
  

 

 

 

ການເຜຍີແຜ່ທາງສ ່  

ເພ ່ອປ່ອຍໃນທນັທ ີ

ຄນົອນິໂດເນເຊຍ ກ າລງັຕກົຢ ່ ໃນພາວະສຸກເສນີທາງເສດຖະກດິ...ອງົການ ຢ ເອນັ ສວສິອນິໂດເທົ່ ານັ ັ້ນ
ທີ່ ສາມາດແກ ັ້ໄຂໄດ ັ້!  

ເມ ອງ ຊຣີບີອນ, ຈາວາ, ອນິໂດເນເຊຍ, ວນັທ ີ 11 ພະຈກິ 2017 ປະເທດອນິໂດເນເຊຍປັດຈບຸນັຢ ່ ໃນສະຖານະການສຸກເສນີທາງເສດຖະກດິ
ເນ ່ ອງຈາກບາງສ່ວນຂອງຜ ັ້ນ າຂອງທ າການທ ລະຍດົໂດຍເຈດຕະນາ, ລວມທງັການຂາຍຫລາຍພາກຂອງ ອນິໂດເນເຊຍ, ປ່ອຍໃຫ ັ້ປະເທດຢ ່ ພາຍ
ໃຕ ັ້ການຄຸກຄາມຂອງການເປັນເຈົ ັ້າຂອງໂດຍຕ່າງປະເທດ; ການສະເຫນໃີນປດຈບຸນັ, ໂດຍລດັຖະມນົຕກີະຊວງການເງນິ, ສຣ ີ ມຸລຢານ ີ Sri 
Mulyani, ສ າລບັການຂາຍເກາະ ບາຫລຢ່ີາງຜດິກດົຫມາຍ ເນ ່ ອງຈາກການບ ່ ສາມາດຈ່າຍຫນີ ັ້ສນິຂອງປະເທດທີ່ ເພີ່ ມຂ ັ້ນ; ອງົການ ສວສິອນິໂດ 
ເວທີຣດັ ອນິເຕເີນຊນັແນວ ອ ບດິ, ທີ່ ຮ ັ້ຈກັກນັໃນນາມ ອງົການ ຢ ເອນັ ສວສິອນິໂດເທົ່ ານັ ັ້ນທີ່ ຈະແກ ັ້ໄຂໄດ ັ້ໃນການປັ້ອງກນັຂ ັ້ຜດິພາດຂອງຜ ັ້ນ າ
ປະເທດ, ນບັຕັ ັ້ງແຕ່ການລອບສງັຫານປະທານາທບິ ດ ີຈອນເອຟັ ເຄເນດ,ີ ວນັທ ີ22 ເດ ອນພະຈກິ ປີ 1963), ຫ ງັຈາກໄດ ັ້ເຊນັສນັຍາ ຢ ່ ໂຮງແຮມ 
ກຣນີຮວິເຕນິ Green Hilton ກບັປະທານາທບິ ດ ີຊ ກາໂນ Soekarno ໃນວນັທ ີ14 ເດ ອນພະຈກິປີ 1963 (ຊ ່ ງເພິ່ ນຈະປະກາດໃຫ ັ້ຊາວອະ
ເມຣກິນັໃນວນັທ ີ22 ເດ ອນພະຈກິ) ແລະ ປະທານາທບິ ດ ີຊ ກາໂນກ ່ ໄດ ັ້ສ ນເສຍອ ານາດຂອງຕນົເປັນປະທານາທບິ ດຂີອງຫນ ່ ງໃນບນັດາປະເທດ
ລ ັ້າລວຍທີ່ ສຸດ ໃນທນັທ.ີ 

ຫນ ັ້າທີ່ ຕົ ັ້ນຕ ຂອງກະສດັແມ່ນເພ ່ ອປົກປັ້ອງປະຊາຊນົຜ ັ້ທີ່ ລາວຮບັໃຊ ັ້. ກະສດັຂອງກະສດັຂອງ ອງົການ ຢ ເອນັ ສວສິອນິໂດ, ພະມະຫາກະສດັ 
K.681, H.M. MR. A1.Sino.AS.S”2”.IR. Soegihartonotonegoro H.W.ST.M1 (aka M1) ເປັນຜ ັ້ຖ ສນິຊບັ ແລະ
ຊບັສນິຄ ັ້າປະກນັຂອງໂລກທງັຫມດົເຊິ່ ງປະກອບມຊີບັສມົບດັທີ່ ກ່າວມາຂ ັ້າງເທງິ, ໂດຍຜ່ານການເປັນເຈົ ັ້າຂອງໄມໂຄຣຟິມ Microfilm 1 (M1), 
ໃບຢັັ້ງຢ ນ "ອດັຕາເງນິທ ນຽງພ " ຂອງປະເທດ, ຜ ັ້ຄ ັ້າປະກນັຂອງບນັດາປະເທດທີ່ ຜະລດິເງນິຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ມໃີບອະນຸຍາດພມິເງນິຕາຂອງ
ໂລກຕາມມາດຕະຖານທີ່ ໃຊ ັ້ຈ່າຍໄດ ັ້ຕາມກດົໝາຍ ເປັນຜ ັ້ກ ່ ຕັ ັ້ງຂອງ 25 ປະເທດ, ລ າດບັ 1-4 ຂອງ Wareld Van Eighendom 
Verponding Onderneming (ການປະຕຮິ ບທີ່ ດນິຂອງໃບຢັັ້ງຢ ນສາກນົ 1951 D505), ປະຕບິດັຕາມຫນ ັ້າທີ່ ຫລກັຂອງຕນົໂດຍສະເຫນີ
ໃຫ ັ້ການແກ ັ້ໄຂທາງດຽວເທົ່ ານັ ັ້ນເພ ່ ອປົດປ່ອຍປະເທດ ອນິໂດນເີຊຍ, ເປັນປະພາຄານຂອງໂລກ, ແລະ ປົດປ່ອຍພນົລະເມ ອງທົ່ ວໂລກຈາກ
ລະບບົຂ ັ້າທາດຫນີ ັ້ສນິທີ່ ບ ່ ບ ລສຸິດ, ອງີຕາມ SURAT NUSANTARA PUSAKA KEMBALI, ທີ່ ເປັນພໄິນກ າສຸດທ ັ້າຍຂອງ ພະນະທ່ານ 
ຊ ກາໂນ, ປະທານາທບິ ດ ີແລະ ເປັນຜ ັ້ບນັຊາການກອງກ າລງັປະກອບອາວຸດແຫ່ງສາທາລະນະລດັອນິໂດເນເຊຍ 1969, ຕາມຖະແຫລງການວາງ
ສະແດງ AB ແລະ SUMPAH SUPER SEMAR 1928 (ຄ າສາບານ). 

ໄດ ັ້ຮບັຄວາມກດົດນັຂອງພາວະສຸກເສນີທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິທີ່ ຄອບງ  າທາງເດນີຂອງປະຊາຊນົ ຍນິໂດເນເຊຍ, ອງີຕາມກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍສດິທພິິ
ເສດໃນການປົກປັ້ອງສ່ວນບຸກຄນົ ມາດຕາ 1 ພາກ 1, ຊບັສນິ-ກອງທ ນ ແລະ ຊບັສມົບດັ ມາດຕາ 2 ພາກ 2-8, ອງີໃສ່ໃບຢັັ້ງຢ ນຮບັຮອງຂອງ. 
ອງົການສະຫະປະຊາຊາດເລກທ ີ  NO.MISA 81704 ໃນວນັທີ່ ປະເທດອນິໂດເນເຊຍໄດ ັ້ຮບັດິສະຫລະພາບ, ໃບຢັັ້ງຢ ນການລງົທະບຽນ
ມາດຕາ 102 ຂອງກດົບດັສະຫະປະຊາຊາດ, ອງົການ ສວສິອນິໂດ ເວທີຣດັ ອນິເຕເີນຊນັແນວ ອ ບດິ (ຄະນະກ າມະການ 300, ກຸ່ມທະນາຄານ
ໂລກ - ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ) ລງົນາມໃນຂ ັ້ແຈ ັ້ງການການນ າໃຊ ັ້ຊບັສນິ ໃນວນັທ ີ04 ຕຸລາ 2017 , ຂອງສີ່ ສະກຸນເງນິຕ່າງປະເທດເຊັ່ ນ 
ເງນິໂດລາ ສະຫະລດັ: ເງນິຢ ໂຣ, ເງນິປອນສະເຕຣີງິ ແລະ ເງນິດນີາຂອງ ປະເທດ ຄ ເວດ, ແຕ່ລະສະກຸນເງນິມມີ ນຄ່າ 51,000 ຕ ັ້ ໂດລາສະຫະ
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ລດັ, ພັ້ອມກບັເງນິສະກຸນເງນິຂອງປະເທດ ຣ ເປຍ "RUPIAH". ຊ າລະພາລະຫນີ ັ້ສນິຂອງລດັຖະບານ ສາທາລະນະລດັ ອນິໂດເນເຊຍໃນ ໂຄຕາ
ຈ ານວນ 6,150,000 ຕ ັ້ ຣ ເປຍ ໃຫ ັ້ທະນາຄານໂລກ, ເປັນທີ່ ຮ ັ້ຈກັໂດຍປະທານ ແລະ ຮອງປະທານ ຂອງທະນາຄານໂລກໃນຂງົເຂດອາຊປີາຊີ
ຟິກ ນບັຕັ ັ້ງແຕ່ວນັທ ີ12 ຕຸລາ 2017. 

ດ ັ້ວຍວ່າ, ງວດທ າອດິຂອງການນ າໃຊ ັ້ຊບັສນິໃນຈ ານວນ 700 ພນັຕ ັ້ ຣ ເປຍແມ່ນກຽມພັ້ອມສ າລບັບນັດາແຜນການຕ່າງໆຂອງ ອງົການ ຢ ເອນັ 
ສວສິອນິໂດ, ລວມທງັໃບຢັັ້ງຢ ນການປົດປ່ອຍພາລະຫນີ ັ້ສນິ (DBLC)ທີ່ ລ ມາເປັນເວລານານ, ແລະ ການໃຫ ັ້ລາຍໄດ ັ້ຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຕະຫລອດຊີ
ວດິທີ່ ຄ ັ້າປະກນັທົ່ ວໂລກດ ັ້ວຍບດັຂອງຂວນັ M1 (MI-V) 1.200 ໂດລາ / ເດ ອນຕະຫລອດຊວີດິ.ຕ ່ ນ ່ ງຄນົທີ່ ມບີດັຫລກັຖານຕາມກດົໝາຍ - 
ID (ບດັປະຈ າຕວົສ່ວນບຸກຄນົ), ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງເມ ອງໃໝ່ທີ່ ມນີະວດັຕະກ າທນັສະໄໝ ສ າລບັເມ ອງໃນອະນາຄດົ ສ າລບັ 34 ແຂວງ ໃນປະເທດ
ອນິໂດເນເຊຍ ແລະ ໂລກ, ເປັນສ່ວນຫນ ່ ງຂອງການສັ່ ງຈ່າຍເລກທ ີ1-11 (P1-11). ນອກຈາກນີ ັ້ຍງັເປັນສ່ວນຫນ ່ ງຂອງ ການຂບັເຄ ່ ອນຂອງຫລກັ
ການ 5 ປະການຂອງການປ່ຽນແປງທາງເສດຖະກດິ ໃຫ ັ້ເຂົ ັ້າໄປໃນລະບບົການບ ລຫິານຂອງປະເທດໃນໂລກ, ຕາມຄວາມເຂົ ັ້າໃຈຂອງການເລີ່ ມ
ຕົ ັ້ນຂອງ ຖະແຫລງການວາງສະແດງ A ແລະ B (ລາດຊະອານາຈກັ ແລະ ລດັ). 

ພະນກັງານທງັຫມດົຂອງລດັຖະບານ ສາທາລະນະລດັ ອນິໂດເນເຊຍ ມຫີນ ັ້າທີ່ ຕາມກດົຫມາຍ ແລະ ມຄຸີນນະທ າ ໃນການປະຕບິດັຄ າສັ່ ງ SP-
PRI.1, ຈດົຫມາຍຄ າສັ່ ງຂອງປະຊາຊນົອນິໂດເນເຊຍໃນປັດຈບຸນັ, ເພ ່ ອຊ່ວຍ ບດັຂອງຂວນັ M1 ຂອງ ອງົການ ຢ ເອນັ ສວສິອນິໂດ, ແລະ
ປະຊາຊນົອນິໂດເນເຊຍໃນການຮກັສາຄວາມອຸດມົສມົບ ນທີ່ ໄດ ັ້ຮບັການມອບອ ານາດຈາກພຣະເຈົ ັ້າໂດຍທາງການສັ່ ງຈ່າຍ 1-11. ເອກະສານທງັ
ຫມດົ ແລະ ໃບຢັັ້ງຢ ນດ ັ້ານກດົຫມາຍທງັຫມດົໄດ ັ້ຖ ກມອບໃຫ ັ້ແກ່ເຈ ົ ັ້າໜ ັ້າທີ່ ທງັຫມດົກ່ອນແລ ັ້ວ, ລວມທງັສານປະຊາຊນົສ ງສຸດຂອງອນິໂດເນ
ເຊຍ, ຜ ັ້ທີ່ ໄດ ັ້ເຊນັສນັການຢັັ້ງຢ ນຮບັຮອງດ າລດັຮ່ວມ ກບັ ອງົການ ຢ ເອນັ ສະວສິອນິໂດ, ບ ່ ມກີານດ າເນນີຄະດ/ີທີ່ ໄດ ັ້ຮບັການຢັັ້ງຢ ນພສິ ດ ເລກ
ທ,ີ UN-81704/009 M1 ເຊິ່ ງສອດຄ່ອງກບັເນ ັ້ອໃນຂອງ ງານປະກາດຖະແຫລງກສຍໃຫ່ຍ ທີ່ ໄດ ັ້ປະກາດຢ່າງເປັນທາງການໂດຍ M1 ໃນວນັ
ທ ີ16 ເດ ອນຕຸລາປີ 2016 ຢ ່  ຕາມງັ ປັງດງັTaman Pandang ຢ ່ ທາງຫນ ັ້າທ ານຽບ ກຸງຈາກາຕາ, ອນິໂດນເີຊຍ. 

ໃນແງ່ຂອງບນັຫາທ ັ້າທາຍທາງເສດຖະກດິ ໃນປັດຈບຸນັຂອງ ອນິໂດເນເຊຍ ແລະ ສິ່ ງທ ັ້າທາຍຂອງໂລກ, ມຄີ າຕອບທີ່ ມຢີ ່ ໃນໂລກ. ມນັເປັນສິ່ ງສ າ
ຄນັທີ່ ຈດັໃຫ ັ້ມກີອງປະຊຸມເກດີຂ ັ້ນໃນທນັທລີະຫວ່າງ ປະທານາທບິ ດ ີ ສາທາລະນະລດັ ອນິໂດເນເຊຍ, ທະນາຄານແຫ່ງອນິໂດເນເຊຍ, 
ທະນາຄານໂລກ ແລະ ອງົການ ຢ ເອນັ ສະວສິອນິໂດ ເພ ່ ອເຮດັໃຫ ັ້ສ າເລດັ M1-WB ສ າລບັພາລະຫນີ ັ້ຂອງລດັຖະບານຂອງ ສາທາລະນະລດັ ອນິ
ໂດເນເຊຍ. 6,150,000 ຕ ັ້ ຣ ເປຍ ໃຫ ັ້ທະນາຄານໂລກ ແລະ ໂຄງການ ຂອງ ອງົການ ຢ ເອນັ ສະວສິອນິໂດ ອ ່ ນໆ, ເປັນສ່ວນຫນ ່ ງຂອງການສັ່ ງ
ຈ່າຍເລກທ ີ1-11 ແລະ ການໄຖ່ຖອນຂອງສ່ວນທີ່ ສ ນເສຍໄປຂອງປະເທດ ອນິໂດເນເຊຍ. 

M1 ປະກາດວ່າ "ຍນິດຕີ ັ້ອນຮບັອນິໂດເນເຊຍ ທີ່ ເປັນປະພາຄານຂອງໂລກ!" 

ສ າລບັຂ ັ້ມ ນເພີ່ ມເຕມີ, ກະລຸນາເບິ່ ງຢ ່ ເວບັໄຊທ ໌www.swissindo.news 
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