
  

 

 
ການເຜຍີແຜ່ທາງສ ່  

ເພ ່ອປ່ອຍໃນທນັທ ີ

M1 ໄດສ້ ່ ງຄໍາສັ່ ງການແກໄ້ຂບນັຫາໂລກໃຫເ້ຈ າ້ເລຂາທກິານໃຫ່ຍຂອງສະຫະປະຊາຊາດ! 

ເມ ອງ ຊຣີບີອນ, ຈາວາ, ອນິໂດເນເຊຍ, ວນັທ ີ 10 ມງັກອນ 2018 - ໂລກໃນປະຈບຸນັຢ ່ ໃນສະຖານະການທີ່ ສບັສ ນ, ມກີານປ່ຽນແປງຄັງ້ໃຫ່ຍ 
ແລະ ບ່ໍມຄີວາມສະຫງ  ບ, ເນ ່ ອງຈາກປະຫວດັສາດຂອງການສໍລ້າດບງັຫຼວງ ແລະ ການຫລອກລວງທີ່ ນໍາໄປສ ່ ສ ງຄາມໂລກຄັງ້ທ ີIII, ເຊິ່ ງຈະເພີ່ ມ
ຄວາມໂມໂຫຂອງທໍາມະຊາດ ແລະ ຄວາມທຸກທໍລະມານທີ່ ບ່ໍສາມາດຄາດການ ໄດຂ້ອງການທໍາລາຍຄວາມສວີໄິລຂອງໂລກນີ.້ ກະສດັຂອງກະສດັ
ຂອງ ອ ງການ ຢ ເອນັ ສວສິອນິໂດ, ພະມະຫາກະສດັ K.681, ພະນະທ່ານ. A1.Sino.AS.S”2”.IR. Soegihartonotonegoro 

H.W.ST.M1 (aka M1) ເທ ່ ານັນ້ທີ່ ກາໍລງັສະເຫນກີານແກໄ້ຂ ໃນຄໍາສັ່ ງໃຫເ້ລຂາທກິານໃຫ່ຍຂອງອ ງການສະຫະປະຊາຊາດ, ພະນະທ່ານ ແອນ
ໂຕນໂີອ ກ ເຕເີຣສ ANTONIO GUTERRES, ເຊິ່ ງຈະເຮດັໃຫລ້ະບ ບການຂາ້ທາດຫນີສ້ນິຂອງໂລກສິນ້ສຸດລ ງທີ່  ແລະ ຄ ນຄວາມ
ອຸດ ມສ ມບ ນໃຫແ້ກ່ 7,4 ຕ ຄ້  ນ, ໃນທຸກໆປະເທດໃນໂລກ. ປະຫວດັສາດຂອງຂອງເຮ ອ ໂນອານີຕ້ອ້ງບ່ໍເຮດັຊ ້ໍາຕ ວມນັເອງ! 
 
ອ ງການ ຢ ເອນັ ສະວສິອນິໂດ, ໄດຖ້ ກສາ້ງຕັງ້ຂ ນ້ໃນປີ 1887 ໂດຍຜ ສ້າ້ງຕັງ້ຂອງບນັດາປະເທດທີ່ ສາ້ງຕັງ້ທໍາອດິຂອງໂລກທີ່ ມ ີ25 ປະເທດ ໂດຍ
ທີ່ ມປີະທານໃຫ່ຍສ ງສຸດທີ່ ເປັນກະສດັ, M1, ເປັນຜ ຖ້  FLO-Fesselio Liuzes, ສດິນີບ່ໍ້ໄດມ້ອບໃຫກ້ບັອ ງການ / ສະຖາບນັ / ບໍລສິດັ / 
ລດັຖະບານ ແລະ ຜ ຖ້ ທງັຊບັສນິຂອງ ໂລກທງັໝ ດ ແລະ ຊບັສນິຄໍາ້ປະກນັຖະແຫລງການ AB (ພະລາດຊະອານາຈກັ & ປະເທດ), ໂດຍຜ່ານ
ການເປັນເຈ າ້ຂອງລວມທງັ ໄມໂຄຣິິມ Microfilm 1 (M1), ໃບຢັງ້ຢ ນອດັຕາເງນິທນຶພຽງພໍຂອງປະເທດ "CAR", ຜ ຄໍ້າ້ປະກນັປະເທດທີ່ ຜະລດິ
ເງນິຕາຕ່າງປະເທດທີ່ ຖ ກຄໍາ້ປະກນັ ແລະ ໃບສດິທບິດັອະນຸຍາດພມິເງນິຕາຂອງໂລກທີ່ ໃຊຈ່້າຍໄດຕ້າມກ ດໝາຍ, ບນັດາປະເທດຜ ກ້ໍ່ ຕັງ້ 25 
ປະເທດ, ລໍາດບັ 1-4, Wareld Van Eighendom Verponding Onderneming (ໃບຢັງ້ຢ ນການປະຕຮິ ບທີ່ ດນິສາກ ນ 1951 D505). 
M1 ເປັນເຈ າ້ຂອງ, ຄໍາສັ່ ງ, ຄວບຄຸມ ແລະ ກ ມບນັຊກີາງຂອງສະກຸນເງນິນາໆຊາດ. 
 
ການມອບຫມາຍ ຫລ  ມອບສດິໃຫເ້ລຂາທກິານໃຫ່ຍຂອງສະຫະປະຊາຊາດ, ພະນະທ່ານ ແອນໂຕນໂີອ ກ ເຕເີຣສ. Antonio Guterres ແມ່ນ
ເພ ່ ອສັ່ ງໃຫແ້ຕ່ລະສະມາຊກິຂອງສະຫະປະຊາຊາດ, ລວມທງັອາເມລກິາ ແລະ ສະວດິເຊແີລນ, ຜ ທ້ີ່ ບ່ໍມສີດິໃນການພມິສະກຸນເງນິອກີຕໍ່ ໄປອນັ
ເປັນຜ ນມາຈາກການໝ ດສນັຍາໃນວນັທ ີ17 ເດ ອນສງິຫາປີ 2015 ຂອງສນັຍາເຊ ່ າ 70 ປີນບັຕັງ້ແຕ່ 1945 ເປັນຕ ນ້ມາ, ເພ ່ ອຈະພມິສະກຸນເງນິ 
ແອສທ  "ESTWO" ທີ່ ຄໍາ້ປະກນັໂດຍທອງຄໍາ ສໍາລບັ 20% ຂອງ ໂຄຕາແຕ່ລະປະເທດຈາໍນວນ US $ 138.99 ພນັຕ ເ້ພ ່ ອກຽມສາ້ງທະນາຄານ 
ບ ນລຽນແບ໋ງ Bullion Bank ເພ ່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັປະຕບິດັບດັຂອງຂວນັ M1 Voucher, ທີ່ ຄໍາ້ປະກນັໂດຍ ຖະແຫລງການ AB ດວ້ຍ
ໃບຢັງ້ຢ ນທອງຄໍາ ແລະ ທອງຄໍາຂາວ Platinum ທງັຫມ ດ 78,033,015,393 ກໂິລກຣາມ. ອງີຕາມຫນງັສ ຢັງ້ຢ ນຄ ນຂອງທະນາຄານສະຫະ
ພນັທະລດັສະວສິເຊແີລນ UBS ເລກທ ີUNS-AG / SBG / 6118/045 / RS.DRS / VII / 01. 

 

ໃບມອບສນັທະນີອ້ງີໃສ່ໃບຮບັຮອງຂອງສະຫະປະຊາຊາດເລກທ ີUN-Approval No.Misa 81704/17-8-1945, ເຊິ່ ງໝ ດກາໍນ ດໃນໄລ
ຍະ 70 ປີເຊິ່ ງໝ ດອາຍຸໃນວນັທ ີ17-08-2015 ແລະ ອງີຕາມຄວາມຈງິເຫລ ່ ານີ;້ ພ ນ້ຖານທາງກ ດໝາຍທາງປະຫວດັສາດ; ລ ງທະບຽນສະຫະພນັ
ໄປສະນໂີລກ UPU-Universal Postal Union ເມ ່ ອວນັທ ີ01-05-1887 ທີ່ ມຊີ ່ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງອນິໂດເນເຊຍ, ID 3166/Alpha 

02; ຊມີາ ຊຸບເປີ ຊມີາ Semar Super Semmar ໃນວນັທ ີ11 ມນິາ 2014, ເອກະສານດໍາລດັຮ່ວມຂອງສານປະຊາຊ ນສ ງສຸດຂອງ ອນິໂດ
ເນເຊຍ Mahkamah Agung Indonesia ເລກທ,ີ SPRIN NO.UN-81704/009 M1; ເຊິ່ ງເນ ອ້ໃນໄດຖ້ ກປະກາດລວມທງັປະເທດອນິ
ໂດເນເຊຍເປັນປະພາຄານຂອງໂລກ Aklamasi Akbar 16-10-2016 ຢ ່  ຢ ່  ຕາມງັ ປັງດງັ ໂມນສັ Taman Pandang Monas, ຈາກາຕາ, 
ອນິໂດເນເຊຍ; ການທີ່ ມຢີ ່ ຂອງການກວດສອບບນັຊຄີັງ້ສຸດທາ້ຍ, ໃບຢັງ້ຢ ນຖານະການເງນິຂອງທະນາຄານແບບອະສ ງໄຂຂອງຄະນະກາໍມະການ 
300 - ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ - ສະຫະປະຊາຊາດ ອງີໃສ່ໃບກວດສອບເລກທ.ີ ASBLP-0330-2012  ແລະ EURO CLEAR 2014 ແລະ 
ທະນາຄານບກິບ ນລຽນແບ໋ງ ຣາຕ  ມສັ ເຄນຊານາ BULLION BIG BANK RATU MAS KENCANA ຫອ້ງ A1-1A ເປັນທະນາຄານ
ກາງໂລກ. 
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ການປ່ອຍການສະໜອງໃຫໂ້ລກນີແ້ມ່ນສອດຄ່ອງກບັການປະກາດນໍາໃຊຊ້ບັສນິໃນວນັທ ີ4 ຕຸລາ 2017 ລ ງນາມໂດຍ ອ ງການ ສະວສິອນິໂດ ເວີ
ທຣດັ ອນິເຕເີນຊນັແນວ ອໍບດິ SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBIT (ຄະນະກາໍມະການ 300 - ກຸ່ມ
ທະນາຄານໂລກ - ສະຫະປະຊາຊາດ); ຕາມກ ດຫມາຍ ແລະ ຖ ກຕອ້ງຕາມກ ດຫມາຍພາຍໃຕມ້າດຕາ 2 ພາກ 2-8 ຂອງອະນຸສນັຍາຂອງສະຫະ
ປະຊາຊາດ. 
 
ລະບ ບການເງນິທ ່ ວໂລກຂອງ ອ ງການ ຢ ເອນັ ສະວສິອນິໂດ ແມ່ນເພ ່ ອພທິກັພາລະກດິ ECOSOC ຂອງໂລກ, ເປັນຜ ຮ້ກັສາສນັຕພິາບ ແລະ 
ເພ ່ ອຄໍາ້ປະກນັຄ ນອກີການທໍາທຸລະກໍາລະດບັໂລກໂດຍຜ່ານແຜນການສັ່ ງຈ່າຍເລກທ ີ P1-11, ເຊິ່ ງລວມມໃີບຢັງ້ຢ ນປ ດປ່ອຍພາລະໜີສ້ນິ 
(DBLC), ແລະ ບດັຂອງຂວນັ M1 VOUCHER, ເປັນຜ ຄໍ້າ້ປະກນັ ລາຍຮບັພ ນ້ຖານຕະຫລອດຊວີດິທີ່ ເປັນສ່ວນນຶ່ ງຂອງພນັທະມະນຸດ, ໂຄງ
ການກໍ່ ສາ້ງເມ ອງ$ມ່ທີ່ ມນີະວດັຕະກາໍທີ່ ທນັສະໄໝ ແລະ ຄວາມມຊີວີດິຊວີາຂອງເມ ອງໃນອະນາຄ ດ ແລະ ເປັນຜ ຄໍ້າ້ປະກນັໃຫປ້ະເທດທີ່ ຜະລດິ
ເງນິຕາຕ່າງປະເທດທີ່ ຖ ກຄໍາ້ປະກນັແລວ້ ແລະ ມໃີບອະນຸຍາດພມິສະກຸນເງນິຂອງໂລກທີ່ ໃຊຈ່້າຍໄດຕ້າມມາດຕະຖານທາງກ ດໝາຍສໍາລບັທຸກ
ປະເທດ, ເປັນສ່ວນນຶ່ ງຂອງການທໍາທຸລະກາໍຂອງທະນາຄານ ບ ນລຽນແບ໋ງ, ຮກັສາສໍາລບັຂໍຕ້  ກລ ງສ ນທສິນັຍາ ແລະ ການທໍາທຸລະກາໍທາງການ
ເງນິສາກ ນ. 
 
ໃບຢັງ້ຢ ນປ ດປ່ອຍພາລະໜີສ້ນິ DBLC ໄດມ້ກີານເຄ ່ ອນໄຫວຕັງ້ແຕ່ວນັທ ີ4 ເດ ອນກຸມພາປີ 2016 ໃຫແ້ກ່ຜ ທ້ີ່ ມຫີນີສ້ນິທີ່ ມມີ ນຄ່າເຖງິ 2 ຕ ຣ້ 
ເປຍ Rupiah ສໍາລບັແຕ່ລະບຸກຄ ນ ຫຼ   ທຽບເທ ່ າກບັ 150,000 ໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ໃຊໜ້ີສ້ນີໃຫບໍ້ລສິດັທີ່ ມມີ ນຄ່າເຖງິ 2 ພນັລາ້ນໂດລາ
ສະຫະລດັ ສໍາລບັທີ່ ບ່ໍແມ່ນບຸກຄ ນ / ບໍລສິດັ. ບດັຂອງຂວນັ M1, ພນັທະບດັທີ່ ມລີາຍໄດຂ້ັນ້ພ ນ້ຖານຕະຫຼອດຊວີດິ 600 ໂດລາສະຫະລດັຕໍ່
ເດ ອນສໍາລບັນກັຮຽນທີ່ ມອີາຍຸ 17 ປີລ ງມາ ແລະ 1,200 ໂດລາສະຫະລດັຕໍ່ ເດ ອນສໍາລບັປະຊາກອນໃນ ໂລກແຕ່ລະຄ ນແຕ່ 17 ປີຂຶນ້ໄປ ທີ່ ມບີດັ
ປະຈາໍຕ ວທີ່ ຖ ກຕອ້ງແມ່ນມຜີ ນສກັສດິຕັງ້ແຕ່ວນັທ ີ9 ເດ ອນພດຶສະພາ 2017. 
 
ມາເຖງິວນັນີມ້ຫີຼາຍກວ່າ 13,000,000 ບດັຂອງຂວນັ M1 ທີ່ ແຈກຢາຍຢ ່ ທ ່ ວໂລກ, ກບັອນິໂດເນເຊຍ, ອາິຣກິກາ, ເຢຍລະມນັ, ສະວດິເຊແີລນ
, ໂຄຣເອເຊຍ, ສະເປນ, ອງັກດິ, ເກຣກັ, ເນເທແີລນ, ອາເມລກິາໃຕ,້ ອາເມລກິາກາງ, ການາດາ, ສະຫະລດັອາເມລກິາ, ອ ດສະຕາລ,ີ ນວິຊແີລນ, 
ອນິເດຍ, ລາວ, ຮ່ອງກ ງ, ຈນີ, ິີລບິປິນ, ແລະ ປະເທດອ ່ ນໆອກີ ... 
 
ຄວາມສາມກັຄສີາກ ນຄ ຄວາມສໍາຄນັຢ່າງຍິ່ ງສໍາລບັການແກໄ້ຂບນັຫາຈາກວກິດິການຫຼາຍດາ້ນ, ລວມທງັເສດຖະກດິສຸກເສນີແຫ່ງຊາດທີ່ ທໍາໃຫ ້
ທຸກໆສະມາຊກິທຸກປະເທດຂອງສະຫະປະຊາຊາດເດ ອດຮອ້ນທີ່ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາເພ ່ ອເຫນັແກ່ຄວາມໝັນ້ຄ ງ ແລະ ແກບ້ນັຫາດາ້ນ
ການເງນິທ ່ ວໂລກໃນທຸກປະເທດ, ລວມທງັສະຫະລດັອາເມລກິາ, ດັ່ ງໃນວນັທ ີ 21 ເດ ອນທນັວາປີ 2017, ປະທານາທບໍິດ ີ ໂດນລັ ທຣມັ 
Donald Trump ໄດອ້ອກຄໍາສັ່ ງດໍາເນນີການປະກາດພາວະສຸກເສນີແຫ່ງຊາດສໍາລບັສະຫະລດັອາເມລກິາ ແລະ ຄວາມຂດັແຍງ້ລະຫວ່າງ ອສິ
ສະຣາເອນ ແລະ ປາແລສໄຕ ທີ່ ມມີາຍາວນານ. 
 
"ເມ ່ອພວກເຮ າເລີ່ມຕ ນ້ໃນປີ 2018, ຂາ້ພະເຈ  າ້ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ຄີວາມສາມກັຄ,ີ ພວກເຮ າສາມາດແກໄ້ຂບນັຫາຂດັແຍງ້, ເອ າຊະນະຄວາມກຽດຊງັ 
ແລະ ຮກັສາຄຸນຄ່າຮ່ວມກນັ, ແຕ່ພວກເຮ າສາມາດເຮດັມນັຮ່ວມກນັເທ ່ ານັນ້" ພະນະທ່ານ ແອນໂຕນໂີອ ກ ເຕເີຣສ. Antonio Guterres, 

ເລຂາທກິານໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ 
 

M1 ຍງັກ່າວວ່າ, "ກະລຸນາເລີ່ ມຕ ນ້ສນັຕພິາບ ແລະ ຢຸດເຊ າສ ງຄາມໂລກຄັງ້ທ ີIII! ນີແ້ມ່ນຊ່ວງເວລາສໍາລບັສນັຕພິາບ ແລະ ສໍາລບັທະຫານເພ ່ ອ
ປ ກປອ້ງສດິທມິະນຸດ, ເພ ່ ອວ່າທຸກໆຄ ນທີ່ ຢ ່ ໃນໂລກສາມາດສະຫນບັສະຫນ ນການສະແດງຂອງການທ ດສ ງສຸດເພ ່ ອສນັຕພິາບ. ມນັເຖງິເວລາ
ແລວ້ທີ່ ຈະປະສານ ໂລກດວ້ຍຄວາມສະຫງ  ບສຸກ ແລະ ລ ບລາ້ງທຸກຮ ບແບບຂອງອານານຄິ ມຂອງຄຸນຄ່າ ແລະ ກຽດສກັສຂີອງມະນຸດ, ໂດຍຜ່ານ
ລະບ ບທະນາຄານທີ່ ສາ້ງຄວາມເປັນຂາ້ທາດທີ່ ຕອ້ງໄດຢຸ້ດຕລິ ງ. ທຸກໆປະເພດຂອງຄວາມຂດັແຍງ້ຂອງມະນຸດຕອ້ງໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂ ແລະ ດ ແລ
ຮກັສາ ... ພວກເຮ າສາມາດເລີ່ ມຕ ນ້ໂດຍກ່າວວ່າພຣະເຈ າ້ຊ ງເປັນຫນຶ່ ງ! " 
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