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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

CHO PHÁT HÀNH NGAY LẬP TỨC 

CHỦ SỞ HỮU UN SWISSINDO NHÓM NGÂN HÀNG THẾ GIỚI    ĐIỀU TRA VỀ BẢN ÁN       

         

I DO ESIA, 8 tháng tám năm 2018-Ngân Hàng Indonesia (BI) và Thẩm Quyền Dịch Vụ Tài Chính (OJK) đã nộ  đ n 

 i n   i       ộc gian lận và phỉ   ng đã dẫn đến cuộ  điều tra của Mr. Sino AS Sugihartonotonegoro (aka Royal 

K.681 M1), chủ sở hữu KELOMPOK UN SWISSINDO BANK DUNIA hoặc nhóm ngân hàng thế giới (WBG), theo tiết lộ 

của Ông và các báo cáo của nhiều chính phủ và th m nhũng  hính trị trong ngân hàng thế giới, h n 70 nghìn tỷ     

d ng tr ng vi   tài trợ và Quỹ Trung Gian từ năm 1961, dưới sự quản lý của WBG, các ngân hàng tái thiết và phát 

triển Quốc tế (IBRD) và Hi p Hội Phát Triển Quốc Tế (IDA) sự hi n di n diễn viên của dịch vụ tài chính EDS và Quỹ 

Tài Chính Trung Gian (FIF). 

Cuộ  điều tra của Ông Sino AS Sugihartonotonegoro tại trụ sở Caraka-Cirebon là lừ  đả , như làm rõ  ự thật về UN 

SWISSINDO h n,  tài li u báo cáo bởi BI và OJK đã nhận đượ . Đã  ó những người đã xem xét  BI (Giấy Chứng 

Nhận Ngân Hàng Indonesia) là giả hoặc giả mạo, trong khi người sở hữu chứng chỉ và tên những người đã  ý  BI đã 

không bao giờ tuyên bố  h ng t n tr ng (dishonoured) trong bất kỳ    h nà . Đó là một thực tế rõ ràng, nếu có 

một phần tử của tội phạm, h  là những người nên báo cáo bị cáo buộc gian lận và phỉ báng. 

Hi n tại đ ng tiến hành   ộ  minh  ạ h và  ự thật sẽ được kiểm tra do Các Trụ Sở Cảnh Sát Quốc Gia. Tất cả  ự đ  i 

xư ng     giờ là lúc một đỉnh cao. 

L  thư mới nhất từ Royal K.681 M1, chủ tịch UN SWISSINDO, một tuyên bố giao dịch, thông báo và xác nhận, UNS-

RI WORL  BANK GRO P & TF2018 liên q  n đến Tổng Thống Cộng hòa Indonesia, Ir. H. Joko Widodo và Bộ Trưởng 

Tài Chính, Tiến  ĩ  ri M l  ni đã được chuyển gi   và đến đầu bàn làm vi   đặc bi t của Tổng thống, General 

M eld   , và  ngà  12 th ng 6 năm 2018. 

Chính phủ Indonesia, quốc gia vay nợ  ũ  WBG,  ũng như ng n hàng Ind ne i  và     ng n hàng 6 Ng  ên Tố của 

chính phủ, là không biết gì về các khoản tài trợ WBG-IDA, mà bây giờ dưới sự kiểm soát của UN Swissindo WBG, 

một phần của các thông báo và xác nhận của nhóm ngân hàng thế giới  N -RI & TF2018,  ẽ được công bố tại sự 

ki n Hi   ước tại T      iring P l  e B li năm 2018,  h  hợp với ngân hàng thế giới-IMF năm 2018. 

Mụ  đí h  ủ  IBR  là để cho các chính phủ củ      nướ   ó tín dụng và thu nhập trung bình vay . IDA cung cấp cho 

vay miễn lãi suất  — được g i là tín dụng- và trao cho chính phủ của các quốc gia nghèo nhất. IBRD và IDA Cùng với 

nhau tạo nên Ngân Hàng Thế Giới. 

Thông qua kiểm soát chất lượng/bả  đảm chất lượng (QA/QC), nhóm Ngân Hàng Thế Giới hướng dẫn h  thống sử 

dụng, là bảo v  tốt nhất cho các công ngh , q   định và   ng t  th   đổi tên, bảo v  chủ sở hữu thật sự, từ âm 

mư  tội phạm ngân hàng trên khắp thế giới, như đã được báo cáo qua Quỹ Tiền T  Quốc Tế (IMF) mã số A.1.1.A, 

phù hợp với chỉ số phát triển   n người (HDI). HDI là một thống kê tổng hợp tuổi th , giáo dục, và các chỉ số bình 

q  n đầ  người thu nhậ , được sử dụng để xếp hạng các quốc gia thành bốn tầng của phát triển   n người. UN sử 



dụng dữ li   nà  để x   định mức hỗ trợ một đất nước có thể yêu cầ  và được cấp, dựa trên các vấn đề quan 

tr ng của phát triển   n người, sự bất  ình đẳng, chênh l ch giới tính và nghè  đói. 

Dựa trên vi c xem xét Sổ kế toán củ  I -I A 1961-2018, đã tiết lộ  vi c lạm dụng đ ng  ể các quỹ do các chính phủ, 

đặc bi t là ở Ind ne i , WBG đã q  ết định và thiết lập các thông báo và xác nhận hó  đ n 1999 tr ng q  ền lực 

củ   N  wi  ind , liên q  n đến     tài  h ản 6 ngân hàng nguyên tố; BCA, BRI, BNI, DANAMON, MANDIRI, Ngân 

Hàng LIPPO (CIMB-NIAGA) ID-IDA 1999-2033 giải ng n mới nhất.  

Một dữ li u báo cáo từ thế giới điề  tr  viên đội được giao cho Hoàng Gia K.681 M1, chủ tịch Liên Hi p Quốc-

Indonesia và chủ sở hữu của Ngân Hàng Thế Giới, đã được chuyển giao cho Tổng Thống của Cộng Hòa của 

Indonesia và bộ MENKOPOLH KAM, liên q  n đến một số Tướng Lĩnh và  ựu Tổng Thống Indonesia, về Polymer 

giấ  th  I R năm 1999,  h   iết trách nhi m của h  để giải quyết vấn đề và đảm bảo của Pháp in tiền m nh giá 

500.000, tư ng đư ng với 1 g m vàng, như một trái c n để điều tra các quy mô lớn, hành vi trộm cắp khổng lồ từ 

Ind ne i , đặc bi t là Papua, kể từ năm 1961.   

WBG, ngân hàng thế giới- N B đã q  ết định rằng FIF và E  , như là tr ng gi n để giải ngân của Quỹ Trung Gian 

cho Indonesia trên IDA 1961-2018, rất nhiều các quố  gi   ó h àn  ảnh  hó  hăn, q ố  gi  và người dân của 

Ind ne i , n i  hỉ trong thời đại của chủ tịch Soeharto , không bao giờ sử dụng các khoản tài trợ ID-IDA, và tỷ l  

phân chia và sự tách bi t củ  Đ ng Tim r, PAP A MER EKA và ACEH, EDS điều khiển tất cả phía sau, bao gồm các 

quốc gia thứ hạng số 1 trên HDI như Ấn Độ, đã  hư      giờ được nhận các khoản tài trợ ID-IDA.  

Tr ng gi i đ ạn 2005-2015, WBG, thay mặt  h  Ind ne i  (đất nướ  v   nợ), hỗ trợ tất cả các hoạt động tích cực 

của UN-SWISSINDO WBG tại Indonesia,  ể từ đ   IBRD không phải chịu trách nhi m về trách nhi m pháp lý cho 

IDA. 

Thông qua sự chuyển động củ  Đấng Tạ  Hó  Tối C  ,     Động Thái th   đổi của Kinh Tế Pancasila trong h  thống 

Chính Quyền Quốc Gia phải được thực hi n và nhận ra theo lời Tuyên Th  Nhậm Chức, vì lợi ích của phục hồi kinh 

tế  h  người dân của Indonesia.  

Giấy chứng nhận giải phóng gánh nặng nợ ( BLC) là gi i đ ạn đầu tiên trong UN-SWISSINDO L nh thanh toán 

 hư ng trình 1-11 (P1-11), để đảm bảo m i người phúc lợi,  ình đẳng, công bằng và  hủ quyền trong xã hội , phù 

hợp với nội dung của Chung Nghị Định Thư với Mahkamah Agung (tòa án tối    ) đã đượ  H àng Gi  K.681 M1 

công bố công khai tại Gr nd A  l m ti n ngà  16 th ng 10 năm 2016 trướ  T m n P nd ng,  hí  trước của Cung 

Đi n Chính Phủ, J   rt . Gi i đ ạn thứ hai củ   hư ng trình P1-11, bây giờ có hi u lự , là Phiế  M1 (M1     her) 

để cung cấp một thu nhậ      ản cho tất cả nhân loại, bắt đầu với Indonesia. Cả hai DBLC và phiếu M1 là giấy 

chứng nhận chấp nhận đượ  t    n tối cao của Indonesia thừa nhận SPRIN NO. UN-81704/009 M1, không tranh 

chấp / thử nghi m.   

UN Swissindo sẽ tiếp tục làm vi c với chính phủ Indonesia và thế giới,  h ng  h n  ướ ,  h  đến khi P1-11 đượ  

h àn thành, trã tlại  ự tự do và tôn vinh tinh khiết cho tất cả chúng sanh, bắt đầu với vi c chấp nhận     ản thu 

nhập hàng tháng của h , như là  ước tiến trong trải thực tế củ  Thiên Đường trên Tr i Đất. 

Để  ó một văn  ản tuyên bố giao dịch hoàn tất, hãy truy cập "UN Swissindo WBG Indonesia: Organizer of Treaty 

event grants P1-11 Declaration of Transaction" thông tin về lịch sử của UN Swissindo, hãy truy cập swissindo.net, 

và bất kỳ thông tin bổ sung, bao gồm cả tải  PHI   M1 MIỄN PHÍ CỦA BẠN (M1 VOUCHER) về một thu nhậ      ản 

cho cuộc sống, hãy truy cậ  tr ng mạng swissindo.news  
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