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ڤدومن عموم ايجاءن جاوي بهاس ماليو

ڤدومن عموم ايجاءن جاوي بهاس ماليو (ڤ.ع.اي.ج.ب.م ).يڠ دمواتکن دالم بوکو دفتر کات
بهاس ماليو :رومي-سبوتن-جاوي )د.ک.ب.م (.مڠݢوناکن سيستم ايجاءن يڠ براساسکن
قاعده ايجاءن جاوي زعبا (سباݢايمان يڠ ترداڤت دالم بوکو "دفتر ايجاءن ماليو :جاوي-
رومي" ) )1949دان ڤدومن ايجاءن جاوي يڠ دسمڤورناکن )) (1986ڤ.اي.ج.ي.د .(.ترداڤت
ارهن خصوص درڤد کمنترين ڤنديديقن مليسيا يڠ مڠهندقي ڤ.اي.ج.ي.د .اين دݢوناکن دالم
سموا ڤريڠکت ڤنديديقن سڤرتي يڠ دڽاتاکن دالم ڤتيقن سورت ڤکليليڠ اختصاص بيالڠن
 1/1992دباوه:
"...موالءي دري تاريخ اين ( 22جانواري  )1992ڤدومن ايجاءن جاوي يڠ
دسمڤورناکن اوليه ديوان بهاس دان ڤوستاک ڤ.اي.ج.ي.د .ايت هندقله
دݢوناکن دسموا سکوله رنده ،سکوله منڠه ،مکتب ٢ڤرݢوروان ،ددالم بوکو
تيک س دان ڤڤريقساءن يڠ دکنداليکن اوليه ملباݢ ڤڤريقساءن دان مجليس
ڤڤريقساءن مليسيا سرتا دالم سموا سيکتور دان مشارکت دسلوروه نݢارا"...
(کمنترين ڤنديديقن مليسيا)
برداسرکن کترڠن دأتس ،ڤ.ع.اي.ج.ب.م .يڠ دݢوناکن سکارڠ ماسيه برداسرکن
سيستم ايجاءن زعبا  1949واالوڤون تله مڠالمي ببراڤ ڤنمبهباءيقن .ڤنمبهباءيقن يڠ دبوات
اين سالرس دڠن ڤنداڤت زعبا سنديري يڠ مڽاتاکن بهاوا..." ،توليسن جاوي ايتوله يڠ ترلبيه
دهولو برکهندق دأتورکن ايجاءنڽ دان دسوسونکن دي مڠيکوت ترتيب حروفڽ کران
ايجاءنڽ باڽق يڠ ماسيه سيمڤڠ ڤرنڠ."...

ڤد داسرڽ سيستم ايجاءن جاوي زعبا براساسکن کڤد تيݢ ڤرينسيڤ ،ياءيت:
 .iايکونومي
ايجاءن جاوي هندقله مڠݢوناکن سمينيموم موڠکين بيلڠن حروف سڤرتي
ڤرکاتاءن 'جک'' ،کيت'' ،ليم'' ،بيت' دان سباݢايڽ.
 .iiکڤستين
ايجاءن يڠ منيمبولکن کسامرن سبوتن ،هندقله دأوبه سواي ايجاءنڽ سڤرتي
منمبه حروف سقس ي سوڤايا لبيه جلس بوڽيڽ سرتا داڤت مڠورڠکن کسامرنڽ.
 .iiiراماي ڤڠݢونا
ايجاءن يڠ دتريما ڤاکاي هندقله ايجاءن يڠ بياسا دݢوناکن اوليه ڤارا ݢورو دان
ڤنوليس ماليو .جک ساتو ڤرکاتاءن ايت ترداڤت کالءينن ايجاءن دان راماي
ڤڠݢوناڽ سرتا تيدق منيمبولکن سبارڠ کسامرن ،کدوا-دوا ايجاءن ترسبوت بوليه
دتريما ڤاکاي.
برداسرکن ڤرينسيڤ اينيله ڤ.اي.ج.ي.د .دحاصيلکن .سچارا عمومڽ سيستم
ايجاءن دالم ڤ.اي.ج.ي.د .اين بوليه دبهاݢيکن کڤد تيݢ کلومڤوق ،ياءيت:
 .iايجاءن کات ماليو جاتي
 .iiايجاءن کات سرڤن بهاس عرب
 .iiiايجاءن کات سرڤن بهاس ايڠݢريس دان الءين٢
کتيݢا-تيݢ کلومڤوق اين ممڤوڽاءي سيستم ايجاءن يڠ ترسنديري .کات سرڤن يڠ تله سباتي
دڠن سيستم بوڽي بهاس ماليو سڤرتي بهاس سنسکريت ،تاميل دان چينا اکن دأيجا
برداسرکن قاعده ايجاءن کات ماليو جاتي ،ماناکاال بوڽي کات سرڤن يڠ بلوم سباتي دڠن
سبوتن ماليو سڤرتي سستڠه ڤرکاتاءن يڠ مڠݢوناکن اکسارا عرب سڤرتي بهاس ڤرس ي اکن

دأيجا مڠيکوت بوڽي اتاو ايجاءن بهاس سومبر .بݢيتو جوݢ دڠن بهاس ٢ايروڤه دان الءين٢
يڠ بلوم سباتي دڠن سبوتن ماليو اکن دأيجا مڠيکوت قاعده ايجاءن کات سرڤن ايڠݢريس.

