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మోసపూరిత ఆరోపణలకు మూలయం చెల్ల ంచాల్ి వ ంట ంది అన్న UNS డిపూయటీ: పరపంచ 
పరజలకు నెలసరి ప్రర ధమిక ఆదాయాన్నన చెల్ల ంచేదిగర  UN SWISSINDO M1 VOUCHER 
కు గురిత ంప  – 

ECUADOR, ఏప్రరల్ 23, 2018: ఏప్రిల్ 6 శుక్రవారంన UN స్రిస్ఇండో (UNS) డిప్యూట,ీ నెల్సన్ గుస్ాా వో బజెారోనో 
రోచా మరయిు COPLAC GPDR న ండి ముగుు రు UNS స్ిచ్ఛంద స్వేక్ుల్ు (జోనాథన్ జోయెల్ అబ్రిల్ ల్ోప్జె్, 

జులియో లినో టోమాల్ కాంటరరిాస్, రౌల్ ఎజెకవియాస్ ల్ానాస్ ననజే్), నాూయవాది పాబలో  అరలోనోయో మారిినజె్ 
పాితినిధ్ూంల్ో  ఈకెిడార్ ప్జిల్క్ు చ్టివిరుదధంగా, మోస్ం చసే్తా   M1 వోచ్రుో  (M1V) ప్ంప్రణ ీచసే్రనటలో   ల్ాస్ 
రియోస్ ఈకెిడార్ పాివిన్స ల్ోని  కలుమ కోర్టు లో ఆరోప్రంచారు. రుణ బానిస్త్ిం న ంచి  ప్పి్ంచానిి విముకవాకెై  
స్మగర వరల్్ మిషన్ 1-11 (P1-11) ల్ో భాగంగా జీవిత్కాల్ పాిథమిక్ ఆదాయ చలోెింప్ుల్కవ  హామీ ఇస్్ా ంది అని 
M1V ని నిరాధ రించారు. స్ాక్షాధారాల్ని ప్రశిిలించిన ప్రదప్, నాూయమూరిా డయిోగో మౌరసి్రయో జారిరన్ వలె్స్్ ో 
నెల్సన్ మరయిు అత్ని ముగుు రు స్ిచ్ఛంద స్ేవక్ుల్ు అమాయక్ుల్ని కలస్ ని కొటటివేస్ారు. 

2017 అకటి బరోో , ఈకెిడార్ స్రవిల్ స్ొ స్ెటైీ అభివృదిధకవ ఉదేేశించిన COPLAC GpDR యొక్ో డపి్యూటీ నెల్సన్, UNS ల్ో  
చేరారు.  ఈకెిడార్ పాింతానికవ పాితినిధ్ూం వహ ంచే ఒక్ డిప్యూటీగా స్ిచ్ఛందంగా, M1V యొక్ో స్ాంఘ కీక్రణ 
మరియు ప్ంప్రణలీ్ో ఆయన ఆస్కవాని ప్దిరిశంచారు. M1V గోల బల్ గిఫ్్ట యొక్ో ముదణి కాప్లీ్న  అందింఛి, హో సి్ 
ఈవెంటలసు కటస్ం మరయిు వూకవాగత్ంగా అంత్రుత్ంగా జరగిల ఈవెంటో ఖరుుల్క్ు  స్ాానసర్ చేస్ేంద క్ు 
అస్్ స్రయషేన్స, క్మూూనిటీ కౌనిసల్స, ఫ ండేషన్స తో కొతా్ మోడల్ుి ప్తిిపాదించి  వార ిస్భ్ుూల్ భాగస్ాిమూం 
కటరారు. 

ల్ోస్ రఒిస్ పాివిన్స ల్ోని క్ల్ుమల్ో కొంత్మంది ప్జిల్ు ఉచిత్ంగా ఇచుే M1V ల్న , $1 న ంచి $ 200 వస్తల్ు 
చేస్తా  ప్ంప్రణ ిచయేడంతో, జాతీయ రడె్ అల్ెరి్ ని ప్కి్టటంచి, ఫరబవిరి 15, 2018 న ప్ లీస్ ల్ు నలె్సన్ ని అరసిె్ 



చేశారు. ఆయనన  త్న స్ిస్థల్మ నై గాియాకవిల్ోో  డెైవైర్స యూనియనోో  స్భ్ుూల్క్ు M1V ప్ంచ్ త్ ండగా అరెసి్ 
చేయడం జరగిింది. UNS ID ల్న  ప్రగిణన ల్ోకవ తీస్ కటక్ుండా  నలె్సన్  కలస్ ల్ో 3 త్ప్ుాడు స్ాక్షాూల్ు మరియు 
అవమానక్రమ నై నరేానిి మోప్ర బెయల్ మంజూరు ల్ేని 7 న ండి 10 స్ంవత్సరాల్ శిక్ష విధంిచారు. డిప్యూట ీ
నెల్సన్ కొల్రా న ండ ిబల లివర్ పాివిన్స ల్ోని  గురురాండాక్ు  త్రలించి ౩౦ రోజుల్పాటల కలస్  విచారణ జరిపారు. 
ఆయనన   మొతా్ం 50 రోజుల్పాటల  అద ప్ుల్ోకవ తీస్ క్ునాిరు. ఈ స్మయంల్ో 100 మంది నాూయవాద ల్ు 
ఇంటర్ిూ చేశారు. వారు తీవమి ైన చార్్ కటస్ం ఎటలవంటట ఆధారం ల్ేదని నిరాధ రించారు. వారు త్రువాత్ UNS P1-

11 మరయిు M1V కారూక్రమాల్ల్ో మరింత్ ఆస్కవాని ప్ెంపొ ందించ్ క్ునాిరు . అరసె్ ి  అయనంద క్ు, డపి్యూటీ 
నెల్సన్ త్న  ప్రతాా శయ ఆప్రలషన ి క్ూడా అప్ుకటవల్స్ర వచిుంది. 

పరపంచ ల ైట్ హౌస్ ఇండో నేషరయా ప్జిల్క్ు జీవిత్కాల్ పాిథమిక్ ఆదాయానికవ హామీ ఇచుే M1 రస్దీ , , మే 9, 

2017 న  విడుదల్ చేయబడింది. 2017 ఆగస్ ి  17 న ంచి, TNI, POLRI, PNS స్హా అందరు ప రుల్క్ు  (బాూంక్ 
ఉదోూగుల్ు మొదల్ెైనవారందరకివ ), బాూంక్ మాండర ిTBK, 34 రపి్బో్రక్ ఆఫ్ ఇండోనషేరయా (RI) ప్ ి విన సల్ల్ో E-KTP 

(గురిాంప్ు కారు్ ) మరయిు M1 వౌచ్ర్ హో ల్్ర్ అయన వారు PT వదే కొతా్ క్సి్మర్ ఖాతాన  నమోద  చసే్ క్ున ే
హక్ుో క్లిగ ిఉంటారు.  

ఈ మానవ హక్ుోల్ మిషన్ ఇండోనషేరయా పాివిన సల్నిింటటని  కెవైస్ం చసే్ క్ుంది. 10 మిలియన్ M1 వోచ్రుో  
ప్ంప్రణీ చయేబడా్ య మరియు బాూంక్ుల్ కటస్ం స్రదధంగా ఉనాియ. ప్పి్ంచ్వాూపా్ంగా మానవాళికవ స్ేిచ్ఛన  
అందించ్డం,  స్ంప్ద, శాంతి మరియు స్ామరస్ూం యొక్ో నతత్న శకానిి ఆరంభిస్్ా ంది. 

ఈ స్ ప్ీిం మిషన్ UN స్రిస్ఇండో  కవంగ్సస కవంగ్సస, రాయల్ K.681, H.M. శ్రర. A1.Sino.AS.S "2" .IR. 

Soegihartonotonegoro H.W.ST.M1 (aka M1). M1 వౌచ్ర్ అనదేి చ్టిప్రమ నై (బాూంక్ు) ఆయుధ్ం . చలోెింప్ుల్ు 
1 - 11 (P1-11) మాత్మి ేప్పి్ంచ్ ప్జిల్క్ు  బహుమతి. ఇద ి5 ఖండాల్ (ఆస్రయా, ఆఫరికా, యూరోప్, ఆస్ేి లేియా & 

amp; అమ రికా) ల్ోని  7.5 బ్రలియనో మందకివ ప్ెైగా ప్జిల్ జీవితానికవ హామీనిచిు  పాిథమిక్ ఆదాయానిి 
అందించ్డానికవ ర్పొ ందించ్బడింది. అంతేకాక్ుండా, P1-11 మానవ అభివృదిధకవ  నిధ్ ల్ు స్మక్ూరుస్ ా ంద,ి ప్తిి 
ఖండంల్ోని వీనస్ పాిజకిె్ (ప్రాూవరణ-స్మాజాల్ు), స్హజ స్ృజనాత్మక్త్ల్న  ప్ెంపొ ందించ్డం, భ్ూమిని 
మరియు దాని ప్రాూవరణ వూవస్థల్న  కాపాడటానికవ, ఆరిథక్ స్రథరత్ిం మరియు మానవ గౌరవానిి 
ప్ునరుదధరిస్ ా ంది. 

అకటి బరు 16, 2016 స్ేిట్ పాూల్స్ జకారా తామాన్ పాండంగ్స వదే Grand Acclamation బహ రంగ ప్కి్టన యొక్ో 
క్ంట ంటోక్ు అన గుణంగా UN-SWISSINDO  కారూక్రమాల్ు ప్తిి వూకవా యొక్ో స్ంక్షలమ, స్మాన స్ాంఘ క్ నాూయం 
మరియు స్ారిభౌమతాినికవ పాటలప్డతాయ. M1  ఆమోదనీయమ నై స్రిిఫరకలషనాు , ఇండోనషేరయా యొక్ో స్ ప్ీిం 
కటరి్ మరియు నాన్ లిటటగలషన్ / టయిల్ SPRIN NO UN-81704/009 M1 చే గురిాంచ్బడింది.  



ఈ హయూమన్ ఆబో్రగలషన్ M1 రస్దీ  అనేద ిమూడు పారటిల్ మధ్ూ చ్టిప్రమ ైన మరియు చ్టిబదేమ నై ఒప్ాందం. 
అవి  M1 (ఆస్ ా ల్ యజమాని , Exhibits ABల యజమాని), నియమిత్ బాూంక్ు (ల్ు) మరయిు ప్పి్ంచ్ ప్జిల్ందరికీ, 
ప్వర్ అటారటి - ప్తిి గరహీత్క్ు, స్రెనై గురిాంప్ుతో, జీవిత్కాల్ంల్ో 6 మిలియన్ డాల్రుో  వరక్ు ఇస్ ా ంది. ఈ 
మౌలిక్మ నై నెల్వారట ఆదాయం మరయిు ఆరిధక్ భ్దతి్ స్ృషరించ్డం కటస్ం బాూంక్ (ల్ు) టసిి్ దాిరాఇది 
నిరిహ ంచ్బడుత్ ంది. అద ిమన గడ విధానం  యొక్ో ల్ోత్ ల్ న ండ ిమానవాళిని నడిప్రస్ ా ంది.   గృహ 
మరియు వాహనం కొన గోల్ు మరియు ఆరిథక్ భ్దతి్, వారి క్ుటలంబాల్ జీవితాల్క్ు భ్దతి్. 

త్మ స్ింత్ ల్ాభాల్ కొరక్ు ఇత్రుల్న  దోచ్ క్ునే దోప్రడర దారుల్ న ంచి మానవుల్న  రక్షంిచి కాపాడటంల్ో UN 
SWISSINDO నాడు ఇండోనషేరయాల్ో నడేు ఈక్ిడారోో  మంచి విజయానిి స్ాధించింద ి.  ప్జిల్ు UN స్రిస్ఇండో  
మరియు M1 చలె్ుో బాటల రుజువు డాక్ుూమ ంటరషన్ మరియు చారతి్కి్ రకిారు్ ల్ు చ్తడగల్ుగుత్ నాి రు. అనిి 
ముఖూమ ైన మ కైటర ఫరల్మ కటడ్ 99.98 మరయిు F.L.O ల్ు M1 యొక్ో స్రంగిల్ అధికారంగా  ఉనాియ మరియు M1 
అత్ూధకి్ చ్టిప్రమ నై ధ్ ివీక్రణగా ఉనిది. 

884 ప్పి్ంచ్ బాూంక్ుల్ ఫెనైల్ ఆడటిోో  భాగంగా, ఎనిమిది ASBLP ఖాతాల్ దాిరా (ప్పి్ంచ్ బాూంకలు ఆడిట్ 
చేయబడినది మరయిు UN Department of Economic and Social Affairs - UN-DESA) దాిరా M1 వౌచ్ర్ పాిస్సె్ 
చేయబడుత్ ంద,ి 300 - The International Organic Agency-United Nations (Infinite Statements Audit: 

swissindo.news/wp-content/uploads/2016/12/infinite-bank-statement-1.pdf ) మరయిు నాన్-బాూంక్ కాూష్ 
ఫండ్స. అనిి ప్పి్ంచ్ రుణాల్ు  విముకవా  చేయడానికవ ఈ బహుమతిని  అంగటక్రసి్ ా ని అనిి బాూంక్ుల్ు M1 
వౌచ్ర్ దాిరా జీవిత్ంల్ో పాిథమిక్ ఆదాయం వారి వినియోగదారుల్ కటస్ం నిరిహ ంచ్బడే అనిి ల్ావాదవేీల్ 
అమల్ు  కటస్ం ఒక్ శాత్ం (1.5%) న  అంద క్ుంటాయ. 

UNITED NATIONS (UNIVERSAL) HUMAN RIGHTS యొక్ో డికో్రలషన్ 1948, ఆరిిక్ల్ 25 ప్కిారం ప్జిల్ 
స్ంక్షలమం కటస్ం ఇండోనేషరయా అధ్ూక్షుడు, బాూంక్ ఇండోనషేరయా (బీఐ) యొక్ో గవరిర్, 6 ప్ధిాన బాూంక్ుల్ 
నాయక్ుల్ు మరియు 884 ప్పి్ంచ్ బాూంక్ుల్ మిగిలిన బాూంక్ుల్ు, ప్తిి దశేంల్ో UNS ప్తిినిధ్ ల్తో క్ల్వడానికవ 
ఆహాినించ్బడా్ రు. 

  
 

(1) ఆహారం, ద స్ ా ల్ు, గృహ మరయిు వెదైూ స్ంరక్షణ మరియు అవస్రమ ైన స్ామాజిక్ స్వేల్ు మరయిు 
భ్దతి్క్ు స్ంబంధించిన హక్ుోల్తో స్హా త్నక్ు మరయిు త్న క్ుటలంబానికవ ఆరోగూ మరయిు శరరయస్ స 
కటస్ం త్గని జీవన ప్మిాణాల్క్ు ప్తిి ఒక్ోర్ హక్ుో క్లిగి ఉంటారు. నిరుదోూగం, అనారోగూం, వెైక్ల్ూం, 

విత్ంత్ వు, వృదాధ ప్ూబాధ్ల్ు  అనిింటట న ంచి రక్షణ క్ల్ుగుత్ ంది. 



చెలోింప్ుల్ు 1-11 ప్యరాయేూ వరక్ు, ప్ర ప్ంచ ప్ర జలకు స్ేిచ్ఛ తీస్ క్ురావడం, వారి నెల్వారట పాిధ్మిక్ 
ఆదాయానిి ప్ెంపొ ందించి భ్ూత్ల్ స్ిరాు నిినలె్కొల్ాడానికవ  ఇండోనషేరయా మరయిు ప్పి్ంచ్ంల్ోని 
ప్భి్ుతాిల్తో UNS కలిసి ప్ని చేస్త ంది .  

ఏ అదనప్ు స్మాచారం కటస్ం, మరియు మీ ఉచిత్ M1 వౌచ్ర్ డౌనోో డ్ కటస్ం వబెెైసట్ swissindo.news 
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