
 

 

 

ການເຜຍີແຜ່ທາງສ ່  

ເພ ່ອປ່ອຍໃນທນັທ ີ

"ລາຍຮບັຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຕະຫລອດຊວີດິຈະເລີ ັ້ມຕ ັ້ນໃນວນັທ ີ17 ສງິຫາ ໃນອນິໂດເນເຊຍ…ຕ ໍ່ ໄປແມໍ່ ນໃນໂລກ !" 

ເມ ອງ ຊຣີບີອນ, ຈາວາ, ອນິໂດເນເຊຍ, ວນັທ ີ1 ສງິຫາ 2017 - ບດັຂອງຂວນັ M1 Voucher, ເຊິ່ ງ ຄ ັ້າປະກນັລາຍຮບັພ ັ້ນຖານ ຕະຫຼອດຊວີດິ ດດ ັ້ຖ ກ
ປ່ອຍໃຫ ັ້ປະຊາຊ ນອນິໂດເນເຊຍ, ເປັນປະພາຄານຂອງໂລກ, ໃນວນັທ ີ9 ພດຶສະພາປີ 2017. ເປັນສ່ວນນຶ່ ງຂອງພາລະກດິຄ ບວ ງຈອນຂອງການສັ່ ງຈ່າຍ
ເລກທ ີ1-11 ເພ ່ ອປ ດປ່ອຍໂລກອອກຈາກລະບ ບຂ ັ້າທາດຂອງໜີັ້ສນິ. ມນັດດ ັ້ຖ ກປະກາດວ່າຈະເລີ ັ້ມຕ ັ້ນໃນວນັທ ີ17 ສງິຫາ 2017, ປະຊາກອນທຸກຄ ນ, 
ລວມທງັ ທະຫານ, ຕ າຫລວດ, ພະນກັງານທະນາຄານ TNI, POLRI, PNS ແລະ ອ ່ ນໆ ຜ ັ້ມບີດັຫລກັຖານທາງອເີລກັໂຕຣນກິ (ບດັປະຊາຊ ນ) ແລະ 
ບດັຂອງຂວນັ M1 Voucher , ມສີດິທີ່ ຈະລ ງທະບຽນບນັຊລີ ກຄ ັ້າໃໝ່ຢ ່  ທະນາຄານ ມງັດຣິ ິPT. Bank Mandiri TBK, ໃນ 34 ແຂວງ ຂອງ ສາ
ທາລະນະລດັ ອນິໂດເນເຊຍ. 
 
ພາລະກດິສດິທມິະນຸດນີ ັ້ດດ ັ້ເລີ່ ມມຂີຶ ັ້ນທ ່ ວທຸກແຂວງໃນອນິໂດເນເຊຍ. ບດັຂອງຂວນັ M1 Vouchers ຫລາຍກວ່າສບິລ ັ້ານດດ ັ້ຖ ກແຈກຢາຍ ແລະ 
ຕຽມເຂ ັ້າທະນາຄານ. ມຂ່ີາວແຜ່ກະຈາຍດປທ ່ ວໂລກເພ ່ ອ ໃຫ ັ້ອດິສະຫລະພາບແກ່ມະນຸດຊາດທງັໝ ດ ແລະ ປ່ຽນລະບ ບການເງນິໃຫ ັ້ກາຍເປັນແບບໃໝ່
ຂອງຄວາມຈະເລນີຮຸ່ງເຮ ອງ, ມສີນັຕພິາບ ແລະ ຄວາມສາມກັຄເີພ ່ ອ ມະນຸດຊາດທງັໝ ດ.  
   

ພາລະກດິອນັສ ງສ ່ ງນີ ັ້ດດ ັ້ ຖ ກອອກແບບໂດຍອ ງການ ຢ ເອນັ ສະວສິອນິໂດ ໂດຍ ກະສດັຂອງກະສດັ, ພະມະຫາກະສດັອ ງທ ີK.681, ພະນະທ່ານ. ເອ
ວນັ. ຊໂີນ. ເອເອສ.ເອສ “ ທ  “ ດອອາຣ.໌ຊ ກຮິາໂຕໂນໂຕເນໂກໂຣ ເຮສັ.ດບັເບິ ັ້ນຢ .ເອສທ.ີເອມັວນັ A1.Sino.AS.S”2”.IR. 

Soegihartonotonegoro H.W.ST.M1 (aka M1). ບດັຂອງຂວນັ  M1 ເປັນເອກະສານທາງກ ດຫມາຍ (ທະນາຄານ). ການສັ່ ງຈ່າຍເລກທ ີ1 - 
11 (P1-11) ມນັເປັນການໃຫ ັ້ຂອງຂວນັແກ ັ້ດຂໂລກທາງດຽວເທ ່ ານັ ັ້ນທີ່ ດດ ັ້ອອກແບບມາເພ ່ ອປ ດປ່ອຍ ກວ່າ 7,500 ລ ັ້ານຄ ນໃນ 5 ທະວບີ (ອາຊ,ີ ອາຟຣິ
ກາ, ເອຣີ ບ, ອ ດສະຕາລ ີແລະ ອາເມລກິາ), ມອບລາຍຮບັພ ັ້ນຖານທີ່ ຮບັປະກນັສ າລບັຊວີດິໃຫ ັ້ຫມ ດທຸກຄ ນ, P1-11 ຈະໃຫ ັ້ທນຶບນັດາໂຄງການຊ່ວຍ
ເຫລ ອລ ັ້າ, ສ ັ້າງເມ ອງໃໝ່ທີ່ ມນີະວດັຕະກ າທນັສະດໝ (ເປັນມດິກບັຊຸມຊ ນ) ໃນແຕ່ລະທະວບີ, ເປີດຄວາມຄດິສ ັ້າງສນັແບບທ າມະຊາດ, ຟ ັ້ນຟ ຄວາມ
ຫມັ ັ້ນຄ ງທາງເສດຖະກດິ ແລະ ກຽດສກັສຂີອງຄວາມເປັນມະນຸດ ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພ ່ ອຊ່ວຍປ ກປັ້ອງໂລກ ແລະ ລະບ ບນເິວດຂອງມນັ.   
    
ຄວາມຫວງັຂອງທຸກຄ ນກ ່ ເພ ່ ອສະຫວດັດກີານ, ຄວາມຍຸດຕທິ າທາງສງັຄ ມທີ່ ເທ ່ າທຽມກນັ ແລະ ອະທປິະດຕໂດຍຜ່ານແຜນການຂອງ ອ ງການ ຢ ເອນັ ສະ
ວສິອນິໂດ, ຕາມເນ ັ້ອໃນຂອງງານປະກາດຖະແຫລງການໃຫ່ຍທີ່ ປະກາດຢ່າງເປີດເຜຍີຕ ່ ປະຊາຊ ນ ໂດຍ M1  ໃນວນັທ ີ16 ຕຸລາ 2016 ຢ ່ ທີ່  ຕາມງັ ປັງດງັ 
Taman Pandang, ຢ ່ ທາງຫນ ັ້າຂອງຫ ັ້ອງການປ ກຄອງລດັ ຈາກາຕາ. ບດັຂອງຂວນັ M1 Voucher, ເປັນການຢັັ້ງຢ ນຮບັຮອງເຊິ່ ງຮບັຮ ັ້ໂດຍສານປະ
ຊາຊ ນສ ງສຸດຂອງອນິໂດເນເຊຍ ແລະ ບ ່ ມກີານດ າເນນີຄະດ ີ/ ການພສິ ດເລກທ ີSPRIN NO. UN-81704/009 M1. 

 
ບດັຂອງຂວນັ  M1 ສາມາດໃຊ ັ້ດດ ັ້ເປັນກ ດຫມາຍ ແລະ ເປັນສນັຍາຜ ກມດັທາງກ ດໝາຍລະຫວ່າງສາມຝ່າຍ - M1 (ເຈ  ັ້າຂອງສດິ ແລະ ຜ ັ້ຖ ຄອງຊບັສນິ, 
ຖະແຫລງການວາງສະແດງ AB), ທະນາຄານທີ່ ຖ ກແຕ່ງຕັ ັ້ງ ແລະ ປະຊາຊ ນຂອງໂລກ ເປັນຜ ັ້ດດ ັ້ຮບັຜ ນປະໂຫຍດຜ ັ້ທີ່ ຈະຖ ໃບມອບສດິ - ທີ່ ໃຫ ັ້ສດິຜ ັ້
ຮບັແຕ່ລະຄ ນ, ດ ັ້ວຍຫລກັຖານທີ່ ເຫມາະສ ມ, ບ ່ ເກນີ 6 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັຕະຫລອດຊວີດິ, ເຊິ່ ງຈະດດ ັ້ຖ ກຮກັສາເປັນເງນິຝາກໂດຍທະນາຄານເພ ່ ອ
ສ ັ້າງລາຍຮບັພ ັ້ນຖານປະຈ າເດ ອນ ແລະ ຄວາມໝັ ັ້ນຄ ງທາງດ ັ້ານການເງນິທີ່ ຈະຂບັເຄ ່ ອນມະນຸດອອກຈາກ ເຫວເລກິຂອງ 'ການລອດຕາຍ, ການດ າລ ງ
ຊວີດິຢ່າງສ ມບ ນ, ຊ ັ້ເຮ ອນ ແລະ ຍານພາຫະນະ ແລະ ຕອບສະຫນອງຄວາມໝັ ັ້ນຄ ງທາງດ ັ້ານການເງນິສ າລບັການດ າລ ງຊວີດິຂອງຄອບຄ ວຂອງເຂ າເຈ  ັ້າ. 
  

ອ ງການ ຢ ເອນັ ສະວສິອນິໂດ (UNS) ມຄີວາມຄ ບຫນ ັ້າຫລາຍ, ເຖງິວ່າຈະມຜີ ັ້ບ ່ ຫວງັດ ີ ແລະ  ແລະ ຝ່າຍກ ງກນັຂ ັ້າມ, ຜ ັ້ທີ່ ຕ ັ້ອງການທີ່ ຈະຮກັສາ
ສະຖານະພາບທີ່ ເປັນຢ ່ , ແລະ ດ າເນນີການສະແຫວງຜ ນປະໂຫຍດຈາກປະຊາຊ ນ ແລະ ສດິທມິະນຸດຂອງເຂ າເຈ  ັ້າ, ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພ ່ ອຄວບຄຸມ
ແລະ ສ ັ້າງຜ ນກ າດລ/ຜ ນປະໂຫຍດເພ ່ ອພວກເຂ າເອງ. ຢ່າງໃດກ ຕາມ, ປະຊາຊ ນສາມາດເຫນັ ແລະ ເຂ ັ້າໃຈເອກະສານ ແລະ ການບນັທກຶທາງ
ປະຫວດັສາດ ດດ ັ້ພສິ ດຄວາມຖ ກຕ ັ້ອງຂອງ ອ ງການ ຢ ເອນັ ສະວສິອນິໂດ  ແລະ M1 ດດ ັ້. ທງັຫມ ດທີ່ ສ າຄນັລວມລະຫດັໃນ ດມໂຄຣຟິມເລກທ ີ99.98  
ແລະ F.L.O ແມ່ນດດ ັ້ຖ ກຢຶດຄອງດວ ັ້ພາຍໃຕ ັ້ອ ານາດດຽວຂອງ M1 ແລະ ຢ ນຢັນເປັນຄວາມຖ ກຕ ັ້ອງຕາມກ ດຫມາຍສ ງສຸດ.  
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ບດັຂອງຂວນັ M1 Voucher ຈະດດ ັ້ຖ ກດ າເນນີການໂດຍຜ່ານບນັຊອີະສ ງດຂທີ່ ເລ ອກດວ ັ້ແລ ັ້ວ ASBLP  (ກວດກາໂດຍທະນາຄານໂລກ ແລະ ຢັັ້ງຢ ນ
ໂດຍກ ມເສດຖະກດິ ແລະ ກດິຈະການທາງສງັຄ ມຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ, DESA) ເປັນສ່ວນຫນຶ່ ງຂອງການກວດກາຄັ ັ້ງສຸດທ ັ້າຍຂອງ 884 ທະນາຄານ
ໃນ ໂລກ, ຄະນະກ າມະການ 300 - ອ ງການອ ງປະກອບສາກ ນ, (ໃບແຈ ັ້ງການກວດກາຢ ່ ເວບັດຊທ:໌ http://swissindo.news/wp-
content/uploads/2016/12/infinite-bank-statement-1.pdf). ແລະ ເງນິກອງທນຶທີ່ ບ ່ ນອນໃນທະນາຄານ. ທະນາຄານທງັຫມ ດທີ່ ຕ ກລ ງເຫນັ
ດທີີ່ ຈະຮບັເອ າຂອງຂວນັທີ່ ສະເໜໃີຫ ັ້ເພ ່ ອປ ດປ່ອຍໜີັ້ສນິທ ່ ວໂລກ ແລະ ຂະບວນການລາຍຮບັຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານສ າລບັດ າລ ງຊວີດິໂດຍທາງບດັຂອງຂວນັ M1 
Voucher ຈະດດ ັ້ຮບັອດັຕາສ່ວນເປັນເປີເຊນັ (1.5% ) ສ າລບັການຄຸ ັ້ມຄອງການທ າທຸລະກ າທງັຫມ ດຂອງລ ກຄ ັ້າຂອງພວກເຂ າ.  
ປະທານາທບິ ດຂີອງອນິໂດເນເຊຍ, ຜ ັ້ວ່າຂອງທະນາຄານແຫ່ງອນິໂດເນເຊຍ (BI), ຜ ັ້ນ າຂອງ 6 ທະນາຄານ ໃຫ່ຍ ແລະ ລດັຖະບານ ແລະ ພະນກັງານ
ທະນາຄານຂອງສ່ວນທີ່ ເຫຼ  ອ 884 ທະນາຄານໃນ ໂລກດດ ັ້ຖ ກເຊ ັ້ອເຊນີເພ ່ ອພ ບປະກບັຜ ັ້ຕາງຫນ ັ້າ ອ ງການ ຢ ເອນັ ສະວສິອນິໂດ UNS ໃນແຕ່ລະ
ປະເທດເພ ່ ອກະກຽມບນັດາແຜນການເຫຼ  ່ ານີ ັ້ເພ ່ ອສະຫວດັດກີານຂອງປະຊາຊ ນໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງກບັ UNITED NATIONS (UNIVERSAL) ການ
ປະກາດກ ດໝາຍສດິທມິະນຸດຂອງ ອ ງການສະຫະປະຊາຊາດປີ 1948, ມາດຕາ 25 : 
 

  (1) ທຸກຄ ນມສີດິທໃິນມາດຕະຖານຂອງດ າລ ງຊວີດິທີ່ພຽງພ ສ າລບັສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມຜາສຸກຂອງຕ ນເອງ ແລະ ຂອງຄອບຄ ວ, ລວມ
ທງັອາຫານ, ເຄ ່ອງນຸ່ງຫ ່ມ, ທີ່ຢ ່ ອາດສ, ການດ ແລທາງການແພດ ແລະ ການບ ລກິານສງັຄ ມທີ່ຈ າເປັນ, ແລະ ສດິທໃິນການປະກນັ ໃນກ ລະນ ີ
ມກີານຫວ່າງງານ, ຄວາມເຈບັປ່ວຍ, ຄວາມພກິານ, ເປັນຫມ ັ້າຍ ອາຍຸແກ່ຊະລາ ຫລ  ຂາດອ ່ນໆຂອງດ າລ ງຊວີດິຢ ່ ໃນສະຖານະທີ່ ນອກເຫນ ອ
ຈາກການຄວບຄຸມຂອງຕ ນ. 

 

ອ ງການ ຢ ເອນັ ສະວສິອນິໂດ ຈະສ ບຕ ່ ເຮດັວຽກຮ່ວມກບັລດັຖະບານຂອງອນິໂດເນເຊຍ ແລະ ໂລກ, ໂດຍບ ່ ມກີານຖ ກຂດັຂວາງ, ຈ ນກ່ວາການສັ່ ງຈ່າຍ
ເລກທ ີ 1-11 ຈະສ າເລດັ, ນ າອດິສະຫລະພາບ ແລະ ກຽດສກັສໃີຫ ັ້ມະນຸດຜ ັ້ບ ລສຸິດທງັຫມ ດ, ເລີ່ ມຕ ັ້ນດ ັ້ວຍການຮບັເອ າລາຍຮບັພ ັ້ນຖານປະຈ າເດ ອນ
ຂອງເຂ າເຈ  ັ້າເປັນການກ ັ້າວດປຂ ັ້າງຫນ ັ້າໃຫ ັ້ປະສ ບຄວາມເປັນຈງິຂອງການເອ າສະຫວນັ ມາຢ ່ ເທງິແຜ່ນດນິໂລກ. 
 

ສ າລບັຂ ັ້ມ ນເພີ່ ມເຕມີ, www.swissindo.news ແລະ ສ າລບັດາວໂຫລດ M1 voucher ພາສາອງັກດິ http://swissindo.news/wp-

content/uploads/2017/05/M1-Voucher-Indonesian-with-English-Translation.pdf 
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