
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 ساتو سباݢاي دأڠݢڤ يڠ لبيه اتاو نءڤرکاتا دوا رڠکاين اتاو ݢابوڠن مروڤاکن مجموع کات
 ديوان قاموس) .ل.ل.د هيتم، ڤاڤن بوميڤوترا، سڤرتي ڤڠرتين ساتو يءممڤوڽا دان اونيت

 .(کأمڤت ايديس ي
 
 
 

 مڠوبه تنڤا جاوي  دالم جوݢ دجارقکن هندقله رومي دالم نڽءايجا دجارقکن يڠ مجموع کات
 :چونتوهڽ. داسرڽ  کات

 
بهارو  جاوي  نءيجاا بنتوق داسر کات مجموع  
acap kali کالي & کالي چڤ ا  چڤا  

dahulu kala دهولو کاال دهولو & کاال 
hari bulan  بولن&  هاري بولن هاري    
jalan raya راي جالن جالن &   راي  

kapal terbang تربڠ & کاڤل تربڠ ڤلاک   
sapu tangan ساڤو تاڠن تاڠن& ساڤو 
terima kasih كاسيه&  تريما كاسيها تريم   

 
 : چاتتن
 سڤرتي دجارقکن تتڤ نڽءايجا اخيرن، اتاو اولن ايمبوهن منريما ترسبوت مجموع کات جک

 منريما وتترسب مجموع کات جک سباليقڽ،. سرڤن داي دان اليه دأمبيل ،ادوق  برچمڤور 
 دان کناواتکواسقد ،مبيالليهنڤڠ ،مڤورادوقکنمنچ سڤرتي دراڤتکن نڽءايجا مک اڤيتن،
 .ڠکتکنابرباڤا
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 ترڤيسه دأيجا يڠ مجموع کات
 

 ڤڠنلن
 

 ترڤيسه دأيجا يڠ مجموع کات باݢي بهارو  جاوي  نءيجاا
 



 
 
 

 نڽءايجا دڠن ترايکت تيدق جاوي  دالم مجموع کات ناءايج ،بازع ماليو ناءايج دفتر دالم
 :چونتوهڽ. داسرڽ  کات ڤون ماهو  رومي دالم

 

بازع جاوي  ناءايج بنتوق داسر کات مجموع  
achap-kali کالي & چڤکالي ا  چڤا  

dahulu kala دهولو کاال دهولو & کاال 
haribulan  بولن&  هاري  هاريبولن 
jalan raya جالنراي جالن &   راي 

kapal tĕrbang تربڠ & کاڤل ڤلتربڠک   
sapu tangan ساڤو تاڠن تاڠن& ساڤو 
tĕrimakaseh كاسيه&  تريما (ما) كاسيهتريم   

 
 
 
 

 دالم اد هاڽ ترڤيسه دأيجا يڠ مجموع کات ،(2021) ويلکينسون  ماليو-جاوي  قاموس دالم
 :چونتوهڽ. سهاج رومي ناءايج

 

  ويلکينسون  جاوي  ناءايج بنتوق داسر کات مجموع
achap & kali کالي &       چڤا

dahulu/dĕhulu kala دهولو & کال 
hari bulan  بولن&  هاري  
jalan raya جالن &   راي 

kapal tĕrbang تربڠ & کاڤل/ڤلک  
sapu tangan تاڠن & ساڤو 

tĕrima kaseh/kasih کاسه&  تريم  
 
 
 
 

 منريما اتاو نڽءايجا منتڤ سودە يڠ کات کچوالي ترڤيسه سچارا دأيجا مجموع کات نڽقاکب
 .اڤيتن ايمبوهن

ترڤيسه دأيجا يڠ مجموع کات باݢي بازع جاوي  ناءايج  

ترڤيسه دأيجا يڠ مجموع کات باݢي ويلکينسون  جاوي  ناءايج  

 کسيمڤولن
 


