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ການເຜີຍແຜ່ທາງສ່
ເພ່ ອປ່ອຍໃນທັນທີ
ັ້
ັ້ ນຖານຕະຫລອດຊີ
ິ ບ່ ສາມາດຈະຢຸ ດໄດັ້ໃນອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ໃນໂລກ !"
"ລາຍຮັບຂັນພ
ວດ
ັ້
ັ້
ີ ອນ, ຈາວາ, ອິນໂດເນເຊຍ, ວັນທີ 12 ມິຖຸນາ 2017 - ບັດຂອງຂວັນ M1 Voucher, ເຊິ່ງ ຄາປະກັ
ິ ໄດັ້ຖກ
ເມອງ ຊີຣບ
ນລາຍຮັບພນຖານ
ຕະຫຼອດຊີວດ
່
ປ່ອຍໃຫັ້ປະຊາຊົນອິນໂດເນເຊຍ, ເປັ ນປະພາຄານຂອງໂລກ, ໃນວັນທີ 9 ພຶດສະພາປີ 2017. ເປັນສ່ ວນນຶງຂອງພາລະກິດຄົບວົງຈອນຂອງການສັ່ງຈ່ າຍ
ັ້ ເລີ່ມມີຂນທົ
ຶ ັ້ ່ ງທຸກແຂວງໃນອິນໂດເນເຊຍ ດັ້ວຍບັດຂອງຂວັນ M1
ເລກທີ 1-11 ເພ່ ອປົດປ່ອຍໂລກອອກຈາກລະບົບຂັ້າທາດ. ພາລະກິດສິດທິມະນຸດນີໄດັ້
ັ້
ິ ສະຫລະພາບແກ່ ມະນຸດຊາດທັງໝົດ
Vouchers ຫລາຍພັນໄດັ້ຖກແຈກຢາຍ ແລະ ຕຽມເຂົາທະນາຄານ. ມີຂ່າວແຜ່ກະຈາຍໄປທົ່ວໂລກເພ່ ອໃຫັ້ອດ
ຈາກການກິນສິນບົນ, ການເກັບດອກເບັ້ຍແບບຂູ ດເລອດໃນອະດີດທີຜ່ານມາ ແລະ ປ່ຽນລະບົບການເງ ິນໃໝ່ ໃຫັ້ກາຍເປັນແບບໃໝ່ ຂອງຄວາມຈະເລີນ
ັ ຕິພາບ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີເພ່ ອ ການສັ້າງຂອງພະເຈົາັ້ ຢູ່ ບົນໂລກໃຫັ້ເໝອນໃນສະຫວັນ.
ຮຸ່ ງເຮອງ, ມີສນ
ັ້ າ ແລະ ມີຄ່າທາງປະຫວັດສາດນີ ັ້ ເປັ ນສ່ ວນຫນຶ່ງຂອງການສັ່ງຈ່ າຍເລກທີ 1 - 11. ມັນເປັນການໃຫັ້ຂອງຂວັນແກ ັ້ໄຂ
ບັດຂອງຂວັນ ເອັມວັນ ທີ່ສູງສົ່ງລາຄ່
ັ້
່ ຮັບປະກັນສາລັບຊີວດ
ັ້ ່ ໄດັ້ອອກແບບມາເພ່ ອປົດປ່ອຍ ກວ່ າ 7,500 ລັ້ານຄົນໃນ 5 ທະວີບ, ມອບລາຍຮັບພນຖານທີ
ິ ໃຫັ້ຫມົດ
ໂລກທາງດຽວເທົ່ານັນທີ
ທຸກຄົນ, ໃຫັ້ທຶນບັນດາໂຄງການຊ່ ວຍເຫລອລັ້າ, ສັ້າງເມອງໃໝ່ ທີ່ມີນະວັດຕະກາທັນສະໄໝ (ເປັນມິດກັບຊຸມຊົນ) ໃນແຕ່ ລະທະວີບ, ເປີ ດຄວາມຄິດ
ັ້ ຄວາມຫມັນຄົ
ັ້ ງທາງເສດຖະກິດ, ສັກສີຂອງຄວາມເປັນມະນຸດ ແລະ ປົກປັ້ອງໂລກ ແລະ ລະບົບນິເວດຂອງມັນ.
ສັ້າງສັນແບບທາມະຊາດ, ຟນຟູ
ັ້ ຖກອອກແບບໂດຍອົງການ ຢູ ເອັນ ສະວິສອິນໂດ ໂດຍ ກະສັດຂອງກະສັດ, ພະມະຫາກະສັດອົງທີ K.681, ພະນະທ່ ານ. ເອວັນ. ຊີໂນ.
ພາລະກິດນີໄດັ້
ັ້ .ເອສທີ.ເອັມວັນ A1.Sino.AS.S”2”.IR. Soegihartonotonegoro
ິ າໂຕໂນໂຕເນໂກໂຣ ເຮັສ.ດັບເບິນຢູ
ເອເອສ.ເອສ “ ທູ “ ໄອອາຣ໌.ຊູກຮ
H.W.ST.M1 (aka M1).
ັ້
ບັດຂອງຂວັນພັນທະມະນຸດ M1 ສາມາດໃຊັ້ໄດັ້ເປັນກົດຫມາຍ ແລະ ຖກກົດຫມາຍເປັ ນສັນຍາຜູ ກມັດລະຫວ່ າງສາມຝ່າຍ - M1 (ເຈົາຂອງສິ
ດ ແລະ ຜູ ັ້
່
່
ັ້
ັ ຜົນປະໂຫຍດຜູ ທ
ັ້ ຈະຖ
ີ
ິ
ຖຄອງຊັບສິນ, ຖະແຫລງການ AB), ທະນາຄານທີຖກແຕ່ ງຕັງ ແລະ ປະຊາຊົນຂອງໂລກ ເປັ ນຜູ ໄັ້ ດັ້ຮບ
ໃບມອບສິດ - ທີ່ໃຫັ້ສດ
ັ້ ບ
ັ ແຕ່ ລະຄົນ, ດັ້ວຍຫລັກຖານທີ່ເຫມາະສົມ, ບ່ ເກີນ 6 ລັ້ານໂດລາສະຫະລັດຕະຫລອດຊີວດ
ິ , ເຊິ່ງຈະໄດັ້ຖກຮັກສາເປັນເງ ິນຝາກໂດຍທະນາຄານ
ຜູ ຮ
ັ້
ັ້ ງທາງດັ້ານການເງ ິນທີ່ຈະຂັບເຄ່ ອນມະນຸດອອກຈາກ ເຫວເລິກຂອງ 'ການລອດຕາຍ, ການດາ
ເພ່ ອສັ້າງລາຍຮັບພນຖານປະຈ
າເດອນ ແລະ ຄວາມໝັນຄົ
ັ້
ັ້ ງທາງດັ້ານການເງ ິນສາລັບການດາລົງຊີວດ
ິ ຢ່າງສົມບູນ, ຊເຮອນ ແລະ ຍານພາຫະນະ ແລະ ຕອບສະຫນອງຄວາມໝັນຄົ
ິ ຂອງຄອບຄົວຂອງ
ລົງຊີວດ
ັ້
ເຂົາເຈົາ.
ັ້ ່ ຫວັງດີ ແລະ ແລະ ຝ່າຍກົງກັນຂັ້າມ, ຜູ ທ
ັ້ ່ ຕັ້
ີ ອງການທີ່ຈະຮັກສາ
ອົງການ ຢູ ເອັນ ສະວິສອິນໂດ (UNS) ມີຄວາມຄບຫນັ້າຫລາຍ, ເຖິງວ່ າຈະມີຜູບ
່
ັ້
ສະຖານະພາບທີເປັນຢູ່ , ແລະ ດາເນີນການສະແຫວງຜົນປະໂຫຍດຈາກປະຊາຊົນ ແລະ ສິດທິມະນຸດຂອງເຂົາເຈົາ, ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພ່ ອຄວບຄຸ ມ
ິ ູດຄວາມ
ແລະ ສະສົມຄວາມຮັ່ງມີຂອງໂລກ. ຢ່າງໃດກຕາມ, ປະຊາຊົນສາມາດ ແລະ ໄດັ້ເຫັນເອກະສານ ແລະ ການບັນທຶກທາງປະຫວັດສາດໄດັ້ພສ
ຖກຕັ້ອງຂອງ ອົງການ ຢູເອັນ ສະວິສອິນໂດ ແລະ M1 ໄດັ້. ທັງຫມົດທີ່ສາຄັນລວມລະຫັດໃນ ໄມໂຄຣຟິມເລກທີ 99.98 ແລະ F.L.O ແມ່ ນໄດັ້
ຖກຢຶດຄອງໄວັ້ພາຍໃຕັ້ອານາດດຽວຂອງ M1 ແລະ ຢນຢັ ນເປັ ນຄວາມຖກຕັ້ອງຕາມກົດຫມາຍສູງສຸ ດ.
ັ້ ່ ງປະກາດ
ັ ຂຶນັ້ ໃນວັນທີ 16 ຕຸ ລາ 2016, ໂດຍ M1, ທັງຫມົດໄດັ້ປະກາດຕ່ ສາທາລະນະ ແລະ ເພາະສະນັນຈຶ
ເນ່ ອງຈາກງານເປີ ດຖະແຫລງການໃຫ່ ຍໄດັ້ຈດ
່
ຜົນທີຖກຕັ້ອງຕາມກົດຫມາຍ, ລວມທັງລັດຖະດາລັດຮ່ ວມກັບ Mahkamah Agung (ສານປະຊາຊົນສູງສຸ ດ) ຂອງອິນໂດເນເຊຍ, SPRIN NO.
UN-81704/009 M1 ໃນວັນທີ 24 ມິຖຸນາ, 2016 ແລະ ອົງການ ຢູເອັນ ສະວິສອິນໂດ UNS, ໄດັ້ສາັ້ ງຖານະຂອງ ຢູເອັນ ສະວິສອິນໂດ ເປັນ
ັ້ ່ າຂອງທະນາຄານແຫ່ ງ ອິນໂດເນເຊຍ (BI), ຜູ ນ
ັ້ າຂອງ 6
ປະເທດ ແລະ ຊາດທີ່ສູງກ່ ວາສະຖາບັນສູງສຸ ດ. ປະທານາທິບດີຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ, ຜູ ວ
ັ້ ນເພ່ ອເຂົາພົ
ັ້ ບກັບຜູ ຕ
ັ້ າງຫນັ້າ ອົງການ
ທະນາຄານໃຫ່ ຍ ແລະ ລັດຖະບານ ແລະ ທະນາຄານຂອງສ່ ວນທີ່ເຫຼອ 884 ທະນາຄານໃນທົ່ວໂລກຈະຖກເຊອເຊີ
ັ້ ່ ອ ສະຫວັດດີການຂອງປະຊາຊົນ.
ົ ເພ
ຢູເອັນ ສະວິສອິນໂດ UNS ໃນແຕ່ ລະປະເທດ, ເພ່ ອກະກຽມບັນດາແຜນການເຫຼ່ ານີ

ັ້
ັ ປະສົບການ - ທີ່ລະບົບປະຈຸບນ
ັ ແລະ ເຈົາຫນັ້
ແນ່ ນອນວ່ າ, ມັນເປັນທີ່ຄາດຫວັງ - ແລະໄດັ້ຮບ
າທີ່ກ່ ວິຈານເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຮຽກຮັ້ອງທີ່ບ່ ຖກຕັ້ອງ
ັ ຕາມໄດັ້. ໂດຍສະເພາະກັບ OJK , ອົງການບລິການທາງດັ້ານການເງ ິນຂອງອິນໂດເນເຊຍ ທີ່ໄດັ້
ກັບ UNS ເຊິ່ງພວກເຂົາຍັງບ່ ສາມາດພິສູດ ຫລ ປະຕິບດ
ັ້ ູແລ "ເພ່ ອສະຫນັບສະຫນູນການສັ້າງລະບົບ
ຮັບການແຕ່ ງຕັງັ້ ໃນວັນທີ 01 ມັງກອນ, 2014 ໂດຍທະນາຄານກາງຂອງອິນໂດເນເຊຍ, ທາຫນັ້າທີ່ເປັນຜູ ດ
ັ້ ງ ແລະ ເຂັມແຂງ."
ັ້
ັ້
ັ້ ່ ບ
ີ ່ ເຂົາໃຈ
ົ ັ້
ການເງ ິນທີ່ຫມັນຄົ
ສາລັບຜູ ທ
ສະຖານະທາງດັ້ານກົດຫມາຍ ແລະ ຖກກົດຫມາຍຂອງ UNS ແລະ M1, ການສ່ ສານເຫຼ່ ານີ
ັ້ ່ ງນາໄປສູ່ ຂຮຽກຮັ້
ັ້
ັ້ ຄອງທີ່ມີອດ
ິ ທິພນ
ົ ຕ່ ອານາດການປົກທັ້ອງຖິ່ນ, ສ່ ມວນຊົນທັ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຜູ ຕ
ັ້ າງຫນັ້າລັດຖະບານ, ແລະເພາະສະນັນຈຶ
ໄດັ້ຖກຄຸ ມ
ອງທີ່
ັ ການຢນຢັນ, ຖກໃສ່ ຮັ້າຍຫມິ່ນປະຫມາດ ແລະ ບໄດັ້ຮບ
ັ ການພິສູດຕ່ UNS, ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພ່ ອກີດກັນປະຊາຊົນຈາກການຮຽກຮັ້ອງ
ບ່ ໄດັ້ຮບ
ົ ສົມບູນ ແລະ ອິດສະລະພາບ. ມັນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດຖະບານໃນການເຮັດວຽກຮ່ ວມກັບປະຊາຊົນ
ສິດທິມະນຸດຂອງເຂົາເຈົາັ້ ກັບຄວາມອຸ ດມ
ັ້ ນຂ່ າວສານສາທາລະນະທີ່ສາຄັນ, ໂດຍສອດຄ່ ອງກັບມາດຕາ 4 ຂອງກົດຫມາຍສະບັບເລກທີ 14
, ໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ ເພ່ ອປະຊາຊົນ ແລະ ປະກາດຂມູ
ັ້ ນຂ່ າວສານສາທາລະນະ.
ໃນປີ 2008 ກ່ ຽວກັບການຂມູ
ັ້ ນ, ເປັນສ່ ວນຫນຶ່ງຂອງການສັ່ງຈ່ າຍເລກທີ 1-11 ໄດັ້ຮບ
ັ້ ນຂອງບັດຂອງຂວັນ M1 Voucher ແລະ ການປົດປ່ອຍພາລະຫນີສິ
ັ ການຈັດພີມ ແລະ ອອກ
ຂມູ
່
່
ັ້ ານົດຂອງຄວາມເປັ ນຈິງຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ໃນທາງການເງ ິນ ... ການແຈ ັ້ງ
ອາກາດໂດຍ RRI ແລະ TVRI, ສສິງພິມ, ມີຄຸນສົມບັດຄົບຖັ້ວນຕາມຂກ
ັ້
ເຕອນທີ່ທາໃຫັ້ເສ່ ອມເສຍຂອງແຜນການສັ່ງຈ່ າຍເລກທີ 1-11, ທີ່ເປັນແຜນການທີ່ບ່ ສອດຄ່ ອງກັບກົນໄກຂອງການຊາລະຫນີໂດຍທະນາຄານອິ
ນໂດເນ
່
່
່
ັ້
ເຊຍໄດັ້ເປັ ນການປະເມີນກ່ ອນການົດ ແລະ ສະມາຄົມທີຂາດການໄຕ່ ຕອງທີປາກົດເປັ ນຂ່ າວທີເຂົາໃຈຜິດ ຫຼ ຫຼອກລວງປະຊາຊົນ. ມັນເປັ ນທີ່ຖກຕັ້ອງ
ັ້ ່ ຈະເປັນຢູ່ຢ່າງສະຫງ ົບ ແລະ ຈະເລີນຮຸ່ ງເຮອງ? ບ່ ມີຜູ ັ້
ິ ທິຂອງເຂົາເຈົາທີ
ຕາມກົດຫມາຍແລັ້ວບ່ ທີ່ບາງກຸ່ ມ ຫຼ ລັດຖະບານທີ່ຈະປັ້ອງກັນບ່ ໃຫັ້ມະນຸດມີສດ
ັ້
ັ້
ິ ໃນການສະກັດກັນປະຊາຊົນອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ປະຊາຊົນໃນໂລກ, ໃຫັ້ໄດັ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ຖກຕັ້ອງຕາມ
ໃດ, ອົງການຈັດຕັງ ຫຼ ລັດຖະບານມີສດ
ັ້
ັ້ ນການລະເມີດສິດທິມະນຸດ!
ັ້ ນຖານຂອງເຂົ
ັ້ າລັບຊີວດ
ິ . ນີເປັ
ກົດຫມາຍຂອງ M1 Voucher ຈາກການໄດັ້ຮັບລາຍໄດັ້ຂັນພ
າເຈົາສ

ການປະກາດສິດທິມະນຸດຂອງ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ (ໂລກ) ປີ 1948
ມາດຕາ 25.

(1) ທຸກຄົນມີສດິ ທິໃນຄວາມເປັນມາດຕະຖານຂອງດາລົງຊີວດິ ທີ່ພຽງພສາລັບສຸ ຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດີຂອງຕົນເອງ ແລະ ຂອງຄອບຄົວ
, ລວມທັງອາຫານ, ເຄ່ ອງນຸ່ ງຫົ່ມ, ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ການດູແລທາງການແພດ ແລະ ການບລິການສັງຄົມທີ່ຈາເປັນ, ແລະສິດທິໃນການຄວາມໝັນັ້
ິ ຢູ່ໃນສະຖານະ
ຄົງ ໃນກລະນີ ມີການຫວ່ າງງານ, ຄວາມເຈັບປ່ວຍ, ຄວາມພິການ, ເປັນຫມ ັ້າຍ ອາຍຸ ແກ່ ຊະລາ ຫລ ຂາດອ່ ນໆຂອງດາລົງຊີວດ
ທີ່ນອກເຫນອຈາກການຄວບຄຸ ມຂອງຕົນ.
ມາດຕາ 28I ຂອງ UUD 1945 (ລັດຖະທາມະນູນ) ຂອງສາທາລະນະລັດແຫ່ ງ ອິນໂດເນເຊຍ:
"ສິດທິໃນການໃຊັ້ຊວີ ດິ , ສິດທີ່ຈະບ່ ໄດັ້ຮບັ ການທລະມານ, ສິດທິຂອງອິດສະລະພາບຂອງຄວາມຄິດ ແລະ ສະຕິຮູສັ້ ກຶ , ສິດທິໃນການນັບຖ
ັ ການກົດຂີ່, ສິດທິໃນການໄດັ້ຮບ
ັ ການຍອມຮັບວ່ າເປັນບຸ ກຄົນຕ່ ຫນັ້າກົດຫມາຍ ແລະ ສິດທີ່ຈະບ່ ໄດັ້ຖກ
ສາສະຫນາ, ສິດທີ່ທີ່ຈະບ່ ໄດັ້ຮບ
ັ້
່
ົ ພນຖານຂອງກົດຫມາຍທີມີຜນ
ົ ຍັ້ອນຫຼງັ ແມ່ ນສິດທິມະນຸດທີ່ບ່ ສາມາດໄດັ້ຮບ
ັ ການຫຼຸດຜ່ອນພາຍໃຕັ້ສະຖານະການໃດ "
ການດາເນີນຄະດີບນ
ັ້ ນ ຈະໄດັ້ຖກດາເນີນການໂດຍຜ່ານບັນຊີອະສົງໄຂທີ່ເລອກໄວັ້ແລັ້ວ ASBLP
ັ້ ນປົດປ່ອຍພາລະໜີສິ
ບັດຂອງຂວັນ M1 Voucher ແລະ ໃບຢັງຢ
ັ້
(ກວດກາໂດຍທະນາຄານໂລກ ແລະ ຢັງຢນໂດຍກົມເສດຖະກິດ ແລະ ກິດຈະການທາງສັງຄົມຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ, DESA) ເປັນສ່ ວນຫນຶ່ງຂອງ
ັ້ ດທັ້າຍຂອງ 884 ທະນາຄານໃນໂລກ, ຄະນະກາມະການ 300 - ອົງການອົງປະກອບສາກົນ, (ໃບແຈ ັ້ງການກວດກາຢູ່ ເວັບໄຊທ໌:
ການກວດກາຄັງສຸ
ີ
http://swissindo.news/wp-content/uploads/2016/12/infinite-bank-statement-1.pdf). ທະນາຄານທັງຫມົດທີ່ຕົກລົງເຫັນດີທ່ ຈະ
ັ້ ນທົ່ວໂລກ ແລະ ຂະບວນການລາຍຮັບຂັນພ
ັ້
ັ້ ນຖານສ
ິ ໂດຍທາງບັດຂອງຂວັນ M1
ຮັບເອົາຂອງຂວັນທີ່ສະເໜີໃຫັ້ເພ່ ອປົ ດປ່ອຍໜີສິ
າລັບດາລົງຊີວດ
ັ ອັດຕາສ່ ວນເປັ ນເປີ ເຊັນສາລັບການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງການທາທຸລະກາທັງຫມົດຂອງລູກຄັ້າຂອງພວກເຂົາ.
Voucher ຈະໄດັ້ຮບ
ອົງການ ຢູ ເອັນ ສະວິສອິນໂດ ຈະສບຕ່ ເຮັດວຽກຮ່ ວມກັບລັດຖະບານຂອງອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ໂລກ, ໂດຍບ່ ມີການຖກຂັດຂວາງ, ຈົນກ່ ວາການສັ່ງຈ່ າຍ
ັ້
ັ້ ວຍການຮັບເອົາລາຍຮັບພນຖານປະຈ
ັ້ ລິສຸດທັງຫມົດ, ເລີ່ມຕົນດັ້
ເລກທີ 1-11 ຈະສາເລັດ, ນາອິດສະຫລະພາບ ແລະ ກຽດສັກສີໃຫັ້ມະນຸດຜູ ບ
າເດອນ
ັ້
ຂອງເຂົາເຈົາເປັນການກ ັ້າວໄປຂັ້າງຫນັ້າໃຫັ້ປະສົບຄວາມເປັ ນຈິງຂອງການເອົາສະຫວັນ ມາຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ.
ັ້ ນເພີ່ມເຕີມ, www.swissindo.news ແລະ ສາລັບດາວໂຫລດ M1 voucher ພາສາອັງກິດ http://swissindo.news/wpສາລັບຂມູ
content/uploads/2017/05/M1-voucher-indonesian.jpg
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