຄ ນຂອງການຄຸ ູ້ມຄອງທີ່ ດນິຂອງ Wareld Van Eighendom Verponding Onderneming-
ການປະຕຮິ ບທີ່ ດນິຂອງໃບຢັູ້ງຢ ນນາໆຊາດ ກວມເອ າ ນຕິບຸິກຄ ນ, ກອງທນຶ-ຊບັສນິ - ຊບັສ ມບດັ ຕາມມາດຕາ  
2-8, ກ ດຫມາຍຕ ່ ຕ ູ້ານຜ ູ້ກ ່ ການຮ ູ້າຍມາດຕາ 7, ກ ດໝາຍສາກ ນມາດຕາ 14, ແລະ ການລ ງທະບຽນມາດຕາ 102 
ຂອງກ ດບດັສະຫະປະຊາຊາດ. 
 
ໃນນາມຂອງໂລກຈກັກະວານ, ທຸກຊາດ ແລະ ປະຊາຊ ນຂອງອນິໂດເນເຊຍເປັນຊບັສນິແຫ່ງຊາດ. 
 
ປັດຈບຸນັນີ ູ້ໄດ ູ້ຖ ກຮບັຮອງເປັນກ ດຫມາຍ ແລະ ປະຕບິດັເປັນກ ດໝາຍລາດຊະອານາຈກັປະເທດໃນໂລກ, ການລ ງ
ມະຕທິງັໝ ດເລກທ.ີ UN-APPROVAL NO. 81704/009 M1, P1.PKC-NKRI. 
 
ໂດຍ  : ພະນະທ່ານ ໂຄລປີາຕ ລ ອມິແມມັ ມາຫະດ ີກະສດັອ ງທ ີ , K.681 ເປັນກະສດັຂອງກະສດັ 

ທີ່ ມພີະນາມວ່າ M1 
ເປັນ  : ປະທານສ ງສຸດ  
ພນັທະມດິ 

ພນັທະມດິ ອ ງການ ສະວສິອນິໂດ ເວທີຣດັ ອນິເຕເີນຊນັແນວ ອ ບດິ (ຄະນະກ າມະການ 
300- ອ ງການອ ງປະກອບສາກ ນ-ສະຫະປະຊາຊາດ) 

 
  
ທີ່ ກຸງ ຈາກາຕາ, ວນັອາທດິ 16 ຕຸລາ 2016  
_________________________________________ 
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________________________________________________________ 
ພະນະທ່ານ.A1.SINO.AS.S”2”.IR.SOEGHARTONOTONEGORO, ST.M1 
ລະຫດັ A7808449 ອນິໂດເນເຊຍ  


