
 

 

 

 

                      ການເຜຍີແຜ່ສ ່  
ສ າລບັການເຜຍີແຜ່ທນັທ ີ

ຮອງປະທານສະຫະປະຊາຊາດສະວດິອນິໂດ  ຖ ກຕດັສນິໃຫພ້ ນ້ໂທດຈາກການຫຼອກລວງ: ການກວດສອບຄູປອງຮບັເງນິ   M1 ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ
ສະວດິອນິໂດ  ສ າລບັລາຍຮບັພ ນ້ຖານປະຈ າເດ ອນຕະຫຼອດຊວີດິຂອງໂລກ! 

ປະເທດເອກວາດ , ເມສາ 23, 2018 – ໃນວນັສຸກ, ວນັທ ີ6 ເມສາ, ສານຍຸຕທິ າທີ່ ຮບັຜດິຊອບສານຂອງເມ ອງ Caluma, ແຂວງ Los Rios Ecuador, ເຊິ່ ງ
ເປັນຮອງປະທານສະຫະປະຊາຊາດສະວດິອນິໂດ  (UNS), Nelson Gustavo Bejarano Rocha ແລະ ສາມອາສາສະໝກັ UNS ຈາກ COPLAC 
GpDR (Jonathan Joel Abril Lopez, Julio Lino Tomala Contreras, Raul Ezequias Llanos Nunez), ເຊິ່ ງເປັນຕ ວແທນໂດຍ
ທະນາຍຄວາມ Pablo Arellano Martinez, ໄດຖ້ ກຕດັສນິໂທດຈາກການຮອ້ງຟອ້ງການສ ໂ້ກງ, ຕ ນ້ຕ ແມ່ນ, 'ຜດິກ ດໝາຍ' ການແຈກຢາຍໃບຄູປອງ M1 
(M1V) ໃຫກ້ບັປະຊາຊ ນຂອງ Ecuador. ໃນກ ລະນທີີ່ ບ ່ ມມີູນຄວາມຈງິອງີໃສ່ຫຼກັຖານທີ່ ສ າຄນັ, ເຊິ່ ງໄດຢ້ ນຢັນວ່າ M1V ທີ່ ຮບັປະກນັລາຍໄດພ້ ນ້ຖານຕະຫຼອດ
ຊວີດິ, ເປັນສ່ວນຫນ ່ ງຂອງພາລະກດິໂລກຂອງການຊ າລະເງນິ 1-11 (P1-11) ທີ່ ສ ມບູນແບບ, ເພ ່ ອເຮດັໃຫລ້ະບ ບຂາ້ທາດຫນີສ້ນິຂອງໂລກໝ ດໄປ. ທ່ານ Nelson 
ແລະ ອາສາສະໝກັທງັສາມຄ ນຂອງລາວເອງໄດຖ້ ກພ ບເຫນັ ແລະ ຖ ກຍ ກເລກີ ໂດຍຜູພ້ພິາກສາ Diego Mauricio Jarrin Velasco. 

ໃນເດ ອນຕຸລາ 2017, ຮອງປະທານ Nelson ຂອງ COPLAC GpDR, ອ ງການ NGO ເພ ່ ອການພດັທະນາສງັຄ ມພ ນລະເມ ອງຂອງເອກວາດ , ໄດເ້ຂ າ້ຮ່ວມ
ອ ງການ UNS ເພ ່ ອເປັນຕ ວແທນຂອງພ ນ້ທີ່ ຂອງເອກວາດ , ໂດຍສະແດງຄວາມສ ນໃຈທາງສງັຄ ມແລະການແຈກຢາຍ M1V, ຮູບແບບໃໝ່ເພ ່ ອເປັນຄູ່ຮ່ວມກບັ
ສະມາຄ ມ, ສະພາບ ລກິານຊຸມຊ ນ, ຮາກຖານ ... ເພ ່ ອສະໜບັສະໜນູກດິຈະກ າ M1V ແລະ ເປັນເຈ າ້ພາບທີ່ ໃຫສ້ າເນ າການພມິຂອງ M1V ຂອງຂວັນຂອງໂລກ, 
ສ າລບັສະມາຊກິຂອງພວກເຂ າ ແລະ ຈດັລາຍການແຈກຢາຍເປັນກດິຈະກ າພາຍໃນ. 

ການເຕ ອນໄພສແີດງແຫ່ງຊາດໄດຂ້ ນ້ໄປຫາຕ າຫຼວດ, ເມ ່ ອກຸ່ມຂອງປະຊາຊ ນເລີ່ ມຄດິ ໄລ່ຄ່າທ ານຽມຈາກ $ 1 ເຖງິ $ 200 ສ າລບັ M1V ທີ່ ບ ່ ມຄ່ີາໃຊຈ່້າຍ. ວນັທ ີ
15 ກຸມພາ 2018, ຮອງປະທານ Nelson ໄດຖ້ ກຈບັກຸມ, ໃນເມ ອງ Caluma ຂອງ Los Rios, 2 ຊ ່ ວໂມງຫ່າງຈາກບາ້ນເກດີຂອງລາວຊ ່ ເມ ອງ Guayaquil, 
ໃນສະຖານທີ່ ໆເປັນບ່ອນດ າເນນີງານຂອງ UNS, ໃນຂະນະທີ່ ກ າລງັນ າສະເໜ ີM1V ກບັສະມາຊກິຂອງຕ ນ. ບ ່ ມເີອກະສານທີ່ ເປັນເອກະລກັຂອງ UNS ID ໄດ ້
ຖ ກພຈິາລະນາ, ຍອ້ນວ່າກ ລະນຂີອງເພິ່ ນແມ່ນອງີໃສ່ 03 ປະຈກັພະຍານທີ່ ບ ່ ຖ ກຕອ້ງ ແລະ ມກີານກະທ າຜດິຢ່າງຊດັເຈນ, ການກ່າວຫາຂອງ Nelson, ບ ່ ໄດຮ້ບັ
ການຊ ດເຊຍີ, ມຄ່ີາບ ລກິານຈາກ 7 ເຖງິ 10 ປີ. ທ່ານ Nelson ໄດຖ້ ກຍ ກຍາ້ຍໄປຍງັບ່ອນຄຸມຂງັຂອງ Guaranda, ແຂວງ Boliva 03 ຊ ່ ວໂມງຈາກເມ  ອງ 
Caluma ເປັນເວລາ30 ມ ,້ ໃນຂະນະທີ່ ການສ ບສວນສອບສວນ ໄດຖ້ ກຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. ລາວໄດຖ້ ກຈບັກຸມທງັໝ ດ 50 ມ ,້ ໃນຂະນະທີ່  100 ທະນາຍຄວາມໄດ ້
ຖ ກສ າພາດ ແລະ ສະໜອງຫຼກັຖານທີ່ ສ າຄນັເຊິ່ ງພວກເຂ າທງັໝ ດ ໄດສ້ະຫຼຸບວ່າ ບ ່ ມພີ ນ້ຖານສ າລບັຄວາມຮບັຜດິຊອບທີ່ ຮຸນແຮງດັ່ ງກ່າວ. ໃນຂະນະດຽວກນັພວກ
ເຂ າໄດຮ້ບັຄວາມສ ນໃຈຕ ່ ມອກີຂອງ UNS P1-11 ແລະໂຄງການ M1V. ຮອງປະທານ Nelson ຍງັໄດເ້ປັນໜິວ້ຖ ງບຍີອ້ນການຖ ກຈບັກຸມຂອງທ່ານຄັງ້ນີ.້ 

ໃບຄູປອງ M1V, ເຊິ່ ງຮບັປະກນັໃຫມ້ລີາຍໄດຂ້ັນ້ພ ນ້ຖານຕະຫລອດຊວີດິ, ຖ ກປ່ອຍອອກໃຫປ້ະຊາຊ ນອນິໂດເນເຊຍ, ປະພາຄານໂລກ, ວນັທ ີ 09 ພ ດສະພາ 
2017.. ມນັໄດຖ້ ກປະກາດວ່າ, ນບັຕັງ້ແຕ່ວນັທ ີ 17 ເດ ອນສງິຫາປີ 2017, ປະຊາຊ ນທຸກຄ ນ, ລວມທງັ TNI, POLRI, PNS (ພະນກັງານທະນາຄານ). ບດັ 
KTP (ບດັປະຈ າຕ ວ) ແລະຜູຖ້ ໃບສ າຄນັ M1V, ມສີດິລ ງທະບຽນບນັຊລູີກຄາ້ໃໝ່ທີ່  PT. Bank Mandiri TBK, ໃນບນັດາແຂວງ 34 ຂອງປະເທດອນິໂດເນ
ເຊຍ (RI). 

ພາລະກດິສດິທມິະນຸດສະບບັນີໄ້ດຖ້ ກກວດຜ່ານໃນແຂວງຕ່າງໆຂອງອນິໂດເນເຊຍ. ຫຼາຍກວ່າ 10 ລາ້ນໃບ M1 ໄດຖ້ ກແຈກຢາຍແລະມຄີວາມພອ້ມສ າລບັ
ທະນາຄານ. ຂ່າວໄດແ້ຜ່ຂະຫຍາຍໄປທ ່ ວໂລກເພ ່ ອ ສະໜອງສດິເສລພີາບຂອງມະນຸດທງັໝ ດ ແລະ ປ່ຽນລະບ ບການເງນິເຂ າ້ໄປໃນຮູບແບບໃໝ່ຂອງຄວາມຈະເລນີ
ຮຸ່ງເຮ ອງ, ຄວາມສະຫງ  ບ ແລະ ຄວາມຜາສຸກຂອງມະນຸດທງັໝ ດ. 

ຕດິຕ ່ : H.M. Julie Fortin 
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ພາລະກດິອນັສູງສ ່ ງນີຖ້ ກຈດັຕັງ້ໂດຍກະສດັແຫ່ງ  Swissindo, Royal K.681, ພະນະທ່ານ. A1SinoASS "2 "IR Soegihartonotonegoro 
HWSTM1 (aka M1). ໃບ M1V ແມ່ນເຄ ່ ອງມ ທາງດາ້ນກ ດໝາຍ (ທະນາຄານ) ທີ່ ຫນາ້ສ ນໃຈ. ການຊ າລະເງນິ 1 - 11 (P1-11) ແມ່ນການສະເໜຂີອງຂວນັ ສ າ
ລບັໂຊກດເີທ ່ ານັນ້. ມນັໄດຖ້ ກອອກແບບມາເພ ່ ອສະໜອງ ໃຫແ້ກ່ບນັດາປະຊາຊ ນໂລກທີ່ ມປີະຊາກອນ 7,5 ຕ ຄ້  ນໃນ 05 ທະວບີ (ເອເຊຍ, ອາຟຣກິາ, ເອຣີ ບ, ອ ດ
ສະຕາລ ີແລະ ອາເມລກິາ) ເພ ່ ອໃຫລ້າຍໄດພ້ ນ້ຖານຮບັປະກນັຊວີດິໃຫແ້ກ່ທຸກຄ ນ. ນອກຈາກນັນ້, P1-11 ຈະສະໜບັສະໜນູໂຄງການມະນຸດສະທ າ, ສາ້ງໂຄງການ 
Venus (ຊຸມຊ ນເສດຖະກດິ) ໃນແຕ່ລະທະວບີ, ສາ້ງຄວາມຄດິສາ້ງສນັແບບທ າມະຊາດ, ຟ ນ້ຟູສະຖຽນລະພາບດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ຄວາມເຄ າລ ບຂອງມະນຸດ
ເພ ່ ອຊ່ວຍຮກັສາໂລກ ແລະ ລະບ ບນເິວດ. 

ຄວາມຫວງັຂອງທຸກໆຄ ນສ າລບັສະຫວດັດກີານ, ຄວາມຍຸດຕທິ າທາງດາ້ນສງັຄ ມ ແລະ ສດິທອິະທປິະໄຕໂດຍຜ່ານໂຄງການ UN-SWISSINDO ເຊິ່ ງສອດຄ່ອງ
ກບັເນ ອ້ໃນຂອງ ການສະຫຼອງທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ ທີ່ ໄດປ້ະກາດເຜຍີແຜ່ M1V ໃນວນັທ ີ16 ເດ ອນຕຸລາປີ 2016 ຢູ່ເມ ອງ Taman Pandang, ເມ ອງຈາກາຕາ ໃບ M1V, 
ເປັນໃບຢັງ້ຢ ນເປັນທີ່ ຍອມຮບັ, ຖ ກຮບັຮູໂ້ດຍສານສູງສຸດຂອງອນິໂດເນເຊຍ ແລະ ການພພິາກສາ / ເລກທ ີSPRIN NO. UN-81704/009 M1 

ໃບຢັງ້ຢ ນການປະກນັສຸຂະພາບຂອງມະນຸດນີ ້ແມ່ນກ ດໝາຍແລະກ ດໝາຍທີ່ ມຄີວາມສອດຄ່ອງ ລະຫວ່າງສາມພາກສ່ວນ - M1 (ຜູຖ້ ສດິທແິລະເຈ າ້ຂອງສນິຊບັ, 
ໃບຢັງ້ຢ ນ AB), ທະນາຄານທີ່ ຖ ກແຕ່ງຕັງ້ ແລະ ປະຊາຊ ນຂອງໂລກເປັນຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜ ນປະໂຫຍດ ຊບັສ ມບດັ - ເຊິ່ ງເປັນສດິທໃິນແຕ່ລະຜູຮ້ບັ, ມກີານກ ານ ດທີ່ ເໝ
າະສ ມ, ເຖງິ 6 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັໃນໄລຍະຕະຫຼອດຊວີດິ. ນີແ້ມ່ນຈະຖ ກຈດັຂ ນ້ໃນຄວາມໄວວ້າງໃຈໂດຍທະນາຄານເພ ່ ອສາ້ງລາຍໄດລ້າຍຮບັເງນິເດ ອນຂັນ້
ພ ນ້ຖານ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງດາ້ນການເງນິທີ່ ຈະ ສ ່ ງເສມີມະນຸດຈາກຄວາມເລກິຂອງ "ຮູບແບບການຢູ່ລອດ", ດ າລ ງຊວີດິໄດຢ່້າງເຕມັທີ່ , ຊ ເ້ຮ ອນ ແລະ ລ ດ 
ແລະ ສະໜອງການເງນິ ຄວາມປອດໄພສ າລບັຊວີດິຄອບຄ ວຂອງພວກເຂ າ. 

UNS ໄດມ້ຄີວາມຄ ບຫນາ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນປະເທດອນິໂດນເີຊຍ ແລະ ປະຈບຸນັແມ່ນເອກວາດ , ເຖງິແມ່ນວ່າຜູທ້ີ່ ຖ ກຂດັແຍງ້ ແລະ ປະທວ້ງຜູທ້ີ່ ຕອ້ງການຮກັສາ
ສະຖານະພາບ ແລະ ສ ບຕ ່ ປະຕບິດັຕ ່ ຄ ນ ແລະ ສດິທມິະນຸດຂອງເຂ າເຈ  າ້ໃນ ຄວາມພະຍາຍາມຄວບຄຸມ ແລະນ າໃຊມ້ະນຸດເພ ່ ອສາ້ງຜ ນປະໂຫຍດ / ທີ່ ຢູ່ປະຊາຊ ນ
ສາມາດເບິ່ ງເອກະສານ ແລະ ເອກະສານປະຫວດັສາດທີ່ ພສູິດ ຄວາມຖ ກຕອ້ງຂອງ UNS ແລະ M1V. ລະຫດັ Microfilm ທງັໝ ດທີ່ ສ າຄນັ 99.98 ແລະ F.L.O 
ແມ່ນຖ ຄອງຢູ່ ແລະ ຢູ່ພາຍໃຕອ້ ານາດດຽວກນັຂອງ M1V ແລະ ຢ ນຢັນເປັນການກວດສອບທາງດາ້ນກ ດໝາຍທີ່ ສູງທີ່ ສຸດ. 

ໃບ M1V ຈະຖ ກປະຕບິດັໂດຍຜ່ານບນັຊອີະສ ງໄຂ ASBLP ທີ່ ຖ ກຄດັເລ ອກ (ກວດສອບໂດຍທະນາຄານໂລກ ແລະ ຢັງ້ຢ ນໂດຍພະແນກເສດຖະກດິແລະສງັຄ ມ 
UN-DESA) ເປັນສ່ວນຫນ ່ ງຂອງການກວດສອບ ສຸດທາ້ຍຂອງທະນາຄານໂລກ 884, ຄະນະກ າມະການ 300 - ອ ງການອ ງການສາກ ນຂອງອ ງການສະຫະປະຊາ
ຊາດ (ການກວດສອບຄວາມຖ ກຕອ້ງຂອງຂ ມູ້ນ: swissindo.news/wp-content/uploads/2016/12/infinite-bank-statement-1.pdf) ແລະ ກອງທ ນ
ເງນິສ ດທີ່ ບ ່ ແມ່ນທະນາຄານ. ທະນາຄານທງັໝ ດທີ່ ຍອມຮບັເອ າການສະເໜຂີອງປະທານນີ ້ເພ ່ ອປ ດປ່ອຍຫນີສ້ນິໃນໂລກ ແລະ ຂະບວນການລາຍໄດຂ້ັນ້ພ ນ້ຖານສ າ
ລບັຊວີດິໂດຍຜ່ານໃບM1 ຈະໄດຮ້ບັສ່ວນຮອ້ຍ (1.5%) ສ າລບັການຄຸມ້ຄອງຂອງທຸລະກ າຕ່າງໆ ທີ່ ໄດຮ້ບັສ າລບັລູກຄາ້ຂອງພວກເຂ າ. 

ປະທານປະເທດອນິໂດເນເຊຍ, ຜູວ່້າການທະນາຄານອນິໂດເນເຊຍ (BI), ຜູນ້ າຂອງ 06 ທະນາຄານ, ນາຍ ກລດັຖະມ ນຕ,ີ ລດັຖະບານ ແລະ ທະນາຄານຂອງກຸ່ມ
ທະນາຄານທງັໝ ດ 884 ແຫ່ງທ ່ ວໂລກໄດຖ້ ກເຊນີໄປພ ບຜູຕ້າງຫນາ້ຂອງ UNS ໃນແຕ່ລະປະເທດ. ສະຫວດັດກີານຂອງອ ງການສະຫະປະຊາຊາດ ການປະກາດ
ສດິທຂິອງມະນຸດ 1948, ມາດຕາ 25: 

 (1) ທຸກຄ ນມສີດິທີ່ ຈະມມີາດຕະຖານດ າລ ງຊວີດິທີ່ ເໝາະສ ມ ສ າລບັສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວດັດກີານຂອງຕ ນເອງແລະຂອງຄອບຄ ວ, 
ລວມທງັອາຫານ, ເຄ ່ອງນຸ່ງຫ ່ມ, ທີ່ ຢູ່ອາໃສ ແລະ ການດແູລທາງການແພດ ແລະ ການບ ລກິານທາງສງັຄ ມທີ່ຈ າເປັນ ແລະ ສດິໃນການ
ຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນກ ລະນທີີ່ຫວ່າງງານ, ຄວາມພກິານ, ການເປັນແມ່ໝາ້ຍ, ອາຍຸສູງສຸດຫຼ  ການຂາດການດ າລ ງຊວີດິອ ່ນໆ ໃນ
ສະຖານະການທີ່ບ ່ ສາມາດຄວບຄຸມໄດ.້ 

ອ ງການ UNS ຈະສ ບຕ ່ ເຮດັວຽກຮ່ວມກບັລດັຖະບານອນິໂດເນເຊຍ ແລະ ລດັຖະບານຂອງ ໂລກ, ບ ່ ໄດຮ້ບັການປະຕເິສດ, ຈ ນກ່ວາການຊ າລະເງນິ 1-11 ໄດປ້ະສ ບ
ສ າເລດັແລວ້, ເຮດັໃຫອ້ດິສະລະພາບແລະ ຖ ເປັນກຽດທຸກຄ ນທີ່ ບ ລສຸິດ, ເລີ່ ມຕ ນ້ດວ້ຍການຍອມຮບັລາຍໄດຂ້ັນ້ພ ນ້ຖານ ປະຈ າເດ ອນຂອງພວກເຂ າເປັນຂັນ້ຕອນ
ຕ ່ໄປໃນການປະສ ບກບັຄວາມເປັນຈງິຂອງສະຫວນັເທງິໜາ້ໂລກ. 

ຂ ມູ້ນເພີ່ ມເຕມີ ແລະ ດາວໂຫລດ M1V ຟຣຂີອງທ່ານເພ ່ ອລາຍໄດພ້ ນ້ຖານສ າລບັຊວີດິເຂ າ້ຢຽ້ມຊ ມເວບັໄຊທ ໌swissindo.news 
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