
 

 

 

ການເຜຍີແຜ່ທາງສ ່  

ເພ ່ອປ່ອຍໃນທນັທ ີ

"ລາຍຮບັຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຕະຫລອດຊວີດິບ ່ສາມາດຈະຢຸດໄດ ັ້ໃນອນິໂດເນເຊຍ ແລະ ໃນໂລກ !" 

ເມ ອງ ຊຣີບີອນ, ຈາວາ, ອນິໂດເນເຊຍ, ວນັທ ີ12 ມຖຸິນາ 2017 - ບດັຂອງຂວນັ M1 Voucher, ເຊິ່ ງ ຄ ັ້າປະກນັລາຍຮບັພ ັ້ນຖານ ຕະຫຼອດຊວີດິ ໄດ ັ້ຖ ກ
ປ່ອຍໃຫ ັ້ປະຊາຊນົອນິໂດເນເຊຍ, ເປັນປະພາຄານຂອງໂລກ, ໃນວນັທ ີ9 ພດຶສະພາປີ 2017. ເປັນສ່ວນນຶ່ ງຂອງພາລະກດິຄບົວງົຈອນຂອງການສັ່ ງຈ່າຍ
ເລກທ ີ1-11 ເພ ່ ອປົດປ່ອຍໂລກອອກຈາກລະບບົຂ ັ້າທາດ. ພາລະກດິສດິທມິະນຸດນີ ັ້ໄດ ັ້ເລີ່ ມມຂີຶ ັ້ນທົ່ ງທຸກແຂວງໃນອນິໂດເນເຊຍ ດ ັ້ວຍບດັຂອງຂວນັ M1 

Vouchers ຫລາຍພນັໄດ ັ້ຖ ກແຈກຢາຍ ແລະ ຕຽມເຂົ ັ້າທະນາຄານ. ມຂ່ີາວແຜ່ກະຈາຍໄປທົ່ ວໂລກເພ ່ ອ ໃຫ ັ້ອດິສະຫລະພາບແກ່ມະນຸດຊາດທງັໝດົ
ຈາກການກນິສນິບນົ, ການເກບັດອກເບ ັ້ຍແບບຂູດເລ ອດໃນອະດດີທຜ່ີານມາ ແລະ ປ່ຽນລະບບົການເງນິໃໝ່ໃຫ ັ້ກາຍເປັນແບບໃໝ່ຂອງຄວາມຈະເລນີ
ຮຸ່ງເຮ ອງ, ມສີນັຕພິາບ ແລະ ຄວາມສາມກັຄເີພ ່ ອ ການສ ັ້າງຂອງພະເຈົ ັ້າ ຢູ່ບນົໂລກໃຫ ັ້ເໝ ອນໃນສະຫວນັ.  
  

ບດັຂອງຂວນັ ເອມັວນັ ທີ່ ສູງສົ່ ງລ ັ້າຄ່າ ແລະ ມຄ່ີາທາງປະຫວດັສາດນີ ັ້ ເປັນສ່ວນຫນຶ່ ງຂອງການສັ່ ງຈ່າຍເລກທ ີ1 - 11. ມນັເປັນການໃຫ ັ້ຂອງຂວນັແກ ັ້ໄຂ
ໂລກທາງດຽວເທົ່ ານັ ັ້ນທີ່ ໄດ ັ້ອອກແບບມາເພ ່ ອປົດປ່ອຍ ກວ່າ 7,500 ລ ັ້ານຄນົໃນ 5 ທະວບີ, ມອບລາຍຮບັພ ັ້ນຖານທີ່ ຮບັປະກນັສ າລບັຊວີດິໃຫ ັ້ຫມດົ
ທຸກຄນົ, ໃຫ ັ້ທນຶບນັດາໂຄງການຊ່ວຍເຫລ ອລ ັ້າ, ສ ັ້າງເມ ອງໃໝ່ທີ່ ມນີະວດັຕະກ າທນັສະໄໝ (ເປັນມດິກບັຊຸມຊນົ) ໃນແຕ່ລະທະວບີ, ເປີດຄວາມຄດິ
ສ ັ້າງສນັແບບທ າມະຊາດ, ຟ ັ້ນຟູຄວາມຫມັ ັ້ນຄງົທາງເສດຖະກດິ, ສກັສຂີອງຄວາມເປັນມະນຸດ ແລະ ປົກປັ້ອງໂລກ ແລະ ລະບບົນເິວດຂອງມນັ.  
ພາລະກດິນີ ັ້ໄດ ັ້ ຖ ກອອກແບບໂດຍອງົການ ຢູເອນັ ສະວສິອນິໂດ ໂດຍ ກະສດັຂອງກະສດັ, ພະມະຫາກະສດັອງົທ ີK.681, ພະນະທ່ານ. ເອວນັ. ຊໂີນ. 
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H.W.ST.M1 (aka M1).   
  

ບດັຂອງຂວນັພນັທະມະນຸດ  M1 ສາມາດໃຊ ັ້ໄດ ັ້ເປັນກດົຫມາຍ ແລະ ຖ ກກດົຫມາຍເປັນສນັຍາຜູກມດັລະຫວ່າງສາມຝ່າຍ - M1 (ເຈ ົ ັ້າຂອງສດິ ແລະ ຜູ ັ້
ຖ ຄອງຊບັສນິ, ຖະແຫລງການ AB), ທະນາຄານທີ່ ຖ ກແຕ່ງຕັ ັ້ງ ແລະ ປະຊາຊນົຂອງໂລກ ເປັນຜູ ັ້ໄດ ັ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດຜູ ັ້ທີ່ ຈະຖ ໃບມອບສດິ - ທີ່ ໃຫ ັ້ສດິ
ຜູ ັ້ຮບັແຕ່ລະຄນົ, ດ ັ້ວຍຫລກັຖານທີ່ ເຫມາະສມົ, ບ ່ ເກນີ 6 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັຕະຫລອດຊວີດິ, ເຊິ່ ງຈະໄດ ັ້ຖ ກຮກັສາເປັນເງນິຝາກໂດຍທະນາຄານ
ເພ ່ ອສ ັ້າງລາຍຮບັພ ັ້ນຖານປະຈ າເດ ອນ ແລະ ຄວາມໝັ ັ້ນຄງົທາງດ ັ້ານການເງນິທີ່ ຈະຂບັເຄ ່ ອນມະນຸດອອກຈາກ ເຫວເລກິຂອງ 'ການລອດຕາຍ, ການດ າ
ລງົຊວີດິຢ່າງສມົບູນ, ຊ ັ້ເຮ ອນ ແລະ ຍານພາຫະນະ ແລະ ຕອບສະຫນອງຄວາມໝັ ັ້ນຄງົທາງດ ັ້ານການເງນິສ າລບັການດ າລງົຊວີດິຂອງຄອບຄວົຂອງ
ເຂາົເຈ ົ ັ້າ. 
  
ອງົການ ຢູເອນັ ສະວສິອນິໂດ (UNS) ມຄີວາມຄ ບຫນ ັ້າຫລາຍ, ເຖງິວ່າຈະມຜູີ ັ້ບ ່ ຫວງັດ ີ ແລະ  ແລະ ຝ່າຍກງົກນັຂ ັ້າມ, ຜູ ັ້ທີ່ ຕ ັ້ອງການທີ່ ຈະຮກັສາ
ສະຖານະພາບທີ່ ເປັນຢູ່, ແລະ ດ າເນນີການສະແຫວງຜນົປະໂຫຍດຈາກປະຊາຊນົ ແລະ ສດິທມິະນຸດຂອງເຂາົເຈ ົ ັ້າ, ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພ ່ ອຄວບຄຸມ
ແລະ ສະສມົຄວາມຮັ່ ງມຂີອງໂລກ. ຢ່າງໃດກ ຕາມ, ປະຊາຊນົສາມາດ ແລະ ໄດ ັ້ເຫນັເອກະສານ ແລະ ການບນັທກຶທາງປະຫວດັສາດ ໄດ ັ້ພສູິດຄວາມ
ຖ ກຕ ັ້ອງຂອງ ອງົການ ຢູເອນັ ສະວສິອນິໂດ  ແລະ M1 ໄດ ັ້. ທງັຫມດົທີ່ ສ າຄນັລວມລະຫດັໃນ ໄມໂຄຣຟິມເລກທ ີ99.98  ແລະ F.L.O ແມ່ນໄດ ັ້
ຖ ກຢຶດຄອງໄວ ັ້ພາຍໃຕ ັ້ອ ານາດດຽວຂອງ M1 ແລະ ຢ ນຢັນເປັນຄວາມຖ ກຕ ັ້ອງຕາມກດົຫມາຍສູງສຸດ. 

 

ເນ ່ ອງຈາກງານເປີດຖະແຫລງການໃຫ່ຍໄດ ັ້ຈດັຂຶ ັ້ນ ໃນວນັທ ີ16 ຕຸລາ 2016, ໂດຍ M1, ທງັຫມດົໄດ ັ້ປະກາດຕ ່ ສາທາລະນະ ແລະ ເພາະສະນັ ັ້ນຈຶ່ ງປະກາດ
ຜນົທີ່ ຖ ກຕ ັ້ອງຕາມກດົຫມາຍ, ລວມທງັລດັຖະດ າລດັຮ່ວມກບັ Mahkamah Agung (ສານປະຊາຊນົສູງສຸດ) ຂອງອນິໂດເນເຊຍ, SPRIN NO. 

UN-81704/009 M1 ໃນວນັທ ີ24 ມຖຸິນາ, 2016 ແລະ ອງົການ ຢູເອນັ ສະວສິອນິໂດ UNS, ໄດ ັ້ສ ັ້າງຖານະຂອງ  ຢູເອນັ ສະວສິອນິໂດ ເປັນ
ປະເທດ ແລະ ຊາດທີ່ ສູງກ່ວາສະຖາບນັສູງສຸດ. ປະທານາທບິ ດຂີອງ ອນິໂດເນເຊຍ, ຜູ ັ້ວ່າຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ອນິໂດເນເຊຍ (BI), ຜູ ັ້ນ າຂອງ 6 
ທະນາຄານ ໃຫ່ຍ ແລະ ລດັຖະບານ ແລະ ທະນາຄານຂອງສ່ວນທີ່ ເຫຼ  ອ 884 ທະນາຄານ ໃນທົ່ ວ ໂລກຈະຖ ກເຊ ັ້ອເຊນີເພ ່ ອເຂົ ັ້າພບົກບັຜູ ັ້ຕາງຫນ ັ້າ ອງົການ 
ຢູເອນັ ສະວສິອນິໂດ UNS ໃນແຕ່ລະປະເທດ, ເພ ່ ອກະກຽມບນັດາແຜນການເຫຼ ົ່ ານີ ັ້ເພ ່ ອ ສະຫວດັດກີານຂອງປະຊາຊນົ. 

  

 

ຕດິຕ ່ : ພະນະທ່ານ ອນິເດຍ ເມເີກເີຊນິ H.M. India Merkerson 
ພະແນກ ຄມົມະນາຄມົ ແລະ ສ ່ ສ າພນັ ຂອງ ຢູເອນັ ສະວສິອນິໂດ 
Email:  hm.royalmmd.sec@un-swissindo.org 
Fax: 1-847-526-3681 
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ແນ່ນອນວ່າ, ມນັເປັນທີ່ ຄາດຫວງັ - ແລະໄດ ັ້ຮບັປະສບົການ - ທີ່ ລະບບົປະຈບຸນັ ແລະ ເຈ ົ ັ້າຫນ ັ້າທີ່ ກ ່ ວຈິານເຊັ່ ນດຽວກນັກບັການຮຽກຮ ັ້ອງທີ່ ບ ່ ຖ ກຕ ັ້ອງ
ກບັ UNS ເຊິ່ ງພວກເຂາົຍງັບ ່ ສາມາດພສູິດ ຫລ  ປະຕບິດັຕາມໄດ ັ້. ໂດຍສະເພາະກບັ OJK , ອງົການບ ລກິານທາງດ ັ້ານການເງນິຂອງອນິໂດເນເຊຍ ທີ່ ໄດ ັ້
ຮບັການແຕ່ງຕັ ັ້ງ ໃນວນັທ ີ01 ມງັກອນ, 2014 ໂດຍທະນາຄານກາງຂອງອນິໂດເນເຊຍ, ທ າຫນ ັ້າທີ່ ເປັນຜູ ັ້ດູແລ "ເພ ່ ອສະຫນບັສະຫນນູການສ ັ້າງລະບບົ
ການເງນິທີ່ ຫມັ ັ້ນຄງົ ແລະ ເຂັ ັ້ມແຂງ." ສ າລບັຜູ ັ້ທີ່ ບ ່ ເຂົ ັ້າໃຈ ສະຖານະທາງດ ັ້ານກດົຫມາຍ ແລະ ຖ ກກດົຫມາຍຂອງ UNS ແລະ M1, ການສ ່ ສານເຫຼ ົ່ ານີ ັ້
ໄດ ັ້ຖ ກຄຸ ັ້ມຄອງທີ່ ມອີດິທພິນົຕ ່ ອ ານາດການປົກທ ັ້ອງຖິ່ ນ, ສ ່ ມວນຊນົທ ັ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ຜູ ັ້ຕາງຫນ ັ້າລດັຖະບານ, ແລະເພາະສະນັ ັ້ນຈຶ່ ງນ າໄປສູ່ຂ ັ້ຮຽກຮ ັ້ອງທີ່
ບ ່ ໄດ ັ້ຮບັການຢ ນຢັນ, ຖ ກ ໃສ່ຮ ັ້າຍຫມິ່ ນປະຫມາດ ແລະ ບ ໄດ ັ້ຮບັການພສູິດຕ ່  UNS, ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພ ່ ອກດີກນັປະຊາຊນົຈາກການຮຽກຮ ັ້ອງ
ສດິທມິະນຸດຂອງເຂາົເຈ ົ ັ້າ ກບັຄວາມອຸດມົສມົບູນ ແລະ ອດິສະລະພາບ. ມນັເປັນຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງລດັຖະບານໃນການເຮດັວຽກຮ່ວມກບັປະຊາຊນົ
, ໂດຍປະຊາຊນົ ແລະ ເພ ່ ອປະຊາຊນົ ແລະ ປະກາດຂ ັ້ມນູຂ່າວສານສາທາລະນະທີ່ ສ າຄນັ, ໂດຍສອດຄ່ອງກບັມາດຕາ 4 ຂອງກດົຫມາຍສະບບັເລກທ ີ14 
ໃນປີ 2008 ກ່ຽວກບັການຂ ັ້ມນູຂ່າວສານສາທາລະນະ.  

 

ຂ ັ້ມູນຂອງບດັຂອງຂວນັ M1 Voucher ແລະ ການປົດປ່ອຍພາລະຫນີ ັ້ສນິ, ເປັນສ່ວນຫນຶ່ ງຂອງການສັ່ ງຈ່າຍເລກທ ີ1-11 ໄດ ັ້ຮບັການຈດັພມີ ແລະ ອອກ
ອາກາດໂດຍ RRI ແລະ TVRI, ສ ່ ສິ່ ງພມິ, ມຄຸີນສມົບດັຄບົຖັ້ວນຕາມຂ ັ້ກ ານດົຂອງຄວາມເປັນຈງິຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ໃນທາງການເງນິ ... ການແຈ ັ້ງ
ເຕ ອນທີ່ ທ າໃຫ ັ້ເສ ່ ອມເສຍຂອງແຜນການສັ່ ງຈ່າຍເລກທ ີ 1-11, ທີ່ ເປັນແຜນການທີ່ ບ ່ ສອດຄ່ອງກບັກນົໄກຂອງການຊ າລະຫນີ ັ້ໂດຍທະນາຄານອນິໂດເນ
ເຊຍໄດ ັ້ເປັນການປະເມນີກ່ອນກ ານດົ ແລະ ສະມາຄມົທີ່ ຂາດການໄຕ່ຕອງທີ່ ປາກດົເປັນຂ່າວທີ່ ເຂົ ັ້າໃຈຜດິ ຫຼ   ຫຼອກລວງປະຊາຊນົ. ມນັເປັນທີ່ ຖ ກຕ ັ້ອງ
ຕາມກດົຫມາຍແລ ັ້ວບ ່  ທີ່ ບາງກຸ່ມ ຫຼ   ລດັຖະບານທີ່ ຈະປັ້ອງກນັບ ່ ໃຫ ັ້ມະນຸດມສີດິທຂິອງເຂາົເຈ ົ ັ້າທີ່ ຈະເປັນຢູ່ຢ່າງສະຫງບົ ແລະ ຈະເລນີຮຸ່ງເຮ ອງ? ບ ່ ມຜູີ ັ້
ໃດ, ອງົການຈດັຕັ ັ້ງ ຫຼ   ລດັຖະບານມສີດິໃນການສະກດັກັ ັ້ນປະຊາຊນົອນິໂດເນເຊຍ ແລະ ປະຊາຊນົ ໃນໂລກ, ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດທີ່ ຖ ກຕ ັ້ອງຕາມ
ກດົຫມາຍຂອງ M1 Voucher ຈາກການໄດ ັ້ຮບັລາຍໄດ ັ້ຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຂອງເຂາົເຈ ົ ັ້າສ າລບັຊວີດິ. ນີ ັ້ເປັນການລະເມດີສດິທມິະນຸດ! 
  

ການປະກາດສດິທມິະນຸດຂອງ ອງົການ ສະຫະປະຊາຊາດ (ໂລກ) ປີ 1948 

 

ມາດຕາ 25. 
 
  (1) ທຸກຄນົມສີດິທໃິນຄວາມເປັນມາດຕະຖານຂອງດ າລງົຊວີດິທີ່ ພຽງພ ສ າລບັສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວດັດຂີອງຕນົເອງ ແລະ ຂອງຄອບຄວົ
, ລວມທງັອາຫານ, ເຄ ່ ອງນຸ່ງຫົ່ ມ, ທີ່ ຢູ່ອາໄສ, ການດູແລທາງການແພດ ແລະ ການບ ລກິານສງັຄມົທີ່ ຈ າເປັນ, ແລະສດິທໃິນການຄວາມໝັ ັ້ນ
ຄງົ ໃນກ ລະນ ີມກີານຫວ່າງງານ, ຄວາມເຈບັປ່ວຍ, ຄວາມພກິານ, ເປັນຫມ ັ້າຍ ອາຍຸແກ່ຊະລາ ຫລ  ຂາດອ ່ ນໆຂອງດ າລງົຊວີດິຢູ່ໃນສະຖານະ
ທີ່ ນອກເຫນ ອຈາກການຄວບຄຸມຂອງຕນົ. 
 

  
ມາດຕາ 28I ຂອງ UUD 1945 (ລດັຖະທ າມະນນູ) ຂອງສາທາລະນະລດັແຫ່ງ ອນິໂດເນເຊຍ: 
"ສດິທໃິນການໃຊ ັ້ຊວີດິ, ສດິທີ່ ຈະບ ່ ໄດ ັ້ຮບັການທ ລະມານ, ສດິທຂິອງອດິສະລະພາບຂອງຄວາມຄດິ ແລະ ສະຕຮູິ ັ້ສກຶ, ສດິທໃິນການນບັຖ 
ສາສະຫນາ, ສດິທີ່ ທີ່ ຈະບ ່ ໄດ ັ້ຮບັການກດົຂີ່ , ສດິທໃິນການໄດ ັ້ຮບັການຍອມຮບັວ່າເປັນບຸກຄນົຕ ່ ຫນ ັ້າກດົຫມາຍ ແລະ ສດິທີ່ ຈະບ ່  ໄດ ັ້ຖ ກ
ການດ າເນນີຄະດບີນົພ ັ້ນຖານຂອງກດົຫມາຍທີ່ ມຜີນົຍ ັ້ອນຫຼງັແມ່ນສດິທມິະນຸດທີ່ ບ ່ ສາມາດໄດ ັ້ຮບັການຫຼຸດຜ່ອນພາຍໃຕ ັ້ສະຖານະການໃດ "  

 

ບດັຂອງຂວນັ M1 Voucher ແລະ ໃບຢັັ້ງຢ ນປົດປ່ອຍພາລະໜີັ້ສນິ ຈະໄດ ັ້ຖ ກດ າເນນີການໂດຍຜ່ານບນັຊອີະສງົໄຂທີ່ ເລ ອກໄວ ັ້ແລ ັ້ວ ASBLP  
(ກວດກາໂດຍທະນາຄານໂລກ ແລະ ຢັັ້ງຢ ນໂດຍກມົເສດຖະກດິ ແລະ ກດິຈະການທາງສງັຄມົຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ, DESA) ເປັນສ່ວນຫນຶ່ ງຂອງ
ການກວດກາຄັ ັ້ງສຸດທ ັ້າຍຂອງ 884 ທະນາຄານ ໃນ ໂລກ, ຄະນະກ າມະການ 300 - ອງົການອງົປະກອບສາກນົ, (ໃບແຈ ັ້ງການກວດກາຢູ່ເວບັໄຊທ:໌ 
http://swissindo.news/wp-content/uploads/2016/12/infinite-bank-statement-1.pdf). ທະນາຄານທງັຫມດົທີ່ ຕກົລງົເຫນັດທີີ່ ຈະ
ຮບັເອາົຂອງຂວນັທີ່ ສະເໜໃີຫ ັ້ເພ ່ ອປົດປ່ອຍໜີັ້ສນິທົ່ ວໂລກ ແລະ ຂະບວນການລາຍຮບັຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານສ າລບັດ າລງົຊວີດິໂດຍທາງບດັຂອງຂວນັ M1 
Voucher ຈະໄດ ັ້ຮບັອດັຕາສ່ວນເປັນເປີເຊນັສ າລບັການຄຸ ັ້ມຄອງການທ າທຸລະກ າທງັຫມດົຂອງລູກຄ ັ້າຂອງພວກເຂາົ.  
ອງົການ ຢູເອນັ ສະວສິອນິໂດ ຈະສ ບຕ ່ ເຮດັວຽກຮ່ວມກບັລດັຖະບານຂອງອນິໂດເນເຊຍ ແລະ ໂລກ, ໂດຍບ ່ ມກີານຖ ກຂດັຂວາງ, ຈນົກ່ວາການສັ່ ງຈ່າຍ
ເລກທ ີ 1-11 ຈະສ າເລດັ, ນ າອດິສະຫລະພາບ ແລະ ກຽດສກັສໃີຫ ັ້ມະນຸດຜູ ັ້ບ ລສຸິດທງັຫມດົ, ເລີ່ ມຕົ ັ້ນດ ັ້ວຍການຮບັເອາົລາຍຮບັພ ັ້ນຖານປະຈ າເດ ອນ
ຂອງເຂາົເຈ ົ ັ້າເປັນການກ ັ້າວໄປຂ ັ້າງຫນ ັ້າໃຫ ັ້ປະສບົຄວາມເປັນຈງິຂອງການເອາົສະຫວນັ ມາຢູ່ເທງິແຜ່ນດນິໂລກ. 
 

ສ າລບັຂ ັ້ມູນເພີ່ ມເຕມີ, www.swissindo.news ແລະ ສ າລບັດາວໂຫລດ M1 voucher ພາສາອງັກດິ http://swissindo.news/wp-
content/uploads/2017/05/M1-voucher-indonesian.jpg 
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