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 1الفوران حاصيل فثلديقكن)  راغ(
  

  :سيستيم فمرينتھن خاص تمفتن د والية سمفادن سالتن دباوه فرلمبائأن تھاي
  ھيدوف بھائي برسام ساتو أوسھا رعية تمفتن بائي منخاري جالن أونتوق دافت 

  
  أوليه
  

ئابوغن بدان فوليتيك /بدان ئابوغن رعية والية سمفادن سالتن  23 
فوست كاجين فرئولقكن دان بربيلغ /فوست فمنتاوسيتواسي سالتن/رعيةتمفتن

اھلي جواتنكواس ديوان /كبودايأن يونيورسيتي سوغكال نكارين كمفوس فطاني 
  الو فجابت كدامين دان كتلوسناينستيتيوت فرافوقك/فمباغون فوليتيك

 
************************************************ 

  
  التر بالكغ كاجين . 1

  فندھولوان  1.1      
تأن يغ برالكو فد فريغكت رعية عوام دكاواسن والية سالتن تھاي، سوات كث

في مريك ترھادف فركمبغن فوليتيك دان سيستيم فمرينتھن، تتامغمبيل برت مريك تيدق 
كدودوقكن ادكدودوقكن ايكونومي يغ منخوكوفي، ادلبيه مغأوتامكن كأمانن دالم مشاركة، 

كبيبسن دالم ايت اد، دسمفيغ دغن رعية دكاواسن ألين دالم نئر دالم مشاركة يغ ستنديغ
  .مريك بودايا دان خارا ھيدوفاوئام يغ سسواي دغن فئاغن دان اوروسن ائام 

أوليه  دھندقتيدق بوليه دنافيكن اياله خارا ھيدوف يغ نامون، سوات حقيقة يغ 
ات سكيراث سموا فيھق تيدق ن اين تيدق موغكين برالكو دعالم ثرعية عموم دالم كاواس

فكتور  منجادي  يغ  فمرينتھن  دان سيستيم  فوليتيك  فركمباغن  لة  مسأ لم  دا فنتيغ  ممندغ 
ين، كستابيلن ھيدوف يغ اتو دغن كات أل.  أساس بائي مالھيركن كدامين يغدإيمفيكن

دكالغن رعية اداله ممفوثأي ھوبوغن يغ )  ماكن، مينوم دان تمفت تيغئل:  يأيت( بھائيا
ماللؤي  كران  فمرينتھن،  دان سيستيم  فوليتيك  فركمبغن  دغن  دفيسھكن  دافت  تيدق 
مالھيركن  ئي  با أساس  فندوروغ  منجادي  اكن  ينله  ا فمرينتھن  دان سيستيم  فوليتيك 

كن أوليه رعية، أوليه يغدمكين،  سبلوم كيت ممبينخغكن حال كماجوان مشاركة يغدإيدم
                                                 

راغ الفوران اين أداله ممفوثأى متالمت فنتيغ يأيت ممفافركن بواه فيكيران أساس دري كاوسن سمفادن يغد كموكاكن دغن بيبس   1
سفاي منخاري كرغكا . ن دان فقسأن مغنأي فمرينتھن تمفتن سكارغ دان ماس دفن سر ت دغن معلومات ألينتنفا أد سبارغ تكن

  .يغ   سسواي دغن والية سمفادن سالتن أوليه ايت راغ اين بوكن راغ يغ ترأخير دائرهبنتوق فمرنتھن 
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مان  لم  ا توجو-د ره  أ مغنأي  مبينجغكن  مستي  كيت  دھولو  ترلبيه  مك   مان سيكتور، 
  .رعية يغ سبنرث كھندقكناھوتي فوليتيك دان فمرينتھن يغ ممفو مث

تھاي والية دنئارا تھاي دأغئف سبائي رعية  تيف -تيف  دودوقنولو فون ف  
، نامون سوات حقيقة يغ تيدق بوليه دنافيكن بھوا )Thai Citizen –ورئانئارا تھاي (

. اليو يغ برائام إسالمبغسا مبرميجوريتي رعية يغ برأدا دوالية سمفادن سالتن تھاي 
أي ايدنتيتي دان ئاي ھيدوف يغ بربيذا دغن فندودوق ميجوريتي نئارا تھاي مريك ممفوث

أي ھوبوغن يغ دان فمرينتھن يغ سوده تنتو ممفوث روقتور فوليتيكست. يغ مغانوت بوذا
داري ي سئل تونتوتن اين دان مثاھوتثفاليغ رافت دغن ئاي ھيدوف سمستيث ممفو م

حقيقة فربيذأن اين، سكيراث اي تيدق ممفو ممنوھي تونتوتن اين دغن جاي، كلق اكن 
  . يغ برفنجغن (Protracted Conflict)برالكو فرسليسھن

رعية     ، ا بھو جلس  يغ  حقيقة  بلوم  واليةسوات  رغ  تھاي سكا واسن سالتن  كا
دتريما، مريك مراسأي بھوا بلوم دافت ادأن برفواس ھاتي دغن ك دان فنخافين يغ 

منريماكعاديلن يغ سفاتوتث، سمأدا دالم مسألة سيستيم فغحاكيمن مأوفون مسألة فوليتيك 
  .دان سوسيو بودايا

جي   كا مكين،  يغد  ليه  و نتوق أ و أ وسھا  أ ئي سوات  ن سبا ا برتوجو له  ا د ا ين  ا ن 
دالم حال  ھادفي  لم ستيف سيكتور أفاكه مسألة يغ مريك  رعية دا ممفالجري فندافت 

مالھيركن سبواه فنتدبيران دان فمرينتھن؟ افاكه مسألة يغ فرلو دكمسكينيكن أونتوق 
ينتيتي مشاركة اھوتي تونتوتن رعية يغ سبنر دان سسواي دغن ايدمشاركة يغ ممفو مث

أي ھوبوغن يغ فاليغ رافت دغن فرئولوقكن فت، دان افبيل كفرلوان رعية ممفوثستم
داري بھوا فندودوق، سكيراث رعية ماسيه بلوم مثمك فرسؤالن ستروسث اياله .  فوليتيك

أي كواس دالم مغوروس مشاركة مغيكوت حسرة فرلمبائأن نئارا، مك مريك ممفوث
ب ياله  رعية فرسؤالن سلنجوتث ا بائي ممستيكن  دكتغھكن  ائيمان تيندقكن يغ سفاتوتث 

ماسيغ  تمفتنأي كواس فوليتيك يغ سبنر دالم تاھف ممفو مننتو دان مغوروس حال ممفوث
سؤالن سفرت اينيله تربنتوقث فروسيس فرئرقكن سيكتور رعية  -ماسيغ درفد سؤالن-

ي دايا فغئرق ممبوات أونتوق منخاري جوابن يغ سبنر، دغن ھارفن سموئا اكن منجاد
كن  فا مرو يغ  يغ سبنر  رومه  ن  توا ا  بھو ن  فراسأ مالھيركن  ه  ر كأ فروبھن  سوات 

ق دان اره توجو أي كواس يغ سبنر دالم مننتوكن خورمممفوثميخوريتي فندودوق 
توسكن فراسأن بھوا مريك اداله سبھائين درفد ورئا نئارا دبومي مشاركة يغ اكن منج

  .اين
 
  

  ينتوجوان كاج  1.2  
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  رت برايكوتكاجين اين اداله برتوجوان س    
يغ سبنر يغ بركأيتن دغن سيستيم  سكارغ أونتوق مغكاجي فونخا مسألة)    1     

ببكن ميجوريتي فندودوق ستمفت مراسأي تيدق دافت يغ مثفنتدبيران دان فمرينتھن 
  .كعاديلن يغ حقيقي

راف أوليه ستيف الفيسن يغ داعت تمفتنبنتوق فنتدبيران  غموكامأونتوق )   2      
دغن  يغ سسواي  دان مشاركة  ممفو مشاركة  دسمفيغ  تھاي،  دوالية سمفادن سالتن 

منجادي سوات واده بائي سيستيم فوليتيك يغ منجاديكن كعاديلن بائي توجوان ممبسميكن 
بنتوق فنتدبيران سيويل دكاواسن والية سالتن  لئي فون مغموكاكن.  كتئغن دالم مشاركة

اوندغ دراج يغ دانجوركن  -اداله مروفاكن فغشوران دالم بنتوق راغ  اوندغتھاي اين 
كئياتن اين اداله .  أوليه سيكتور ئابوغن رعية أونتوق دكموكاكن كفد فارليمن نئارا

مغنأي  فوليتيك  حال  لم  دا برسام  فغليبتن  مغنأي  كفاھمن  ممبري  أوسھا  درفد  ئين  سبھا
  .أوليه رعية سيستيم فمرينتھن ديموقراسي يغ دلنخركن

  
  بدان يغ برتغئوغجواب  1.3  
سمأد ددالم اتو دلوار  رعيةبدان  -كاجين اين دالكوكن أوليه جاريغن بدان    

بدان،  23كاواسن يغ ترديري دري جاريغن سيكتور رعية والية سفادن سالتن تھاي 
 جاريغن فوليتيك سيكتور بومي فترا، فوست فمنتاو كأدان سالتن، جواتنكواس سيكتور

رعية، ديوان كماجوان فوليتيك يغ ددوكوغن أوليه اينستيوت كاجين كونفليك دان بودايا 
برمورال  فنتدبيران  دان  فردامين  مكتب  فطاني،  والية  نكرين  يونيبرسيتي سوغكال 

  .اينيستيوت فرأفوقكالو
  

  بنتوق كاجين   1.4  
وارا يغ بوكنله سترفنتيغ دري بھوا سوارا يغ بدان تمفتن مث–جاريغن بدان     

بدان ترسبوت، تتافي سوا را رعية يغ براد  -داتغ درفد فيھق كراجأن اتو جاريغن بدان
ستيف سوارا دري . ددالم كاواسن سمأدا دري كالغن قوم مسلم بربغسا ماليو اتو قوم بوذا

أي االسن يغ بودايا دان بيدغ كرج اداله ممفوث ستيف كومفولن يغ داتغ دري بربائي
اي منجادي فكتور ترفنتيغ دالم منجانا كأمانن دان  دفرتيمبغكن غريكوكوه أونتوق دد

  .كھرمونين دكاواسن سالتن تھاي
فراسأن،      فندافت،  مندغر  أونتوق  فلواغ  دان  رواغ  ممبوكا  خارا  دغن 

بدان -مروفاكن داسر كرج جاريغن بدان  كبيمبغن كماھوان، تونتوتن، دسقكن ھاتي دان 
ف كاواسن دسالتن تھاي، يغد سرتأي ندافت عموم دببرن مجليس منريما فدغن مغاداك

أوليه رعية دري بربائي بيدغ فكرجأن سمأد بوذا اتو مسلم سفرت فئاوي فوليس، تنترا، 
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، فارا علموان، فارا هفريغكة نئارا اتو دأيردفئاوي كراجأن، فميمفين ائام، اھلي فوليتيك 
نيتا، فالجر دان سيسوا دان بكس سواستا، فميمفين وا دان دسكوله كراجأنئورو –ئورو 

سرت تمو ).  بكس مريك يغ مالكوكن كأدأن تيدق تنغ( يغ أنتي كراجأن  اورغ كومفولن
ھيغئا )  2010(   2553فريبادي تيمفوه كاجين برموال دري بولن مكراكوم  بوال سخارا

  ).2011( 2554 ميئتؤنايونبولن 
ق ت عموم دالم كاواسن سباثيما فندافدالم فريغكت فرتام، تله دأداكن مجليس منر  

ورئا تھاي مسلم  فد أورغ يغ ترديري دري 1370مجليس، بيالغن فسرت سرامي  47
  .بغسا ماليو دان يغ مغانوت أئام بوذا

دان كماھوان مريك  كفدا رعية أونتوق مبري خاداغنفلواغ  مبريمجليس اين   
دلنخركن سخارا  سخارا دامي، دمان فد زمان دھولو فركارا سفرت اين تيدق بوليه

 يك بائي مريك يغ مميليه خارا كدامينفندكتن سفرت اين مروفاكن خارا يغ بأ.  تربوك
أونتوق ملواھكن كماھوان مريك يغ سبنر، سبائي فغئنتي تيندقكن كاسر يغ منختوسكن 

  .كموسنھن كفد ستيف فيھق
ن كاكي تاغدري مجليس ترسبوت، دكومفول أوليه فيھق  تفسموا معلومات يغ دا  

أونتوق تيندقكن سلنجوتث بائي توجوان ممبوات تمبھن دان فمبتولن  بندر-خاريغن بندر
  .دافت دتريما أوليه ستيف فيھق معلوماتسفاي 

  
  " منتدبير ديري سنديري كراغكا"داسر  .2
  

اين بوكنله منافيكن كواس كراجأن دان بوكن لغكه فرتام منوجو  بنتوق فمكيران
منتدبير ديري سنديري  تمفتنممبري مندت كفد كفد  فميسھن نئارا، دغن كيت 

مغيكوت   تمفتنكواس دالم مغوروسكن ممبري فلواغ كفد رعية تمفتن برأرتي 
أي جاتي ديري دان ، يغ أكن مالھيركن كواسن يغ ممفوثكماھوان مريك سنديري

  .كممفوان بائي مريك ممبنتوق رومه سنديري دأتسي بومي تھاي اين
ممرينته ديري  بوليهينتي كفد ديموقراسي ايا له رعية لوفا بھوا امكيت جاغن   

 -، مريك بوكن ھاث ئولوغن مأنسي يغ دفرينتة سمات) Self Government( سنديري 
فمرينھن ديموقراسي فد  سيستيم فد زمان ئريك فوربا يغ مروفاكن تمفة الھير.  سمات
ممرينتة ديري أي داسر يغ مغاتكن بھوا رعية اي ممفوث.  اللوتاھون يغ  2,500ماس 

أي بومي في ھاث ممفوثتيدق اد اھلي فوليتيك، تيدق أد واكيل رعية  تتا"  سنديري اياله 
 -رتأي مشوارة، كادغ  فاليمن، ستيف ورئا نئارا برحق مث رتأي مماسوقكنفترا يغ مث

ريبو  أورغ، ديوان بومي فترا اداله سام   -مريك برمشوارة دغن مجليس بريبوكادغ 
أونداغ، اشتھار فرغ  -مغلواركن أونداغ بوليه  اكيل رعية سكارغ، مريكدغن فارليمن و
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ساتو ففراغن تيدقله برداسركن بنته  -، كتيك مريك مماسوقكن ساتو 2دان ھنتيكن فراغ
دراج، تتافي رعية سنديري يغ ممبوات كفوتوسن سمأد ايغين مغاشتھاركن فرغ اتو 

ن يغ رامى، فمرينتھن دالم بنتوق اين أي بيلغممفوثتتافي افبيل رعية "  مغھنتيكن فرغ
  Repretative( منيمبولكن كسوكران، اللو بنتوقله فمرينتھن دالم بنتوق واكيل رعية

Government.(3  
اس سبنرميليك رعية أونتوق مغمباليكن داسر فنتيغ سيستيم ديموقراسي، سفاي كو       

بربنديغ .  غوندي سھاجكتيك مغوندي دبيليق م ساعت  4أي كواس سقدر تيدق ھاث ممفوث
أي كسدران بائي مغمبيل فرانن رينتھن، مك فيھق رعية ھاروس ممفوثمفتاھون  4دغن 

ممرينته ديري سنديري، دغن تيدق منافيكن أھلي فوليتيك دان واكيل رعية، فرسؤالنث 
دالم حال فنتدبيران  بھائيأنسام مغمبيل  -بائيمان خارا أونتوق مغاجق رعية سفاي سام 

 -رينتھن، بوكن ھاث منوغئو فرخدمتن اتو بنتوان دري فيھق كراجأن سماتدان فم
كواس دالم ممبوات فرتيمبغن دان مغمبيل  اداله ممبوك فلواغ دالم فوليتيقاين .  4سمات

كفوتوسن سفاي رعية ممفوضأي حق أونتوق مغاتور ھيدوف مغيكوت كماھوان ديري 
يري بو.  سند يقكن،  يد فند فمرينتھن،  دسودوت  د  غونن سمأ فمبا تو  ا كصيحتن   ، يا ا د
  5.مشاركة
 2550ديري سنديري تله ترتوليس ددالم فرلمبائأن نئارا تھاي  نمرينتھداسر ف  

  : بھوا  281دالم باب 
مغيكوت كندوغن  باب فرتام منجلسكن بھوا نئارا مستي ممبري كبيبسن كفد "   

ي سوكوغن كفد ، دان ممبرتمفتنلمبائا فنتدبيران فريغكت مقيم مغيكوت حسرة رعية 
ملنخر بدان دافت  مقيم سفاي  فريغكت  عوام سرت فنتدبيران  فرخدمتن  كن سيستيم 
كاواسن ممفوث لم  ا د برالكو  يغ  لة   مسأ لم  ا د كفوتوسن  ممبوات  ونتوق  أ أي ساھم 

  . 6أونداغ -خارايغ تله دتتفكن أوليه أونداغ -مغيكوت خارا
دالم وكوغ رعية تى مثسكن بھواكراجأن مسميغكوت حسرة فرلمبائأن نئارا منجل  

رعية سنديري، دأتس  كمھوانغيكوت ادا كبيبسن دالم فغوروسن فمغمبيل بھائين دان 
خمفور فيھق كراجأن فوست دان كاواسن تيدق بوليه .  نئارا كنداسر تيدق بوليه مميسھ

                                                 
فجابت :   بغكوك (  فق ديموقراسي بارو دفريغكت مقيم منينجاو تيوري بارو أونتوق منوبه تا: أفيوات توغتين : أنيك  الو دمماتت   2

  ).12، ھاالمن 2552فرمودالن ممبنتو كصيحتتن بأيك، 
  .14إيبيد، ھاالمن    3
  . 24-22إيبيد، ھاالمن   4
 ميئتؤنايو 21، 11790بيالغن  30فوليتيك أداله جنتوغ أونتوق برفادو،  مأتيء خون ھارين تاھون : نيء تيء اييو سري ووغ   5

  6موك 2553
  .281فنتدبيران دائره  فصل   14بھائين  2550أونداغ فرلمبا ئأن تھا ي تاھون  -أونداغ  6
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لم ا د مقيم تاغن  فريغكت  بيران  فنتد وروسن  مستي  7ا جأن  كرا ألين  كات  دغن  تو  أ
ئي أوندغكواس،  اكنممبھا ديوان  كفد  منتدبير  دان  كفوتوسن  مقيمممبوات  سرت .  ن 

ا لم  دا فرانن  فنتدبيرانمغورغكن  بدان .  وروس  كفد  كبيبسن  ممبري  توجوان  بائي 
دغن مغكلكن اوروسن يغ بركأيتن دغن كأمانن نئارا، سيستيم .  تمفتنفنتدبيران فريغكت 

  .8فغحاكيمن، اوروسن لوار نئارا دان كأواغن سھاج
ممستيكن حال اين بوليه دالكوكن سخارا فريكتيكل، كراجأن مستي أونتوق   

أوندغ يغ مننتوكن كواس دانتارا كراجأن فوست، واكيل كراجأن فوست  -أوندغمغاداكن 
، تمفتنق كفد فريغكت كواس يغ لبيه باثسرت ممبري . تمفتندفريغكت والية دان بھائين 

له فرتينديھن دان كونفليك دالم دسمفيغ ايت مغورغكن كواس كراجأن فوست، سرت مسأ
مغمبيل سيكف كلوار "حال اين لمبائا فمرينتھن تمفتن مستى . أوروسن كرجا دانتاراث

فرلو مغوبه سيستيم فمرينتھن دالم بنتوق . دري سيستيم مغاوالن كفد كرجسام يغ سقسام
-أرھن دري فيھق أتسن كفد ھوبوغن سخارا ايكت جنجي يغ سقسام دغن مميندا أوندغ

أوندغ  يغ ممبري كواس كفد كراجأن فوست دان  -أوندغ  9.أوندغ دان فراتوران بارو
بوليه   تمفتنكراجأن فريغكت كاواسن أونتوق مغاوال دان مغاواس فنتدبيران لمبائا 

دان  تمفتنسفاي منجائ فأيده دان كمصليحتن رعية . دالكوكن سخارا ترباتس سھاج
ن حسرة داسر اوتونومي، سكيراث برخغئه، كراجأن تتافي تيدق بوليه برخغئه دغ. نئارا
أوندغ  ترسبوت، سرت ممبوات فنجلسكن بھوا -مستي مميندا دان مغوبه أوندغ تمفتن
أونتوق  تمفتنأوندغ  يغدتوليس ھندقله سسواي دغن فمرينتھن فريغكت -أوندغ

  10.مميليه خارا يغ دستوجؤي مغيكوت كسسواين بوليه تمفتنمنجامينكن بھوا 
فون ولو   مان  دواليةبئي  ممبري  -،  درفد  تھاي سألين  والية سمفادن سالتن 

 جوئ مستي مغمبيل فرھاتين مغنأي بيذا، كراجأن تمفتنكأوتمأن دالم فمرينتھن فريغكت 
  .بغسا دان بودايا يغ تله منجادي ايدينتيتي دكاواسن اين

 ---------------------------------------------  
  

تي.   3 يغ  لة  ماللؤي مسأ فمرينتھن  كراغكامبول  دان  دان :  فنتدبيران  فغشوران 
  )بنتاھن(فربحاثن 

                                                 
بغكوق فجابت ستيا أوسھا فارليمين، (   2550أونداغ فرلمبا ئأن تھا ي تاھون  - أونداغ. فجابت ستيا أوسھا فارليمين، كسيمفولن  7

  .401، ھاالمن ) 2552
 2551، )2بوكو (فغأئيھن كواس كفد ديوان أوندغن مقيم، رنخاغن فغأئيھن كواس كفد ديوان أوندغن مقيم جابتن أھلي جواتنكواس  8
 . 10-8، ھاالمن )نتفا تاريخ) (2بوكو (دان رنخاغن فننتوان لغكه دان رنخاغن فغأئيھن كواس كفد ديوان أوندغن مقيم . ب
أوليه فروفيسور بأوون سق  أوءوننو، دالم مجليس كاوسن " بيران تمفتنلغكه ستروث بائي مغأئيھن كواس دان فنتد"خرامه أوتام   9

، دأداكن كوليج فمباغونن فنتدبيران تمفتن، إينستيتوت فرأوق كالو، دفوسة فاميران دان مشوراة باي تيك 2553تمفتن تھاي تاھون 
  .فائي 10.30-09.15، جم 2553كنيايون  9باننا، فد ھاري خميس 

  .406- 402سوده درجوع، ھاالمن  ،ا فارليمينفجابت ستيا أوسھ  10
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سفرت يغ تله دكاتكن بھوا فمرينتھن يغ فاليغ سسواي سكارغ اياله فمرينتھن يغ   
كمفوغ ھالمن سنديري، دغن كيقينن مملوكن   سرتممبري كواس سبنرث كفد رعية 

توان رومه سنديري، سفرت سؤرغ ورئا بھوا تيدق أد سسياف فون يغ  لبيه تاھو درفد 
رعية كمفوغ تاھو افكه توجوان مريك " كمفوغ يغتله منختوسكن فراسأن دغن بركات 

   11"سبنر، دان افاكه يغ فاليغ سسواي أونتوق مريك
أوليه يغدمكين، فمرينتھن تمفتن يغ لبيه سسواي اياله فمرينتھن يغ ممبري فلواغ   

أي كواس فنوه أونتوق مغوروس ديري ت ممفوثماسيغ سر -ماسيغ تمفتنكفد رعية 
ورغ ألين مناده تاغن أ فرمنتأنتوكر سيستيم دري .  سنديري مغيكوت حسرة فرلمبائأن

سكيراث كيت تيدق ماھو مالھيركن راس تيدق فواس  كفد مغوروس ديري سنديري
. ھاتى دكالغن رعية سھيغئا مريك مراسأي بھوا مريك بوكن سبھائين درفد ورئا تھاي

دان مستي  12" مك كراجأن مستى ممبھائي كواس أونتوق منجائ كدولتن نئارا تھاي" 
كران .  سمات -فميكيران أونتوق مغومفول كواس دكراجأن فوست سمات كنھافوسمغ

وتارا،  ا يليند  أ دنيا سفرت  دسلوروه  فرسليسيھن  منيمبولكن  تله  اين  فميكيران سفرت 
تيكن بھوا فمرينتھن دالم كانادا، تله ممبوق ايغئريس، اخيه ايندونيسيا اتو كويبيك دنئري

فمبھا كفد بنتوق  كواس  مالھيركن  -ماسيغ تمفتنئيھن  اكن  يغ  فمرينتھن  له  دا ا ماسيغ 
برفنخغن يغ  فرسليسيھن  برالكو  ين  ا م  يغ سبنر ستله سبلو مين  ا كد ن  ا د نن  ما يغ .  كأ

بنتوق فون  ئيمان  ئي ولوبا دأن ستمفمبھا كأ كفد  ترتعلوق  له  ا د أ ين  ا كواس  دان ن  فت 
  فرستوجوان داداكن دغن فيھق بركنأن 

دالم بھائين كتيئ اين، اداله ريغكسن دري مجليس منريما فندافت عموم درفد   
مسألة  يغ ددريتأي أوليه سبب بنتوق  -رعية فلبائي كومفولن أونتوق مغأوتاراكن مسألة

ن بلوم دافت ليتمفتن دمان كماھوان رعية دبھائين .  كرغكا فمرينتھن كراجأن ديواسا اين
  .دان خارا ممفربأيكي فوال فستي مغيكوت فنداغن فندودوق تمفتن. يغ سواجرث

أوليه دميكين،ئمبران سخارا عموم مسألة يغ بركأيتن دغن ستروقتور فمرينتھن   
فنتدبيرن  بيداغ دبيداغ يأيت  2والية سمفادن سالتن تھاى تربھائي كفد -دكاواسن والية

  :منددھكن ايدينتتي فندودق ستمفت، سفرت كتراغن برايكوت  اغبيدفمرينتھن تمفتن دان 
  

  تمفتن دان فرتدبيران فمرينتھن بداغ  3.1

                                                 
 ناراتيوات، والية تكباي دائره كوءسأتون مقيم) بوق خوم بان( خوبق كمفوغ دمسجد  تمفتن فندودوق بھائين فندغن منريما مجليس  11
  .فتغ 15.50- 13.45 جم ،2553 كركداكوم ھاريبولن 18 أحد ھاري فد

  24  اثنين ھاري فد جاال، والية   مغاغ دائره  راما جاال ھوتيل  2 وأالي دبيليق  ئفنيا أھلي بھائين فندافت منريما مجليس  12
  .فتغ 17.00- 13.30  جم ،2553 فرسفاكوم ھاريبولن
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اي .  اھوتي كماھوان رعية ستمفتتيدق ممفو مث تمفتنسبنرث، فمرينته دفريغكت   
أي كواس ترباتس يغ ھاث ممفوث   تمفتنبركأيتن دغن فئاوي دان اغئاران بلنجا فريغكت 

 تمفتنأوندغ  دان فراتوران جوئ ممبواتكن فريغكت  -أوندغ .ر فمرينتھنكران ستروقتو
. بلوم مندافت كواس سبنر دالم مغوروس ديري سنديري مغيكوت حسرة فرلمباكأن نئارا

فئاوي كراجأن يغدھنتر أوليه كراجأن فوست ماسيه بلوم سسواي دغن ئاي ھيدوف دان 
-وئ بلوم منجامينكن فيليھن فميمفين خارا فميليھن فميمفين ج.  كماھوان رعية ستمفت

أي خارا يغ فاليغ ه فنتيغ دري ايت اياله تيدق ممفوثيغ لبي.  بنر برمورال-فميمفين يغ بنر
  : برايكوت  ي، سفرتفميمفين تمفتن سرت ممريقسافرتدبيران بركسن أونتوق 

تيدق سسواي دغن حسرة  كواسستروقتور فغاولن دري فريغكت كراغكا   3.1.1  
  ومي مغيكوت فرلمبائأن نئارااوتون

رعية تله بركواس مميليه أورغ تمفتن أونتوق ممئغ جواتن ولوفون سكارغ،   
بدان  مجليسوالية، تھن فئاواي فرينسفرت فغتوا ديوان   ماسيغ-فميمفين ددائره ماسيغ

تتافي فنتدبيران ديري سنديري،  ممغوروس  تمفتن  رعية  ممبوليھكن  يغ  بلوم  مقيم، 
كواس  مثمندافت  لم  دا منخوكوفي  دان  يغ فنوه  أف  مغيكوت  تمفتن  كفرلوان  اھوتي 

بركأيتن دغن فرينسيف فمرنتھن سنديري دالم فرلمبائأن، دمان مسألة اين اداله ترخاتت 
" مسألة يغدھادفي كسلوروھن نئارا بوكن ھاث برالكو دكاواسن والية سمفادن سالتن 

، يغبرفجابت دبغكوك جابتن، نريمنتكدري كراجأن فوست،  ئو جوابفنسموا فستي توغ
ن برتمبه مك برالكوله مكي دان ممبوات كفوتوسن، افبيل مسألة ايت منيمبغأونتوق 

بسر ا  ر فراسأن سخا أد  بسران -تونجوق  ان  د ان خيركبغنكوك  د كتئغن  برالكو  ث 
  13."كئانسن
 تمفتنفمرينتھن يغ وجود سكارغ، بھائين )  كرغكا( اين اداله دسببكن ستروقتور  
دائره دان توان ئبنور  كتواكراجأن فوست دغن ماللوءى  خارادكاوال كتت أوليه  ماسيه

 )phuwa (14 والية  دوان فنتدبيرانميليقية أوليه ديوان  كلولوسن ببراف رنجاغن يغد
مقيم فوال فستي دافت  بدان فنتدبيراندان كيس . 15فستي دستوجوءى أوليه توان ئبنور

أتورن دان رنخاغن تاھونن فريغكت مقيم مستى  دمان 16. فرستوجوان أوليه كتوا دائره
                                                 

أوليه فروفيسور بأوون سق  أوءوننو، دالم مجليس " لغكه ستروث بائي مغأئيھن كواس دان فنتدبيران تمفتن"خرامه أوتام   13
، دأداكن كوليج فمباغونن فنتدبيران تمفتن، إينستيتوت فرأوق كالو، دفوسة فاميران دان مشوراة 2553ھون كاوسن تمفتن تھاي تا

  .فائي 10.30-09.15، جم 2553كنيايون  9باي تيك باننا، فد ھاري خميس 
 والية تكباي هئردا كوءسأتون مقيم) بوق خوم بان( خوبق كمفوغ دمسجد  تمفتن فندودوق بھائين فندغن منريما مجليس  14

  .فتغ 15.50-13.45 جم ،2553 كركداكوم ھاريبولن 18 أحد ھاري فد ناراتيوات،
 فد ناراتيوات، والية  مغاغ دائره  ناراتيوات إيمفيرين ھوتيل  بوروغ دبيليق  تمفتن فوليتيك أھلي بھائين فندافت منريما مجليس  15

  .فتغ 14.15- ئيفا  10.15  جم ،2553 كركداكوم ھاريبولن  22  خميس ھاري
 ھاري فد ناراتيوات، والية  جريغا دائره  فويق مقيم أوندغن ديوان مشوارة دبيليق تمفتن فندودوق كومفولن فندافت منريما مجليس  16
 .تغھاري 12.00-فائي 09.30 جم ،2553 كركداكوم  ھاريبولن 26 اثنين



 

11 
 

) فرأونتوقكن( بركنأن دغن فرنخاغن فربلنجأن كأواغن   17دتندا تاغن أوليه كتوا دائره
برموال درفد رعية دغن ماللؤي .)  ط.  ب.  ع( مقيم بدان فنتدبيران تاھونن فريغكت 

درفد  دان جواتنفنيالين  فبيل   .) ط.  ب.  ع( مقيم فنتدبيران  بدان  فنتدبيران   بدانا
كادغ كاال رنخاغن تيدق . مقيم تله ملولوسكن مك دكموكاكن كفد كتوا دائره فنتدبيران 

كيس اين تله دكموكاكن . تيدق سسواي دان مستي دفربايكيدلولوسكن أوليه كتوا دائره 
 ساي إيغين"  مقيم د والية ناراتيوات منجلسكن بھوا  بدان فنتدبيرانأوليه سؤرغ كتوا 

سؤرغ ديري بوليه مغوبه فرستوجوان .)  ئرهاوا دتك( وا بائيمان ناي أمفور منجلسكن بھ
مقيم  بدان فنتدبيرانمغاداكن مشوارة  بيارفون"  أتو.  18فيھق رعية  يغ تله دسفاكتي أوليه

حال اين منخرمينكن بھوا   19" .) كتوا دائره(   فون مستى دلولوسكن أوليه ناي امفور
سئل .  درفد رعية  مطلق لبيه دي فيھق يغ بركواسكباثقكن فيھق فنتدبيران اداله منجا" 

رعية سنديري درفد  بوكن  لم   20". كفوتوسن  ا د ا  د يسمأ بودا فنتدبيران،  لة  دان مسأ ا 
حال اين تله دجلسكن أوليه   21. ، اتو فغئونأن باھن سموال جادي يغ سفاتوتنثمشاركة

تمفتن تيدق "     اتبرك  مقيم دوالية فطاني بدان فنتدبيران هافئاوي ستيا أوسھا كانن سبو
، سموا فروجيك اداله بربنتوق اراھن درفد فيھق ريتيري سندي مميكير دان برتيندق لفو

أتس، فروجيك ممبنترس داده، كيت سنديري بوليه مغنداليكن سنديري تيدق فرلو كفد 
داده تتافي سموا دالكوكن سخارا تمفة تيدق اد مسألة  ببراف.  أراھن درفد فيھق أتسن

ت مغارھكن سفاي مالكوكن يغدمكين ايت، سموا مستى مندغر أراھن، لوروه سرمث
  22.تيدق اد فلواغ مميكير سنديري

" سؤرغ اھلي فوليتيك فريغكت تمفتن دالم والية ناراتيوات ملواھكن فراسأن   
ين مبھائ ا  ف مبائ ن ل دا م ب ل ا كرج د ه ب رن و، ساي ف ك رال ه ب رن يدق ف واس سبنرث ت ك

، دى بوليه منونجوق جاري أف يغ دي سوك، ئبنوراياله  أورغ يغ مغاوال.  فنتدبيروالية
                                                 

 فد ناراتيوات، والية  مغاغ دائره  ناراتيوات إيمفيرين ھوتيل  بوروغ دبيليق  تمفتن فوليتيك أھلي بھائين فندافت منريما مجليس    17
  .فتغ 14.15- فائي  10.15  جم ،2553 كركداكوم ھاريبولن  22  خميس ھاري

" ماسيغ مميكير أونتوق كھيدوفن رعية تيئ والية سالتن- كاوسن تمفتن ماسيغ"كالي فرتام  2553سمينر مجليس تمفتن تاھونن   18
فمباغونن فنتدبيران تمفتن بكرج سام دغن فجابت كدامين دان كتلوسن، إينستيتوت فرأوق كالو، دھوتيل سي إيس  دأداكن كوليج

  .فتغ15.30- فائي  08.30، جم 2553كومفافن  24فطاني، فد ھاري رابو 
 فثالراسن دان رانفنتدبي ستراتيجي جباتن فيءكونتوغ مشوارة بيليق د تمفتن فوليتيك أھلي بھائين فندغن منريما مجليس  19

  .تغھاري 12.00=فائي 09.30 جم 2553 ميئتوءنايون  ھاريبولن  20  أحد ھاري فد  جاال، والية  مغاغ دائرة 12 كاوسن فنديديقكن
 ھاري فد  جاال، والية  بتوغ دائرة  بتوغ فربندران مجليس فجابت مشوارة بيليق د تمفتن ميديا مس بھائين فندغن منريما مجليس  20

  .2553 ميئتوءنايون  ھاريبولن  15  ثالث
 سوغكالنكرين يونيبرسيتي إسالم، فغاجين كوليج  خلدون ابن مشوارة دبيليق  تمفتن فوليتيك أھلي بھائين فندافت منريما مجليس  21

  .تغھاري 12.30- فائي 10.30  جم ،2553  سيغھاكوم ھاريبولن   9  اثنين ھاري فد فطاني، والية  مغاغ دائره  فطاني، كمفوس
" ماسيغ مميكير أونتوق كھيدوفن رعية تيئ والية سالتن- كاوسن تمفتن ماسيغ"كالي فرتام  2553سمينر مجليس تمفتن تاھونن   22

دأداكن كوليج فمباغونن فنتدبيران تمفتن بكرج سام دغن فجابت كدامين دان كتلوسن، إينستيتوت فرأوق كالو، دھوتيل سي إيس 
  .فتغ15.30- فائي  08.30، جم 2553كومفافن  24فطاني، فد ھاري رابو 
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 (مقيم، كتوادأيرة بدان فنتدبيرانكواس سبنرث براد دفيھق فئاوي كراجأن، دمكين جوئ 
مقيم  مماھمي حسرة رعية بدان فنتدبيران أي كواس فنوه، ولوفون ممفوث ) ناي امفور

سن يغبرالكودوالية سمفادن وكوغ، انيله ساتو فنينداتيدق مث سبنرث تتافي كتوا دائره
فغاروسي  سالتن تھاي، اھلي فوليتيك فريغكت مقيم مراس تاكوت كفد فئاوي كراجأن

دغ كا مقيم سنديري  بيران  فنتد ممفوث -بدان  دكاال  ه  رند لبيه  يغ  كواس   فدا رياأي 
ن أوليه كفغأئيھن كواس ھاث سوات دراما يغدالكو . مقيمبدان فنتدبيران ستيأوسھاكانن 

  23.يوأورغ مال
كسيمفولنث، مسألة يغ فنتيغ اياله كواس يغ براد دفريغكت فوست دان دسالوركن   

دبيران يغ سسواي دان تيدق ممفو بلوم منجادي خارا فنت. تمفتندان  كواسنماللؤي بائين 
ولوفون فنتدبيران .  اھوتي كماھوان رعية كران تيدق اد كبيبسن دان كواس يغ سبنرمث

مغتھو لبيه  مقيم  رعيةفريغكت  ھوان  كما دان  لة  مسأ وليه .  ي  أ لغ  دھا في   ببرافتتا
يغ   كواسنبدان كراجأن فريغكت  ايت  دسمفيغ.   ثمغوروس تمفتن أونتوق فراتوران
دانبركواس  لة  مسأ مماھمي  دتتفكن  يغ  توران  فرأ رعية  مغيكوت  فتن  برا  كمھوان 

سألين  24. مقيم  بدان فنتدبيرانبرتغئوغجوب تتا في تيدق مندكتي رعية بيال بربنديغ دغن 
دان  كواسنايت، كواس يغد ميليقكي أوليه ببراف بھائين يأيت بھائين فوست،   دري
  25.ن كواس دساله ئوناكنمك مغعاقيبتكن توجوان فبھائيأ. الئي تيدق جلس ماسيه تمفتن

  
  

  فغشوران فرتام   
أنتارا يغ لبيه جلس د توئسفرلو مننتوكن بنتوق فرھوبوغن  ككواسأن، فرانن دان 

دري سئي  26تمفتندان  كواسننتدبيران كراجأن فوسة، ف سرت ممبوات فرتيمباغن 
عملي بھوا أفكه كئياتن لمبائايغ فرلو دلقسناكن سنديري دان دافت مغوروس سخارا 

  27.تمفتنسيكتور بھائين  فدا بركواليتي لبيه دري
  

                                                 
 فد ناراتيوات، والية  مغاغ دائره  ناراتيوات إيمفيرين ھوتيل  بوروغ دبيليق  تمفتن فوليتيك أھلي بھائين فندافت منريما مجليس  23

  .فتغ 14.15- فائي  10.15  جم ،2553 كركداكوم ھاريبولن  22  خميس ھاري
، 2553الفوران كسيمفولن سمينر، مجليس تمفتن تاھونن كالي فرتام  ،)فطاني والية وندغن واليةديوان أ فغاره( الجفري  سيد  24

-14 ھاالمن ،)2553 كالو، فرأفوك إينستيتوت: بغكوك" (سالتن والية 3 فندودوق ھيدوف كواليتي أونتوق مميكير تمفتن فندودوق"
15.  

 سوغكالنكرين يونيبرسيتي إسالم، فغاجين كوليج  خلدون ابن مشوارة يليقدب  تمفتن فوليتيك أھلي بھائين فندافت منريما مجليس  25
  .تغھاري 12.30- فائي 10.30  جم ،2553  سيغھاكوم ھاريبولن   9  اثنين ھاري فد فطاني، والية  مغاغ دائره  فطاني، كمفوس

 سوغكالنكرين يونيبرسيتي إسالم، فغاجين يجكول  خلدون ابن مشوارة دبيليق  تمفتن فوليتيك أھلي بھائين فندافت منريما مجليس  26
  .تغھاري 12.30- فائي 10.30  جم ،2553  سيغھاكوم ھاريبولن   9  اثنين ھاري فد فطاني، والية  مغاغ هدائر  فطاني، كمفوس

  .19 ھاالمن درجوع، سوده ،)فطاني والية ديوان أوندغن والية فغاره( الجفري  سيد  27
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  فربحاسن
يران ماس سبھائين درفدكومفولن أورغ تھاي بودا برفندافت بھوا كرغكا فنتدب

فركارا يغ فرلو دفربأيقكي لبيه دري حال إين إياله ممبينا كممفوان .   كيني سوده سسواي
دالم فغوروسن فنتدبير إيت سنديري، يائت مسألة تيدق ممفو أونتوق ممنوھي كماھوان 

إين الھيرث دري فرأورغن يغ منجادي أغئوت كاوسن تمفتن دان جوئ كممفوان . تمفتن
.  بير سنديري يغ برفونخا دري كرغكا أتو فرأتوران فنتدبيران تمفتندالم فغوروسن فنتد

فون كومفولن بئيمان  منوروت  ئيا،  فمبھا داكن  مغا فرلو  بھوا  كواس يغ برفندافت  ن 
 بدان فنتدبيرانكواس كفد  فمبھائيانمغيكوت رنخاغن  28مغيكوت رنخاغن يغ دتتفكن،

فغأئيھن كواس كفد ديوان أوندغن  دان رنخاغن فلقسنأن فننتوان تاھف 2543مقيم تاھون 
كمنترين  15جابتن دالم  57توئس كرج دري  245مقيم، كراجأن برتغئوغجواب مثرھكن 

. بھائين فرخدمتن كراجأن يغ تيدق ترتعلوق دباوه كمنترين دجابتن فردانا منتري 1دان 
توئس كرج دان  1توئس كرج، دمينتا خابوت كلوار 181حال إين سوده دسره سباثق 

  29.توئس كرج 63اسيه باقي توئس كرج يغ بلوم دسره سباثق م
  

باتسن دان توئس كرج يغ برتينديه بائي ديوان أوندغن والية، مجليس  3.1.2
  فربندران دان ديوان أوندغن مقيم

كراجأن فوسة يغ مثببكن كاوسن تمفتن  فددر) كونترول(سألين دري مسألة كاولن 
فتن ددافتي جوئ باتسن دان توئس كرج أنتارا كورغ بيبس دالم فنتدبيران كاوسن تم

مقيم  بدان فنتدبيرانوالية، مجليس فربندران دان  فنتدبيرانفرتوبھن تمفتن سمأدا ديوان 
كواس إين مثببكن الھيرث رواغ  نيغمان مسألة فنينديھ 30.ماسيه برتينديه سسام سنديري

ري كسن كفد كواليتي فرتوبوھن، يغ ممب-كوسوغ دالم فلقسنأن كرج أنتارا فرتوبوھن
  .دان كالجوان دالم مثلسيكن مسألة دان أخير سكالي فمباغونن تمفتن

والية ممبينا سباتغ جالنراي  فنتدبيرانسبائي خونتوه، سكيراث رعية ماھو ديوان 
مقيم يغ تربابيت تيدق أدا فرأونتوقكن  بدان فنتدبيرانيغ ترليبت دوا مقيم تتافي سكيراث 

ك ديوان أوندغن والية تيدق ممفو أونتوق ملقسناكن أوروسن إيت أونتوق ملقسناكنث م
مغيكوت كماھوان رعية تمفتن سكاليفون سوده ممبوات فثالرسن دغن ديوان أوندغن 

ن كواس يغ مثببكن فرأتوران أرھن أھلي جواتنكواس فمبھائيا مقيم كران برخغئه دغن

                                                 
 والية  مغاغ دائره  تنجوغ دھوتيل) خأنيء دان تكباي سوءخيرين، دائره( بودا تھاي أورغ ئينبھا فندافت منريما مجليس  28

 .فتغ 15.00 -فائي 09.30 جم ،2553 كنيايون ھاريبولن 7 ثالث ھاري فد ناراتيوات،
  . 34 ھاالمن درجوع، سوده مقيم، أوندغن ديوان كفد  كواس فغأئيھن جواتنكواس أھلي مجليس  29
 سوغكالنكرين يونيبرسيتي إسالم، فغاجين كوليج  خلدون ابن مشوارة دبيليق  تمفتن فوليتيك أھلي بھائين فندافت ريمامن مجليس  30

  .تغھاري 12.30- فائي 10.30  جم ،2553  سيغھاكوم ھاريبولن   9  اثنين ھاري فد فطاني، والية  مغاغ دائره  فطاني، كمفوس
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سناكنث مك مستي ممبوات بتول ماھو ملق-تيدق بوليه ملقسناكنث، أتو سكيراث بتول
والية  فنتدبيران، سفرت  فيھق دري فدا ئبنور سورة فرموھونن فغخوالين ترسبوت

فد  ر د لين  ا فغخو مموھون  فيھق  ئبنورمستي  ا  ر ول سمنتا فغا ئي  نن سبا ان برفرا بد
درفد فنتدبيران فغخوالين  مموھون  مستي  جوئ  مثببكن   مقيم  إين  حال  ئيره،  دا كتوا 

  31.مفتن تيدق دافت ممنوھي كماھوان رعية دغن سئرافنتدبيران فغوروسن ت
  

  فغشوران فرتام
فرلو مغولغكاجي فرأتوران مغنأي فلقسنأن فغوبه سواين دان فمباغونن تمفتن 
بائي فرتوبوھن فنتدبيتران بھائين تمفتن ستيف تاھف بھوا أداكه إي ترھالغ أتوبرتينديه 

ان سفاي دافت ملقسناكن كرج فرأتور-سفاي منخاري جالن أونتوق مغوبه فرأتوران
  32.مغيكوت كماھوان رعية تمفتن يغ بركواليتي

       
  فربحاسن

----  
  

  كدوا فغشوران
مقيم مغاول ستيف أوروسن يغ برأدا دباوه بدان فنتدبيران فرلو ممبري كواس 

دان رات دافت منتدبير سخارا مثلوروه  مان سيكتور يغ بكرج -مان.   جئأنث سفاي 
  33.ي برأدا دباوه كواس فغوروسن ديوان أوندغن مقيم إيتدفريغكت مقيم مست

       
  فربحاسن

  
----  

فئاوي كراجأن فوسة يغ تيدق سسواي دغن خارا ھيدوف دان كبودايأن   3.1.3
  تمفتن

مغاول ئبنورري كرغكا سكارغ يغ كاولنث دري كراجأن فوسة ماللوي سألين د
منجائ ديري سنديري،  انتوقوه إيت تيدق ممبري فلواغ كفد كاوسن تمفتن بركواس فن

تيغئي دري كمنترين دان ت راسنديري أتو فنتدبير ت ئبنوردري سودوت فرأورغن يائت 

                                                 
  .19-18 ھاالمن درجوع، سوده ،)فطاني والية يةديوان أوندغن وال فغاره( الجفري  سيد  31
  .18 ھاالمن درجوع، سوده  32
 ھاريبولن 8 رابو ھاري فد جاال، والية  جاھا دائره  تاخي مقيم  تاخي بان دسكوله  بودا تھاي أورغ بھائين فندافت منريما مجليس  33

  .فتغ 13.00 - فائي 10.30 جم ،2553 كنيايون
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دري سودوت عملي .  بربائي سيكتور ماسيه باثق ممفوثأي كواس تدبير كاوسن تمفتن
جوئ ماسيه تردافت  مريك يغ دلنتيق دري بھائين فوسة دباوه نأوغن بربائي كمنترين، 

ين  مثببكن إ تبياسث  فنتدبير  ملنتيق  جواتن ت راكفوتوسن  منجاوت  ونتوق  أ تيغئي 
مان والية تيدق ممندغ كفد كسواين مريك يغ ترلنتيق دان كماھوان والية سبائي -دمان

سفرت منفعة دري  ،فنتيغفكتور ألين يغ أئق -أساس تتافي ساليقث ممندغ كفد فكتور
أفبيل ترجادي سدميكين، مثببكن مريك يغ  . دانسبائيث فرصحابتنفارتي فوليتيك، أتو 

والية إيت ترديري دري أورغ  يغ برالينتيغئي ت رادلنتيق منجاوت جواتن فنتدبير ت
  .لوار كاوسن يغ أئق تيدق سسواي دغن تمفت يغ إي  ممرينته

سخارا عمومث، كران بوكن أورغ تمفتن مك إي منجادي فركارا بياس بھوا 
إي مستي ملقسناكن .  دان كبودايأن تمفتن أداله ترحدأونتوق مماھمي خارا ھيدوف 

فنوه  را  برتغئوغجواب سخا مستي  دان  أتسن  فيھق  دري  ره  دأ يغ  فوليسي  مغيكوت 
سيكتور كراجأن يغ إي برنأوغ دان دافت ممبري كسن -ترھادف كمنترين أتو سيكتور

اسأي سرت كورغ مر 34دي أداله بوكن رعية تمفتن يغ برتوئس.  بأيك دان بوروق كفدث
كاوسن إيت الم د كنبسرددان  كنالھيردكاسيه كفد كاوسن تمفتن بربنديغ مريك يغ 

فنتدبير يغ دفليه )  سمنتارا"( حال إين أكن ممبري كسن كمدين ھاري يائت  35سنديري،
دري كراجأن، فنتدبير يغ داتغ دري فيھق كراجأن جوئ تيدق  سومبغنت  تيدق منداف

  36."مفتنمنجادي وكيل يغ سبنرث كفد رعية ت
فوسة  كراجأن  دري  كراجأن  فئاوي  وليھكران  دان ممأ ھيدوف  را  خا اھمي 

مثببكن كفوتوسن كران دي مروفاكن أورغ لوار كاوسن  كبودايأن تمفتن سخارا ترحد
أونتوق ملقسناكن رنخاغن بائي مثلسيكن مسألة أتو ممباغون كاوسن تمفتن بياسث 

ائي سؤرغ يغ بركواس، يغمان برداسركن أساس كفرخيأن دان فندغن فريبادي سب
رعية تمفتن دغن سبنرث،   سبائي خونتوه كرف كالي تيدق سسواي دغن كماھوان 

أنق إيكن كلي، ممبريكن يغ ممبري تومفوان كفد  كخوفنرنخاغن ئالقكن إيكونومي 
يغمان تيدق سسواي دغن كماھوان خارا ھيدوف فندودوق تمفتن يغ ممفوثأي خيري 

 37يغ دتتفكن توجوانبكن تيدق ممفو مثلسيكن مسألة مغيكوت خصوص يغ برألينن، مثب
                                                 

 ھاري فد ناراتيوات، والية  جريغا ائرهد  فويق مقيم أوندغن ديوان مشوارة دبيليق تمفتن فندودوق ومفولنك فندافت منريما مجليس  34
  .تغھاري 12.00-فائي 09.30 جم ،2553 كركداكوم  ھاريبولن 26 اثنين

 فثالراسن دان رانفنتدبي ستراتيجي جباتن فيءكونتوغ مشوارة بيليق د مسلم إينتليك فرستوان بھائين فندغن منريما مجليس   35
  .تغھاري 12.00=فائي 10.00  جم 2553 ميئتوءنايون  ھاريبولن  20  أحد ھاري فد  جاال، والية  مغاغ دائرة 12 كاوسن فنديديقكن

  24  اثنين ھاري فد جاال، والية   مغاغ دائره  راما جاال ھوتيل  2 وأالي دبيليق  فنيائ أھلي بھائين فندافت منريما مجليس  36
  .فتغ 17.00- 13.30  جم ،2553 فرسفاكوم يبولنھار
 جاال، والية  جاھا دائره  سيني بغئول مقيم  2 تمفت  بوكيء كمفوغ كتوا دفجابت تمفتن فندودوق كومفولن فندافت منريما مجليس  37
  .تغھاري 12.30- فائي 10.30 جم ،2553 كركداكوم  ھاريبولن 24  سبت ھاري فد
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أورغ لوار تيدق : " درفد سبھائين فندودوق تمفتن يغ مغاتكن داغنسفرتمان مندافت فن
  38".مغتھوي مسألة كيت

ترحد مك فرلو مغكاجي لبيه مندالم ستله دھنتر  ممفوثأي كتھننكالو بئيتو، أفبيل 
مث فئاوي  بسر  ئين  ين، سبھا إ وسن  وقكن ككا ود كد تيكن  ممرھا دغن  ديري  يكن  ا سو

لوكاسي، مناث معلومات، ممبري كفھمن كبودايأن خارا ھيدوف كفد رعية تمفتن تتافي 
ي دمسألة بربغكيت إياله أفبيل دي مماھمي كبودايأن تمفتن فد ساتو تاھف كرف كالي 

اجأن يغ إين مثببكن فئاوي كرينده كلوار دري تمفت إيت، فينده أتو مموھون أونتوق مم
فرتوكران فئاوي لوار كاوسن سفرت  39.سموالكبودايا تمفتن  اھميدھنتر بارو مستي مم

مثببكن ھوبوغن أنتارا رعية تمفتن دان فئاوي كراجأن يغ تيدق أدا كسينمبوغن إين 
سبائي خونتوه    40. سخارا تيدق فرلو كنفراسأن بيمبغ أنتارا ساتو سامألين كنالھيرم
تنترا ، كنأدا تتافي تيدق دئون  ددالم كواسن ھائين كأمفت سودهفاسوقكن تنترا دارت ب" 

مستي  فسوكن فددري  مريك  الما  برتوئس  تيدق  فون  دسيني  برتوئس  يغ  دان  ألين 
كاوسن سبن مغنلي  بلوم  برستروسنبرفينده  را  برالكو سدميكين سخا ، رث، سكيراث 

اداكن مشوارة براف كالي بوات فربينخغن فون مسألة ماسيه ككل سفرت دھولو، مغ
تيدقبرحاصيل فون  لي  كا تيدق .  براف  كران  تمفتث  فد  كنا  تيدق  لة  مسأ مثلسي  كيت 

  41."كماھوان رعية تمفتن سبنرث منخافي
دري ترسبوت، سألين  فھمن  كتيدق  لة  م مسأ دسبھائين سيكتور فد  كرج  لقسنأن 

 لقسنأن كرج جوئ اھوان رعية تمفتن تركادغ ددافتي مكراجأن تيدق سسواي دغن كم
تمفتن رعية  فراسأن  دغن  يغ برخغئه  يأن  كبودا ممفوثأي  يغ  دكاوسن  خصوصث    ،

سفرت دوالية سمفادن سالتن، يائت تيدق ممبري كحرمتن أنتارا  يغ ألينبربيذا دغن 
ساتو سامألين أتو مغئونا فركتأن مغھينا مريك يغ مماكي فكاين مغيكوت كبودايأن تمفتن 

إين    42. ن ساروغ أتو مماكي كفية دانسبائيثكأي مماكييغ بربيذا دغن مريك سفرت 
فوسة  كراجأن  درفد  كعديلن  مندافت  تيدق  رنده  لبيه  مراس  تمفتن  فندودوق  مثببكن 

أورغ  أتسن " كات -أوليه منجادي فندودوق كلس كدوا دالم نئارا، الھيرله كات-سأوليه
                                                 

  26 اثنين ھاري  جاال والية   ستر بنغ دائره   ستر بنغ هئردا  مشوراة دبيليق   تمفتن فندودوق ائينبھ فندافت منريما مجليس  38
  .تغھاري 12.30-فائي 09.30 جم ،2553 كركداكوم

 ھاري فد   جاال والية  كابغ دائرة  كابغ مقيم  فنجغ لوبوق بان سكوله مشوارة دبيليق تمفتن فندودوق بھائين فندافت منريما مجليس  39
  .تغھاري 12.30 -فائي 09.30 جم 2553 كركداكوم ھاريبولن 25 أحد
 سوغكالنكرين يونيبرسيتي إسالم، فغاجين كوليج  فطاني أحمد شيخ مشوارة دبيليق   تمفتن نالين بھائين فندافت منريما مجليس  40

  .فتغ 15.30- فائي 10.00  جم ،2553  يونميئتوءنا ھاريبولن   19 رابو ھاري فد فطاني، والية  مغاغ دائره  فطاني، كمفوس
 ھاري فد  جاال، والية  بتوغ دائرة  بتوغ فربندران مجليس فجابت مشوارة بيليق د تمفتن فندودوق بھائين فندغن منريما مجليس  41
  .تغھاري 12.30- فائي 09.30 جم ،2553 ميئتوءنايون  ھاريبولن  14  اثنين

 ھاري فد   جاال والية  كابغ دائرة  كابغ مقيم  فنجغ لوبوق بان سكوله مشوارة دبيليق تمفتن دوقفندو بھائين فندافت منريما مجليس  42
 .تغھاري 12.30 -فائي 09.30 جم 2553 كركداكوم ھاريبولن 25 أحد
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كيت " ن دا 43" ممندغ رنده كفد كيت)  فنوليس-فئاوي كراجأن يغ برتوئس دكاوسن إين( 
فد ماس يغ سام سؤرغ فنيائ تھاي   44" مراسكن سبائي أنق تيري دالم مشاركة تھاي

كتيدقكن دي مالكوكن بودا يغ بر نيائ دالم كاوسن إين مغالمي مسألة فئاوي كراجأن 
فنيائ يغ ممباير خوكي إيت سام دغن ممبري واغ كفد " مغاتكن بھوا اد  ترھادفث جوئ 

  45".ن سفرت فساوه يغ تيدق برفنديديقكن كراجأن تتافي سباليقث دالي
يغ تيدق سسواي يغ  فرخدمتن  أتو  فرخاكفن  بھوا  دافت دنفيكن  تيدق  يغ  كثتأن 

والية دالم  سلوروهالھير دري سبھائين فئاوي كراجأن إيت مروفاكن فركارا يغ ددافتي م
وسفيتل دوالية فيءخيت بھوا جورو راوت دسبواه ھ دافت دالم بريتانئارا إين سبائيمان 

كراجأن برخاكف دغن سؤرغ فساكيت يغ داتغ منريما فرخدمتن سجق دري فائي بھوا 
دان جورو راوت سؤرغ الئي "   ، توغئو دھولو ئيليراننمفق أتو تيدق، بلوم سمفي " 

تتافي   46". خفت خوبا داتغ سجق دري فائي دراوات دي اورغكالو ماھو" منمبه كاتث 
يغ دسبوت تادي برالكو ترھادف سفرتي يدق عاديل أفبيل تيندقكن فئاوي كراجأن يغ ت

.  بھوا دي أداله فندودوق كلس كدوا كران فربيذأن كبودايأن مرساديريرعية يغ سوده 
كأدأن سفرت إين ماكين مثببكن أورغ تمفتن تيدق ماھو مموھون بنتوان أتو تيدق براني 

و شرط برالكو دان أخير سكالي إي موغكين منجادي ساله سات 47أونتوق برأوروسن
  .كئانسن

تيدق سألين دري إيت سبھائين فئاوي كراجأن يغ دھنتر برتوئس دكاوسن إين    
ككواسن  منوغئو فلواغ برفينده مريك برتوئس جواتن مكالھير دري فراسأن سوك ريال 

أونتوق بكرج دان مغاول كاوسن تمفتن يغ بوكن   كشورھكن تنائاأوسھا سھاج، ھاث 
تمف دان  الھير  دغن تمفت  تيدق سام  تنتو  تيغئلث سوده  دان الھيردمريك يغ ت  كن 

سفرتمان كيس سبھائين ئورو يغ دھنتر دري لوار كاوسن دكمفوغ سنديري،  كنبسرد
يغ تيدق أدا كسوغئوھن دالم فروسيس فمبالجران دان كورغ ممبري فريھاتين ترھادف 

برھارف ھاث  أتو سكيراث مريك سوك ريال، سبھائين درفد مريك 48فنخافين فالجر
                                                 

 ناراتيوات، والية   ئولق سوغي دائره كوفراسي دان فرتانين فجابت مشوارة دبيليق  تمفتن فندودوق بھائين فندغن منريما مجليس  43
  .فتغ 16.30-13.30  جم ،2553 كركداكوم ھاريبولن 17  سبت ھاري فد

 سوغكالنكرين يونيبرسيتي إسالم، فغاجين كوليج  فطاني أحمد شيخ مشوارة دبيليق   تمفتن نالين بھائين فندافت منريما مجليس  44
  .فتغ 15.30- فائي 10.00  جم ،2553  ميئتوءنايون ھاريبولن   19 رابو ھاري فد فطاني، والية  مغاغ دائره  فطاني، كمفوس

  24  اثنين ھاري فد جاال، والية   مغاغ دائره  راما جاال ھوتيل  2 وأالي دبيليق  فنيائ أھلي بھائين فندافت منريما مجليس  45
  .فتغ 17.00- 13.30  جم ،2553 فرسفاكوم ھاريبولن

  .15 ھاالمن ،2553 تؤالكوم ھاريبولن 10 أحد ھاري.  اتر تھاي ،...ويءفاوأدي 1 بيالغن مراكوت،  فلوغ  46
 ھاري فد   جاال والية  مغاغ دائرة   ليءدون مقيم أوندغن ديوان مشوارة بيليق د تمفتن فندودوق بھائين فندافت منريما مجليس  47

  .تغھاري 12.30- فائي 09.30 جم ،2553 كركداكوم ھاريبولن 29 خميس
  اثنين  ھاري فد فطاني، والية   ماي دائره   تراغ مقيم  2 تمفت  تراغ دكمفوغ   بودا تھاي أورغ ينبھائ فندغن منريما مجليس  48
  .فتغ 13.30- فائي 10.00 جم ،2553 كركداكوم ھاريبولن 26
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أتو منريما بربائي منفعة دري برتوئس دكاوسن  أونتوق منجاوت جواتن يغ لبيه تيغئي
يغ برريسيكو تيغئي سمأدا مندافت تيمفوه ماس بكرج كراجأن دوا كالي ئندا أتو مندافت 

تمبھن يغ  واغ  ھيدوف بولنن  يستيميوا سفنجغ  منجادي -نمفقث سأوليه" إ وليه سوده  أ
إين مثببكن كداتغن سبھائين فئاوي كراجأن أونتوق  49". ي كراجأنبيسنيس بائي فئاو

رعية  مسألة  مثلسيكن  أونتوق  بوكن  دري سنديري  كفد  منفعة  ري  منخا  بكرج سفاي 
  50.ستله إيت ھاث منوغئو ماس أونتوق برفينده كلوا ر كتمفت يغ مريك ماھو.  سبنرث

ھنتر فئاوي كراجأن يغ كادغ موغكين تمبه برالكو مسألة برليفت ئندا، يغمان مغ  
برسيكف تيدق سسواي أتو برمسألة سماس برتوئس دتمفت ألين أونتوق برتوئس دوالية 

يغمان حاصيل يغتردافت برتوكر منجادي سوات دندأن كفد سبائي دندا، سمفادن سالتن 
فئاوي إيت سھاج ماله منجادي دندأن كفد رعية تمفتن جوئ كران ترفقسا سوسه دغن 

يغ تيدق بأيك مريك سفرت مموغوت  خوكي كفال دان فرزنأن أتو  سيكف-سبب سيكف
مسألة إين دكيرا سبائي .  " دانسبائيث"  كربو" سفرت ممغئيل أھل كمفوغ كاسر برخاكف 

  51".بلوم دافت ممبري كفد رعية) فيھق كراجأن(كعاديلن أساس يغ 
ترسبوت كباثقكنث برالكو كفد فئاوي  كراجأن  رعية ترھادف فئاوي  فراسأن 

ئين  بھا دان  فوسة  ئين  بھا دسيكتوركراجأن  دجومفأي  كواسنكراجأن  كورغ  تتافي 
دسيكتور كراجأن تمفتن كران تردافت فئاوي يغ مروفاكن فندودوق تمفتن برتوئس سوده 

  52.أئق باثق
كباثقكن فئاوي  سكينيكرن   مستي ممبري كعاديلن كفد بھائين كراجأنكيت ولو

ئس كرج دكاوسن إين دان تردافت رامي دري كراجأن سوده مثسوايكن ديري دغن تو
جيوا دان رائ أونتوق ممبينا كسجھترأن دوالية سمفادن مشوراھكن كالغن مريك يغ 

ئي سيكتور  بربا دري  تسن  أ بير  فنتد ديري سنديري، سرت  منفعة  ا  مغير تنفا  سالتن 
 سكاليفون.  ممفوثأي فوليسي أونتوق ملنتيق مريك يغ بركواليتي برتوئس دكاوسن إين

فرأورغن يغ منجادي فنتدبير بائي ستيف  بئيتو فوليسي ترسبوت ماسيه برفقسي كفد 
سيكتور سھاج سبائي أساس مك موغكين بلوم ترجامين بھوا مسألة ترسبوت أكن دافت 
ترأوبة سخارا برفنجغن أتو أفبيل مشاركة تھاي كورغ ممبري تومفوان كفد مسألة 
                                                 

 27 ثالث ھاري فد جاال، والية  مغاغ دائرهد  تنغ تيدق كأدأن مالكوكن يغ فجواغ أغئوت بكس بھائين فندافت منريما مجليس  49
  .فتغ 15.30- فائي 10.15 جم ،2553 كركداكوم ھاريبولن

 ھاري فد  جاال، والية  بتوغ دائرة  بتوغ فربندران مجليس فجابت مشوارة بيليق د تمفتن فندودوق بھائين فندغن منريما مجليس  50
  .تغھاري 12.30- فائي 09.30 جم ،2553 ميئتوءنايون  ھاريبولن  14  اثنين

 27 ثالث ھاري فد جاال، والية  مغاغ دائرهد  تنغ تيدق كأدأن مالكوكن يغ فجواغ أغئوت بكس بھائين دافتفن منريما مجليس  51
  .فتغ 15.30- فائي 10.15 جم ،2553 كركداكوم ھاريبولن

 ھاري فد  ناراتيوات والية  ويغ ةدائر  ويغ مقيم   كمفوغ أھلي فرنيائأن فجابت د تمفتن فندودوق بھائين فندافت منريما مجليس  52
  .فتغ 15.00-13.15 جم 2553 كركداكوم ھاريبولن 12  إثنين
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جالن كلوار .  ترسبوت تيدق أكن كمبالي الئيدوالية سمفادن سالتن مك مسألة كئانھسن 
بائي مثلسيكن مسألة تمفتن إين أكن مالھيركن كأمانن برتروسن دري سئي فرأتوران 

  .فرأورغن  مسأله كفد برئنتوغتيدق يغ دان جوئ كرغكا 
  

  فرتام فغشوران
تيدق  53أوليه رعية تمفتن سخارا لغسوغ، ئبنورفرلو مغاداكن فيليھن راي   

 54رغ تھاي مسلم كتورونن ماليو أتو تھاي بودا تتافي مستي أورغ تمفتنسمستيث أو
كران وكيل أورغ تمفتن ممفوثأي  رعية تمفتن كمھوانيغمان أكن لبيه دافت ممنوھي 

دغن كاوسن،  دي كنل بيأسدان  55جاريغن سنديري أونتوق ممنوھي كماھوان رعية
ريك جوئ برمسألة سفرت كيت أفبيل كيت برمسألة م"   56كبودايأن دان فندودوق تمفتن،

رعية دوالية سمفادن سالتن ماله دكھندقي تتفي   ئبنورفميليھن بوكن سھاج   57". جوئ
فميسه   أغئوت  بكس  ستغه  58والية ألين جوئ ماھو، كواسن ألينفندودوق -فندودوقفون 
برأدا دباوه  اف فون سودي ھيدوف-اف " تنغ برفندافت   تيدق  كأدأن  مالكوكن  يغ

  59"فرلمبئأن تھاي
مستي ممبوات كيت دري فيليھن راي، مسألة يغ ئبنور حال إين سكيراث مننتوكن 

  سفرت برإيكوتسام –فرتيمباغن برسام 

                                                 
 ھاريبولن 23 أحد فد  سوغكال، والية  مغاغ دائرة   سوغكال والية إسالم أئام دمجليس  أئام فميمفين بھائين فندافت منريما مجليس  53

  .2553 فرسفاكوم
 كمفوس سوغكالنكرين يونيبرسيتي إسالم، فغاجين كوليج  دأود شيخ مشوارة دبيليق توانئورو بھائين فندافت منريما مجليس  54

  .فتغ 16.00-فائي 09.30  جم ،2553   كركداكوم ھاريبولن   10 سبت ھاري فد فطاني، والية  مغاغ دائره  فطاني،
 سوغكالنكرين يبرسيتييون إسالم، فغاجين كوليج  خلدون ابن مشوارة دبيليق  تمفتن فوليتيك أھلي بھائين فندافت منريما مجليس  55

  .تغھاري 12.30- فائي 10.30  جم ،2553  سيغھاكوم ھاريبولن   9  اثنين ھاري فد فطاني، والية  مغاغ دائره  فطاني، كمفوس
 دائرة  فوءروغ مقيم فرتانين كرجاي فمباغونن دفوست) م ص او( كصيحاتن وولينتيا دان وانيتا بھائين فندغن منريما مجليس  56

  .فتغ 16.30-13.30  جم 2553 ميئتوءنايون ھاريبولن 18 جمعة ھاري فد جاال والية فينغ كروغ
 كركداكوم 10 سبت ھاري فد  جاال والية   رامن دائرة   بمغ  مقيم ماھي دسكوله  تمفتن فندودوق بھائين فندافت منريما مجليس   57

2553.  
 فثالراسن دان فنتدبيران ستراتيجي جباتن فيءكونتوغ مشوارة قبيلي د مسلم إينتليك فرساتوان بھائين فندغن منريما مجليس  58

 12.00=فائي 10.00 جم 2553 ميئتوءنايون  ھاريبولن  24   خميس ھاري فد  جاال، والية  مغاغ دائرة 12 كاوسن فنديديقكن
  .تغھاري

 27 ثالث ھاري فد جاال، والية  غاغم ددائره  تنغ تيدق كأدأن مالكوكن يغ فجواغ أغئوت بكس بھائين فندافت منريما مجليس  59
  .فتغ 15.30- فائي 10.15 جم ،2553 كركداكوم ھاريبولن
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يغ دري فيليھن راي دغن فغاره  ئبنور  أنتارا  تغئوغجواب دان ھوبوغن •
والية موغكين دفيليه ساله ساتو درفد كدواث أتو تيدق  فنتدبيرانديوان 

 60.غكاين دالم توئس أنتارا ساتو سامألينسفاي تيدق برالكو فرتي
مقيم فاتوت برفرانن ، فرلو  بدان فنتدبيرانمجليس فربندران دان بائيمان  •

أتو منوكر مقيم كفد ببراف  61مغكلكن مجليس فربندران سھاج أتو تيدق،
نتوق  و أ د  برمقصو بوكن  ين  إ ن،  بيرا فنتد لم  ا د لبيه سنغ  وسن سفاي  كا

دكاوسن إ مريك  فرانن  لم مغورغكن  دا مريك برفرانن  نتوق بين كران 
 62.ألين

مك  • كاوسن  وكيل  جوئ  دان  نئري  وكيل  راي  فيليھن  داكن  دأ سكيراث 
بائيمان فرانن فغھولو دان كتوا كمفوغ، يغمان سبھائين فئاوي كراجأن 

دبنديغ دغن وكيل ( كالو دأداكن وكيل بغكوك " تھاي بودا تمفتن بركات 
ان مريك دافت مغوروسكن مسألة موغكين بائوس كر تمفتنوكيل )  بغكوك

مريك سنديري يغمان موغكين مريك ممفو مغوروس دغن سخارا تتافي 
  63".فرلو مغكلكن فغھولو دان كتوا كمفوغ

تاسن   • ب  ب جوا غئوغ بنورت و  ئ اھ ينث م غ سبھائ ان ي ة م ي ال ي و ليفوت م
مغئابوغكن تيئ والية يائت فطاني، ياال، ناراتيوات دان أمفت دائره دري 

يائت تيبا، جنق دان سباي منجادي سبواه والية فنتدبيران كران   سوغكال
إي مروفاكن كاوسن يغ ممفوثأي كباثقكن فندودوق ساتو بغسا دان مغانوت 
فندودوق  دري  بربيذا  يغمان  يغ سام  ممفوثأي سجاره  دان  يغ سام  ئام  أ

لس ا ج ا سخار ئار تي ن ي يجور مفتن .   م ا ت يدي ين مس م ا سبھائ سمنتار
بھو فاتوت مغشوركن  له  ما ترسبوت  كاوسن  بوغكن  مغئا فاتوت  تيدق  ا 

سنديري  ئبنورماسيغ مميليه -مغكلكن تيئ والية سفرت دھولو دغن ماسيغ
ساي برفندافت بھوا سكارغ إين إي سوده ترليوات بھوا كيت أكن بينخغ " 

كيت تيدق لوف بھوا فطاني وجود سبنرث تتافي إي  64تنتغ فطاني كونو،
                                                 

 ناراتيوات، والية تكباي دائره كوءسأتون مقيم) بوق خوم بان( خوبق كمفوغ دمسجد  تمفتن فندودوق بھائين فندغن منريما مجليس  60
  .غفت 15.50- 13.45 جم ،2553 كركداكوم ھاريبولن 18 أحد ھاري فد

 ھاري فد  ناراتيوات والية  ويغ دائرة  ويغ مقيم   كمفوغ أھلي فرنيائأن فجابت د تمفتن فندودوق بھائين فندافت منريما مجليس  61
  .فتغ 15.00-13.15 جم 2553 كركداكوم ھاريبولن 12  إثنين

 فثالراسن دان فنتدبيران تراتيجيس جباتن فيءكونتوغ مشوارة بيليق د تمفتن فوليتيك أھلي بھائين فندغن منريما مجليس  62
  .تغھاري 12.00=فائي 09.30 جم 2553 ميئتوءنايون  ھاريبولن  20  أحد ھاري فد  جاال، والية  مغاغ دائرة 12 كاوسن فنديديقكن

  إيس سي ھوتيل  تيئ خابغ دبيليق) عسكر دان فوليس كراجأن، فئاوي( بودا تھاي كراجأن فئاوي بھائين فندافت منريما مجليس  63
  .فتغ 16.30-فتغ 13.30  جم ،2553  ميئتوءنايون ھاريبولن  29  ثالث ھاري فد فطاني، والية  مغاغ دائره   فطاني

  .فنوليس- سوغكال والية دالم دائره أمفت دان ناراتيوات جاال، فطاني، والية مرغكومي يغ كاوسن أداله سكارغ دان دھولو فطاني  64
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 فطاني كاسيهفندودوق دسيني، ساعة إين، .  تاھونسوده براللو راتوسن 
 ناراتيوات كاسيهفندودوق  جاال والية جاال كاسيهفندودوق  فطاني،والية 
ناراتيوات سودھفون بائوس، بياركن مريك مننتوكن خارا ھيدوف والية 

 65".مريك سنديري
  

  فربحاسن
أدا سكارغ فنتدبيران تمفتن يغ تنترا برفندافت بھوا  فئاويكومفولن كباثق  •

 إين سوده فون سسواي ھاث فرلو كفد فنتدبير يغ بأيك دان بركبوليھن منتدبيرسھاج
ئبنور أتو مميليه  خاصالئي فول برفندافت بھوا خادغن مغنأي ملتق كاوسن فنتدبيران 

تيدق يقين بھوا إي أكن " دان "  منجادي فركارا بسر يغ تيدق فرلو" ماسيغ -إيت ماسيغ
مسألة بارو " جادي منفد أخيرث موغكين أكن "  فد مسألة سبنرثمنجادي جالن كلوار ك
  66".يغ لبيه بسر دري دھولو

كراجأن تھاي بودا برفندافت بھوا كرغكا قنتدبيران فئاوي كومفولن كباثقكن  •
سكارغ إين فنتدبيران تمفتن يغ أدا فد ماس كيني سوده سسواي دغن كاوسن إين دان 

كومفولن فندودوق يغ مروفاكن أورغ تمفتن كاوسن تمفتن ممبري فلواغ كفد سموا 
أوليه إيت تيدق منجادي مسألة دري   . بوليه بركواس دري سئي فوليتيك دان فنتدبيران

أتو سكيراث ددافتي خارا فمرينتھن سكارغ تيدق ممنوھي خارا أونتوق مثلسي . حال إين
ادي بأيك ماسيغ ممفربأيقكي ھيغئ منج-مسألة أتو فمباغونن كاوسن تمفتن مك ماسيغ

دان كنا فد تمفتث، تيدق فرلو مغاداكن بنتوق بارو، ماله ممفربأيقكيث سفاي منجادي 
 ھاث مسألة " كات -بتول ديموقراسي سوده خوكوف، يغ دافت دليھت دري كات-بتول

فراھو بوخورسھاج  مك خوكوف دغن منمفوغ لوبغ بوخور إيت، كناف اين سبائي 
ممبوات فمبدھن  " يائت "  فيكير بھوا فراھو فخهفراھو بارو، كيت جاغن  بواتفرلو م
جاغن بياركن ، بأيك كيت ممبوات فمبدھن كخيل كران فراشرط بئيتو تيغئي    سبلوم بسر

مسألة يغ برالكو بوكنله "  تنترا، فوليس، ئورو دان سودارا مارا ماتي بئيتو سھاج
تدبير تمفتن يغ سيستيم ماله إي لبيه كفد فكتور فرأورغن، يائت سبھائين فغوروسن فن

دان كورغ بركممفوان، إين )  Good Governance( بلوم أدا سيستيم فمرينتاھن يغ بأيك 
أتو تيدق أھلي  بوليه مئونكن كواسثمريك يغ بركواس " كات -دافت دليھت دري كات

                                                 
 ھاري فد  جاال، والية  بتوغ دائرة  بتوغ فربندران مجليس فجابت مشوارة بيليق د تمفتن ميديا مس بھائين فندغن منريما مجليس  65

  .2553 ميئتوءنايون  ھاريبولن  15  ثالث
 مقيم  تون سيرين تنترا دكيم دفن باريسن كأمفت بھائين دالمن كسالمتن فغواس بدان عسكر، فئاوي بھائين فندافت منريما مجليس  66

  .تغھاري 12.00 -فائي 09.30 جم ،2553 سيغھاكوم ھاريبولن 28 رابو ھاري فد   فطاني، والية  يأرغ ائرهد  كاوتوم
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بتول تيدق  فيليه  د يغ  ممفوثأي -فوليتيك  مك  67" كبوليھنبتول  جادي سدميكين  فبيل  أ
بي فنتد بھوا  ماسيه دتأعتيكن   ئبنور  يائت  كواسنران برفندافت  إيت  فوسة  كراجأن 

  68.دفرلوكن
مميليه  • ھو  ما بھوا سكيراث  برفندافت  تمفتن  ا  بود تھاي  فنيائ  كومفولن 

كفد لغكه فرتام مك موغكين منجادي  خاصمنتري بسر أتو مغاداكن كاوسن فمرينتھن 
ك بئيتو  يغ  فننتاغن  يا  ا د دفي  مغھا أكن  موغكين  ير،  نھأ تا وال.  واتفميسھن  ية سرت 

جالن كلوار يغ بر.   إيكونومي سفرت بغكوك أتو فتتايا سمفادن سالتن تيدق أدا كمجوان
كواس كفد كاوسن تمفتن لبيه باثق دري سكارغ سرت  ممبھائيكموغكينن إياله فرلو 

كواس دان دغن منتفكن يائت دان كواس  كواسنمغورغكن فرانن فئاوي كراجأن بھائين 
بھائين تغئوغجواب فنتدبي جلس كواسنران  دغن سخارا  تمفتن  بھائين  جوئ    69.دان 

ماله فرلو ممبوات خاص فنتيغ فرلو دبينخغكن بوكن فنتدبيران تمفتن بنتوق يغ مسألة 
والية  ئين  بھا دغن  تمفتن  ئين  بھا ا  ر نتا أ ھوبوغن  ان  د توئس  مغنأي  فرتيمباغن 

ن دري كراجأن ستروسث مسألة كسوغئوھن دالم مغأئيھكن كواس كفد كاوسن تمفت
  70.فوسة دان فئاوي كراجأن سنديري

بھوا  • بيمبغ  مراس  تمفتن  ا  بود تھاي  أورغ  ثقكن  كبا ئيمان  " كومفولن  با
 71")  ترسبوت( كومفولن أورغ يغ بوكن مسلم أكن دودوق دباوه كرغكا فنتدبيران 

أف -سكيراث مغاداكن فرأوبھن بنتوق فنتدبيران تمفتن منجادي بنتوق إيستيميوا دالم أف
بنتوق سكاليفون يغ بربيذا دري سكارغ، كران مريك مروفاكن فندودوق مينوريتي 
تمفتن، ھاث ممبوات فرتيمباغن دالم كيس مشوراة دسبھائين ديوان أوندغن مقيم تله 

كيني ... أف كران بيالغن سوارا سديكيت-كيت تيدق ممفو أونتوق بربوات أف" لفس 
كيت برأوسھا مغيكوت مريك "   72". نھمفيرسوده تيدق أدا كواس سديكيت فو-ھمفير

                                                 
  21  جمعة ھاري فد فطاني، والية  مغاغ دائره فطاني والية فرنيائأن فجابت دبيليق  فنيائ أھلي بھائين فندافت منريما مجليس  67

  .فتغ 17.00-  14.00  جم ،2553 فرسفاكوم ھاريبولن
  إيس سي ھوتيل  تيئ خابغ دبيليق) عسكر دان فوليس كراجأن، فئاوي( بودا تھاي كراجأن فئاوي بھائين فندافت منريما مجليس  68

  .فتغ 16.30-فتغ 13.30  جم ،2553  ميئتوءنايون ھاريبولن  29  ثالث ھاري فد فطاني، والية  مغاغ دائره   فطاني
  21  جمعة ھاري فد فطاني، والية  مغاغ هر دائ فطاني والية فرنيائأن فجابت دبيليق  فنيائ ليأھ بھائين فندافت منريما مجليس  69

  .فتغ 17.00-  14.00  جم ،2553 فرسفاكوم ھاريبولن
  24  اثنين ھاري فد جاال، والية   مغاغ دائره  راما جاال ھوتيل  2 وأالي دبيليق  فنيائ أھلي بھائين فندافت منريما مجليس  70
  .فتغ 17.00- 13.30  جم ،2553 فرسفاكوم يبولنھار
  إيس سي ھوتيل  تيئ خابغ دبيليق) عسكر دان فوليس كراجأن، فئاوي( بودا تھاي كراجأن فئاوي بھائين فندافت منريما مجليس  71

  .فتغ 16.30-فتغ 13.30  جم ،2553  ميئتوءنايون ھاريبولن  29  ثالث ھاري فد فطاني، والية  مغاغ دائره   فطاني
 -فائي 10.30 جم 2553  كنيايون  ھاريبولن  8  رابو ھاري فد  جاال والية د  بودا تھاي فندودوق بھائين فندافت منريما مجليس  72

  .فتغ 13.00
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دان سبھائين يغألين  73" ستيف فركارا تيدق ماسوق كدي ناسيء يغ مريك تيدق سوك
دان "  منجوال دائيغ بابي دفاسر كهسكيراث أورغ إسالم ممرينته بوليھ"   بھوابيمبغ 

أكن مغلوركن "  كيت سبائي فندودق مينوريتي مك جامينن كسالمتن ديري أدا أتو تيدق" 
برخاكف بھاس  سفرتيكبيباسن أورغ تھاي بودا،  دان  وران يغ مغحدكن جاميننفرأت

ممبينا  بابي، دالرغ  ممليھارا  مستي سمبھيغ، دالرغ  كفال،  منودوغ  ماليو، مستي 
فاتوغ، دالرغ ملقسناكن كئياتن فد ھاري جمعة أتو مننتوكن تيئ والية منجادي كاوسن 

ترفقسا ا  بود تھاي  ورغ  أ تكن  ممبوا يغ  فقسا  إسالم  د دغن  مريك  يأن  ا كبود ھيلغ 
سبائي خونتوه فد ماس يغ اللو   74. ملقسناكن مغيكوت حكوم إسالم أتو تيدق دان بائيمان

 كنئورو بسر يغ برأئام إسالم دسبواه سكوله دالم دائره ويغ والية ناراتيوات تله ممقسا
يغمان ستله .  فالجر تھاي بودا مماكي سفرت أورغ ماليو، ممقسا تودوغ كفال دانسبائيث

سألين  دري حال إين سبھائين أورغ تھاي  75. دبوات بنتاھن فوليسي إيت مك دباطلكن
مسلم مك تردافت ئبنور بودا دالم والية جاال مغئمبركن بھوا فد ماس دھولو فرنه أدا 

تتافي كناف تيدق ممبري " مغنأي أئام إسالم كفد أورغ تھاي بودا  ممھاميدوكيومن يغ 
اھمي أئام بودا كفد أورغ مسلم جوئ، كالو ممبوك دادا، أنتارا ساتو ئالقكن أونتوق مم

برسام بوليهسامألين مك  تمفتن   76". تيغئل  بودا  تھاي  ولوفون بئيتو سبھائين أورغ 
يغ  فنتدبير  دافت  أكن  بھوا  تكن  مغا يغ  أالسن  دغن  بسر  منتر  مميليه  خادغن  منريما 

 كامي" كأدأن  منامتكندان جك  77. غمماھمي أورغ تمفتن بربنديغ دغن أف يغ أدا سكار
  78".تكنن كأتس كامي

مغنأي  " سبھائين كومفولن فئاوي كراجأن تھاي بودا ممبوات فرسوألن  •
فيھق فميسه سفاي مريك مغبيل  دان فندغن برتاث  خارا مرينتھن سنديري أداكه فرنه

واب بھائين أتو تيدق، كالو تيدق أدا تمفت أونتوق مريك مك دأغئف بلوم ممفو منج
حال إين ماسيه بلوم دافت ممستيكن بھوا "  سوألن بائي مثلسي مسألة يغ سخارا تفت

سوده مريك يغ مالكوكن كئانسن سكارغ برستوجو دغن خارا إين أتو تيدق، كران 
                                                 

 نھاريبول 8 رابو ھاري فد جاال، والية  جاھا دائره  تاخي مقيم  تاخي بان دسكوله  بودا تھاي أورغ بھائين فندافت منريما مجليس  73
  فتغ 13.00 - فائي 10.30 جم ،2553 كنيايون

 ھاري فد فطاني، والية  كوءفور دائره  فور كوء ھوسفيتل  فوغون مشوارة دبيليق  بودا تھاي أورغ بھائين فندافت منريما مجليس  74
  .فتغ 14.45- فائي 09.30  جم ،2553  سيغھاكوم ھاريبولن  3  جمعة

 ھاري فد فطاني، والية  مغاغ دائره   فطاني  إيس سي ھوتيل  فطاني دبيليق  بودا تھاي سواسي مھا بھائين فندافت منريما مجليس  75
  .تغھاري 12.30- فائي 09.30  جم ،2553 كركداكوم ھاريبولن  29  خميس

 -فائي 10.30 جم 2553  كنيايون  ھاريبولن  8  رابو ھاري فد  جاال والية د  بودا تھاي فندودوق بھائين فندافت منريما مجليس  76
  .فتغ 13.00

 09.30 جم 2553  كنيايون  ھاريبولن  7  ثالث ھاري فد  ناراتيوات والية د  بودا تھاي فندودوق بھائين فندافت منريما مجليس 77
  .فتغ 15.00 -فائي

 -فائي 10.30 جم 2553  كنيايون  ھاريبولن  8  رابو ھاري فد  جاال والية د  بودا تھاي فندودوق بھائين فندافت منريما مجليس  78
  .فتغ 13.00
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سخارا ملواس بھوا فركارا يغ دكھندقكي أوليه مريكئيت إياله فميسھن تانھأير، يغ معلوم 
مثلسيكن مسألة كئانسن يغ دالكو كن أوليه كومفولن  ليهبوأكن مثببكن خارا إين تيدق 

مك تيدق أدا جامينن بھوا كئانسن أكن بركورغن سخارا فستي، أوليه كرن إين   79. إيت
   80.فمباغونن فنتدبيران تمفتن أتو كاوسن فنتدبيران دوالية سمفادن سالتنسوده سكيراث 

بھوا  • كومين  ممبري  ا  بود تھاي  كراجأن  فئاوي  رموھونن ف" كومفولن 
أونتوق مغوبه بنتوق فمرينتھن أداله مروفاكن كماھوان سبھائين فندودوق سھاج كران 

ماس كيني بلوم أدا رعية مموھون أتوممبوات فرأرقكن بائي  فد أف يغ دافت دليھت
يغمان كماھوان سكومفولن فندودوق إيت، سبھائينث ".  مغاداكن فمرينتھن سنديري

ركواس تمفتن، فميمفين أئام أتو فميمفين كاوسن تمفتن موغكين ترديري درفد مريك يغ ب
، ئبنوريغ منجادي ورئا ترتيغئي يغ  ماھو بركواس دري سئي فوليتيك ماللوي فميليھن 

   81.بوكن كماھوان فندودوق ميجوريتي تمفتن سديكيت فون
فميليھن  • بھوا  بيمبغ  فوليتيك تمفتن   موغكينئبنوركومفولن سبھائين أھلي 
أھليد  الھيرأكن بر نتارا  أ فد أھلي فوليتيك -ان فخھبله  دري  كواس دسببكن  ربوتن 

مسألة فوليتيك تمفتن يغ الھير دري فيليھن سمكين باثق سفرتمان دافت دليھت دري 
   82.مقيم دالم بربائي كاوسنبدان فنتدبيران 

كومفولن أھلي فوليتيك تمفتن برفندافت بھوا مسألة كتيدق بيبسن سبھائين  •
الھير درفد سبھائين  دسرمقيم دالم فلقسنأن كرج، فد دان فنتدبيران ب  فغوروسيبائي 

مقيم إيت سنديري يغ تيدق أدا كممفوان دالم فنتدبيران، كورغ فغوروسي بدان فنتدبيران 
بائي مغوروسكن أوروسن تمفتن، تيدق واواسن علمو فغتھوان دان كممفوان سرت 

افكه ريبادي سخارا سبنرث بھوا اھمي فرأتوران، فرانن دان توئس فممغتھوي دان م
منتأ حال إين مثببكن مريك مستي  بائيمان  83. دانيغ مبوليه مالكوكن سسوات فركارا 

ئين  بھا كراجأن  فئاوي  درفد  كعلموان  تو  كواسنبنتوان  بدان   تيمبالن  أ فغوروسي 
برأدا دباوه تونجوق أجر  مريكبھائين فوسة سھيغئ  فد مقيم يغ دلنتيق دريفنتدبيران 

                                                 
 ناراتيوات، والية   ئولق سوغي دائره كوفراسي دان فرتانين فجابت مشوارة دبيليق  تمفتن فندودوق بھائين فندغن منريما مجليس  79
  .فتغ 16.30-13.30  جم ،2553 كركداكوم ھاريبولن 17  سبت ھاري فد

 ھاري فد  ناراتيوات والية  ويغ دائرة  ويغ مقيم   كمفوغ أھلي فرنيائأن جابتف د تمفتن فندودوق بھائين فندافت منريما مجليس  80
  .فتغ 15.00-13.15 جم 2553 كركداكوم ھاريبولن 12  إثنين

  إيس سي ھوتيل  تيئ خابغ دبيليق) عسكر دان فوليس كراجأن، فئاوي( بودا تھاي كراجأن فئاوي بھائين فندافت منريما مجليس  81
  .فتغ 16.30-فتغ 13.30  جم ،2553  ميئتوءنايون ھاريبولن  29  ثالث ھاري فد فطاني، والية  غاغم دائره   فطاني

 سوغكالنكرين يونيبرسيتي إسالم، فغاجين كوليج  خلدون ابن مشوارة دبيليق  تمفتن فوليتيك أھلي بھائين فندافت منريما مجليس  82
  .تغھاري 12.30- فائي 10.30  جم ،2553  سيغھاكوم ھاريبولن   9  نيناث ھاري فد فطاني، والية  مغاغ دائره  فطاني، كمفوس

 فد ناراتيوات، والية  مغاغ دائره  ناراتيوات إيمفيرين ھوتيل  بوروغ دبيليق  تمفتن فوليتيك أھلي بھائين فندافت منريما مجليس  83
  .فتغ 14.15- فائي  10.15  جم ،2553 كركداكوم ھاريبولن  22  خميس ھاري
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دري .  إيت فغوروسي  مبالنتي دلنتيق   فرانن مريك يغ  عملي  دري سئي  إين مثببكن 
   84.بھائين فوسة إيت لبيه باثق سخارا تيدق لغسوغ

) Merdeka( برفندافت بھوا فھمن كمرديكأن  فميسهكومفولن بكس سبھائين  •
إيت   اوليهموغكين أكن منجادي جالن كلوار بائي مسألة يغ نمفقث بلوم أدا جالن فثلسين، 

أونتوق ممبري فلواغ كبيباسن فوليتيك كفد أورغ تمفتن دان ممفوثأي كواس أونتوق 
 خاصأدا فربينخغن مغنأي فمرينتھن  ولوفونمننتوكن نصيب سنديري سخارا سبنرث 

دكاوسن يغ أكن دبري كواس أونتوق مغاول ديري سنديري كفد أورغ تمفتن فد ساتو 
تتافي  ب سمفايتاھف،  مشاركة  كيني  بھوا ماس  جلس  كمونخولن لوم  بنتوق  افكه 

ولو بائيمانفون ماسيه أدا فندافت ألين يغ مغاتكن بھوا مسألة .  ترسبوت خاصفمرينتھن 
كات -ترفنتيغ جوئ، إين دافت دليھت دري كات يغ كمودھن أساس رعية منجادي مسألة

 مستيخارا فثلسين مسألة يغ سبنرث تيدق فرلو بينخغ مغنأي مسألة بندر راي تتافي " 
كمدين بينخغ مسألة فمرينتھن   ممبر ي فنكانن كفد كمودھن أساس رعية ترلبيه دھولو

  85."سھاجكومفولن  مروفاكن منفعة فريبادي بائي ببراف) فمرينتھن إيت(كران 
رعية تمفتن برسديا ماسيغ بيمبغ بھوا -سبھائين أورغ بودا دان مسلم ماسيغ •

فھمن كأدا علمو فغتھوان دان .  أتو تيدق ه إيتبائي منريما خارا فنتدبيران يغ أكن برأوب
 بوليهفميليھن دان دالم كلبيھن أونتوق ديموقراسي سديكيت باثقكن مغنأي فنتدبيران 

منخاري منفعة  ادلهممريقسا أھلي فوليتيك  فرأورغن يغ موغكين ماسوق  كومفولن 
دالم خارا دائيغ داره جادي ديموقراسي سوده من"    86. ديري سنديري دري كاوسن تمفتن

تلبيه  أوليه إيت .   سبلوم مغاداكن فرأوبھن بنتوق فنتدبيران تمفتن سكارغ 87".   ھيدوف
تيدق دافت مغوبھكن حال إين ، كالو تيدق علمو فغتوان رعية  كنمستي ممباغوندھولو

   88.يكبأأرھن يغ  سوات كفد مشاركة
  فغشورن كدوا

                                                 
 فد سوغكال، والية   خأنأ دائره   مولنيءتيء خريأتم سكوله مشوارة دبيليق  تمفتن فوليتيك أھلي بھائين فندغن منريما ليسمج  84

  .فتغ 14.30- فائي 09.45  جم ،2553 كركداكوم ھاريبولن 21 رابو  ھاري
 27 ثالث ھاري فد جاال، والية  مغاغ دائرهد  تنغ تيدق كأدأن مالكوكن يغ فجواغ أغئوت بكس بھائين فندافت منريما مجليس  85

  .فتغ 15.30- فائي 10.15 جم ،2553 كركداكوم ھاريبولن
 جاال، والية  جاھا دائره  سيني بغئول مقيم  2 تمفت  بوكيء كمفوغ كتوا دفجابت تمفتن فندودوق كومفولن فندافت منريما مجليس  86
  .تغھاري 12.30- يفائ 10.30 جم ،2553 كركداكوم  ھاريبولن 24  سبت ھاري فد

  إيس سي ھوتيل  تيئ خابغ دبيليق) عسكر دان فوليس كراجأن، فئاوي( بودا تھاي كراجأن فئاوي بھائين فندافت منريما مجليس  87
  .فتغ 16.30-فتغ 13.30  جم ،2553  ميئتوءنايون ھاريبولن  29  ثالث ھاري فد فطاني، والية  مغاغ هدائر   فطاني

  إيس سي ھوتيل  تيئ خابغ دبيليق) عسكر دان فوليس كراجأن، فئاوي( بودا تھاي كراجأن فئاوي بھائين تفنداف منريما مجليس  88
 .فتغ 16.30-فتغ 13.30  جم ،2553  ميئتوءنايون ھاريبولن  29  ثالث ھاري فد فطاني، والية  مغاغ دائره   فطاني
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ر كراجأن خصوصث فرلو ممبري فلواغ كفد أورغ تمفتن برتوئس دالم سيكتو
كران مريك ممفوثأي علمو فغتھوان دان كفھمن مغنأي مسألة  فدفريغكت فنتدبير سيكتور

دان كبوديأن تمفتن سرت دافت بركومونيكاسي دغن بھاس تمفتن دغن فندودوق سخارا 
يائت دغن مننتوكن نسبه فئاوي كراجأن بھائين والية سفاي دافت مغئمبركن  89بأيك،

تھاي أورغ  موغكين  فروكيلن  يغمان  تمفتن،  ا  بود تھاي  دان  ماليو  كتورونن  مسلم 
 25مننتوكن نسبه خصوص كفد فندودوق تمفتن برفلواغ دفيليه منجادي فئاوي كراجأن 

أتو ساتو جالن كلوار  90فراتوس دبوك فلواغ كفد مشاركة عوام75فراتوس، يغ سلبيھث 
ئاوي كراجأن تھاي مسلم الئي دغن مغيكوت نسبه بيالغن رعية تمفتن يائت مننتوكن ف

  91.فراتوس 80فراتوس دان فئاوي كراجأن تھاي بودا سباثق  20سباثق 
إين كران معلومات نسبه فئاوي كراجأن تھاي بودا دان تھاي مسلم كتورونن 

 69ماليو تمفتن فد ماس كيني ددافتي بھوا دري سيكتور كراجأن دالم والية فطاني سموا 
مم يغ  تردافت سيكتور  فندودوق سيكتور،  مروفاكن  يغ  مسلم  كراجأن  فئاوي  فوثأي 

دري سفاروه سباثق  لبيه  تمفتن  كيرا 9ميجوريتي  توس 13كيرا -سيكتور،  يغ .  فرا
سيكتور الئي تردافت أورغ تھاي بودا  56سمنتارا .  سيكتور 4ممفوثأي بيالغن سام باثق 

تمفتن لبيھكورغ أفبيل دبوات فرتيمباغن مغنأي جملة فئاوي كراجأن .  لبيه دري سفاروه
 36.6كيرا -أورغ ددافتي أورغ تھاي بودا سباثق  دان أورغ تھاي مسلم ، كيرا 11,035

دوالية  92. فراتوس سھاج عمومث فئاوي كراجأن لبيه كورغ   جاالسمنتارا  ، سخارا 
-سمنتارا أورغ تھاي مسلم ، كيرا.  دالم جمله إين تردافت أورغ تھاي بودا.  أورغ 4,990
تردافت فئاوي كراجأن  ناراتيواتدالم ماس يغ سام دوالية   93. فراتوس 38.6نسبه كيرا 

دالم جملة ترسبوت تردافت أورغ تھاي بودا .  أورغ 3,399بھائين والية لبيه كورغ 
 26.7كيرا نسبه -أورغ، كيرا 908أورغ دان أورغ تھاي مسلم سرامي  2,491سرامي 
 94.فراتوس
  
  

                                                 
 27 ثالث ھاري فد جاال، والية  مغاغ دائرهد  تنغ تيدق أدأنك مالكوكن يغ فجواغ أغئوت بكس بھائين فندافت منريما مجليس  89

  .فتغ 15.30- فائي 10.15 جم ،2553 كركداكوم ھاريبولن
 فثالراسن دان فنتدبيران ستراتيجي جباتن فيءكونتوغ مشوارة بيليق د مسلم إينتليك فرساتوان بھائين فندغن منريما مجليس  90

 12.00=فائي 10.00 جم 2553 ميئتوءنايون  ھاريبولن  24   خميس ھاري فد  جاال، والية  مغاغ دائرة 12 كاوسن فنديديقكن
  .تغھاري

 كمفوس سوغكالنكرين يونيبرسيتي إسالم، فغاجين كوليج  دأود شيخ مشوارة دبيليق توانئورو بھائين فندافت منريما مجليس  91
  .فتغ 16.00-فائي 09.30  جم ،2553   اكومكركد ھاريبولن   10 سبت ھاري فد فطاني، والية  مغاغ دائره  فطاني،

  . 2552 كركداكوم ھاريبولن 17 فد فطاني والية كبودايأن جباتن دري معلومات  92
  .2552 تاھون جاال والية جباتن دري معلومات  93
  .2552 تاھون  كركداكوم ھاريبولن 1 فد ناراتيوات والية جباتن دري معلومات  94
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  اسنحفرب
أن تھاي بودا تمفتن برفندافت بھوا فد ماس كومفولن سبھائين فئاوي كراج •

مسألة يغ دكاتكن .  أورغ مسلم يغ منجادي فئاوي كراجأن سوده رامي جملھث كيني
تيدق أدا وكيل درفد أورغ مسلم يغ مماھمي كبودايأن أورغ تمفتن دالم كرغكا فنتدبيران 

اثقكن أورغ سكاليفون بئيتو، موغكين سبب كب  95. تيدقله بئيتو بتول دغن كأدأن سبنر
تمفتن مراس بھوا فئاوي كراجأن تمفتن تيدق دافت ممنوھي كماھوان كاوسن تمفتن 

إين فد داسرث .  سفاتوتث كران كباثقكن فئاوي ترسبوت منجادي فئاوي باوھن سھاج
دري لوار  مريك مستي ملقسناكن مغيكوت فوليسي أورغ أتسن يغ مروفاكن أورغ 

 .كاوسن يغ دھنتر دري بھائين فوسة
كومفولن أورغ تھاي بودا برفندافت بھوا فئاوي كراجأن تيدق بھائين س •

كماھوان  دان  مسألة  يأن،  كبودا مماھمي  مريك  أصلكن  تمفتن  أورغ  منجادي  مستي 
سألين دري حال إين ماسيه أدا فندافت يغ مغاتكن بھوا سكيراث أورغ لوار  96. رعية

د أورغ تمفتن كران تيدق كاوسن، موغكين دافت بكرج سفنوه تنائ دان لبيه تئس درف
مان كومفولن يغ دافت مغورغكن مسألة كخورغن دان برفواق -فرلو مالو كفد مان

   97.فارتي
كومفولن أورغ تھاي بودا مراساكن بھوا سكارغ إين أورغ تھاي سبھائين  •

مسلم تمفتن أدا حق لبيه باثق درفد أورغ تھاي بودا سفرت يونيبرسيتي خواللوغكون 
منجادي  ففريقسأن 98. فد فالجر مسلم دري والية سمفادن سالتن سھاجمننتوكن خوتا ك

والية سمفادن سالتن جوئ ممبوات  دباوه نأوغن إيبو فجابت فوليس  فئاوي فوليس 
سيكتور كراجأن -دسيكتور.  دانسبائيث 99فرتيمباغن أونتوق تريما كباثقكن أورغ مسلم،

 كامي" ي درفد أورغ مسلم سفرت فجابت دائره أتو ھوسفيتل، كباثقكن فئاوي تردير
 100".كومفولن فندودوق مينوريتي سبھائينمنجادي ...منجادي  أنق استري مودا مراسئي

                                                 
  إيس سي ھوتيل  تيئ خابغ دبيليق) عسكر دان فوليس كراجأن، فئاوي( بودا تھاي كراجأن فئاوي ينبھائ فندافت منريما مجليس  95

  .فتغ 16.30-فتغ 13.30  جم ،2553  ميئتوءنايون ھاريبولن  29  ثالث ھاري فد فطاني، والية  مغاغ دائره   فطاني
  ميسايون ھاريبولن 17 فد سوغكال، والية  تيبا دائره  تيبا خومخون دكوليج تمفتن فندودوق بھائين فندافت منريما مجليس    96

2553.  
 ھاريبولن 25 فد  سوغكال والية  خأنأ دائرة  باننا مقيم  بمبروغ ساسنأ دسكوله  تمفتن فندودوق بھائين فندافت منريما مجليس  97

  .2553 كركداكوم
 ھاري فد فطاني، والية  مغاغ دائره   فطاني  إيس سي ھوتيل  فطاني دبيليق  بودا تھاي سيسوا مھا بھائين فندافت منريما مجليس  98

  .تغھاري 12.30- فائي 09.30  جم ،2553 كركداكوم ھاريبولن  29  خميس
 ھاريبولن 25 فد  سوغكال والية  خأنأ دائرة  باننا مقيم  بمبروغ ساسنأ دسكوله  تمفتن فندودوق بھائين فندافت منريما مجليس  99

  .2553 كركداكوم
  اثنين  ھاري فد فطاني، والية   ماي دائره   تراغ مقيم  2 تمفت  تراغ دكمفوغ   بودا تھاي أورغ بھائين فندغن منريما مجليس  100
  .فتغ 13.30- فائي 10.00 جم ،2553 كركداكوم ھاريبولن 26
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 تھاي بوذا مينوريتي كواسن فندودوقمراسئي مريك بھوا  منجاديإين دافت دفرھاتيكن 
يغ سفرتي  فرسكيتران  فد  تمفتن  ماليو  كتورونن  مسلم  تھاي  ورغ  أ فراسأن  جوئ 

ماسيغ ليھت، يائت أورغ تھاي بودا ليھت دري ليغكوغن والية سمفادن -كومفولن ماسيغ
سالتن تتافي أورغ تھاي مسلم كتورونن ماليو ليھت دري سودوت فندودوق نئارا، يغ 
سبنرث تيتيق فراسأن يغ سام دالم كيس إين فرلو منجادي أساس بائي ساليغ سيمفاتي 

ئنتي فراسأن بيمبغ ممبيمبغي سسام  دان برتيمبغ راس أنتارا ساتو دغن يغألين، سبائي
 .سنديري سفرتمان يغ برالكو سكارغ

  
  فغشورن كتيئ

فغاجين مريك دري تيمور تغه  لولوسيغ  أورغفلواغ كفد  كنفرلو ممبوك •
نام مريك دالم سنراي ھيتم، يغمان فد أخيرث إي فنئنتيكن برتوئس دالم سيستيم كراجأن 

مالكوكن يغ س ماھو برئابوغ دغن كومفولن مريكئيت را بھائينمنجادي تنائ تكانن س
  101.كأدأن تيدق تنغ

  
  فربحاسن

فلواغ  أنبوكفمدغن  نكومفولن تھاي بودا تله ممبري فندافت يغ بركأيتسبھائين   •
فغاجين دنئارا مسلم برتوئس سبائي فئاوي كراجأن بھوا سكارغ  لولوسكفد مريك يغ 

نئارا إيندونيسيا دان ماليسيا سوده  دري فروبتن إيجازهإين مريك يغ مندافت كلولوسن 
  102.دافت بكرج دكاوسن إين

  
  فغشورن  كأمفت

فرلو ممبوك فلواغ كفد كمفوغ يغ ممفوثأي كممفون دان برسديا أونتوق مغاول 
، سكيراث يغ منخوكوفي بالجرانكسالمتن أوليه فندودوق كمفوغ سنديري دغن فر
ت مستي برتغئوغجواب مغيكوت برالكو فرإيستيوا أتو مسألة مك أغئوت كمفوغ إي

يغمان سكاراغ تنترا دري لوار كاوسن منجائ ھيغئ كدالم كمفوغ،  103كأدأن يغ اليق،
أستاذ  ئين  ان سبھا د نئورو  ا تو ترماسوق  كمفوغ  ھلي  أ ئين  ن سبھا ا د فميمفين  مثببكن 

                                                 
 27 ثالث ھاري فد جاال، اليةو  مغاغ دائرهد  تنغ تيدق كأدأن مالكوكن يغ فجواغ أغئوت بكس بھائين فندافت منريما مجليس  101

  .فتغ 15.30- فائي 10.15 جم ،2553 كركداكوم ھاريبولن
 8 رابو ھاري فد جاال، والية  جاھا دائره  تاخي مقيم  تاخي بان دسكوله  بودا تھاي أورغ بھائين فندافت منريما مجليس  102

  .فتغ 13.00 - فائي 10.30 جم ،2553 كنيايون ھاريبولن
 ناراتيوات، والية   ئولق سوغي دائره كوفراسي دان فرتانين فجابت مشوارة دبيليق  تمفتن فندودوق بھائين دغنفن منريما مجليس  103
  .فتغ 16.30-13.30  جم ،2553 كركداكوم ھاريبولن 17  سبت ھاري فد
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 مراس ترتكن كران دفريقسا سدغكن مريك كلوار أونتوق بكرج سفرت بياس، منجادي" 
أورغ لوار كاوسن داتغ مثلسي مسألة، بائيمان  فد ئوان يغ برفونخا دريكرا فرقواتن

كالو دبياركن بئيني .  سنديري ديري أونتوق ممبري فلواغ كفد أورغ تمفتن مثلسي مسألة
تيدق مريك مسألة فيليه كاسيه يغ مراسكن  104". مك مسألة فرتمبوغن تيدق أكن ھابيس

دغن سبب منجادي أستاذ  سريق" اذ بركات مندافت كعاديلن إين مثببكن ساله سؤرغ أست
  105".ترفقسا مالريكن ديري منجادي فنوريه ئته لبيه بأيك الئي

  فربحاسن
دغن ممبري كومفولن أورغ تھاي بودا تمفتن تيدق يقين بھوا سبھائين  •

فلواغ كفد أھلي كمفوغ مغاول كسالمتن سنديري دان مغلواركن فاسوقكن تنترا 
تنترا ماسيه أدا فون أدا ) سماس (كران "سبنرث  يغ منجائ كسالمتن بوليھكه

فرإيستيوا منيمبق تنترا، سكيراث كيت منجائ سنديري ممفو ملقسناكن سفرت تنترا أتو 
  106".دان أكن ممبري سنجات كفد مريك يغ مالكوكن كأدأن تيدق تنغ أتو تيدق...تيدق

 
 

  فغشورن كليم 
 أنتوق منجائھائين كأمفت تنترا دارت ب أغئوتاكفد تغئوغجواب   كنفرلو مثرھ  

تيئا  سخارا لغسوغ سجق دھولو الئي تله برتوئستنترا يغ  أغئوتاكران إي مروفاكن 
  107.والية دان أمفت دائره

  
  فربحاسن

  
   ---  

 
 مرالبرسيستيم فميليھن فنتدبير تمفتن تيدق ممبري فلواغ كفد أورغ يغ  3.1.4  

  ببكن برفخه بلهدافت ماسوق كدالم سيستيم فوليتيك دان فرسايغن مث

                                                 
 كمفوس سوغكالنكرين ييونيبرسيت إسالم، فغاجين كوليج  دأود شيخ مشوارة دبيليق  سيسوا مھا بھائين فندافت منريما مجليس  104

  .فتغ 16.00-فائي 09.30  جم ،2553   كركداكوم ھاريبولن   10 سبت ھاري فد فطاني، والية  مغاغ دائره  فطاني،
  .فتغ 16.00-15.30 جم ،2553 كركداكوم ھاريبولن 27 ثالث فدھاري جاال والية د أستاذ واونخارا  105
 فد فطاني، والية  كوءفور دائره  فور كوء ھوسفيتل  فوغون مشوارة دبيليق  بودا تھاي أورغ بھائين فندافت منريما مجليس  106
  .فتغ 14.45- فائي 09.30  جم ،2553  سيغھاكوم ھاريبولن  3  جمعة ھاري

 ھاري فد  جاال، والية  بتوغ دائرة  بتوغ فربندران مجليس فجابت مشوارة بيليق د تمفتن فندودوق بھائين فندغن منريما مجليس  107
  .تغھاري 12.30- فائي 09.30 جم ،2553 ميئتوءنايون  ھاريبولن  14  يناثن
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سيستيم فميليھن فنتدبير تمفتن كدالم سيستيم فوليتيك بلوم ممبري فلواغ   سكارغ  
سفاتوتث كران سخارا  يغ فوليتيكمماسوقي سيستيم كفد أورغ بأيك دان برأخالق دافت 

مريك يغ  108. ماسيه منجادي فكتور أساس يغ مننتوكن نتيجة فيليھن راي يغعمومث 
سألين  مثدياكن واغ يغ باثق أونتوق كئياتن فيليھن راي، يائتمنخالونكن ديري مستي 

فربلنجأن أونتوق أوروسن بياس، فركارا يغ منجادي ھالغن فنتيغ بائي أورغ بأيك درفد 
دغن سيستيم .   ) رسواه( أونتوق برفوليتيك إياله فربلنجأن يغ بركأيتن دغن ممبلي سوارا

يغ أدا  أورغيك كباثقكنث ترديري درفد ماسوق كدالم سيستسم فوليت بوليهمريك يغ إين 
إين مثببكن    109. منجادي مسألة سمفيغن مرالباثق مودال، سمنتارا علمو دان برصفة 

فوليتيك لبيه رامي مماسوقي سيستيم يغ أدا كواس دان باثق واغ برفلواغ أونتوق  أورغ
كواس حال إين مثببكن مريك يغ بر.  مودال ترحد سرتيغ تيدق أدا كواس  اورغدرفد 

دالم بيدغ فوليتيك ترديري دري كومفولن يغ سام ممفو ممفغاروھي أوروسن فوليتيك 
دا مراليغ برعلمو دان ممفوثأي كممفوان، بر أورغسمنتارا  110. دستيف الفيسن ، أ

كورغن سوارا أكن  انبليفمكواغن أتو منافيكن  سوكوغنكسوغئوھن تتافي كورغ 
  .يك ماللوي سيستيم فميليھن ترسبوتبرفلواغ أونتوق بركواس دالم بيدغ فوليت

دغن أالسن إين كباثقكن فميمفين كمفوغ إسالم كوات برأئام سرت دسنجوغ أوليه   
توق  ن و اغ أ لو رف لوم ب ماسيه ب ة  شارك فد م ميمفين سبنرث ك نجادي ف ن م ا ة د مشارك
تمفتن  مشاركة  ممباغون  بائي  كفوتوسن  ممبوات  ونتوق  أ بركواس  دان  برفوليتيك 

   111.دھارفكن أوليه رعيةمغيكوت أف يغ 
فميمفين أئام تيدق ھاث منجادي فميمفين دالم  شريعةإين كران مغيكوت حكوم   

برفرانن دسئي جوئ   نعبادة سھاج، يائت مغاجر أئام دان مغإمامي سئل عبادة مالھ
برفرانن دالم بيدغ فوليتيك كران أئام  بوليهكدنيأن يائت منجادي فميمفين مشاركة دان 

. دنيأن دان أخيرةدق بوليه دأسيغكن أنتارا أوروسن خارا ھيدوف يغ تي إسالم أداله
فميمفين أئام تمفتن دحرماتي أوليه مشاركة دان دأغئف سبائي فميمفين سخارا طبيعي 
يغمان سبھائين أورغ مسلم برفندافت بھوا مريك فاتوت برفرانن سبائي فميمفين فوليتيك 

                                                 
 والية  مغاغ دائره  تنجوغ دھوتيل) خأنيء دان تكباي سوءخيرين، ائرهد( بودا تھاي أورغ بھائين فندافت منريما مجليس 108

  .فتغ 15.00 -فائي 09.30 جم ،2553 كنيايون ھاريبولن 7 ثالث ھاري فد ناراتيوات،
 ھاريبولن 18  أحد ھاري فد سوغكال، والية  تيبا دائره  تيبا خومخون دكوليج تمفتن فندودوق بھائين فندافت منريما سمجلي  109

  .2553  ميسايون
  ميسايون ھاريبولن 17 فد سوغكال، والية  تيبا دائره  تيبا خومخون دكوليج تمفتن فندودوق بھائين فندافت منريما مجليس  110

2553.  
 ھاري فد   جاال والية  مغاغ دائرة   ليءدون مقيم أوندغن ديوان مشوارة بيليق د تمفتن فندودوق بھائين فندافت مامنري مجليس  111

  .تغھاري 12.30- فائي 09.30 جم ،2553 كركداكوم ھاريبولن 29 خميس
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مثببكن " دان  113واي دغن حكوم إسالمسفاي فغوروسن كرج دكاوسن تمفتن سس112جوئ
  114".فوليتيك برتمبه بأيك

دا سكارغ  ثكسيمفولن   أ يغ  مغيكوت بنتوق فميليھن  وكيل تمفتن  فميليھن  سيستيم 
 115ماسيه باثق برمسألة دالم منجوالبلي سوارا يغ منجادي فونخا برفخھبله دالم مشاركة

برأخالق م  ئا أ فميمفين  مثببكن  فوال  يك  الئي  أساسبأ فد  فميمفين ،  ئي  غئف سبا أ د ث 
إيت فوليتيك  فميمفين  دان  مغھادفي  مريك مشاركة  دافت فترفقسا  تيدق  مريك  ثببكن 

يغ دافت ماسوق كدالم سيستيم فوليتيك إيت  أورغعقيبتث .  برفرانن دالم بيدغ فوليتيك
  .كتيدق مناريمأنوكيل يغ دفليليه يغ مثببكن مسأله بوكن فميمفين مشاركة مسلم سبنرث 

  رن فرتامفغشو
ا سيستيم شورى  غئون و م رل نخغنف رب ي ب  ف تائ ف ا توق   كند ن ن أ وا رستوج ف

يائت    116جاوتن فوليتيك تمفتن دلنتيقيغ أكن  أورغدالم سيستيم فيليھن ك  مأفليكاسي
أورغ يغ دغن مثاتكن دالم كرغكا فغئونأن كواس تمفتن ستيف الفيسن سفاي مندافت 

لوم بيران توئسبر را فنتد لم سيستيم  ا فيليھن مو 117د ممبوات  دغن  دموألي  غكين 
دانسبائيث، )  توء نيبان( واكمفوغ كتسفرت فيليھن  118دفريغكت كمفوغ ترلبيه دھولو،

يغمان سكيراث دافت دلقسناكن مك   119.ألين-كمدين دإيكوتي دغن فيليھن دفريغكت ألين
ك يغ أئر دافت مغورغكن كواس فوليتي"  دالم دنيا فوليتيك كأيندھنسوات " دأغئف سبائي 

إين كران كومفولن أورغ تھاي بودا تمفتن دان سبھائين فنيائ جوئ ممفوثأي  120. الما
                                                 

 ھاريبولن 18  أحد ھاري فد سوغكال، والية  تيبا دائره  تيبا خومخون دكوليج تمفتن فندودوق بھائين فندافت منريما مجليس  112
  .2553  ميسايون

 23 أحد فد  سوغكال، والية  مغاغ دائرة   سوغكال والية إسالم أئام دمجليس  أئام فميمفين بھائين فندافت منريما مجليس  113
  .2553 فرسفاكوم ھاريبولن

 فد ناراتيوات، والية  مغاغ دائره  ناراتيوات ينإيمفير ھوتيل  بوروغ دبيليق  تمفتن فوليتيك أھلي بھائين فندافت منريما مجليس    114
  .فتغ 14.15- فائي  10.15  جم ،2553 كركداكوم ھاريبولن  22  خميس ھاري

 فد فطاني، والية  كوءفور دائره  فور كوء ھوسفيتل  فوغون مشوارة دبيليق  بودا تھاي أورغ بھائين فندافت منريما مجليس  115
  .فتغ 14.45- فائي 09.50  جم ،2553  ومسيغھاك ھاريبولن  27  جمعة ھاري
 ھاري فد  ناراتيوات والية  ويغ دائرة  ويغ مقيم   كمفوغ أھلي فرنيائأن فجابت د تمفتن فندودوق بھائين فندافت منريما مجليس  116
  .فتغ 15.00-13.15 جم 2553 كركداكوم ھاريبولن 12  إثنين

 والية تكباي هدائر كوءسأتون مقيم) بوق خوم بان( خوبق كمفوغ جددمس  تمفتن فندودوق بھائين فندغن منريما مجليس  117
  .فتغ 15.50-13.45 جم ،2553 كركداكوم ھاريبولن 18 أحد ھاري فد ناراتيوات،

 فد ناراتيوات، والية  مغاغ دائره  ناراتيوات إيمفيرين ھوتيل  بوروغ دبيليق  تمفتن فوليتيك أھلي بھائين فندافت منريما مجليس   118
  .فتغ 14.15- فائي  10.15  جم ،2553 كركداكوم ھاريبولن  22  خميس يھار
 سوغكالنكرين يونيبرسيتي إسالم، فغاجين كوليج  فطاني أحمد شيخ مشوارة دبيليق   تمفتن نالين بھائين فندافت منريما مجليس  119

  .فتغ 15.30- فائي 10.00  جم ،2553  نميئتوءنايو ھاريبولن   19 رابو ھاري فد فطاني، والية  مغاغ دائره  فطاني، كمفوس
 ناراتيوات، والية   ئولق سوغي دائره كوفراسي دان فرتانين فجابت مشوارة دبيليق  تمفتن فندودوق بھائين فندغن منريما مجليس  120
  .فتغ 16.30-13.30  جم ،2553 كركداكوم ھاريبولن 17  سبت ھاري فد
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فندافت يغ سام بھوا فروسيس منوكر فيكيران إيت فنتيغ تتافي موغكين تيدق مغئونا 
دالم فروسيس كرجأن فركتأن شورى سفاي مريك يغ تيدق مغانوت أئام إسالم دافت بر

أھلي جواتنكواس :  بھاوا.  ط. ب. ي فيليھن فغاره عيغمان ممبري فندغن مغنأ.   ترسبوت
يغ لبيه سسواي أونتوق  أورغترلبيه دھولو بائي مميليه  بربينجغكمفوغ فاتوت منوكر 

سكيراث ددافتي أورغ بأيك مك دشوركن نام أورغ بأيك إيت سفاي " منخالونكن ديري 
أورغ إيت أكن  فونولو  تيدق أكن دفيليه ، تنتو سسياف يغ مالوانث.  دفيليه أوليه رعية

  121".بأيكتتافي فد أساسث ميمغ   نوهدبو
  

  فربحاسن
فغئونأن سيستيم  دناكنتيدق  ولوفونبھوا  فندغنسبھائين أھلي فوليتيك تمفتن بر   

شورى بائي ممريقسا سئل أوروسن أھلي فوليتيك تتافي تيدق بئيتو يقين بھوا مجليس 
 بوليهجأن سنديري فون تيدق سفنوھث سبب خارا ممريقسأن كراتاغن شورى دافت 

  122.منونيكن توئس إين سخارا سفنوھث
تو  أ توت  فا تيدق  م  ئا أ فميمفين  ا  بھو فت  ا برفند تمفتن  فنيائ  كومفولن  ئين  سبھا

برفرانن دالم بيداغ فنديديقكن، سجق دھولو  فرلوبرفرانن دالم أوروسن فوليتيك تتافي 
أوروسن فوليتيك تمفتن مك مثببكن الئي تردافت بھوا أفبيل فميمفين أئام برفرانن دالم 

أورغ يغفرانن  مسلم  ببرف  أورغ  أوليه سبھائين  دإعتراف  ئام إيت تيدق  أ فميمفين 
"   كنالھيرمسألين دري حال إين ماسيه درائوكن بھوا سيستيم شورى أكن   123. جوئ

فرلو دبري فرھاتين كران سبھائين يغمان حال إين  124"  . فركوغسين ئلف دالم فوليتيك
فركوغسين ئلف دالم  " لن برفندافت بھوا سيستيم شورى موغكين أكن منجادي كومفو
سوات كبأيقكن دالم " تتافي سبھائين يغ  ألين فول برفندافت بھوا إي سبائي "  فوليتيك

  .يغ تله دكتاكن "دنيا فوليتيك
 

  فغشورن كدوا  

                                                 
  اثنين  ھاري فد فطاني، والية   ماي دائره   تراغ مقيم  2 تمفت  تراغ دكمفوغ   دابو تھاي أورغ بھائين فندغن منريما مجليس  121
  .فتغ 13.30- فائي 10.00 جم ،2553 كركداكوم ھاريبولن 26

 فد سوغكال، والية   خأنأ دائره   مولنيءتيء خريأتم سكوله مشوارة دبيليق  تمفتن فوليتيك أھلي بھائين فندغن منريما مجليس  122
  .فتغ 14.30- فائي 09.45  جم ،2553 كركداكوم ھاريبولن 21 ابور  ھاري

 ھاري فد ناراتيوات، والية  مغاغ دائره  ناراتيوات إيمفيرين ھوتيل  2 ناراتت دبيليق  فنيائ أھلي بھائين فندافت منريما مجليس  123
  .تغھاري 12.30- فائي  09.30  جم ،2553 فرسفاكوم ھاريبولن  29  سبت
  21  جمعة ھاري فد فطاني، والية  مغاغ دائره فطاني والية فرنيائأن فجابت دبيليق  فنيائ أھلي بھائين فندافت امنريم مجليس  124

  .فتغ 17.00-  14.00  جم ،2553 فرسفاكوم ھاريبولن
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ك دغن سيستيم فوليتي ممسوقيدالم مميليه وكيل يغ أكن  انرمغداكن فراتوفرلو   
   125.أونتوق منجادي وكيل تمفتن يغمناكهاللو بھوا إي  حاصيل كرياممندغ كفد 

  
  
  
  

    فربحاسن  
  

  3 .1 دأنكتي 5. بر أ ونتوق  أ رعية  كفد  كمودھن  ممبري  يغ  را  لم كرجأن خا ا د
  فنتدبيران دان فمريقسأن فنتدبير تمفتن يغبركواليتي

فرلمبائأن  كنھندقكاوسن تمفتن تيدق دافت ممرينته ديري سنديري مغيكوت ك  
دالم فنتدبيران أوروسن بركرجا سام بوليه ممبري كمودھن كفد رعية دافت تيدق   كتيكا

بائي تمفتن دان ممريقسا أوروسن فلقسنأن توئس دري سودوت فنتدبيران أتو فربلنجأن 
  . فنتدبير تمفتن سخارا بركواليتي

لومات، ممبري معممبري كرجا سام   مستيدرفد رعية إين  بھائين فركرجا سام   
ران، ممبوات رنخاغن، ممبوات خادغن، ممبوات كفوتوسن، فنداغن، منختوس فيكي

فلقسنأن، ممبوات فنيالين، ممفربأيقكي دان ممباغون سرت منريما فائدة دري فلقسنأن 
يغمان مغيكوت كأدأن سبنرث كباثقكن رعية دوالية سمفادن سالتن   126. أوروسن تمفتن
ستله سلسي  تمت إيت أكنكجالن  دالم ممبوات فنيالين دان رعية فرانن " برفندافت بھوا 

راي فيليھن  مننتوكن  127" فروسيس  دان  كفوتوسن  أونتوق ممبوات  كواس  دا  تيدق أ
منختوس فميكيران دان ملقسناكن فوليسي يغ دافت ممبري كسن دغن نصيب سنديري 

  .كفد كاوسن تمفتن دغن سبنرث
توكن فوليسي مغيكوت كماھوان رعية جوئ منن بوليھن تيدقكسألين دري مسألة   

فرأونتوقكن دكالغن بوليه ماسيه تيدق  دان فغئونأن  جواتن كواس ممريقسا فكرجأن 
يغمان مسألة إين بر الكو كران كورغ برسيستيم أتو خارا   128. فنتدبيرتمفتن كواغن

                                                 
 ھاري فد فطاني، والية  مغاغ دائره   فطاني  إيس سي ھوتيل  فطاني دبيليق  بودا تھاي سيسوا مھا بھائين فندافت منريما مجليس  125

  .تغھاري 12.30- فائي 09.30  جم ،2553 كركداكوم ھاريبولن  29  خميس
 كأمفت، يغ كالي خيتق  ،سيستيم دان تيوري فميكيران، خمفورتاغن، بوءريكول،  وأدي تأوين بوكو دالم لنجوت معلومات ليھت  126

 فنتدبير رعيةأونتوق دغن تاغن برخمفور خارا فندوان فول، كوك  أورأتاي دان) 2552 كالو، فرأفوك إيستيتيوت: نونتأبوري(
  )2552 كالو، فرأفوك إيستيتيوت: نونتأبوري( تمفتن،

 سوغكالنكرين يونيبرسيتي إسالم، فغاجين كوليج  فطاني أحمد شيخ مشوارة دبيليق   تمفتن نالين بھائين فندافت منريما مجليس  127
  .فتغ 15.30- فائي 10.00  جم ،2553  ميئتوءنايون ھاريبولن   19 رابو اريھ فد فطاني، والية  مغاغ دائره  فطاني، كمفوس

  جاال والية  مغاغ دائرة  تھاي مسلم فمودا فرساتوان دفجابت تنغ تيدق كأدأن دري يغتربنتوت مريك بھائين فندافت منريما مجليس  128
  .فتغ 15.45-فائي 10.00 جم  2553 فرسفاكوم 27 خميس ھاري
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ك أي غ ب قسا ي مري ماھمي  129م يدق م ية ت ين رع ري سبب سبھائ خا د ون رف ي جوئ ب إ
أتو كورغ مماھمي توئس كرعيةن أونتوق  130أونتوق ممبوات فمريقسأنسخوكوفث 

فرنه " مغمبيل بھائين دالم فمريقسأن سبائيمان سبھائين درفد أھلي فوليتيك تمفتن منئسكن 
مجليس  مندغر  ونتوق  أ مقيم  وندغن  أ يوان  د وه  با د تمفتن  رعية  كفد  فلواغ  ممبوك 

يك تتافي سبھائين كخيل درفد رعية فرتيمباغن فرأونتوقكن يغ أكن دئوناكن دالم فروج
   131".تمفتن سھاج يغ ممبري فرھاتين

ولو بائيمانفون ماسيه أدا كباثقكن رعية ماھو ممريقسا فلقسنأن توئس فنتدبير تمفتن دان 
فرأونتوقكن كراجأن يغ برأدا دوالية  فئونأنسيكتور كراجأن خصوصث دري سئي 

 فبلنجأنتاھون يغمان سوده مغئونا  5سالما  2552-2547سمفادن سالتن سجق تاھون 
دغن  109,000سباثق  دخمفور  مك جملھث  2553تاھون  بلنجأنجوتا بات، سكيراث 

إين سخارا عموم أداله مروفاكن فرأونتوقكن  بلنجأنيغمان سموا  132جوتا بات، 125,000
يغ مثببكن رعية جالت مراساكن بھوا والية  133يغ تيدق دفريقسا أوليه فندودوق تمفتن

مفادن سالتن منجادي تمفت أونتوق منخاري فائدة فريبادي بائي فارا فنتدبير دان س
دمينتا أوليه أھلي كمفوغ تتافي  يغ فرموھونن فروجيك"   134كباثقكن  فئاوي كراجأن،
 135"تريمادكناف أھلي كمفوغ تيدق 

دغن  برستوجو  بودا  تھاي  كراجأن  فئاوي  كومفولن  درفد  ئين  ين، سبھا إ حال 
فمريقس ھلي سيستيم  أ ن  ا أ و تبھا ممبوات :  بركا نتوق  و أ رعية  كفد  كواس  فثرھن 

لبيه فنتيغ  فوليتيك إيت  أھلي  فميليھن درفد فمريقسأن  خارا  بنتوق مغوبھكن  ولوفون 

                                                 
  إيس سي ھوتيل  تيئ خابغ دبيليق) عسكر دان فوليس كراجأن، فئاوي( بودا تھاي كراجأن فئاوي بھائين فندافت امنريم مجليس  129

 .فتغ 16.30-فتغ 13.30  جم ،2553  ميئتوءنايون ھاريبولن  29  ثالث ھاري فد فطاني، والية  مغاغ دائره   فطاني
 ھاري فد  ناراتيوات والية  ويغ دائرة  ويغ مقيم   كمفوغ أھلي فرنيائأن فجابت د تمفتن فندودوق بھائين فندافت منريما مجليس  130
  .فتغ 15.00-13.15 جم 2553 كركداكوم ھاريبولن 12  إثنين
 سوغكالنكرين يونيبرسيتي إسالم، فغاجين كوليج  خلدون ابن مشوارة دبيليق  تمفتن فوليتيك أھلي بھائين فندافت منريما مجليس  131

  .تغھاري 12.30- فائي 10.30  جم ،2553  سيغھاكوم ھاريبولن   9  اثنين ھاري فد فطاني، والية  مغاغ ئرهدا  فطاني، كمفوس
 12  [Online]،2553 ميئتوءنايون ھاريبولن 8 ،ألين أون مأتيخون سالتن، إيسو ممبسميكن فرأونتوقكن نيت، فوغ  فأكون  132

 ?http://www.matichon.co.th/news_detail.php سومبر .2553 توءالكوم

newsid=1275980243&grpid=01&catid=%20%A7%BA%B4%D1%BA%E4%BF%E3%B5%E9  
 ھاري فد  ناراتيوات والية  ويغ دائرة  ويغ مقيم   كمفوغ أھلي فرنيائأن فجابت د تمفتن فندودوق بھائين فندافت منريما مجليس  133
  .فتغ 15.00-13.15 جم 2553 كركداكوم ھاريبولن 12  إثنين
 17  سبت ھاري فد  ناراتيوات والية   فادي سوغي دائره  ئولق سوغي ائرهد د تمفتن فندودوق بھائين فندافت منريما مجليس  134

  .فتغ 16.30-13.30  جم 2553 كركداكوم ھاريبولن
 والية  غاغم دائره  تنجوغ دھوتيل) خأنيء دان تكباي سوءخيرين، دائره( بودا تھاي أورغ بھائين فندافت منريما مجليس  135

  . فتغ 15.00 -فائي 09.30 جم ،2553 كنيايون ھاريبولن 7 ثالث ھاري فد ناراتيوات،
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فيليھن أكن دالكوكن تتفي كلو رعية تيدق بوليه ممريقسأن أھل فوليتيق فون تيدق بوليه 
     136.مالھيركن أف اف فائده

  
  
 

  فغشورن فرتام
و مغاداكن ديوان رعية أونتوق برفرانن سبائي وكيل رعية تمفتن يغ دافت فرل

إي موغكين منجادي ساتو بدان يغ  دالم أوروسن فنتدبير سخارا لغسوغ،كرجا سام ب
 137برسفادو دغن ديوان تمفتن يغبرأدا دالم ديوان فنتدبيران تمفتن بربائي فريغكت،

درفد ستيف كومفولن بغسا، كبودايأن يغمان ممفوثأي أھل جواتنكواس دري وكيل رعية 
سفاي أدا جالن كلوارأونتوق منونجوق فراسأن كماھوان دان 138  فكرجأندان بربائي 
ن  يرك الھ ا سامم رج ي  ك ائ رب د ب ف ر يتيك د ول سن ف و ر و م أ ل ا ند فول وم ا  ك سخار

دري كالغن أورغ تھاي بودا تمفتن 139ملواس، وكيل  يغمان موغكين مننتوكن جملة 
يغمان  140ت مالھيركن كرغكا كمشاركتن يغ مستي تيغئل برسام،سخارا جلس سفاي داف

كران، ديوان .  يغ بوكن وكيل أھلي فوليتيك أورغفارا وكيل إين مستي ترديري درفد 
أوندغ يغ مليندوغيث بوكن ھاث منجادي مجليس فثليأن يغ -رعية إين مستي أدا أوندغ

دغن سبنرث لة  مسأ مثلسيكن  ونتوق  أ كواس  ا  د أ دري إين   141. تيدق  كران، سألين 
كن مثرھكن كفد ديوان رعية أونتوق ممريقسا أھلي فوليتيك، ماسيه أدا فندافت يغ ھندق

فكرجأن  مريك ا ئبنورممريقسا  د رئبنور ، سمأ د حاصيل  فلنيغ  فيليھن ي  تو  أ تيقكن 
   142.راي

                                                 
 ھاري فد فطاني، والية  مغاغ دائره   فطاني  إيس سي ھوتيل  فطاني دبيليق  بودا تھاي سيسوا مھا بھائين فندافت منريما مجليس  136

  .تغھاري 12.30- فائي 09.30  جم ،2553 كركداكوم ھاريبولن  29  خميس
 ھاري فد  ناراتيوات والية  ويغ دائرة  ويغ مقيم   كمفوغ أھلي فرنيائأن فجابت د تمفتن فندودوق بھائين فندافت منريما مجليس  137
  .فتغ 15.00-13.15 جم 2553 كركداكوم ھاريبولن 12  إثنين
 فثالراسن دان فنتدبيران ستراتيجي جباتن توغفيءكون مشوارة بيليق د تمفتن فوليتيك أھلي بھائين فندغن منريما مجليس  138

  .تغھاري 12.00=فائي 09.30 جم 2553 ميئتوءنايون  ھاريبولن  20  أحد ھاري فد  جاال، والية  مغاغ دائرة 12 كاوسن فنديديقكن
 مقيم   فأتومواري ويلك  فاريان كان دوقف) مايكين دان فناريق سايبوري، دائره( بودا تھاي أورغ بھائين فندافت منريما مجليس  139

  .فتغ 13.00- فائي 09.30  جم ،2553  كنيايون ھاريبولن  3  جمعة ھاري فد فطاني، والية  سايبوري دائره   ترأبون
 فد ناراتيوات، والية  مغاغ دائره  ناراتيوات إيمفيرين ھوتيل  بوروغ دبيليق  تمفتن فوليتيك أھلي بھائين فندافت منريما مجليس  140
  .فتغ 14.15- فائي  10.15  جم ،2553 كركداكوم ھاريبولن  22  خميس ھاري

  24  اثنين ھاري فد جاال، والية   مغاغ دائره  راما جاال ھوتيل  2 وأالي دبيليق  فنيائ أھلي بھائين فندافت منريما مجليس  141
  .فتغ 17.00- 13.30  جم ،2553 فرسفاكوم ھاريبولن

   أحد ھاري فد ناراتيوات، والية  مغاغ دائره  ناراتيوات والية إسالم دفرساتوان  فوليتيك أھلي بكس بھائين فندافت منريما مجليس  142
  .فتغ 14.30-فائي  10.00  جم ،2553 كركداكوم ھاريبولن  25
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----  

 
  فربحاسن

  
  فغشورن كدوا
تيدق برأدا دباوه  دان 143أوندغ-بيبس يغدليندوغي أوليه أوندغ بدانفرلو ملنتيق 

 دوكيليمقيم يغ  بدان فنتدبيرانمان سيكتور سفاي دافت ممريقسا فلقسنأن توئس -مان
تمفتن، رعية  أونتوق 144دري  برفلواغ  رعية  ممبواتكن  يغ  منجادي سبھائين  أكن  يغ 

   145.ممفالجري دان جوئ ممبغونكن فنتدبيران تمفتن
  

  فربحاسن
   

----  
  فغشورن كتيئ
ملنتيق  كدواأوندي  مات مندافت يغ أورغفرلو  تمفتن  يغ  فنتدبير  فيليھن  لم  دا

   146.فنتدبير أوروسنسبائي فمريقسا  توئسبر
  

  فربحاسن
  

----  
  

  كامفتفغشورن
مننتو لم  ا د كواس  ممفوثأي  كمفوغ  توان  فرسا دكن  مغا ممبوات  كنفرلو  دان 

ن يغمان فوليسي دا 147، فورجيك أتو كئياتن كمفوغ،كمفوغ فرتيمباغن رنخاغن فندودوق
                                                 

 فد فطاني، والية  كوءفور دائره  فور كوء ھوسفيتل  فوغون مشوارة دبيليق  بودا تھاي أورغ بھائين فندافت منريما مجليس  143
  .فتغ 14.45- فائي 09.30  جم ،2553  سيغھاكوم ھاريبولن  3  جمعة ھاري

 والية  مغاغ دائره  تنجوغ دھوتيل) خأنيء دان تكباي سوءخيرين، دائره( بودا تھاي أورغ بھائين فندافت منريما مجليس  144
  .فتغ 15.00 -فائي 09.30 جم ،2553 كنيايون ھاريبولن 7 ثالث ھاري فد ناراتيوات،

 8 رابو ھاري فد جاال، والية  جاھا دائره  تاخي مقيم  تاخي بان دسكوله  بودا تھاي أورغ بھائين فندافت منريما مجليس  145
  .فتغ 13.00 - فائي 10.30 جم ،2553 كنيايون ھاريبولن

 فد فطاني، والية  كوءفور دائره  فور كوء ھوسفيتل  فوغون مشوارة دبيليق  بودا تھاي أورغ بھائين فندافت منريما مجليس  146
  .فتغ 14.45- فائي 09.30  جم ،2553  سيغھاكوم ھاريبولن  3  جمعة ھاري
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مستي داتغ دري رنخاغن .)  ط. ب. ع( يغدبوات أوليه ديوان أوندغن مقيم  ببرلنجأن
، يغ أكن منمفقكن كماھوان فندودوق سبنرث، بوكن كماھوان فنتدبير فندودوق كمفوغ 
     148.مقيم سھاج بدان فنتدبيران

  
  فربحاسن

  
  فغشورن كليم

ھوان تنتغ دغن مموفوق علمو فغت كمفوغ كقواتن كفد فندودوق ثوكوغفرلو م
يموقراسي سرت  د بنتوق  ن  بيرا فنتد ن  ا د ليتيك  توئس حق –حق فو ئي  با بر ن  ا د

سفاي دافت منجالني ھيدوف سخارا برديكاري دان برخمفور تاغن دالم  149كرعيةن
ن فندودوق بلوم مغتھوي يغ فد ماس كيني، سبھائي 150منتدبير كاوسن تمفتن سنديري،
بدان فنتدبيران خارا ممريقسا أوروسن  كهبائيمانمقيم دان تنتغ افكه توئس بدان فنتدبيران 

    151.مقيم إيت سنديري
  
  فربحاسن -
  

  يغ تيدق منخوكوفي دغن أوروسن تمفتن ربلنجأنئين فافمبھ 3.1.6
أوليه  فوغوتبھائين، يائت فرأونتوقكن يغ د 2  ددافتي درفدفرأونتوقكن تمفتن 

كراجأن فوسة، فرأونتوقكن  بھأئيكن درفد كاوسن تمفتن سنديري دان فرأونتوقكن يغد
دافت دبھائي كلومفق يائت واغ يغد أئيھكن أوليه كراجأن، واغ  3كفد  كنبھائين إين 

كفد كاوسن تمفتن دان واغ بنتوان يغ  كنخوكي يغدفوغوت أوليه كراجأن كمدين ممبھائي
جنيس يائت واغ بنتوان عام مغيكوت توئس، واغ بنتوان عام  3كفد  كندافت دبھائي

                                                                                                                                                                   
  ميسايون ھاريبولن 18 فد سوغكال، والية  تيبا دائره  تيبا خومخون دكوليج تمفتن فندودوق بھائين فندافت منريما مجليس   147

2553.  
 فد فطاني، والية  كوءفور دائره  فور كوء ھوسفيتل  فوغون مشوارة دبيليق  بودا تھاي أورغ بھائين فندافت منريما مجليس  148
  .فتغ 14.45- فائي 09.30  جم ،2553  سيغھاكوم ھاريبولن  3  جمعة ھاري

  21  جمعة ھاري فد   فطاني والية  مغاغ دائرة  فطاني والية نيائ أوروس دفجابت  فنيائ بھائين فندافت منريما مجليس  149
  .17.00-14.00 جم 2553 فرسفاكوم ھاريبولن

 والية تكباي دائره كوءسأتون مقيم) بوق خوم بان( خوبق كمفوغ دمسجد  تمفتن فندودوق بھائين فندغن منريما مجليس  150
  .فتغ 15.50-13.45  جم ،2553 كركداكوم ھاريبولن 18 أحد ھاري فد ناراتيوات،

 فد فطاني، والية  كوءفور دائره  فور كوء ھوسفيتل  فوغون ارةمشو دبيليق  بودا تھاي أورغ بھائين فندافت منريما مجليس  151
  .فتغ 14.45- فائي 09.30  جم ،2553  سيغھاكوم ھاريبولن  3  جمعة ھاري
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 يغ واغ بنتوان جنيس جكت تجوان يغدتنتوكن دان واغ بنتوان أوروسن خاص،مغيكو
  .كراجأن فوسة كفدفولغكن دكاوسن تمفتن مستي تيدق حابيس دئونكن أوليه ترأخير إين 

 2542ن كواس تاھون سوده مننتو رنخاغن دان تاھف فبھائيأوندغ -أوندغ ولوفون
فراتوس دري  35كفد كاوسن تمفتن  مننتوكن بھوا كراجأن مستي مثدياكن فرأونتوقكن

فرأونتوقكن تاھونن، تتافي ھيغئ فد ماس كيني فرأونتوقكن يغدسدياكن أوليه كراجأن 
ھيغئ 153  سھاج أوروسن كرج كندتمبھ تتافي  152إيت تيدق مغيكوت أف يغد تنتوكن،

واغ بنتوان عام مغيكوت  2553فد تاھون .   فرأونتوقكن دان أوروسن كرج تيدق سالرس
جوتا بات كفد  57,000فراتوس، يائت دري  53خارا عموم نئارا دكورغكن توئس س

كالو كاوسن إيت كخيل مك فرأونتوقكنث خوكوفي أونتوق ئاجي  154جوتا بات، 28,000
سموا جملة فربلنجأن  أفبيل دخمفور  155فراتوس، 30فئاوي كراجأن دان فنتدبير سباثق 

سموا جملة فرأونتوقكن   س درفدفراتو 60فت ممباير لبيه دري تتف يغألين تيدق دا
تتافي فرأونتوقكن يغ باقي الئي تيدق منخوكوفي أونتوق ممباغون كواليتي ھيدوف 

  156.رعية يغ لبيه بأيك
الئي تنبھن سألين دري كاوسن تمفتن تيدق دافت منريما فرأونتوقكن يغدتنتوكن 

كراجأن فوسة  دائره كسرت   ئبنوركراجأن، فربلنجأن كفدممبنتو أونتوق أوليه  توا 
فربلنجأن كراجأن تله سفرتي  تمفتن مستي ممنوھي سبھائينمنتنتوكن فغئونا   كاوسن 
ريسيكو  درفد تغئوغ  واغ  كراجأن سفرت  ئنتي كسالمتن فوليسي  ير  ممبا مستي  يغ 

تاھون  مموھون  157  2547كراجأن فوسة سجق  دائرة  كتوا  مقيم  بدان فنتدبيرانأتو 
تيدق بدان فنتدبيران سنأن كئياتن والية يغ مثببكن ممبري بنتوان فرأونتوقكن دالم فلق

مننتوكن خارا مغاتوركن فرأونتوقكن أونتوق ممفرتيغكتكن تغئوغجواب سنديري  بوليه
  158.دغن سفنوھث

                                                 
 فد سوغكال، والية   خأنأ دائره   مولنيءتيء خريأتم سكوله مشوارة دبيليق  تمفتن فوليتيك أھلي بھائين فندغن منريما مجليس  152
  .فتغ 14.30- فائي 09.45  جم ،2553 كركداكوم اريبولنھ 21 رابو  ھاري

 سوغكالنكرين يونيبرسيتي إسالم، فغاجين كوليج  خلدون ابن مشوارة دبيليق  تمفتن فوليتيك أھلي بھائين فندافت منريما مجليس  153
  .تغھاري 12.30- فائي 10.30  جم ،2553  سيغھاكوم ھاريبولن   9  اثنين ھاري فد فطاني، والية  مغاغ دائره  فطاني، كمفوس

 كالي 2553 تاھون تمفتن مجليس سمينر كسيمفولن كرج قرطس ،)جاال فربندران مجليس فغاره( خرون خوم ييغ   سق فوغ  154
 ،)2553 كالو، فرأفوك إينستيتوت: بغكوك" (سالتن والية 3 فندودوق ھيدوف كواليتي أونتوق مميكير تمفتن كاوسن" فرتام،
  .22 ھاالمن

 تاھون تمفتن مجليس سمينر كسيمفولن كرج قرطس ،)ناراتيوات والية خيري خوغ مقيم أوندغن ديوان فغاره(باتو تي   سمان  155
 كالو، فرأفوك إينستيتوت: بغكوك" (سالتن والية 3 فندودوق ھيدوف كواليتي أونتوق مميكير تمفتن كاوسن" فرتام، كالي 2553
  .26 ھاالمن ،)2553

  .15 ھاالمن درجوع، سوده ،)فطاني والية ديوان أوندغن والية فغاره( الجفري  سيد  156
  .24 ھاالمن درجوع، سوده ،)جاال فربندران مجليس فغاره( خرون خوم ييغ   سق فوغ  157
  24  اثنين ھاري فد جاال، والية   مغاغ دائره  راما جاال ھوتيل  2 وأالي دبيليق  فنيائ أھلي بھائين فندافت منريما مجليس  158
  .فتغ 17.00- 13.30  جم ،2553 فرسفاكوم بولنھاري
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  فغشورن فرتام

فرأونتوق مثدياكن   تمفتن فرلو  كاوسن  كفد  درفد 35كن  ونتوقكن  فراتوس  فرأ
ن أوندغ فننتوان رنخاغن دان تاھف فمبھائي-تاھونن مغيكوت أف يغد تنتوكن أوليه أوندغ

  2542159كواس تاھون 
  

  فربحاسن
  

  فغشورن كدوا
فرلو ممبري فلواغ كفد كاوسن تمفتن مننتوكن جنيس خوكي يغ أكن دفوغوت دان 

نتوق  مغئونكن و تمفتن   مغئونكنأ ن  بيرا ان  160سفنوھث،فنتد د ميثق  خوكي  سفرت 
دالم مموغوت خوكي يغ  بينا كبوليھن ، كاوسن تمفتن جوئ مستي ممإين كران.  سبائيث

ولوبائيمانفون، أدا يغ برفندافت بھوا خوكي يغدفوغوت دكاوسن  161. لبيه بركواليتي
كاوسن إيت، تتافي تيدق برمقصود كاوسن  ممبغونكنتمفتن سفاتوتث دسيمفن أونتوق 

 80ككراجأن فوسة ماله إي مستي مننتوكن جملة سباثق  كنثھنترمغتمفتن تيدق فرلو 
دھنتركن كفد 20راتوس أونتوق ممباغون كاوسن تمفتن سمنتارا ف كراجأن فراتوس 

      162.فوسة
  
  

  فربحاسن
  

أورغ تھاي بودا تمفتن برفندافت بھوا  دري كومفولن  دإيذينكنسبھائين   كالو 
كاوسن تمفتن مننتوكن جنيس خوكي يغ دفوغوت  سفاي منتدبير سنديري دالم كاوسن 

                                                 
 كمفوس سوغكالنكرين يونيبرسيتي إسالم، فغاجين كوليج  دأود شيخ مشوارة دبيليق توانئورو  بھائين فندافت منريما مجليس  159

 .فتغ 16.00-فائي 09.30  جم ،2553   كركداكوم ھاريبولن   10 سبت ھاري فد فطاني، والية  مغاغ دائره  فطاني،
 فد ناراتيوات، والية  مغاغ دائره  ناراتيوات إيمفيرين ھوتيل  بوروغ دبيليق  تمفتن فوليتيك أھلي بھائين فندافت منريما مجليس  160
  .فتغ 14.15- فائي  10.15  جم ،2553 كركداكوم ھاريبولن  22  خميس ھاري

 فثالراسن دان فنتدبيران ستراتيجي جباتن ونتوغفيءك مشوارة بيليق د تمفتن فوليتيك أھلي بھائين فندغن منريما مجليس  161
  .تغھاري 12.00=فائي 09.30 جم 2553 ميئتوءنايون  ھاريبولن  20  أحد ھاري فد  جاال، والية  مغاغ دائرة 12 كاوسن فنديديقكن

 ھاري فد  جاال، والية  بتوغ دائرة  بتوغ فربندران مجليس فجابت مشوارة بيليق د تمفتن ميديا مس بھائين فندغن منريما مجليس  162
  .2553 ميئتوءنايون  ھاريبولن  15  ثالث
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 تمفتن  بدان فنتدبيراندالم )  أوسھا حرام(   منيفومسألة  موغكين أكن برالكوسفنوھث 
  163لبيه باثق دري دھولو

  
  

  سودوت منونجوق خيري خصوص تمفتن 3.2
كومفولن مغئمبركنسودوت  يغ  لة  مسأ مروفاكن  إين  تمفتن  خصوص   خيري 

أورغ تھاي مسلم كتورونن ماليو تمفتن مراساكن بھوا خيري خصوص دان كباثقكن 
سرت تيدق مغلوركن دتكن  إين يذا دري فندودوق ميجوريتي نئاراكبودايأن مريك برب

صفة كفريبادين يغ بتول سخارا سفنوھث دباوه كرغكا فنتدبيران مشاركة تھاي يغمان 
مريك منجادي رعية كلس كدوا  تتافي مستي ممباير خوكي " مثببكن مريك  مراس بھوا 

    164".سفرت فندودوق بغكوك دان خياغ ماي
تھاي "  وليه سكومفولنكرعيةن  أ داكن  أ كومفولن فندودوق د كمدين   سھاج، 
ساي ماسيه إيغة " سؤرغ فمبريتا تمفتن منخريتاكن بھوا "  ألين أكن برأدا دمان فندودوق

ساتو كتيك ساي بربوال برسام كلوارئ كمدين داتوء ساي بركات كيت مستي منجادي 
دافت ھيدوف فقكن بھوا دي كات داتوء إين منم-كات  165". أورغ تھاي سفاي كيت 

دير ي دان ملوفاكن كأصلين ديري سنديري يغمان دالم كأدأن إي  كنترفقسا مغوبھ
مروفاكن فركارا يغ فرلودفيكير بھوا أدا براف أورغ يغ ريال دان تيدق ريال، أفكه 

 بائيمان كومفولن أورغ يغ بربيذارياقسي برإيكوتث، مسألة يغ فرلو دجواب إياله 
دان  نتنغكجاري فرسمأن يغ دافت ھيدوف برسام دغن أكن دافت من خيري خصوص

بھوا نئارا تھاي إيت  مغأوفامكنيغ  أورغأدا أفكه بنتوق فنتدبيران يغ فرلو دأداكن، 
كران ستيف "  ببوغا برأنيكا ورن" لبيه دري "    ببوغابرباثق كبون  " منجادي سفاتوتث 

   166.را برھمفيرانتيغئل سخا ھيدوف ماسيغ دافت-كبون أدا فربيذأن تتافي ماسيغ
خيري خصوص يغ أكن دسنتوه برإيكوت إين إياله بركأيت دغن فغئونأن بھاس 

بائي فندودق ميجوريتي )  Mother Language( ماليو فطاني يغمان مروفاكن بھاس إيبوندا 
تمفتن دوالية سمفادن سالتن، كاجين مغنأي كبودايأن تمفتن، ملقسناكن دري مغيكوت 
                                                 

 والية  مغاغ دائره  تنجوغ دھوتيل) خأنيء دان تكباي سوءخيرين، دائره( بودا تھاي أورغ بھائين فندافت منريما مجليس  163
  .فتغ 15.00 -فائي 09.30 جم ،2553 كنيايون ھاريبولن 7 ثالث ھاري فد ناراتيوات،

 27 ثالث ھاري فد جاال، والية  مغاغ دائرهد  تنغ تيدق كأدأن مالكوكن يغ فجواغ أغئوت بكس بھائين فندافت منريما مجليس  164
  . فتغ 15.30- فائي 10.15 جم ،2553 كركداكوم ھاريبولن

 ھاري فد  جاال، يةوال  بتوغ دائرة  بتوغ فربندران مجليس فجابت مشوارة بيليق د تمفتن ميديا مس بھائين فندغن منريما مجليس  165
  .2553 ميئتوءنايون  ھاريبولن  15  ثالث
 ھاري فد  جاال، والية  بتوغ دائرة  بتوغ فربندران مجليس فجابت مشوارة بيليق د تمفتن ميديا مس بھائين فندغن منريما مجليس  166
  .2553 ميئتوءنايون  ھاريبولن  15  ثالث
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أوندغ إسالم -دري سودوت فكاين أتو عبادة دان سيستيم أوندغ حكوم أئام إسالم سمأدا
  .يغبركأيتن دغن خارا ھيدوف أورغ مسلم

مسلم    تھاي  أورغ  ئين  بھوا سبھا تردافت  فندافت  منريما  مجليس  برداسركن 
تيدق سنغ  أنراسفكن خيري خصوص مريك يغ مثببكن غدكتورون ماليو ترحد دالم م

وغكين منجادي سوات شرط يغ ممباوا كفد برالكوكأدأن دان تيدق مندافت كعاديلن يغ م
مسألة تيدق بوليه مغئونا بھاس ماليو فطاني برسام دغن بھاس تھاي )  1تيدق تنغ يائت 

كوريكولم فنديديقكن سكوله )  2فافن تندا كراجأن -سخارا رسمي دفجابت دان فافن تندا
ندغ إسالم يغ سسواي دغن أو-أوندغ)  3كراجأن تيدق سام دغن كماھوان فندودوق تمفتن 

ترحد )  4خارا ھيدوف إسالم بلوم دكواتكواسكن ترھادف أورغ مسلم تمفتن سفنوھث 
معلومات  كراجأن، سفرت  أتو سكوله  ئين سيكتور  دسبھا إسالم  حكوم  ملقسناكن  لم  دا

  .برإيكوت إين
  

مسألة تيدق بوليه مغئونا بھاس ماليو فطاني برسام دغن بھاس تھاي   3.2.1
  فافن تندا سيكتور كراجأن-مي دفجابت دان فافن تنداسخارا رس

بيران  فنتد فجابت  كراجأن سفرت  ئين  ا سبھا بھو بأيك  بئيتو  يغ  لة  مسأ منجادي 
تله ممبوك فلواغ أونتوق مغئونا بھاس )  4ق ع ر م ن ف ( كسالمتن دالمن بھائين كأمفت 

ي مريك يغ ماليو فطاني برسام دغن بھاس تھاي دالم أوروسن كرجاث، سمأدا منخار
ممفو برتوتور بھاس ماليو فطاني أتو مغئونا بھاس ماليو توليسن جاوي كمبر دغن 

فافن تندا دالم فجابت، سكاليفون بئيتو سبھائين فندودوق ماليو -بھاس تھاي دفافن تندا
مسلم كتورونن ماليو خصوصث درفد ئولوغن ورئا أمس مراسا مريك ماسيه ترحد 

سيكتور كراجأن يغألين، سفرت -برھوبوغ دغن سيكتوربھاس أونتوق  فنغئونأندري 
فجابت فنتدبيران دائره أتو بالي فوليس دانسبائيث، كران سبھائين فئاوي كراجأن تيدق 

تمفتن  بوليه فندودوق  بھاس  مروفاكن  يغ  فطاني  ماليو  بھاس  لم  ا د بركومونيكاسي 
جأن بائي أورغ ميجوريتي، مثببكن مريك راس تيدق سليسا أونتوق برأوروسن دغن كرا

بربھاس لم  ا د ھير  ما بئيتو  تيدق  يغ  مسلم  درفد.   تھاي ماليو  كفنتيغن  يغمان سألين 
بركومونيكاسي دالم كھيدوفن ھارين بھاس ماليو جوئ ممفوثأي كفنتيغن دالم مواريثي 

سكيراث تيدق مندافت ئالقكن   167. كبودايأن كماليوان مسلم دان فمبالجران أئام إسالم
خو تمفتن دافت ممفالجري بھاس ماليو وم سيستيم فنديديقكن سفاي أنق خدان بنتوان دال

  .سخارا سيستيماتيك مك أكن إي بوليه مثببكن كبودايأن ماليو فطاني ھيلغ

                                                 
 كركداكوم 10 سبت ھاري فد  جاال والية   رامن دائرة   بمغ  مقيم ماھي دسكوله  تمفتن فندودوق بھائين فندافت منريما مجليس  167

2553.  
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سبھائين فئاوي كراجأن ترھادف  خوريئأنكساتو مسألة فنتيغ يغدجومفأي إياله 
نيكاسي بركومو لم  ا د أساس  ئي  ني سبا فطا ماليو  بھاس  مفا ب فغئونأن  دجو ن  ئيما ا

دغن  كالو ففنتندادسبھائين كمفوغ،  دسرتأي  دئوناكن بھاس ماليو فطاني سھاج تنفا 
يغمان  تي،  ھا فواس  تيدق  راس  لمن  ا د كسالمتن  ئين سيكتور  مك سبھا تھاي  بھاس 

أداله مروفاكن كمفوغ فغيكوت أغكوت فجواغ أتو أدا رامي فغيكوت  نمغأغئف بھوا إي
يغمان ممبوات فندغن سخارا مثلوروه برداسركن أساس  168. أغئوت فجواغ تيغئل دسيتو

إياله فرإيستيوا يغ برالكو فد موسيم فرايأن  برالكوالئي ساتو كيس يغ تله .   كخوريئأن
دسبواه كمفوغ دالم والية ناراتيوات تله دتوليس دفافن تندا دغن مغئونا بھاس ماليو تنفا 

فئاوي وليه  أ دفريقسا  مك  تھاي  بھاس  دغن  مستي  دسرتأي  دان  كمفوغ  لم  دا عسكر 
فد  ن ك ي ا ور مبوات ھ كم ري توق  م ن و يكين أ وات سدم ب ھوا د ماھمي ب فت م ا سفاي د

  169.بركومونيكاسي دغن فارا وارث يغ مغمبيل بھائين دري نئارا ماليسيا
  

  فغشورن فرتام
مم يغين  يغ  نتأإ جأن  كرا فئاوي  يغ بوليه كفد  ني  فطا ماليو  بھاس  برتوتور 

ميجوريتي تمفتن دئونا دالم كھيدوفن ھارين برسام دغن  مروفاكن بھاس فندودوق
كوي بيك نئارا كانادا، سألين دري مغئونا  كواسنسفرت يغ برالكو د بھاس تھاي،

بركومونيكاسي دالم بھاس  بوليهبھاس رسمي إي جوئ مستي  سبائيبھاس إغئريس 
ن يغ فئاوي كراجأ 170. فرنخيس يغ مروفاكن بھاس فندودوق ميجوريتي دكاوسن إيت

راس فواس مممفو بركومونيكاسي دغن بھاس تمفتن إيت أكن مثببكن فندودوق تمفتن 
يغ مثببكن رعية تمفتن  171ھاتي دان بركيقينن أونتوق برأوروسن دغن فيھق كراجأن

إين كران سبھائين   172. دان فغنيئأن كراجأن راساكن مريك مندافت فغإعترافن  درفدم
نا تمفتن ممفوثأي فندافت تمبھن بھوا سكيراث دري ئولوغن فنيائ تھاي كتورونن خي

                                                 
 سوغكالنكرين يونيبرسيتي إسالم، فغاجين كوليج  خلدون ابن مشوارة دبيليق  تمفتن فوليتيك أھلي بھائين فندافت منريما مجليس  168

  تغھاري 12.30- فائي 10.30  جم ،2553  سيغھاكوم ھاريبولن   9  اثنين ھاري فد فطاني، والية  مغاغ دائره  فطاني، كمفوس
 فد ناراتيوات، والية  مغاغ دائره  ناراتيوات إيمفيرين ھوتيل  بوروغ دبيليق  تمفتن فوليتيك أھلي بھائين فندافت منريما مجليس  169
  .فتغ 14.15- فائي  10.15  جم ،2553 كركداكوم ھاريبولن  22  خميس ھاري

 فثالراسن دان فنتدبيران ستراتيجي جباتن فيءكونتوغ مشوارة بيليق د مسلم إينتليك فرساتوان بھائين فندغن امنريم مجليس  170
 12.00=فائي 10.00 جم 2553 ميئتوءنايون  ھاريبولن  24   خميس ھاري فد  جاال، والية  مغاغ دائرة 12 كاوسن فنديديقكن
  .تغھاري

 والية تكباي دائره كوءسأتون مقيم) بوق خوم بان( خوبق كمفوغ دمسجد  مفتنت فندودوق بھائين فندغن منريما مجليس  171
  .فتغ 15.50-13.45  جم، ،2553 كركداكوم ھاريبولن 18 أحد ھاري فد ناراتيوات،

 والية  مغاغ دائرة  تھاي مسلم فمودا فرساتوان دفجابت تنغ تيدق كأدأن دري يغتربنتوت مريك بھائين فندافت منريما مجليس  172 
  .فتغ 15.45- فائي 10.00 جم  2553 فرسفاكوم 27 خميس ھاري  جاال
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ماھو مغئونا بھاس ماليو فطاني برسام دغن دوكيومن كراجأن مك دكيرا إياث تيدق 
      173.منجادي مسألة سديكيتفون تتافي مستي أدا بھاس تھاي دكمبركن برسام  سھاج

  
  فربحاسن

  
جو دغن تيدق برستو ولوفونكباثقكن كومفولن أورغ تھاي بودا برفندافت بھوا 
فندودوق ميجوريتي  بھاس منوتوف فلواغ فغئونأن بھاس ماليو فطاني يغ مروفاكن

تمفتن أونتوق بركومونيكاسي دالم كھيدوفن ھارين دغن أورغ يغ بركدكاتن أتو مشاركة 
برفندافت بھوا  كران  رسمي،  فاتوت متتفكنث سبائي بھاس  تيدق  تتافي  بھاس مريك 

أدافون بھاس ماليو فطاني   174. ي دسيكتور كراجأنتھاي مستي منجادي بھاس رسم
أكن منجادي بھاس كدوا ستروسث   بھاس يغ دئوناكن دكواسن تمفتن إين يغ مروفاكن

يغ فاتوت دبري فرھاتين إياله سألين دري سبب بھاس تھاي مروفاكن بھاس     175سھاج
فونخا رسمي نئارا مك تيدق فرلو مغغكت تارف بھاس ماليو فطاني الئي، موغكين بر

كات دري  دفھم  يغ  ْيأَليك سنديري  ا د ترھادف  مالو  فراسأن  ممفو " كات -دري  كيت 
 كاون-تيدق بائوس، كاون ترلمن بوثي فاصيحبركومونيكاسي دالم بھاس ماليو، تتافي 

تيدق مغاف، كران كيت سبائي أورغ تھاي مك ولوبائيمان فون دتاوا أورغ ترتاوا،  أكن
   176".برخاكف بھاس تھاي  فرلوله

سبھائين كومفولن تھاي بودا تمفتن برفندافت بھوا سبھائين فندودوق ماليو مسلم 
دغن كراجأن إي موغكين دسببكن أوليه مسألة  نتيدق مراس سليسا دالم برأوروسن 

بنتوان دان سيستيم  يكونومي  إ بھاس  درفد كدودوقكن  كألينن  لة  مسأ بوكن  كراجأن 
   177.سديكيت فون
  

  فغشورن كدوا
                                                 

  24  اثنين ھاري فد جاال، والية   مغاغ دائره  راما جاال ھوتيل  2 وأالي دبيليق  فنيائ أھلي بھائين فندافت منريما مجليس  173
  .فتغ 17.00- 13.30  جم ،2553 فرسفاكوم ھاريبولن

174
 مقيم   فأتومواري كويل  فاريان كان دوقف) مايكين دان فناريق سايبوري، دائره( بودا تھاي ورغأ بھائين فندافت منريما مجليس  

  .فتغ 13.00- فائي 09.30  جم ،2553  كنيايون ھاريبولن  3  جمعة ھاري فد فطاني، والية  سايبوري دائره   ترأبون
 ھاري فد  جاال، والية  بتوغ دائرة  بتوغ فربندران مجليس فجابت مشوارة بيليق د تمفتن ميديا مس بھائين فندغن منريما مجليس  175
  .2553 ميئتوءنايون  ھاريبولن  15  ثالث
 ھاري فد فطاني، والية  مغاغ دائره   فطاني  إيس سي ھوتيل  فطاني دبيليق  بودا تھاي سيسوا مھا بھائين فندافت منريما مجليس  176

  .تغھاري 12.30- فائي 09.30  جم ،2553 كركداكوم ھاريبولن  29  خميس
  21  جمعة ھاري فد   فطاني والية  مغاغ دائرة  فطاني والية نيائ أوروس دفجابت  فنيائ بھائين فندافت منريما مجليس  177

  .17.00-14.00 جم 2553 فرسفاكوم ھاريبولن
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دان ممبري ئالقكن مغئونا بھاس ماليو فطاني برسام دغن بھاس  فاتوت مغإذين
راي، تمفت أتو أف-تھاي دفافن تندا أف -أف كئياتن تنفا أدا أف-فافن تندا، جالن 

فنوكران نام دري بھاس تھاي يغ تيدق سسواي دغن حكوم   خصوصث 178كبيمبغن،
توكمفوغ خوق أ 179دالم دائره مغاغ فطاني)   كيلغ أرق( إسالم سفرت جالن روغ الو 

يغمان كومفولن فنيائ تھاي بودا تمفتن تيدق .  دانسبائيث)  بوكيت تولغ بابي( كرأدوق مو 
   180.ممبغكغ أتو تيدق برستوجو دغن خادغن إين سديكيتفون

  
  فربحاسن

  
كوريكولم فنديديقكن سكوله كراجأن تيدق سام دغن كماھوان فندودوق  3.2.2

  تمفتن
ھاريبولن كنيايون  29فد تاريخ  ستوجوتله برمنتري  أنئوتاماس كيني  ولو فون

دإينستيتوت  )  مندالم( ممبري كإذينن أونتوق ممبوك فغاجين إسالم سخارا قوات  2552
خصوص  خاصفغاجين كراجأن مغيكوت رنخاغن فنديديقكن دالم كاوسن فمباغونن 

يقكن فنديد ستيأوسھا، يغ دبوات أوليه فجابت 2555-2552دوالية سمفادن سالتن تاھون 
كمنترين فنديديقكن إيت تتافي سبنرث ددافتي بھوا فوليسي ترسبوت   تيدق سسواي دغن 

كوريكولم برسفادو أنتارا  181. كماھوان كاوسن تمفتن يائت سكوله كراجأن بلوم أدا 
كماھوان كاوسن تمفتن يغ ماھو أليران أكاديميك دان أليران أئام يغ سسواي دغن 

ماللؤي كندوغن  أليران أئام إسالم دان  بأيك يغ رغأومليھت أنق خخو مريك منجادي 
أورغ  فنديمنجادي  مثببكن  بيجق  يغ  برسفادو،  را  كاديميك سخا أ ليران  أ ماللؤي 

بالجر  مريك  خخو  نق  أ مغھنتر  ونتوق  أ بركيقينن  تيدق  فالجر  باف  يبو  إ ئين  سبھا
تھاي بھوا ممبري فنومفوان كفد كبودايأن )  perceived( دسكوله كراجأن يغ دليھت 

دان أفبيل برباليق كفد سكوله أئام سوستا يغ   بودا سرت مغنفيكن كبودايأن ماليو مسلم
أدا سكارغ إين تردافت ببراف سكوله خصوصث دكاوسن فندالمن ماسيه أدا كواليتي 
دالم فمبالجران أليران أكاديميك سرت كممفوان دري سئي ألة فركاكس يغ أدا ترحد إيت 
                                                 

 سوغكالنكرين يونيبرسيتي إسالم، نفغاجي كوليج  فطاني أحمد شيخ مشوارة دبيليق   تمفتن نالين بھائين فندافت منريما مجليس  178
  .فتغ 15.30- فائي 10.00  جم ،2553  ميئتوءنايون ھاريبولن   19 رابو ھاري فد فطاني، والية  مغاغ دائره  فطاني، كمفوس

 كمفوس سوغكالنكرين يونيبرسيتي إسالم، فغاجين كوليج  دأود شيخ مشوارة دبيليق  سيسوا مھا بھائين فندافت منريما مجليس  179
  .فتغ 16.00-فائي 09.30  جم ،2553   كركداكوم ھاريبولن   10 سبت ھاري فد فطاني، والية  مغاغ دائره  فطاني،

  21  جمعة ھاري فد   فطاني والية  مغاغ دائرة  فطاني والية نيائ أوروس دفجابت  فنيائ بھائين فندافت منريما مجليس  180
  .17.00-14.00 جم 2553 فرسفاكوم ھاريبولن

 والية  مغاغ دائرة  تھاي مسلم فمودا فرساتوان دفجابت تنغ تيدق كأدأن دري يغتربنتوت مريك بھائين فندافت منريما مجليس  181
  .فتغ 15.45- فائي 10.00 جم  2553 فرسفاكوم 27 خميس ھاري  جاال
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  سإيمبغسيستيم فنديديقكن يغ تيدق .  يغ أدا فدسكوله كراجأنتيدق سام دغن كواليتي 
بالجر " ترسبوت مثببكن سبھائين فالجر تھاي بودا دان مسلم دوالية سمفادن سالتن 

سرت تاھف فنخافين فمبالجران رنده دان "  بسر سخارا برأسيغندسخارا برأسيغن 
فنديديقكن إين دالم علمو فغتھوان يغ دفالجري دري سيستيم  غئونأنمغالمي مسألة ف

 20-10كروسقكن يغ أمة باثق دالم تيمفوه ماس يغ مثببكن يغمان ھارين مريك،  أنكرجفر
برألينن أورغ يغ  أوتامدري سودوت كواليتي فندودوق دان فھمن  يغ أكن داتغتاھون 

    182.كبودايأن يغ كران تيدق أدا فروسيس فمبالجران برسام سجق كخيل الئي
ف لة  مسأ دري  كيني سألين  ماس  فد  يقكن  يد فند إسالم سيستيم  حكوم  مبالجران 

مثببكن فمودا ماليو أمة لمه دالم مغواسأي بھاس ماليو فطاني، مثببكن كباثقكن إيبو باف 
فالجر بيمبغ ترھادف خيري خصوص د سودوت بھاس أكن ھيلغ دري مشاركة إين 

برخاكف بھاس  كادغ-تركادغ" كران أنق خخو مريك كورغ مغئونا بھاس ماليو فطاني 
بتول برأدا درومه، -سماس بتول.  تتافي أنق كيت منجواب دالم بھاس تھاي 183جاوي

تيدق  فون  مريك سوده  جاوي  بھاس  لم  ا د برخاكف  تو  أ ھو  تا ممبري  كيت  دغ  تركا
سؤرغ أھلي "  بتول ساكيت ھاتي، سموا كبودايأن  سوده فون برأوبه-إي بتول... فھم

كيت برأدا دالم نئارا تھاي كيت مستي مغئونا  سوغئوه فون" كمفوغ الئي منبه كاتث 
بھاس تھاي، تتافي بھاس جاوي مروفاكن فركارا يغ فرلو كران إي مستي دئونا دالم 

سفاي تيدق  ثفالجر ماليو مسلم دالرغ أوليه ئورو كادغ-كادغ 184" كھيدوفن ھارين 
تمفتن  بھوا فراسأن فندودوقمغئمبركن كات إين -كات 185. برخاكف بھاس ماليو دسكوله

تيدق ماھو مغھيلغكن بھاس دان كبودايأن مريك دسببكن سيكتور كراجأن تيدق ممبري 
  .سوغئوه دان بركسينمبوغن-ئالقكن فمبالجران بھاس ماليو سخارا برسوغئوه

بھاس ماليو إيت، سألين دري ممفوثأي كفنتيغن دالم بركومونيكاسي إي جوئ 
كبودايأن ماليو مسلم، كران فغاجين  منجادي فكتور فنتيغ دالم منجائ دان مواريثي

القرآن مغئونا بھاس إيت، سكيراث لمه دالم بربھاس ماليو مك مثببكن لمه جوئ دالم 
    186.مغواسأي حكوم أئام إسالم

                                                 
 – فائي 09.30 جم ،2553 تؤالكوم ھاريبولن 5 ثالث ھاري فد ناراتيوات، والية  مغاغ دائرهد مسلم ورئا فثليديق واونخارا  182

  . فتغ 13.00
 سخارا بئيتو ولوفون.  تمفتن ماليو بھاس ئنتي سبائي جاوي بھاس إيستيله مغئوناكن سالتن سمفادن دوالية تمفتن أورغ تركادغ  183

  .فنوليس- فطاني ماليو بھاس توليسن دالم يغدئوناكن حروف برمقصود إيت جاوي فركتأن أساسث
  26 اثنين ھاري  جاال والية   ستر بنغ دائره   ستر بنغ دائره  مشوراة دبيليق   تمفتن فندودوق بھائين فندافت منريما مجليس  184

  .تغھاري 12.30-فائي 09.30 جم ،2553 كركداكوم
 ھاري فد  اتناراتيو والية  ويغ دائرة  ويغ مقيم   كمفوغ أھلي فرنيائأن فجابت د تمفتن فندودوق بھائين فندافت منريما مجليس  185
  .فتغ 15.00-13.15 جم 2553 كركداكوم ھاريبولن 12  إثنين
 ھاري فد   جاال والية  مغاغ دائرة   ليءدون مقيم أوندغن ديوان مشوارة بيليق د تمفتن فندودوق بھائين فندافت منريما مجليس  186

  .تغھاري 12.30- فائي 09.30 جم ،2553 كركداكوم ھاريبولن 29 خميس
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  فغشرن فرتام
سكوله كراجأن تمفتن فرلو مغئوناكن كوريكولم برسفادو أنتارا أليران سبنرث 

بكرج دالم مشاركة  بوليهفغاجين  لولوسريك يغ كران م 187أكاديميك دان أليران أئام ،
تھاي، دالم ماس يغ سام إي منجادي سؤرغ يغ بأيك دان برعمل مغيكوت حكوم أئام 

سكيراث أفبيل دبنديغ دغن فنديديقكن دنئارا ماليسيا مك تردافت بھوا سيستيم .  إسالم
ن مروفاكن مسألة إين كران، مسألة فنديديقك  188". لبيه  موندور درفدث"فنديديقكن تھاي 

 نعاديال ممبريمثلسيكن مسألة تيدق تنغ دوالية سمفادن سالتن سرت  دان بوليهيغ 
    189.كفدث

  فربحاسن  
ممبوات  نتوق  و أ ا  بھو فت  ا فند بر تمفتن  ا  د بو تھاي  ورغ  أ كومفولن  ئين  سبھا

 مستي تيدق مغنفيكن خيري خصوصكوريكولم يغ ممفرتيمبغكن خيري خصوص إيت، 
تتافي يغ وجود فد ماس كيني سيكتور كراجأن ممبري ئالقكن أونتوق تمفتن  مينوريتي

أئام بودا يغ مروفاكن ث فمبلنجأن مغاداكن فمبالجران أئام إسالم سباليقث ممبواغ سبجيق
    190.كوريكولم يغ أئقث تيدق بتولدري نئارا إين دري  أئام فندودوق تربسر

   
  فغشن كدوا

م كوريكولم دان مغاداكن فمبالجران فرلو مماسوقكن سبجيق بھاس ماليو كدال
كانق تھاي بودا -يغمان دفرخياكن بھوا كانق 191سخارا برسيستيماتيك دان برتروسن،
برتخصص  لولوس يائت دغن مميليه ئورو يغ 192دان مسلم ممفو ممفالجري برسام،

                                                 
 23 أحد فد  سوغكال، والية  مغاغ دائرة   سوغكال والية إسالم أئام دمجليس  أئام فميمفين بھائين فندافت يمامنر مجليس  187

  .2553 فرسفاكوم ھاريبولن
 ناراتيوات، والية   ئولق سوغي دائره كوفراسي دان فرتانين فجابت مشوارة دبيليق  تمفتن فندودوق بھائين فندغن منريما مجليس  188
  .فتغ 16.30-13.30  جم ،2553 كركداكوم ھاريبولن 17  سبت ھاري فد

 27 ثالث ھاري فد جاال، والية  مغاغ دائرهد  تنغ تيدق كأدأن مالكوكن يغ فجواغ أغئوت بكس بھائين فندافت منريما مجليس  189
  .فتغ 15.30- فائي 10.15 جم ،2553 كركداكوم ھاريبولن

   فأتومواري كويل  فاريان كان دوقف) مايكين دان فناريق سايبوري، دائره( ابود تھاي أورغ بھائين فندافت منريما مجليس  190
  .فتغ 13.00- فائي 09.30  جم ،2553  كنيايون ھاريبولن  3  جمعة ھاري فد فطاني، والية  سايبوري دائره   ترأبون مقيم
 جم ،2553 ميئتوءنايون ھاريبولن 18 جمعة فدھاري  دالمن كسالمتن كيس دتاھن يغ مريك بھائين فندافت منريما مجليس  191

  .فتغ 16.00- فائي 09.00
 ھاري فد  ناراتيوات والية  ويغ دائرة  ويغ مقيم   كمفوغ أھلي فرنيائأن فجابت د تمفتن فندودوق بھائين فندافت منريما مجليس  192
  .فتغ 15.00-13.15 جم 2553 كركداكوم ھاريبولن 12  إثنين
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ماليو  بھاس  جوئمدبيدغ  كراجأن  دسكوله  أكن   193. غاجر  ماليو  بھاس  كران  إين 
فك تو  دي سا يكونومي منجا إ غونن  فمبا ترھادف  نا  برئو كن  أ يغ  ترفنتيغ  أساس  تور 

يغ   194فلنخوغن دآسيا تغئارا إين، سمأدا نئارا ماليسيا، سيغافورا، بروني أتو إيندونيسيا
دأغئف سبائي فرسديأن دان فمبينأن كممفوان دالم فرسايغن بائي نئارا تھاي يغ منجادي 

  . سبھائين دري ورئا آسيا
  
  

  فربحاسن
ثقكن كومفولن أورغ تھاي بودا تمفتن برفندافت بھوا  سكاليفون برستوجو كبا 

دغن ممبري ئالقكن أونتوق ممفالجري بھا س ماليو دان جوئ ممبري فلواغ كفد فالجر 
مريك جوئ إيغين ممفالجري سبب إي مروفاكن " يغمان  195. تھاي بودا ممفالجريث

اسي دغن فندودوق ميجوريتي بھاس يغ دئوناكن دالم مشاركة سموئ دافت بركومونيك
تتافي دالم كأدأن يغ سام برفندافت بھوا فرلو مبري ئالقكن كفد أورغ تھاي  196"  تمفتن

مسلم كتورونن ماليو بالجر بھاس تھاي سبائي أساس ترلبيه دھولو كران بھاس تھاي 
فغنتر،  بھاس  رعية ستيف كاوسن مغئونا سبائي  يغمان  نئارا  رسمي  بھاس  مروفاكن 

كتورونن  197. قسأنمفالجري بھاس ألين تنفا فكمدين مم سكيراث أورغ تھاي مسلم 
ماليو ممفو بربھاس تھاي سخارا بأيك مك أكن ممبوك فلواغ كرج كفد مريك دان دافت 

    198.ألين منجائ ديري دري ئغئوان أوليه أورغ
  
  

  فغشورن كتيئ

                                                 
 والية تكباي دائره كوءسأتون مقيم) بوق خوم بان( خوبق كمفوغ دمسجد  تمفتن فندودوق بھائين فندغن منريما مجليس  193

 .فتغ 15.50-13.45 جم ،2553 كركداكوم ھاريبولن 18 أحد ھاري فد ناراتيوات،
 ھاريبولن 25 فد  سوغكال والية  خأنأ دائرة  باننا مقيم  بمبروغ ساسنأ دسكوله  تمفتن فندودوق بھائين فندافت منريما مجليس  194

  .2553 كركداكوم
  8  رابو ھاري فد  جاال والية  جاھا دائرة  تاخي مقيم  تاخي بان دسكوله  بودا تھاي فندودوق بھائين فندافت منريما مجليس  195

  .فتغ 13.00 - فائي 10.30 جم 2553  كنيايون  ھاريبولن
  اثنين  ھاري فد فطاني، والية   ماي دائره   تراغ مقيم  2 تتمف  تراغ دكمفوغ   بودا تھاي أورغ بھائين فندغن منريما مجليس  196
  .فتغ 13.30- فائي 10.00 جم ،2553 كركداكوم ھاريبولن 26

 ھاري فد فطاني، والية  مغاغ دائره   فطاين  إيس سي ھوتيل  فطاني دبيليق  بودا تھاي سيسوا مھا بھائين فندافت منريما مجليس  197
  .تغھاري 12.30- فائي 09.30  جم ،2553 مكركداكو ھاريبولن  29  خميس

  21  جمعة ھاري فد فطاني، والية  مغاغ دائره فطاني والية فرنيائأن فجابت دبيليق  فنيائ أھلي بھائين فندافت منريما مجليس  198
  .فتغ 17.00-  14.00  جم ،2553 فرسفاكوم ھاريبولن
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لم ف تمفتن فرلو ممبري فلواغ لبيه باثق كفد أورغ مسلم ديقكن فندي غوروسندا
تدبير يغ ممفوثأي كواس أونتوق ممبوات كفوتوسن أتو فنكراجأن، سمأدا سبائي فئاوي 

كران فد ماس يغ تله لفس أھلي جواتنكواس كاوسن فنديديقكن والية  199تنائ فغاجر،
دغن سمفادن سالتن يغ ممفوثأي كواس دالم مننتوكن كوريكولم فنديديقكن يغ سسواي 

أورغ تھاي بودا لوار كاوسن إين سمنتارا أورغ مسلم  فدكاوسن تمفتن أداله ترديري در
إين مثببكن فغوروسن فنديديقكن تيدقله بئيتو سسواي دغن .  ھاث برجملة سديكيت سھاج

   200.كھندق فندودوق تمفتن
  

  فربحاسن
تمفتن برفندافت بھوا دليھت دري سودوت كرغك سكارغ إين فغاكودمي سبھائين 

إين . كواس سئي فنديديقكن كفد كاوسن تمفتن سخوكوفث كمنترين فنديديقكن سوده مغأئيه
رنخاغن فنديديقكن مستي دلولوسكن أوليه وكيل درفد رعية  فننتواندافت دليھت دري 

مسألة ترفنتيغ .   جالت يغ برأدا دالم ستيف كرغكا أھلي جواتنكواس كاوسن فنديديقكن
ھن ماله منجادي مسألة بوكن مسألة كرغكا فنتدبيران فنديديقكن يغ تيدق ممبري كمود

سبھائين فئاوي كراجأن  فلقسنأنكجوجوران دالم فغأئيھن كواس دري كراجأن سئي 
ترھادف  تين  فريھا دغنتيدق  برسوغئوه بركرجا سام  تمفتن سخارا  سوغئوه -رعية 
مسلم أورغ  أكن .  خصوصث  يغ  تمفتن  رعية  كسدران  فوال  دان بركرجا سام دتمبه 

كا ترسبوت ماسيه سديكيت، مثببكن فغوروسن فنديديقكن فغوروسن فنديديقكن دباوه كرغ
  201.مثلوروهدكاوسن تمفتن بلوم سسواي دغن كماھوان مريك سخارا

 
 

دافت -أوندغ 3.2.3 بلوم  ھيدوف مسلم  خارا  دغن  يغ سسواي  إسالم  أوندغ 
  )فنوه( برسلوروهسخارامسلم  دكواتكواسكن ترھادف

ستيف بيدغ، تتافي بيدغ يغ فاليغ  خارا ھيدوف مسلم مليفوتيأوندغ إسالم -أوندغ
أوندغ إسالم يغ مثنتوه أوروسن -برھوبوغكايت دغن كھيدوفن ھارين مسلم إياله أوندغ

أوندغ تھاي  دان -فساك مغيكوت أوندغ نبھائيفمخارا .  ككلوارئأن دان ھرت فساك
) ملةمعا( أوندغ فيغ -دبھائي فساك مغيكوت أوندغ كالوأوندغ إسالم أداله بربيدا، -اوندغ

                                                 
 23 أحد فد  سوغكال، والية  مغاغ دائرة   سوغكال والية إسالم امأئ دمجليس  أئام فميمفين بھائين فندافت منريما مجليس  199

  .2553 فرسفاكوم ھاريبولن
 كمفوس سوغكالنكرين يونيبرسيتي إسالم، فغاجين كوليج  دأود شيخ مشوارة دبيليق  سيسوا مھا بھائين فندافت منريما مجليس  200

  .فتغ 16.00-فائي 09.30  جم ،2553   كركداكوم نھاريبول   10 سبت ھاري فد فطاني، والية  مغاغ دائره  فطاني،
 كمفوس سوغكالنكرين يونيبرسيتي إسالم، فغاجين كوليج  دأود شيخ مشوارة دبيليق  سيسوا مھا بھائين فندافت منريما مجليس  201

  .فتغ 16.00-فائي 09.30  جم ،2553   كركداكوم ھاريبولن   10 سبت ھاري فد فطاني، والية  مغاغ دائره  فطاني،
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يت فننتوان  نيغبركأ دغن  برخغئه  كن  أ تھاي  فساك  ن  ا د رئأن  ككلوا وروسن  أ دغن 
أوليه إيت، سكيراث دبھائي فساك كفد أورغ إسالم .   يغدلقساناكن دالم حكوم إسالم

اوندغ -تھاي مك أورغ إسالم ترفقسا ملغئر أوندغ)  معاملة( أوندغ فيغ -مغيكوت  أوندغ
بوليه دالكوكن يغ تيدق ھيدوف  فرجالننيغئي دالم أوندغ ترت-إسالم يغ منجادي أوندغ

  202.سامسكالي
تيغكھالكومسلم  ليفوتيأوندغ إسالم م= فساك أوندغ ن فدبھائيسألين دري حال ف  

تيغكھالكو يغ تيدق سسواي خصوصث دكالغن فمودا فد .   ألين الئي-دالم سودوت ألين
برسكدودوقكن  فرمفوان  دان  لالكي  كيني سفرت  بر)  برخلوة( ماس   مغئمبركنأتو 

فون فرلو دليندوغي دغن  إين سدغكن بلوم بركھوين)  تربوك( دتمفت عوام  فرخينتأن
  203.أوندغ إسالم إين جوئ-أوندغ

  
  

 فغشورن فرتام
يغ فرلو مغاداكن فرأوندغن إسالم أونتوق فندودوق يغبرأئام إسالم سخارا 

أسفيك  مثلوروه لم ستيف  ا د دئوناكن  مستي  داسرث  نفون ول.  204نھيدوفكفد  ئيما وبا
دالم )  عملي( سبھائين برفندافت بھوا أونتوق مغحاصيلكن نتيجة دري سئي فريكتيكل 

أوندغ ككلوارئأن دان فساك -فاتوت دبوات فرتيمباغن تنتغ أوندغ 205مشاركة تھاي
ھاث برفوغسي سبائي فنصيحة فد دان مغوبه سواي فرانن توء قاضي  206ترلبيه دھولو

ترھادف كيس يغبرھوبوغ دغن  نحكوم كنم منجاتوھحاكم منجادي حاكم سنديري دال
تيدق فرلو مغھنتر كفوتوسن كفد  فنوه كواس دغنكلوارئ دان فساك بائي إسالم سخارا 

  .  207حاكم سفاي دجاتوھكن حكوم سكالي الئي
                                                 

 والية تكباي دائره كوءسأتون مقيم) بوق خوم بان( خوبق كمفوغ دمسجد  تمفتن فندودوق بھائين فندغن منريما مجليس  202
  .فتغ 15.50-13.45 جم ،2553 كركداكوم ھاريبولن 18 أحد ھاري فد ناراتيوات،

 فثالراسن دان فنتدبيران ستراتيجي جباتن وغفيءكونت مشوارة بيليق د  مسلم إينتليك فرساتوان بھائين فندغن منريما مجليس  203
 12.00=فائي 10.00 جم 2553 ميئتوءنايون  ھاريبولن 24  خميس ھاري فد جاال والية  مغاغ دائرة 12 كاوسن فنديديقكن
  .تغھاري

 فثالراسن دان فنتدبيران ستراتيجي جباتن فيءكونتوغ مشوارة بيليق د  مسلم إينتليك فرساتوان بھائين فندغن منريما مجليس 204
 12.00=فائي 10.00 جم 2553 ميئتوءنايون  ھاريبولن 24  خميس ھاري فد جاال والية  مغاغ دائرة 12 كاوسن فنديديقكن
  .تغھاري

 دائرة  فوءروغ مقيم فرتانين كرجاي فمباغونن دفوست) م ص او( كصيحاتن وولينتيا دان وانيتا بھائين فندغن منريما مجليس  205
  .فتغ 16.30-13.30  جم 2553 ميئتوءنايون ھاريبولن 18 جمعة ھاري فد جاال والية فينغ كروغ

 كركداكوم 10 سبت ھاري فد  جاال والية   رامن دائرة   بمغ  مقيم ماھي دسكوله  تمفتن فندودوق بھائين فندافت منريما مجليس   206
2553.  

 ھاري فد  ناراتيوات والية  ويغ دائرة  ويغ مقيم   كمفوغ ھليأ فرنيائأن فجابت د تمفتن فندودوق بھائين فندافت منريما مجليس  207
  .فتغ 15.00-13.15 جم 2553 كركداكوم ھاريبولن 12  إثنين
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 فربحاسن
ثقكنث  تكواسأن  كبا مغوا بھوا  برفندافت  تمفتن،  بودا  تھاي  فندودوق  كومفولن 

أوندغ كفد -فمبھائين فغواتكواسأن أوندغ.   ديا أدا سوده خوكوفأوندغ تھاي يغ س-أوندغ
أوندغ تھاي أداله مروفاكن فميسھن أنتارا أورغ بودا دان -أوندغ إسالم دان أوندغ-أوندغ

أوندغ يغ فرلو دكواتكواساكن -أورغ مسلم يغمان برخغئه دغن داسر فرسمأن أوندغ
أوندغ -فرلو مغئونا أوندغجكالو، 208أوندغ يغ سام ترھادف سموا فندودوق-دغن أوندغ

دان محكمة إسالم بائي مغغكت تارف خارا منجاتوه حكومن سفاي  برأدا دالم ئاريسن  
كأدأن سكارغ إين دان  فدأئام إسالم مك فرلو ممبري فنراغن كفد مشاركة لبيه باثق در

دغن  نكيس ترتنتو سھاج سفرت كيس يغ بركأيت-دالم كيسملقسناكن أتس مسلم فرلو 
دغن كيس يغ بركأيت دغن  ملقسناكنسألة ككلوارئأن دان فساك، تتافي تيدق فرلو م

  209.جناية
 

 فجابتبھائين يغ ترحد د مغيكوت أجاران إسالم نھيدوفمجالني كمسألة  3.2.4
  أتو سكوله كراجأن

فون  دا ولو  أ تيدق  كيني  ماس  فد  تھاي  دان سيكتور سوستا  جأن  كرا سيكتور 
كبيباسن ب مغحدكن  كبيباسن فوليسي  ممبري  إي  ماله  ألين  نئارا  ببراف  ئام سفرت  رأ

أوندغ أتو -برأئام سخارا ملواس، تتافي دري سئي فلقسنأن ماسيه أدا سبھائين أوندغ
فرأتوران  دببراف فجابت يغ منجادي ھالغن كفد أورغ تھاي مسلم كتورونن ماليو 

فھمن ترحد ككتور حال إين برفونخا دري ف.   أونتوق ملقسناكن سبھائين حكوم إسالم
أتو دسببكن كسالمتن دان كمودھن كرجأن أغئوت  ببرفترھادف حكوم إسالم دكالغن 

نيتا مسلم مماكي حجاب سماس  أنكرجفملقسناكن دالم  سفرت مسألة تيدق مغإذين وا
ولوبائيمانفون خارا فلقسنأن  210. بكرج نسوسھكبكرج دبغك أتو ھوسفيتل دغن أالسن 

تيكاين أنتارا ملقسناكن حكوم إسالم دغن ملقسناكن توئس دافت مالھيركن فر ترسبوت
برفكاين مك إي تيدق دافت  حال برفئغ دغن أجاران إسالم دالم كالو" سخارا عمومث 

  211".ممنوھي تونتوتن تمفت كرج يغ ملغئر حكوم إسالم
                                                 

 ھاريبولن 25 فد  سوغكال والية  خأنأ دائرة  باننا مقيم  بمبروغ ساسنأ دسكوله  تمفتن فندودوق بھائين فندافت منريما مجليس  208
  . 2553 كركداكوم

  21  جمعة ھاري فد   فطاني والية  مغاغ دائرة  فطاني والية نيائ أوروس دفجابت  فنيائ بھائين فندافت نريمام مجليس  209
  .17.00-14.00 جم 2553 فرسفاكوم ھاريبولن

  8  رابو ھاري فد  جاال والية  جاھا دائرة  تاخي مقيم  تاخي بان دسكوله  بودا تھاي فندودوق بھائين فندافت منريما مجليس  210
  .فتغ 13.00 - فائي 10.30 جم 2553  كنيايون  ھاريبولن

 فد ناراتيوات، والية تكباي هدائر كوءسأتون مقيم) بوق خوم بان( خوبق بان مسجد تمفتن فندودوق بھائين فندافت منريما مجليس  211
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تيدق سسواي دغن حكوم إسالم  يغ دالكوكنأوفخارا كراجأن  ببيخارا  فدسألين در
يغدتنتوكن أوليه   212وغا دان مثمبه ئمبر دراج أتو ئمبر دراج بركوداسفرت ملتق بب

فئاوي كراجأن أونتوق ممبوات أوفخارا دان منجمفوت رعية إيكوت سرت دالم مجليس 
أتو  213بئيتو كخيل تتافي موغكين أكن برتوكر منجادي مسألة بسرولو مسأله يغ  .  نإي

سفرت 214سأن ئورو دان فالجر مسلمكئياتن دسكوله كراجأن يغ برالوان دغن فرا ببرف
ونتوق  أ ئورو  مثمبه  دان  ليلين  فثمفين  ا  ر وفخا أ كن  ا د مغا يغ  ئورو  مثمبه  ا  ر وفخا أ

ئورو بسرث مماھمي كبودايأن إسالم مك تيدق  كالو  215. مالھيركن كفاتوھن دانسبائيث
كبودايأن مك بوليه  فرالينن  مغھالوسيتيدق  داي الكو فرسليسيھن، سباليقث كالورأكن ب

  .رالكو مسألة كتيدق فھمن سسام سندديريب
كئياتن كراجأن يغ تيدق سسواي دغن خارا ھيدوف أورغ تھاي مسلم كتورونن 

بھوا فيھق كراجأن تيدق ممبرب  أيراسمماليو إين مثببكن سبھائين بسر فندودوق تمفتن 
غكين لبيه الئي فركارا إيت مو-ئالقكن أونتوق مغھيدوفكن كأصلين كفريبادين مريك، لبيه

منجادي ألة أونتوق مموسنھكن كأصلين ماليو مسلم سخارا تيدق سغاج، سبائي خونتوه 
مغاجر فالجر برتمو رامه دغن مغغكت تاغن يغمان تيدق برخغئه سديكيت فون كران 
دأغئف سبائي فركارا بياس دالم مشاركة تھاي تتافي دالم ماس يغ سام تيدق ممبري 

دأغئف سبائي كبودايأن أورغ تھاي مسلم كتورونن  يغ 216ئالقكن دغن خارا ممبري سالم
حال إين مثببكن إيبو باف فالجر تيدق ئمر أونتوق مغھنتر أنق مريك بالجر دالم .  ماليو

  217.سيستيم فغاجين تھاي
  

                                                 
 فاتوغ بنتوق أف- أف سمبه مالرغ إسالم أئام كران إسالم حكوم مغيكوت ساله أداله فاتوغ أتو راجد دئمبر ببوغا ملتق أوفخارا  212
 – أئام حكوم مثالھي تيدق دأغكف مك ھوا يو سومديخفرأخو فرأبات راج مغيغاتي أونتوق دراج ئمبر دھادفن تئف برديري تتافي

 ص( سالتن سمفادن فنتدبيران فوسة أوليه دكومفول -إسالم أئام دالم فرسليسيھن مسألة مغنأي اإلسالم شيخ جوافن  برسومبردري
  ).ط.ب.ع

  سبت ھاري فد ناراتيوات، والية  مغاغ دائره  ناراتيوات إيمفيرين ھوتيل 2 ناراتت دبيليق فنيائ بھائين فندافت منريما مجليس  213
  .تغھاري 12.30- فائي 09.00 جم ،2553 فرسفاكوم ھاريبولن  29

  ميسايون ھاريبولن 18 فد سوغكال، والية  تيفا دائره  تيبا خومخون دكوليج تمفتن فندودوق بھائين فندافت امنريم مجليس  214
2553.  

 سسوات مثمبه.  أئام حكوم مثالھي تيدق مك سسوات مثمبه أونتوق نية تيدق سكيراث إيت، ئورو كفد بوغا دان ليلين مغھديه  215
. فون سديكيت أئام حكوم مثالھي تيدق مك بالجر بيليق دالم ئورو مغحرماتي أدافون.  إسالم حكوم دغن برخغئه أداله هللا درفد سألين

 دالم كتوا منجادي أونتوق فميمفين أتو إمام منجمفوت دغن دأداكن فرلو مسلم فالجر بائي ئورو مغحرماتي أوفخارا بئيتو سكاليفون
 أئام دالم فرسليسيھن مسألة مغنأي اإلسالم شيخ جوافن  ردريبرسومب –فالجر كفد نصيحة مبري ئورو سمنتارا دوعاء مموھون
  ).  .ط.ب.ع ص( سالتن سمفادن فنتدبيران فوسة أوليه دكومفول -إسالم

"  ساوددي" أوخفن تتافي إسالم كبودايأن مالتيه دافت سفاي سالم ممبري فرلو مك إسالم برأئام فالجر دان ئورو سموا سكيراث  216
 مغنأي اإلسالم شيخ جوافن  برسومبردري –مسلم بوكن أورغ ترھادف دبوات سكيراث أئام حكوم مثالھي تيدق  تاغن مغغكت دان

 )..ط.ب.ع ص( سالتن سمفادن فنتدبيران فوسة أوليه دكومفول -إسالم أئام دالم فرسليسيھن مسألة
 فد ناراتيوات، والية تكباي دائره سأتونكوء مقيم) بوق خوم بان( خوبق بان مسجد تمفتن فندودوق بھائين فندافت منريما مجليس  217
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  فرتام خادغن
فرلو ممبوات فرتيمباغن سفاي أورغ مسلم تيدق مغمبيل بھائين دالم كئياتن يغ 

فون كئياتن يغ دافت دلقسناكن برسام أنتارا فندودوق تھاي أدا.  برخغئه دغن حكوم إسالم
لم  دا ئين  بھا مغمبيل  تيدق  لو  كا بياس  داكن سفرت  دأ دافت  مك  مسلم  تھاي  دان  ا  بود
حرمة  ليغ  في سا تتا يأن  ا د كبو ا  ر نتا أ برفخھبله  ن  فراسأ مثببكن  تيدق  يت  إ ا  ر وفخا أ

ي أنق خخو فندودوق حال إين سفا.  أنتارا ساتو سامألين كنمغحرماتي دان مغإعتراف
منجائ  دان  لقكن  ئا ممبري  يغ  يديكن  فند لم سيستيم  ا د بالجر  ونتوق  أ برفلواغ  تمفتن 
ممفالجري كبودايأن تھاي سخارا  دري  لم سكوله كراجأن سألين  دا مسلم  كماليوان 

 218.عموم
  

  بنتاھن
كومفولن فالجر تھاي بودا مراساكن بھوا ممبوات كئياتن سخارا برأسيغن دالم   
كوله لبيه مالھيركن فراسأن برفخھبله أنتارا فالجر تھاي بودا دان تھاي مسلم سبواه س

يغ برفندافت بھوا أفبيل ماسوق بالجر دالم سكوله يغ سام مك سفاتوتث دافت مثسوايكن 
  219.ديري سفاي دافت مالكوكن كئياتن برسام

--------------------------------------------------------- 
 يسأناليس. 4

تمفت سمأدا أورغ تھاي مسلم  47برداسركن معلومات يغدتريما دري فندافت   
كتورونن ماليو أتو تھاي بوذا تمفتن يغترديري درفد سيكتور كراجأن، سيكتور فوليتيك، 
بھائين أكاديميك دان رعية جالت سوستا مك ددافتي بھوا سخارا كسلوروھنث بركأيت 

فنتدبيران دان خارا فثلسيان منوروت فنداغن  دغن مسأله أساس يغ برھوبوغ دغن حال
فراتوس  80  2كدوا ئولوغن يائت ماليو مسلم سبائي فندودوق تربسر دكاواسن إين كيرا

فراتوس دري  20  2دان ئولوغن تھاي بوذا سبائي فندودوق مينوريتي دكاواسن إين كيرا
مفوثأي فندافت سموا جملة فندودوق ماسيه أدا يغبرفندافت يغ سام دان جوئ أدا يغ م

  .يغبربيذا
أناليسيس دبھائين إين أكن مثتاكن مسأله فرسمأن دان كألينن أنتارا كدوا ئولوغن   

يغمان فرسمأن إيت دافت دجاديكن أساس دالم مغلواركن بنتوق فنتدبيران يغدستوجوءي 
فرلو دبوات فرتيمباغن بائي منخاري دالم ماس يغ سام فربيذأن .   أوليه كدوا  فيھق

                                                 
 فد ناراتيوات، والية تكباي دائره كوءسأتون مقيم) بوق خوم بان( خوبق بان مسجد تمفتن فندودوق بھائين فندافت منريما مجليس 218
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لبيه سليسا فثال مراس  دان  فيھق  كدوا  أوليه  دتريما  يغدافت  ھاتي( راسن  ) فواس 
تيدق  دان  فنداغن ميجوريتي  منريما  أساس  برداسركن  دغن  برسام  تيغئل  أونتوق 

  .منفيكن فنداغن مينوريتي
  

  داسر يغد ستوجوءي أوليه أورغ تھاي مسلم كتورونن ماليو دان تھاي بوذا   4.1
ببراف مسأله يغمان ماسيه تردافت فرتيكاين أنتارا ببراف فد أساسث سكاليفون أدا   

كومفولن تتافي داسر يغبركأيت دغن ديموكراسي إيت دسفاكتي أوليه كباثقكن أورغ 
تھاي بوذا دان تھاي مسلم تمفتن يغ سكاليئوس دافت مغئمبركن لبيه جلس بھوا سمأدا 

ل بنتوق سكا أف  لم  دا دواليه سمفادن سالتن  تمفتن  يغين فنتدبيران  إ فيھق  يفون  سموا 
بنتوق إين دافت .   مليھت فنتدبيران يغ برأساسكن فرستوجوان كباثقكن فندودوق تمفتن

  دبھائي كفد
  سودوت فنتدبيران تمفتن دان )1
 سودوت منونجوقكن كأصلين )2

  سفرت ھوراين دباوه إين
 
 

  سودوت فنتدبيران تمفتن 4.1.1  
ن يغ سام بھوا فنتدبيران دكاواسن كباثقكن فندودوق دواليه سمفادن سالتن برفنداغ  

إين دالم أف بنتوق سكاليفون مستي منتدبير دباوه كدولتن كراجأن نئارا تھاي يائت 
فنتدبيران بنتوق ديموكراسي دباوه فرلمبئأن نئارا تھاي سرت ممرينته سخارا عاديل دان 

ن يغ مروفاكن فمرينھن يغ ممبري فلواغ كفد سموا ئولوغ.  فيھق 2تيدق مثبلھي مان
، مراسأي فرسمأن، تيدق مراس ترھينا ) Inclusiveness( دافت برديري تئف دالم مشاركة 

رعية .  أتو ممفوثأي كدودوقكن لبيه رنده درفد أورغ ألين دالم بنتوق رعية كلس كدوا
يغبربيذا كبودايأن دان برألينن كرجاي دافت ھيدوف برسام برداسركن أساس ساليغ 

ت نتارا سا أ مغحرماتي  كفد حرمة  ھاث  فغھرئأن  ممبري  دافة  تيدق  يغمان  و سامألين 
مسلم : " ئولوغن تھاي بوذا أتو تھاي مسلم سھاج سبائيمان ساله سؤرغ مسلم بركات

 220".سھاج تيدق دافت جادي، مستي أدا سموا أئام سكالي، مستي برأدا دغن بربيلغ قوم
ن تھاي بوذا تمفتن سرت أدا جامينن كبيباسن بائي أورغ تھاي مسلم كتورونن ماليو دا

ئولوغن يغ تراس كبيباسنث  2أكن دافت ليندوغن سخارا عاديل سباليقث تيدق أدا مان
  .سرت خارا ھيدوف ھارينث ترئغئو ئوئت

                                                 
 فد   جاال واليه  كابغ ةئردا  كابغ مقيم  فنجغ لوبوق بان سكوله مشوارة دبيليق تمفتن فندودوق بھائين فندافت منريما مجليس  220
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ساتو فنداغن الئي يغ فنتيغ دان سسواي إياله سيستيم فنتدبيران تمفتن فد ماس     
فتن دان سسواي دغن كيني فرلو دفربأيقكي سفاي دافت ممنوھي كھندق فندودوق تم

أونتوق مغاداكن بنتوق فنتدبيران تمفتن ترسبوت فرلو .  خارا ھيدوف مريك سبنرث
  .ممبوات فرتيمبغن دري سودوت كرغكا دان فرأورغن

أدافون بنتوق كرغكا فنتدبيران تمفتن كباثقكن فندودوق منخافي كات سفاكت بھوا    
ن فوست كفد كراجأن تمفتن ممفرخفتكن فغأئيھن كواس فمرينتھن دري كراجأفرلو 

فرلمبئأن تھاي سخارا برسوغئوه كندوغن  دافت   2مغيكوت  فمرينتھن تمفتن  سفاي 
ممرينته مغيكوت أف يغ لبيه فنتيغ الئي إياله .  ممنوھي كھندق رعية تمفتن دغن سبنرث

م  ل ا يس د ول غترت مان ي مفتن سفرت ية ت ع ھندق ر غيكوت ك ري م نته سندي ري سر ف ا د
  .فرلمبئأن

بوات فرتيمباغن مغنأي مسأله كرجا سام رعية إيت سنديري مك ددافتي ستله د  
مغاداكن خارا أتو جالن يغ فنتدبيران تمفتن مستي ممبوك فلواغ، ممبري ئالقكن دان 

سمأدا بربنتوق فرتوبوھن أتو  2ممبري فلواغ كفد ستيف كومفولن دكاواسن ماسيغ
سفرت مميكير أونتوق مغلواركن   فركمفوغن دافت مغمبيل بھائين دالم برفوليتيك 2مان

فوليسي، مموات رنخاغن، ممبوات كفوتوسن، منجائ، دان ممريقسا فلقسنأن فنتدبير 
سھيغئ رعية مراساكن بھوا مريك ممفوثأي كواس فمرينتھن سخارا توتل دالم ممبوات 

دا كواس ببراف دتيق ماس  2أف دغن  أوروسن تمفتن بوكن أ كفوتوسن يغبركأيت 
سموا إين أداله سفاي سيستيم فوليتيك دافت .   تاھون سھاج 4فوسيغن ماس مغوندي دالم 

يغ دافت تورون ممنوھي كھندق رعية تمفتن سخارا سنبر، يائت دغن مغاداكن خارا 
دافت ممبري كرجا  2كالفيسن باوھن سھيغئ كباثقكن فندودوق الفيسن باوه بتول

  221.سام
مفتن مستي ممبنتوق سوات خارا سألين دري حال إين بنتوق كرغكا فنتدبيران ت  

يغ دافت مميليه مريك يغ أكن منجاوت جواتن فوليتيك سفاي دافت فنتدبير تمفتن يغ بأيك 
دان برأخالق، جوجور بكرج أونتوق كباجيقكن مشاركة عوام يغ سبنر كران سيستيم 
دان  فرتيغكاين  مثببكن  دري  عموم سألين  را  كيني سخا ماس  فد  ا  د أ يغ سديا  فميليھن 

فخھن دالم مشاركة إي جوئ تيدق ممبري فلواغ كفد أورغ يغ بأيك برفرانن دالم فر
سيستيم فوليتيك دغن سفاتوتث كران سبھائين مريك يغ منخالون أونتوق برفوليتيك إيت 
مغئونا دويت سبائي أساس دالم فرسأيغن يغ مثببكن كفوتوسن دالم فغوندين بركأيتن دغن 

  . و فغتھوان دان كممفوان مغيكوت أف يغ سفاتوتثمودال بوكن فراغي يغ بأيك، علم
                                                 

 كوريكولوم كورسوس دالم جاال فربندران مجليس فغاره  خرون، خوم ييغ   سق فوغ سودارا أوليه يغدسمفيكن شرحن  221
 ھاريبولن 8 مخيس ھاري  كالو فرأفوك إينستيتوسي  ديديج، سق دبيليق  ،كدوا كالي" بھائيا مشاركة ممبينا" ترتيغئي ستافيكيت
  .فتغ 16.30-13.30  جم  2553 كركداكوم
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ممرلوكن فنتدبير أتسن  2أدافون مسأله فرأورغن إيت مك كباثقكن فندودوق ماسيغ  
فكرج دان  كراجأن  فئاوي  جوئ  بئيتو  تمفتن  كراجأن  دان  فوست  كراجأن   2دري 

ممفوثأي علمو دسيكتور كراجأن يغ برتوئس دكاوسن إين ترديري درفد مريك يغ 
ھوان، ممفوثأي كممفوان، بأيك فراغي، برالكو عاديل ترھادف سموا ئولوغن، فغت

يائت كبودايأن ماليو  مماھمي كبودايأن فندودوق ميجوريتي دان فندودوق مينوريتي
سرت مغمبيل  مغنل فستي مسأله دان كماھوان رعية.  مسلم دان كبودايأن تھاي بوذا

  .يك سخارا سنبر دان برتروسنبرات دان برأوسھا أونتوق ممنوھي كفرلوان مر
ھو      ما تمفتن  فندودوق  ثقكن  كبا يغ  تمفتن  فمرينتھن  بنتوق  كسيمفولن،  ئي  سبا

ه ال ي ھاي إ ن ت سالت ليھت د نتيغ  م رف غ ت نتھن ي مري ساس ف نتوق أ ا  5ب ار رك سفرت ف
  :برإيكوت
  برأدا دباوه فرلمبئأن كدولتن تھاي )1
يك دافت برديري دافت مغاداكن سواسان يغ سموا فيھق مراساكن بھوا مر )2

ن سرت  ھوا كما ن   ا د ن  فراسأ كن  تما و مغأ  ، ركة مشا لم  ا د تيغئي  م  سا
منجامينكن كبيباسن كفد أورغ تھاي مسلم كتورونن ماليو دان أورغ تھاي 

فرليندوغن  افت  مند كن  أ ا  را بوذ منريما سوا أساس  برداسركن  دغن 
 .ميجوريتي دان تيدق مغنفيكن سوارا مينوريتي

دان خارا يغ ممبري فلواغ كفد رعية برخمفور مغاداكن بنتوق كرغكا  )3
تاغن سھيغئ مريك مراساكن بھوا مريك ممفوثأي كواس فمرينتھن سبنر 
ھارين  دغن  خارا ھيدوف  تمفتن يغبركأيتن  أوروسن  مغوروس  لم  دا

سفرت مان يغ ترمكتوب دالم "  داسر فرينته سنديري " مريك سنديري 
 . 281أوندغ  أكتا -أوندغ

ارا يغ دافت مميليه مريك يغ أكن منخالون ديري سبائي ممبنتوق سوات خ )4
فنتدبير تمفتن يغ دافت ميقينكن رعية بھوا خالون إيت أداله مريك يغ بأيك 
دان برأخالق، برعلمو دان بركممفوان، سسواي سبائي واكيل رعية يغ 
سبنر، سرت ممفوثأي سيستيم يغ دافت مغورغكن فرسايغن دان فرفخھن 

 .دالم مشاركة
دبير يغ مماھمي خارا ھيدوف فندودوق تمفتن دان صفة كفريبادين فنت )5

يغبرألينن سرت فمرينتھن يغ دافت ممنوھي فراسأن دان كماھوان رعية 
 .تمفتن سخارا بركسن
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  )أيدينتيتي(سودوت كبودايأن خصوص  4.1.1
سمأدا أورغ تھاي بوذا دان بنتوق كبودايأن خصوص دري سودوت بھاس، 

ورونن ماليو تمفتن برستوجو بھوا بھاس تھاي دان بھاس ماليو أورغ تھاي مسلم كت
يغمان بھاس تھاي إيت .   ماسيغ فنتيغ  دالم منجالني كھيدوفن ھارين-فطاني ماسيغ

سمنتارا بھاس .  يغدئونا دسموا كاواسن دالم نئارا تھاي)  رسمي( مروفاكن بھاي تغه 
دي بھاس إيبوندا كفد كباثقكن ماليو فطاني فول مروفاكن بھاس تمفتن يغ سكاليئوس منجا

فندودوق تمفتن دالم كھيدوفن ھارين سجق دري الھير ھيغئ ماتي، دان مروفاكن بھاس 
يغ ھمفير سام دغن بھاس باكو يغ دئوناكن سبائي بھاس فغنتر دببراف نئارا دآسيا تغئارا 

  .إين سفرت نئارا ماليسيا، سيغافورا، بروني، إيندونيسيا دان سبائيث
ات  علوم ھوا م كن ب جوق نون ا عمومث م فت سخار ندا مأن ف نري جليس ف ري م د

اسيغ أن م ي ا بود ن ك فول وم ا ك و د د ف ر ية د ع يفون ر ،  2سكال ري مفالج و م اھ م
.  بركومونيكاسي دان ممفوساكاءي بھاس إيبوندا سفاي تيدق ھيلغ أتو دموسنھكن

ن يغما.  تتافي دالم ماس يغ سام، مريك جوئ ماھو ممفالجري بھاس كومفولن يغألين
سبھائين درفد أورغ تھاي بوذا سنديري إيغين ممفالجري بھاس ماليو فطاني سفاي 
ممفو بركومونيكاسي دغن أورغ ماليو يغ مروفاكن فندودوق تمفتن ميجوريتي دان 

) رسمي( أورغ ماليو جوئ ماھو ممفالجري بھاس تھاي يغمان مروفاكن بھاس تغه 
ل منفعة دري سيستيم فمرينتھن دان نئارا سفاي دافت مغوبھسوايكن ديري دان مغمبي

أفبيل برالكو بئيني مك ددافتي .   باھن منته يغ سديا أدا سبائي سؤرغ ورئا نئارا تھاي
ممفوثأي فندغن يغبربيذا إيت بوكنله  2مسأله بھاس يغ منجادي إيسو دان ئولوغن ماسيغ

ونأن بھاس مسأله فغحياتن بھاس ماليو فطاني سديكيت فون ماله إي مروفاكن تاھف فغئ
 2إيت، أداكه إي فرلو دئوناكن دتمفت بكرج برسام دغن بھاس تھاي أتو دفافن تندا

  .دسيكتور كراجأن، سخارا ترفربنخي أكن دسنتوه دباوه إين
  

  مسأله أساس يغ تيدق دسفاكتي أوليه فندودوق تمفتن 4.2
 سكاليفون كباثقكن فندودوق تمفتن تغترديري دري أورغ تھاي مسلم كتورونن  

ماليودان أورغ تھاي بوذا منخافي كات سفاكت دالم أساس فنتدبيران دان كفنتيغن تنتغ 
فغحياتن بھاس ماليو فطاني دان بھاس تھاي دالم كاواسن إين سبائيمان ترسبوت دأتس، 

ئولوغن جوئ ممفوثأي فندغن يغبربيذا دالم مسأله يغ أئق فنتيغ بائي  2تتافي رعية كدوا
ونتوق تيغئل برسام سخارا أمان الئي برتروسن دواليه سمفادن منخاري جالن تربأيك أ

برككلن الئي  كبودايأن سنتوسا  بربيلغ  مشاركة  دباوه  ممبينا .  سالتن  مستي  يغمان 
فرسفھمن سسام سنديري دان منجاري تيتيق فرسمأن يغدأكوي أوليه كدوا بله فيھق، 
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أتو منيندس  ميجوريتي دان تيدق  فندودوق  دغن كماھوان  دغن  سسواي  برخغئه 
  . فراسأن فندودوق مينوريتي

  مسأله فوكوء يغ ماسيه ممفوثأي فندغن يغبربيذا إياله   
دواليه سمفادن  )1 تمفتن  فنتدبيران  بنتوق  ممفرتيغكتكن  خارا  توجو  ھاال 

  سالتن
 تاھف فغئونأن بھاس ماليو فطاني دواليه سمفادن سالتن )2
 فندودوق تمقتنبنتوق كوريكولوم فمبالجران يغ سسواي دغن كماھوان  )3
تمفتن سفرت  )4 مسلم  ورغ  أ ترھادف  إسالم  حكوم  تكواسأن  ا فغو تاھف 

 ھوراين برإيكوت إين
  

ھاال توجو خارا ممفرتيغكتكن بنتوق فنتدبيران تمفتن دواليه سمفادن  4.2.1
 سالتن

إيسو تربسر بائي فندودوق تمفتن ممفوثأي فندغن بربيذا إياله ھاال توجو خارا 
دواليه سمفادن سالتن يغمان سبھائين فندودوق ممفرتيغكتكن بنتوق فنتدبير ان تمفتن 

تمفتن برفندافت بھوا كرغكا فنتدبيران تمفتن يغ ماسيه دئونا فد ماس كيني تيدق دافت 
ممنوھي كماھوان دان تيدق سسواي دغن صفة خصوص سبھائين بسر فندودوق تمفتن 

ن إين أداله ئبنور سخارا سبنرث كران فنتدبير يغبركواس أونتوق مغوروس دالم كاوس
لم  ا د برتيندق  ن  ا د وندغن  فرأ كواس  ممفوثأي  يغ  فوست  جأن  كرا ليه  و أ لنتيق  يغ 

أدافون فنتدبير تمفتن دري ببراف .   مملولوسكن رنخاغن دان فمبيايأن فرأونتوقكن تمفتن
مريك .  الفيسن أداله حاصيل دري فيليھن راي دباوه بنتوق فنتدبيران تمفتن سكارغ إين

برفرانن أوروسن ھاث  دان  أساس  تيدق  2أونتوق ممبينا كرغكا  فمباغونن ألين يغ 
  .منفتكن صفة خصوص تمفتن

مك  إين  مغوبه دغن سبب  ماھو  ماليو  كتورونن  مسلم  تھاي  أورغ  سبھائين 
سواي بنتوق فنتدبيران تمفتن سكارغ منجادي بنتوق فنتدبيران إيستيميوا يغ ميريف 

دري سودو بغكوك  فنتدبيران  رعية دغن سيستيم  أوليه  يغدفيليه  ئبنور  فميليھن  ت 
حال إين سفاي رعية تمفتن دافت برفرانن دالم مننتوكن فوليسي .  تمفتن سخارا لغسوغ

درفد فندودوق تمفتن دغن كبودايأن خصوص دان كماھوان يغبرألينن   يغ سسواي 
سودوت   ماللؤي فيليھن راي ئبنور سمأدا مسأله فنديديقكن، بھاس دان فمباغونن دالم

  .2ماسيغ
سبائين أورغ تھاي بوذا برفندافت بھوا بنتوق فنتدبيران تمفتن يغ دئونا سمنتارا 

، مجليس فربندران دان ديوان فنتدبيران ) ع ب خ( سكارغ يائت ديوان فنتدبيران واليه 
سكيراث ماھو ممفربأيقكي كرغكا .  إيت سودھفون خوكوف سسواي.)  ط. ب. ع( مقيم 
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مغيكوت رنجاغن فغأئيھن كواس كفد كاوسن  2رانمك ھاث فرلو ممفربأيقكي فرأتو
سھاج، سفرت   بائي أھلي جواتنكواس فغأئيھن كواس كفد ديوان فنتدبيران مقيمتمفتن 

أدافون فرأورغن يغ .  فننتوان فرأونتوقكن يغ سسواي دغن جملة يغدتنتوكن دانسبائيث
، فغاره ) ع ب خ( ه جواتن فغاره ديوان فنتدبيران والي  فرلو دفرتيغكتكن إياله  فنتدبير

مجليس فربندران دان فغاره ديوان فنتدبيران مقيم ترديري درفد مريك يغ ممفوثأي علمو 
فغتھوان دان كممفوان مغوروس كاوسن تمفتن دان فنتدبيران بنتوق ديموكراسي لبيه 

إين كران كالو مغوبھكن سيستيم  فنتدبيران تمفتن كفد .  باثق دري أف يغ أدا سكارغ
يغألي را  دافت خا إي  كه  ا د أ ا  بھو يقين  تيدق  مريك  مك  ا سكارغ  د أ يغ  أف  دري  ن 

مندافت  دان  مينوريتي  فندودوق  مروفاكن  يغ  تمفتن  ا  بوذ تھاي  أورغ  مينكن  منجا
  .أتو تيدق 2فرليندوغن أوندغ

إين دافت دليھتكن بھوا فندافت يغبربيذا إين منجادي مسأله فغواتكواسأن فنرافن 
و تيدق دان كسسواين سفاتوت برأدا دتاھف مان أنتارا فغأئيھن كواس سمأدا باثق أت

فنكنن .   فمباغونن علمو فغتھوان دان كممفوان فنتدبير تمفتن دان جوئ فندودوق تمفتن
دالم فثرھن أوروسن دان فرأونتوقكن كفد كاواسن إين مغيكوت رنخاغن فغأئيھن كواس، 

يم سكارغ ممفوثأي كواس دان يغدئوناكن أوليه ديوان فنتدبيران مق 2فغوبه سواين أوندغ
كبيباسن دالم فغوروسن أوروسن تمفتن سنديري لبيه باثق دري إين، أتو فرلو مغوبه 
سواي كأيتن كواس دان سكوف فرانن أنتارا  إينستيتوسي فوست، واليه دان كاوسن 
تمفتن دان جوئ أنتارا ديوان فنتدبيران مقيم سنديري سفاي دافت دلقسناكن داسر فرينته 

  .يري مغيكوت حسرت فرلمبئأنسند
سفركارا الئي، ساتو فنموان فنتيغ يغ ددافتي دري مجليس منريما فندافت إياله 
فھمن دان فنتفسيران يغبربيذا تنتغ فركتأن كاوسن فرينته إيستيميوا أتو  كاوسن فرينته 

بنتھن  يغبرداسركن فركتأن ترسبوت موغكين أكن منيمبولكن كسامران  2أف.  سنديري
بنتوق فمرينتھن إيستيميوا بلوم منجادي كثتأن فرفخھن دالم مشاركة،  إين كران دان 

ممبوات أناليسيس مغيكوت كفرخيأن دان فغالمن سنديري يغ  2مثببكن ماسيغ يغ جلس
مغئمبركن سجق دري حال رعية مغوروسن أوروسن تمفتن سنديري، ممبري كواس 

غ تيدق بركأيتن دغن كراجأن فوست، فوليتيك كفد كاوسن تمفتن تنفا حد، فنتدبيران ي
لينتس  اللو  كارد  مغئونا  فس( مستي  ممرديكاكن )  بودر  فھمن  ھيغئ  كاوسن  را  نتا أ

سبب إيت، أونتوق منجائ كسامران يغ برالكو دالم مشاركة تھاي فنوليس .  تانھأير
فرلو أف بنتھن مغنأي فنتدبيران دكاوسن واليه سمفادن سالتن إين -برفندافت بھوا أف

ات فرتيمباغن تنتغ إيسي فنتيغ يغ أكن دئونا دالم فنتدبيران لبيه دري ممبيخاراكن دبو
  .تنتغ فركتأن إيت سنديري
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ماسيغ  واليه سمفادن سالتن  لم  دا رعية  عمومث،  دباوه  2سخارا  دا  برأ ماھو 
كدولتن كراجأن تھاي، يائت ممرينته مغيكوت سيستيم فوليتيك دباوه ئاريسن فرلمبئأن 

فھمن فميسھن تانھأير ھاث مروفاكن أيدولوئي كومفولن كخيل يغ مراس  . نئارا تھاي
تيدق برحاصيل دغن فنتدبيران يغ أدا فد ماس كيني يغمان برفندافت بھوا كواس فوليتيك 
بلوم منجادي حق كباثقكن رعية تمفتن يغ ممفوثأي سجارة خصوص، بغسا دان أئام 

إين كران فراسأن دميكين تيدق بربيذا   .  يغبرألينن دري فندودوق ميجوريتي نئارا تھاي
جأوه دري تغئفن كباثقكن أورغ تھاي مسلم كتورونن ماليو ماله فركارا يغ بربيذا إياله 
جالن كلوار كفد مسأله سبائيمان دسبوتكن بھوا سبھائين بسر رعية تيدق ماھو مميسھكن 

ين ترھادف خيري تانھأير تتافي ماھو برأدا دباوه فنتدبيران يغ مماھمي دان فريھات
خصوص فندودوق تمفتن، يغمان كالو دبوات تينجوان سخارا مندالم مك ددافتي بھوا إي 

  .     بركأيتن كفد مسأله ديموكراسي إيت سنديري
  

 تاھف فغئونأن بھاس ماليو فطاني دواليه سمفادن سالتن 4.2.2
مان دا  كومفولن يغ منولق فغئونأن بھاس  2سبائيمان تله ترسبوت بھوا تيدق أ

ماليو فطاني دواليه سمفادن سالتن تتافي إيسو يغ تيدق دسفاكتي أنتارا أورغ تھاي مسلم 
كتورونن ماليو دان أورغ تھاي بوذا سخارا عموم إياله  تاھف فغئونأن بھاس إيت 

برحسرت سفاي سنديري، سودوت فنتيغ يغ تيمبولكن دالم مجليس منريما فندغن إياله 
يائت بھاس تھاي  افت بركومونيكاسي دغن دوا بھاسكباثقكن فئاوي كراجأن تمفتن د

كراجأن دان فافن  2دان بھاس ماليو فطاني دان فغئونأن بھاس ماليو فطاني دفجابت
فافن تندا برسام دغن بھاس تھاي، موغكين دغن مننتوكن بھاس تھاي دباريسن  -تندا

دافت دلقسناكن أتس دان بھاس ماليو دباريسن باوه، يغمان فلقسنأن سفرت إين سكيراث 
جوئ  إي  تمفتن  فندودوق  ثقكن  كبا كفد  كمودھن  ممبري  دري  إي سألين  كن مك  أ

برحاصيل دري سئي فيسيكولوئي دالم بنتوق سيمبوليك بھوا مشاركة تھاي مغإعتراف 
جاتي ديري خصوص يغبركأين دغن فغئونأن بھاس يغبرألينن دغن كومفولن تربسر 

  .دالم نئارا سخارا كونكريت
ف     لو ، و بئيتو بھاس ون  ا  بھو فت  ا فند بر تمفتن  ا  ذ بو تھاي  ورغ  أ ثقكن  كبا

يغدئوناكن دسيكتور كراجأن تھاي فرلو أدا ساتو بھاس أساس سھاج يائت بھاس 
بھاس تمفتن ألين سفاتوتث -سمنتارا بھاس.  ، يغ مروفاكن بھاس تغه نئارا تھايتھاي

كلوارئ أتو أنتارا سسام  منجادي بھاس كدوا يائت دئوناكن أونتوق بركومونيكاسي دالم
  .   فندودوق ماليو مسلم سھاج

 



 

60 
 

بنتوق كوريكولوم فمبالجران يغ سسواي دغن كماھوان فندودوق  4.2.3
 تمفتن

كباثقكن أورغ تھاي مسلم كتورونن ماليو ماھو مغاداكن كوريكولوم فمبالجران 
بھاس برسفادو أنتارا أليران أكاديميك دان أليران أئام  سرت دغن مغاداكن فالجران 

ماليو يغترأتور دان برتروسن سكوله كراجأن سفاي أنق خخو ممفوثأي علمو دبھائين 
أكاديميك يغ منجادي أساس أونتوق بكرج دان أدا علمو أئام يغ منجادي أساس ترفنتيغ 

سمنتارا كباثقكن أورغ تھاي بوذا .   أونتوق منجادي أورغ بأيك دالم مشاركة تھاي
كراجأن سودھفون ممبري ئالقكن يغ سفاتوتث أونتوق  برفندافت بھوا سكارغ بھائين
خارا أونتوق ملقسناكن سخارا برسفادو إياله ممبري .   ممفالجري تنتغ فغاجين إسالم

ئالقكن أونتوق ممفالجري دان مماھمي أئام بوذا سفاي دافت مماھمي سخارا بأيك أنتارا 
  .    مريك يغ ممفوثأي كبودايأن يغ برألينن

 
 اسأن حكوم إسالم ترھادف أورغ مسلم تمفتنتاھف فغواتكو 4.2.4

دان خارا ھيدوف ھارين سجق دري  2منوروت حكوم إسالم، فوليتيك، أوندغ
الھير ھيغئ ماتي دان برموال دري جائ دري تيدور ھيغئ كبيليق تيدور، تيدق دافت 

أفبيل منجادي سدميكين مك سخارا داسرث أورغ مسلم مستي برأدا . مغأسيغكن دري أئام
وه سيستيم حكوم إسالم يغمان مرغكومي سموا أسفيك ھيدوف، خصوصث مسأله دبا

فساك ھرت  دان  رئأن  مك .  ككلوا برالكو سدميكين  حالث  فبيل  مسلم أ تھاي  أورغ 
أوندغ  إسالم سخارا -كتورونن ماليو تمفتن برحسرت أونتوق مغواتكواسكن أوندغ

الم دان ملنتيقكن كسلوروھن ترھادف أورغ مسلم تمفتن دري سئي فرأوندغن  إس
سفرتمان حاكم دان سيستيم قاضي يغبرفرانن سبائي حاكم يغ دافت منجاتوھكن حكوم 

سسواي دغن خارا  2إين كران أونتوق منجاتوھكن حكوم يغ بتول.   فرأوندغن تھاي
إسالم مغنأي حال ككوارئأن دان فساك  2ھيدوف إسالم سكاليفون سكارغ سوده أدا أوندغ

  يدق مندافت حاصيل يغ سبنر كفد أورغ مسلمدكاوسن إين تتافي ت
نئارا  2دالم مان 2سبھائين أورغ تھاي بوذا برفندافت بھوا أوندغ ولوفون بئيتو

سفاتوتث أدا ھاث ساتو سيستيم سھاج يغ دكواتكواسكن أونتوق سموا أورغ سخارا  
بوكن مغأسيغكن أونتوق أورغ يغبرأدا دكاوسن ترتنتو يغمان موغكين أكن .  سقسام

  .2برالكو فرفخھن دان برخغئه دغن داسر فرسمأن مغيكوت أوندغ
إين برداسركن فندافت يغدتريما بھوا تردافت فھمن يغ مثليويغ دري سبھائين 

أوندغ  إسالم دواليه -ئولوغن أورغ تھاي بوذا يغ مميكيربھوا كالو دئونا فاكي أوندغ
. رت أورغ ماليو مسلمإسالم سف 2سمفادن سالتن مك مريك مستي برأدا دباوه أوندغ
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إسالم أكن دكواتكواسكن ھاث أونتوق مريك يغ مغانوت أئام  2حقيقة سنبرث، أوندغ
  .إسالم سھاج تيدق دكواتكواسكن ترھادف أورغ تھاي بوذا سديكيتفون

مسأله كتيدق فھمن إين برفونخا دري كألينن كبودايأن، بوكن ھاث تردافت     
أوندغ مسأله  لم  ترما 2دا ماله  لم سھاج  دا ھيدوف  خارا  دغن  يغبركأيت  مسأله  سوق 

أفبيل برالكو سدميكين مك خارا .   ألين سمأدا أسفيك بھاس، أئام دان سجارة 2أسفيك
أونتوق مغاداكن سواسان يغ دافت تيغئل برسام دواليه سمفادن سالتن فرلو ممبري 

ورونن فھمن دان ممفالجري تنتغ كبودايأن أورغ تھاي بوذا دان أورغ تھاي مسلم كت
-Cross( ماليو جوئ، يائت دغن ممبري ئالقكن أونتوق بركومونيكاسي أنتارا كبودايأن 

Cultural Communication ( يغمان را ،  خا برفيكير،  خارا  تنتغ  ممفالجري  دري  سألين 
ھيدوف، كبودايأن دان سجارة كدوا بله فيھق إي جوئ مستي منوكر فيكيران تنتغ 

إين كران أونتوق مغھافوسكن كتيدق .   دالم مشاركة فراسأن سبائي فندودوق مينوريتي
 2فھمن أنتارا ساتو سام ألين يغ ماسيه أدا فد حقيقة سنبرث رعية كدوا كومفولن ماسيغ

فد  ا  بربيذ له  ما جوئ  مشاركة  لم  ا د مينوريتي  فندودوق  كدودوقكن سبائي  ممفوثأي 
ورغ تھاي بوذا فرسكيتران سھاج، يأيت دواليه سمفادن سالتن إين، تردافت بھوا أ

مروفاكن فندودوق مينوريتي سمنتارا تھاي مسلم كتورونن ماليو مروفاكن فندودوق 
ماليو  كتورونن  مسلم  تھاي  ورغ  أ تھاي  را  نئا فرسكيتران  لم  ا د تتافي  ميجوريتي، 

  .مروفاكن فندودوق مينوريتي سباليقث أورغ تھاي بوذا مروفاكن فندودوق ميجوريتي
رعية كدوا ئولوغن برفلواغ أونتوق منوكر فراسأن دري كثتأن ترسبوت سكيراث 

اكن  جيوا  مماھي  لين  دان سا برالكو  يغ  دري  باثق  لبيه  ألين  م  نترا ساتو سا أ لمن  دا
اسيغ يھق م له ف ا ب دو فد ك غ ك لوا نجادي ف اسيغ-م لس سسام   م اسيھن ب ير راس ك الھ

وا  ممبا بائي  بأيك  يغ  أساس  منجادي  أكن  إين  حال  ممفالجري  كأدأن  كفد سنديري، 
  .  ھيدوف برسام سخارا أمان فد أخيرث
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  مسأله يغ فرلو دبوات فرتيمباغن 4.3
  

  دباوه سكوف فرلمبئأن كراجأن تھاي
                                                                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  واليه سمفادن سالتنھاال توجو فمباغونن فنتدبيران تمفتن د: ئمبر فرتام 
  

برداسركن فنداغن تنتغ ھاال توجو فمباغونن فنتدبيران تمفتن درفد بربائي  4.3.1  
دباوه  فغأئيھن كواس  تنتغ  أنتارا فھمن  كومفولن يغ ماسيه بلوم منخافي كات سفاكت 
فنتدبيران  فغوبھسواين بنتوق  دغن فھمن  دا سكارغ  فنتدبيران تمفتن يغ سديا أ بنتوق 

سكيراث ماھو ممباغون خارا فنتدبيران منجادي بنتوق إيستيميوا إيت،  تمفتن سفاي
تمفتن دواليه سمفادن سالتن يغ دتريما أوليه سموا فيھق، موغكين مستي ملقسناكن 

يائت دغن مموالكن دري ممبري ئالقكن سفاي مماھمي سيستيم ، 2دالم بنتوق برفريغكت
تدبيركن كاوسن تمفتن دان مموفوق ديموكراسي، ممفوثأي علمو دان كممفوان دالم من

كفد  كواس  ئيھن  فغأ ممفرخفتكن  جالت،  رعية  دان  بيرتمفتن  فنتد كفد  كرعيتن  فھمن 
دان برتروسن مغيكوت أف يغدتنتوكن دالم رنخاغن  2كاوسن تمفتن سخارا برسوغئوه

ب، يغمان برتجوان  2551تاھون )  2جيليد ( مقيم  فنتدبيرانفغأئيھن كواس كفد ديوان 
ونتوق ممباغون كرغكا فنتدبيران كاوسن تمفتن سفاي دافت ممنوھي كماھوان أساس أ

دا  خصوص سمأ خيري  دغن  يغبركأيت  له  مسأ لم  ا د تمفتن  فندودوق  ثقكن  كبا أساس 
وندغ أ يديكن،  فند بھاس،   ھيدوف  2بربنتوق  را  خا دغن  يغ سسواي  فمباغونن  تو  أ

ممبري ئالقكن 
 ديموكراسيتنتغ 

 فنتدبيراندان 
كفد تمفتن كاوسن 

 فنتدبير

ممبري ئالقكن 
تنتغ 

 ديموكراسي
وفوق دان مم
ن رعيتفھمن ك

 كفد فندودوق

ممفرخفتكن 
فغأئيھن كواس 

مغيكوت 
رنخاغن 

  فغائيھن كواس

مغوبه سواي 
فرانن دان 
ھوبوغن  
كاوسن 

ص أنتارا خصو
بھائين 

مغوبه سواي 
كرغكا 

فنتدبيران تمفتن  
سفاي 

مالھيركن  
خيري -خيري
ف

فنتدبيران تمفتن 
بنتوق بياس   

فنتدبيران تمفتن  
 إيستيميوابنتوق 
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ه كرغكا فنتدبيران تمفتن دان فندودوق تمفتن، يغمان مسأله يغ فرلو دبوات فنيالين إيال
، ) ع ب خ( واليه  فنتدبيران كواس فندبير تمفتن يغ ماسيه أدا سكارغ، سمأدا فغاره ديوان

ستروسث خارا .)  ط. ب. ع( مقيم  فنتدبيرانفغاره مجليس فربندران دان فغاره ديوان 
أساس  ھوان  كما ممنوھي  افت  د كن  أ إيت  ماس  فد  ا  د أ يا  يغ سد رعية  تاغن  خمفور 

  ت أتو تيدق دان بائيمانبرإيكو
فغئونأن دوا بھاس، يائت بھاس تھاي دان بھاس ماليو فطاني سخارا برسفادو )   1  

فافن تندا سرت مننتوكن جملة فئاوي كراجأن -سيكتور كراجأن دان فافن تندا–دسيكتور 
  .دوا بھاس  يغ سإيمبغ دغن جملة فندودوق-يغ ممفو بركومونيكاسي دالم كدوا

كوريكولوم برسفادو أنتارا أليران أكاديميك دان أليران أئام دسكوله مغاداكن )  2    
كراجأن سرت مماسوقكن بھاس ماليو كدالمث سفاي سسواي دغن كماھوان دان خيري 
خصوص تمفتن دالم بنتوق يغ ممواسكن ھاتي فنتدبير تھاي بوذا دان تھاي مسلم دان 

  .يقين أونتوق مغھنتر كن أنق خخو مريك بالجر
تمفتن سمأدا دري ترھادف أورغ مسلم واتكواسأن سيستيم فرأوندغن إسالم فغ)  3  

سئي حكوم، منجاتوھكن حكومن دان مغاداكن فقسأن ترھادف كفنتيغن فرأوندغن مغنأي 
مسلم  فندودوق  أخالق  دان  مورال  ترھادف  ئأن  فنجا دان  فساك  ككلوارئأن،  حال 

  .يغبركأيت دغن خارا ھيدوف سخارا خصوص سبائي أساس
  

، ) ع ب خ( واليه  فنتدبيرانسكيراث بنتوق فنتدبيران تمفتن سمأدا  ديوان   4.3.2  
فد ماس كيني تيدق ممبري .)  ط. ب. ع( مقيم  فنتدبيرانمجليس فربندران دان ديوان 

فلواغ كفد رعية بركواس دالم فنتدبيران تمفتن فد تاھف يغ ممفو أونتوق ممنوھي 
مسأله برإيكوتث .    رسبوت دأتسكماھوان دري سودوت خيري خصوص تمفتن يغ ت

يغ فرلو دبوات فرتيمباغن إياله بنتوق فنتدبيران تمفتن يغ ممفو ممنوھي كماھوان 
رعية سرت دإعتراف أوليه أورغ تھاي بوذا دان أورغ تھاي مسلم كتورونن ماليو 

بنتوق إيستيميوا يغ سسواي إيت سألين درفد دافت  .   إيت فاتوتث برادا دالم أف بنتوق
نوھي كماھوان دان خيري خصوص فندودوق ميجوريتي إي جوئ مستي أدا جامينن مم

مستي  يائت  تمفتن،  ا  بوذ تھاي  أورغ  كفد  كسالمتن  مالھيركن  دافت  كبيباسن سفاي 
فندودوق  دان  منجامينكن فندودق مينوريتي تھاي بوذا  بربنتوق فنتدبيران تمفتن يغ 

يغمان أورغ تھاي مسلم كتورونن ميجوريتي تھاي مسلم ھيدوف برسام سخارا أمان، 
ماليو مراساكن بھوا مريك دافت منجالني ھيدوف دغن بھائيا دالم مشاركة تھاي دباوه 

سمنتارا أورغ تھاي بوذا جوئ .   فنتدبيران تمفتن يغ سسواي دغن كماھوان سنديري
أي مراساكن بھوا مريك برأدا دالم كأدأن أمان سنتوسا دان أدا جامينن بھوا مريك ممفوث

  .   كبيباسن دان مندافت فرليندوغن
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  سيستيم فمرينتھن ايستيميوا تمفتن بائي واليه سمفادن سالتن: بندار راي فطاني. 5

ولوفون فروسيس فننتوان خورق فمرينتھن تمفتن بائي واليه سمفادن سالتن فستي 
دلقسانكن دغن خارابرتاھف دان لغكه سرتا  مغئوناكن ماس يغ أئق فنجغ أونتوق 

سھيغئ منيمبولكن فرسفھمن دان . مبري فنجلسن اين كفد سموا الفيسن مشاركة تھايم
مغيكوت معلومات يغ ددافتى ماللؤى بيغكيل منريما فندافت . ممواس ھاتى سرتا دأكويث

عموم درفد رعية دالم كاواسن ترسبوت ترثات بھوا رعية سنديري ايغين مليھت 
) خيري خصوص(يغ منخورقكن أيدينتيتي  وجودث سا تو سيستيم فمرينتھن ايستيميوا

  .أتوجاتي د يري يغ بر بيدا
نامون دمكين  أوسھادالم منخاري ساتو سيستسم فمرينتھن تمفتن ترسبوت بوكن 

تتافى منجادي ساتو . فكارايغ اكن منيمبول كروسقكن أتو منججسكن كستابيلن نئارا
موغكين دافت منجادي دان . جوابن ترھادف فرسوألن دان فر اسأن رعية يغ سبنرث

ساتوخارا أونتوق مغوراغكن كأدأن كئانسن دان منجادي ساتوجالن فيليھن سخارا دامي 
  .بائي فثلساين مسأله فرئولقكن سخارا فوليتيك

حاصيل يغتردافت دري مجليس منريما فندافت عموم سمأدا بربنتوق فنداغن، 
يغ منخابولكن فراسأن دان فراسأن تيدق ممواس ھاتي كران ببراف فكارا كماھوان 

فيھق جاريغن بدان ئابوغن تله مغكاجي سئل معلومات سخارا علمية دان خوبا . رعية
مرغكاكن كرغكا فمرينتھن تمفتن ايستيميوا بائي واليه سمفادن سالتن دغن ممبري 

  سفرت برايكوت) ميجوريتي(حسرة رعية ئولوغن تربسر /تومفوان  كفدا ھارفن
  فوليتيك دان فمرينتھن دواليه سمفادن سالتنحسرة أوتام ترھادف  5.1

سيستيم فوليتيك دان فمرينتھن يغ أكن ممباغون أونتوق ملقسناكن دواليه سمفادن   
  سالتن فستي ممنوھكن حسرة رعية ئولوغن تربسر

 2دباوه ناؤغن أونداغ كدودقكن فمرينتھن دواليه سمفادن سالتن اداله 5.1.1
نئارا اين أداله سبواه نئارا "بربوثي  1ارتيكل ) 2007( 2550فرلمبائأن تھاي تاھون 

  "يغبر دولة مك تيدق دبنركن مميسه سام سكالي
سيستيم فمرينتھن دواليه سمفادن سالتن فستي منخورقكن سيستيم  5.1.2

فمرينتھن يغ عاديل خصوصث بيداغ فوليتيك يأيت ستيف ئولوغن رعية سبائي وارئا 
دان مراسا بھوا د ي أداله سبھائين دري مشاركة ) وستيتوس كو( نئارا أد تمفت تيغئل 

مند غر سوارا رعية ئولوغن تربسر تتافي تيدق أباي سورا ) Inclusiveness(تھاي 
سرت .دان مستي ممبري تومفوان كفدا أيدينتيتي يغبربيدا) مينوريتي(ئولوغن تركخيل 

  .ممبري جامينن كسالمتن كفد رعية ئولوغن تركخيل
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دواليه سمفادن سالتن، بائي فميمفين ترتيغئي ايت فستي فمرينتھن  5.1.3
ترديري درفد كاالغن أورغ تمفتن دان جمله فئاوي كراجأن تمفتن دأنتارا تھاي مسلم 

  .ئولوغن 2برئنتوغ كفداجمله فندودوق كدوا 80:20دان بوذا دغن نيسبه 
دافت  فمرينتھن دواليه سمفادن سالتن مستي أدا جنتراكمودھن سفاي رعية 5.1.4

فنتدبيران دائره يغبرموال دري فريغكت  2مثرتأي دالم فروسيس فرستوجوان داسر
دان جوئ مغيكوتي، مغاوال، مثياسة . فرموألن، فغشورن سھيغئ ممبوات كفوتوسن

كرج فنتدبيران يغدلقسانكن أوليه فيھق فمرينتھن –دان بوات فنيالين ترھادف كرج
أونداغ  –أونداغ  مغيكوت.بركواس مريكسفاي رعية دافت مراس بھوا . دأيرة

اوتونومي  فمرينتھن فرينسيف" 281أكتا ) 2007( 2550فرلمبائأن تھاي تاھون 
  "أداله مغيكوت كماھوان رعية ستمفت

أدا سيستيم فميليھن فرينسيف فمرينتھن دواليه سمفادن سالتن فستي   5.1.5
دافت يغ  وسن تمفتنخالون بائي منخالون ديري سبائي فنتدبير أتو واكيل رعية كا

مغورغكن فرسأيغن دان فرسليسيھن دالم مشاركة سرت مياقينكن فندودوق فد ساتو 
تاھف بھوا سبھائين خالون فنتدبير ترديري درفد مريك يغ بأيك دان بركدافتن دان 

  .سسواي أونتوق منجادي واكيل فندودوق يغ سبنر
وا بھاس يأيت بھاس تھاي فنتدبيران دواليه سمفادن سالتن فرلو مغئونا د 5.1.6 

  .فافن تندا-دان بھاس ماليو فطاني برسام دغن كراجأن دان جوئ دفافن تندا
فنتدبيران دواليه سمفادن سالتن فرلو مغاداكن سيستيم فنديديقكن دالم  5.1.7

فريغكت فرتغھن داري كمنترين فنديديقكن، فد ماس يغ سام مستي سسواي دغن 
مغئونا كوريكولوم برسفادو أنتارا أليران دغن  كماھوان دان خيري خصوص تمفتن

أكاديميك دان أليران أئام سرت مغاداكن فغاجين بھاس ماليو دالم سكوله كراجأن 
يغمان سموا إيبو باف دري بربائي كبودايأن راس فواس ھاتي دان بركياقينن أونتوق 

  .مغھنتر أنق خوخو مريك بالجر
ترھادف أورغ  2فرلو مغواتكواسكن أونداغفنتدبيران دواليه سمفادن سالتن  5.1.8

يائت  دكاوسن إين سمأدا دري سئي حكوم، ممبوات كفوتوسن دان فغواتكواسأن مسلم
يغ برھوبوغ  دغن ككلوارئأن، فوساك دان كاوالن  2دغن ممبري تومفوان كفد أونداغ

  . أخالق بائي فندودوق يغ بركأيتن دغن خارا ھيدوف سخارا لغسوغ سبائي أساس
 

  سالتن سمفادن دواليه ايستيموا بنتوق تمفتن فمرينتھن فرلو موجودكن  5.2
 % 80 سباثق سالتن سمفادن واليه د رعية اغئاران أوليھكران  5.2.1

 ايتنيك كومفولن مروفاكن يغ اسالم برائام ماليو بركتورونن رعية اداله) فراتوس(
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 بيالغن سلوروه درفد) سفراتو انم( % 6 يأيت ترباثق بيالغن ممفوثأي يغ مينوريتي
 درفد كبودايأن دان ديري جاتي سودوت دري فربيذأن جلس سرت 222تھاي فندودوق
 خارا دان ستروقتور. بوذا برائام دان سيام بركتورونن يغ نئارا ماجوريتي فندودوق
 كتورونن، سودوت دري بربيذا يغ كومفولن ممفوثأي يغ تردافت فمرينتھن فنتدبيران
 اوروس منجائ اونتوق كاكيتاغن دان بنتوق داداكن فرلو بودايأن،ك دان ائام بھاس،
 كماھوان ترھادف منغئافي ممفو اي فول تمباھن. ايت فربيذأن دغن سالرس يغ تدبير
 دغن سام اتو فمرينته بنتوق مغئوناكن دافت تيدق اي أوليھئيت، ايكتيف، لبيه تمفتن
 دالم سودوت فنتيغ بئيتو يدقت يغ سديكيت ساغت فربيذأن ممفوثأي تيدق يغ 2تمفت

 .فمرينتھن
 

 ترھادف كبغئأن ممفوثأي يغ كاواسن ساتو مروفاكن فطاني أوليھكران  5.2.2
 زمان سھيغئا لغكاسوكأ كراجأن زمان درفد برموال ،تمادونث يغ الم دان سجاره
 ماجو دان بيبس كراجأن سبواه منجادي فرنه. م 1457 تاھون سجق فطاني كراجأن
 دفيمفين يغ فمرينته مروفاكن دان واغسا سري دينستي دغن برموال سيلم، زمان سجق
 223.سبنرث دغن فنتدبيران دالم كواس ممفوثأي ستروسث صح يغ فميمفين أوليه

 صح يغ تمفتن فميمفين ممفوثأي يغ استيميوا بنتوق دالم تمفتن فمرينتھن موجودكن
 دالم كواس وثأيممف رعية سفاي مثوكوغ سرت فيليھن راي، فروسيس ماللوي

 ترھادف منغئافي درفد سبھائين مروفاكن اي سبنرث، دغن فنتدبيران دان فغوروسن
 اونتوق فرتام لغكه منجادي اكن يغ ئميلغ، يغ سيلم سجاره كمبالي مغيغت دان كسدارن
 .سكارغ بارو ايرا فد تھاي نئارا نأوغن دباوه برسام دفن ماس منوجو مالكوكن

  
 بلوم سكارغ، دئونا يغ تمفتن فمرينتھن ستروقتور وقبنت أوليھكران. 5.2.3

 دالم فنتيغ ايسي مغيكوت سنديري ديري منجائ اونتوق بركواس رعية ممبريكن 2بنر
 ستروقتور سودوت دري ادا سام فنينداھن ادا سبب دغن ديموكراسي، فمرينتھن سيستيم
 فريغكت د كيرا تيدق بركأيتن، يغ جابتن ستيف دالم تغئوغجواب سرت كواس دان

 واليه، ئبنور كاواسن، فوست، دفريغكت سمأدا كراجأن جابتن بدان فنتدبيران، كمنترين،
 دائرة فمرينتھن. مقيم فغوروسن جابتن رايا، بندار فربندارن واليه، فغوروسن فجابت
 فمرينتھن حال دالم تمفت فمرينتھن كفد تغئوغجواب دان كواس ممبري يغاكن استيموا

                                                 
222  Charles Keyes, “Ethnic and the Nation-States of Thailand and Vietnam,” in Prasit Leeprecha, Don McCaskill, and Kwanchewan Buadaeng, (eds.)  

Challenging the Limits: Indigenous Peoples of the Mekong Region. (Chiang Mai: Social Research Institute, 2008), p.25. 
. خيتقكن كدوا. سجاره دان فوليتيك دالم دنيا ماليو... فطاني .عاريفين بن خيء، عبد هللا أل أو مي دان سحيمي إسماعيل 223

  )2552تھاي، ياياسن كبودايأن إسالم سالتن : سوغكال(
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 اين حال. أراھن كراجأن فوست دباوه ملواس سخارا تمفتن ناوروس منجائ دان
 اتو اوروسن فنتدبيران دالم كواس ممفوثأي مريك بھوا مراساكن رعية منجاديكن
 .مريك ھيدوف خارا ترھادف سبنرث ايمفك ممبري يغأكن 2فوليسي

 
 
 
  فطاني راي بندار استيميوا دائره فمرينتھن ستروقتور. 5.3

 بدان فمبنتوقكن بھوا منجلسكن 284 ،2008 تاھون ايتھ نئارا فرلمبائأن  
دافت  اداله ايت يغبربيذا فنتدبيران ستروقتور ممفوثأي يغ استيميوا دائره فمرينتھن
 دأتس، فركارا الفن سباثق دجلسكن تله يغ اساس 2فرينسيف درفد بئيتو، افبيل .دالكوكن

 دافت يغ استيميوا دائره نفمرينتھ ستروقتور مغاداكن اونتوق اساس دجاديكن دافت اي
 2تمفت درفد فربيزأن ممفوثأي يغ سالتن، سمفادن دواليه رعية ديري جاتي مغئمبركن

 : اين دباوه سفرت اول فنجلسن ممفوثأي دغن. نئارا دسلوروه ألين
 تھا سالتن سمفادن واليه د دائرة فمرينته:  دوا ئمبر راجه  
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أھلي جواتنكواس مغاوال بندر راي أھلي جواتنكواس مغاوال بندر راي   بندر راي فطانيبندر راي فطاني
فطانفطان

دكتوأي أوليه منتري بسر برتغئوغجواب 
ونتوق مغاوال سفاي فنتدبيران مغيكوت أ

أونداغ-أونداغ

فغاره ديوان أونداغن والية بندر راي فغاره ديوان أونداغن والية بندر راي 
فطانفطان

والية بندر والية بندر   مجليس أوندغن مجليس أوندغن 
فطان فطانا ا

ممفوثأي كواس فنوه دالم فنتدبيران  -
  أوروسن تمفتن

داتغ دري فيليھن فندودوق تمفتن سخارا  -
 لغسوغ ماللؤي مشوراة

ممبوات فنيالين / ممبوات فغشوران -
ري كاوسن تمفتن دان فرأتوران يغ داتغ د

 فندافت عوام 
 

فنولوغ بندر راي فنولوغ بندر راي 
فطانفطان

ههئرئرفغاره دأفغاره دأ جمليس دائرهجمليس دائره  3737     بھائينبھائين  

ممبري فندافت ترھادف 
  هئررنخاغن دا

ممنتوكن فرأونتوقكن 
دا هئرفمباغونن

  ممريقسا/ ممبوات خادغن
  داتغ دري بدان مشاركة عوام

مغشوركن نام مريك يغ سسواي 
أونتوق دخالون منجادي فغاره 
ديوان أوندغن والية دفريغكت 

  أول ماللؤي مجليس مشوارة
 

 مجليس
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  ممبوات خادغن بربنتوق فوليسي دان ممبوات فمريقسأن فنتدبيران كراجأن
 ممبوات كاولن

 
 واليه  سلوروه  مليفوتي  كاواسن  ممفوثأي  فطاني  بندر راي:     فمرينتھن  كاواسن.  1. 3. 5

 دان  تيفا  سباياي،  خنق،  يأيت  كالسوغ  واليه  دائرة  امفت  دان  ناراتيوات  جاال،  فطاني،
  .ناتوي

  
 منتري جابتن  اياله  فطاني  بندر راي  فنتدبيران  بھائين  كتوا:    فنتدبيران  بھائين.  2. 3. 5

 منتفكن  دغن  رعية،  درفد  لغسوغ  فيليھن راي  درفد  فطاني  بندر راي  بھائين  فنتدبيران
 بھائين  مغيكوت  بوذا  برأئام  يغ  بندر راي  بھائين  فنتدبيران  منتري جابتن  تيمبالن  سفاي
  ).1/3(  فرتيئا ساتو درفد كورغ تيدق

 
 
  :  دالم بركواس كواس دان توئس 5.3.2.1

  2فنتدبيران مغيكوت أوندغ اوروس دالم برتغئوغجواب دان فوليسي فننتفكن). 1(  
دبندر   كراجأن   اوروسن  دغن  برايكوتن  يغ  حال  ملولوس  دان  ممبنر  مغاره،).  2(   
  .فطاني راي

 دان  خفت  لبيه  دغن  رعية  سموا  اونتوق  كراجأن  فرخدمتن  مثدياكن  تياسسن).  3(   
  بركسن
 كتوا  أوسھا،  ستيا  فنولوغ  أوسھا،  ستيا  منتري ،  تيمبالن  ممخت  دان  ملنتيق).  4(   

  .فنصيحة كومفولن اتو فنصيحة فنصيحة،
  .تراتور لبيه دغن برجالن فطاني بندر راي 2كرج سفاي فراتوران مثوسون). 5(  
 بندر راي  فراتوران  دالم  دتتفكن  يغ  اف  مغيكوت  برجالن  سفاي  غكومم).  6(   
  .فطاني

مندغر دان ممبوات خادغن مغنأي 
  فلقسنأن تاھونن 

برحق داتغ دري فندودوق يغ 
 مغوندي

مشاركة 
عوام
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 دان فطاني بندر راي كراجأن مغوروسن تاھونن الفوران  مثدياكن). 7(  
   فطاني بندر راي فغاره كواس جواتن أھلي كفد ممعلومكن

 منتري دان منتري فردانا منتري، جمعه كفوتوسن مغيكوت كراجأن منتدبير). 8(  
  .ارھكن يغد نئري دالم

 كراجأن  فنتدبيران  فراتوران  2أونداغ  دالم  تتفكن  يغد  ألين  كواس  بيدغ).  ض9(   
  .ألين 2أونداغ اتو فطاني بندر راي

  
 راي  بندار)    ปลดั( مغاداكن فجابت فمبنتو فنتدبيران -كراجأن فريغكت فمبھائين  5.3.2.2

 دان  كاكيتاغن  كفد  فغاره  بائيس  فطاني  بندر راي)  ปลดั(   فمبنتو فنتدبيران   دان  فطاني
 بندر راي  واليه  فغوروسن  فجابت  فغروسي  درفد  سلفس  فطاني  بندر راي  2فكرج
 بندر راي  بائي  كراجأن  تتف  2كرج  منجائ  دان  مغاول  برتغئوغجواب  دان  فطاني،
 اتو2أونداغ  دالم  دتتفكن  يغ  مغيكوت  ألين  2كواس  ممفوثأي  دان فوليسي، مغيكوت فطاني

.  فطاني  بندر راي  فغوروسن  فغوروسن  فجابت  فغروسي  أوليه  رھكندا  يغ  اف  مغيكوت
 اف  مغيكوت توئس منجالنكن اكن دائره فجابت فغروسي فيھق دائره، فريغكت د سمنتارا

 اتو فمبنتو فنتدبيران  فطاني  بندر راي  فغوروسن  فجابت  فغروسي  أوليه  دارھكن  يغ
 )ปลดั  (كفد  كواس  ممبر  يغ  2أونداغ  دالم  تتفكن  يغد  كواس  بيدغ  سرت  فطاني  بندر راي 

 (  ) دائرة فغروسي
  

 ديوان  كتوا  اياله  فطاني  بندر راي  بائي  فرأونداغن  بھائين  كتوا  :   فرأونداغن  بھائين  3. 53
 تيمبالن  سفاي  منتفكن  دغن  فطاني  بندر راي  ديوان  أوليه  دفيليه  يغ  فطاني  بندر راي

  .فرتيئا ساتو درفد كورغ فمبھائين مغيكوت بوذا برائام يغ فطاني بندر راي ديوان
 
  
  : دالم كواس ممفوثأي فطاني بندر راي ديوان – كواس بيدغ 5.3.3.1

  .2أونداغ مناور ممفر تيمبغكن. 1  
  .فرستوجوان مثيمفولكن دان فربحثن منصيحة، مناوركن ئرقكن،. 2  
  اوسول مغاداران منجوابكن سوألن منجواب دان اوسول ممبغكيتكن. 3  
  .عموم فرباحثن ممبوكا. 4  
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 دغن  بركأيتن  مشوارة  فراتوران  أھلي،  مورال  دغن  بركأيتن  فراتوران  منتفكن.  5  
 جواتن  أھلي  ديوان،  كتوا  تيمبالن  ديوان،  سبائي كتوا  توئس  منجالنكن  دان  فميليھن
  .فطاني بندر راي ديوان بائي مشوارة تاتاخارا ديوان كخيل كواس جواتن أھلي كواس،
 بندر راي ديوان كفد دبريكن يغ 2أونداغ دالم تتفكند يغ ألين 2توئس منجالن. 6  
  .فطاني

  
   – فطاني راي بندار ديوان بائي 2كندوغن 5.2.1.1

  جغكا  ممفوثأي  دان  أورغ،  37  سرامي  أھلي  ممفوثأي  فطاني  بندر راي ديوان أھلي
 أھلي  يأيت  كومفولن  دوا  كفد  ممبھائيكن  دغن  سكالي،  تاھون  أمفت  سالما  جواتن  دالم
 درفد  أھلي  دان  أورغ  25  سرامي  تمفتن  كاواسن  مغيكوت  رعية  أوليه  ليھن رايفي  درفد

  :  اياله ترسبوت كندوغن مان يغ أورغ، 12 سرامي(  )  2كومفولن أوليه فرلنتيقكن
  .تمفتن كاواسن درفد ديوان أھلي. 1  
  تمفتن كاواسن درفد ديوان أھلي. 2  
  تمفتن كاواسن درفد ديوان أھلي. 3  
  تمفتن كاواسن درفد نديوا أھلي. 4  
  تمفتن كاواسن درفد ديوان أھلي. 5  
  تمفتن كاواسن درفد ديوان أھلي. 6  
  تمفتن كاواسن درفد ديوان أھلي. 7  
  تمفتن كاواسن درفد ديوان أھلي. 8  
  تمفتن كاواسن درفد ديوان أھلي. 9  
  تمفتن كاواسن درفد ديوان أھلي. 10  
  تمفتن كاواسن درفد ديوان أھلي. 11  
  تمفتن كاواسن درفد ديوان أھلي. 12  
  تمفتن كاواسن درفد ديوان أھلي. 13  
  تمفتن كاواسن درفد ديوان أھلي. 14  
  تمفتن كاواسن درفد ديوان أھلي. 15  
  تمفتن كاواسن درفد ديوان أھلي. 16  
  تمفتن كاواسن درفد ديوان أھلي. 17  



 

72 
 

  تمفتن كاواسن درفد ديوان أھلي. 18  
  تمفتن كاواسن درفد ديوان أھلي. 19  
  تمفتن كاواسن درفد ديوان أھلي. 20  
  تمفتن كاواسن درفد ديوان أھلي. 21  
  تمفتن كاواسن درفد ديوان أھلي. 22  
  تمفتن كاواسن درفد ديوان أھلي. 23  
  تمفتن كاواسن درفد ديوان أھلي. 24  
  تمفتن كاواسن درفد ديوان أھلي. 25  
  .اليهو اسالم ائام كواس جواتن أھلي واكيل. 26  
  مسجد 2امام واكيل. 27  
  بوذا برائام 2سامي واكيل. 28  
  .فوندوق فغاجين فرساتوان واكيل. 29  
   ائام سكوله فرساتوان واكيل. 30  
  .سالتن سمفادن واليه 2ئورو ئابوغن واكيل. 31  
  .يونيبرسيتي أھلي أكاديمي واكيل. 32  
  .سواستا ممباغونن اورئانيساسي واكيل. 33  
  .فالجر فميمفين ومفولنك واكيل. 34  
  وانيتا كومفولن واكيل. 35  
  .واليه فردائغن ديوان واكيل. 36  
  .سالتن سمفادن واليه مسا ميديا دان ورتاون فرساتوان واكيل. 37  

  
  :  دائرة فريغكت تمفتن ممرينتھن بھائين 5.3.4

 أھلي  يهأول  اغئوتأي  يغد  دائرة،  ديوان  داداكن  ھندقله  دائرة  ستيف  دالم  دائرة  ديوان
 2مان  جك.  دائرة  دستيف  أورغ  7  سكورغكورغث  جملھث  فيليھن راي دغن  ماللوي
 جملة  دتمبه  ھندقله  مك  أورغ،  ريبو  سراتوس  درفد  لبيه  رعية  جمله  ممفوثأي  يغ  دائره
 فوله  ليما)  50,000  ( جملة  سمفي  جك  أورغ  ريبو  ستيف  فد  الئي  سئورغ  أھلي  بيلغن
  .ريبو توسسرا دبيلغ ھندقله مك لبيه اتو ريبو
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  دباوه، مان سفرت – دائرة ديوان بائي كواس بيدغ 5.3.4.1
 ترھادف دائرة كماجوان فرانخغن ترھادف فمرھاتين دان فندغن ممبري). 1  

  .فطاني بندر راي ديوان دان دائرة فغروسي
 دتتفكن  يغ  اف  مغيكوت  دغن  يأيت  دائرة كماجوان اونتوق واغ باجيت مثدياكن). 2  
  .فربلنجأن باجيت اتو باجيت خارا مغيكوت دغن فطاني بندر راي فراتوران دالم

 مالھيركن سفاي دائرة فجابت بائي راجا فرجالنن مغيكوتي دان ممرھاتي). 3  
  .رعية كفد منفعة

ري). 4   وق ممب ر تونج و اج اتين ات ادف فرھ ي ترھ رة فغروس أيتن دائ ن برك  دغ
م رعية فرخدمتن كفد فربأيكن اتو فنمبھن رة دال رة فغروسي كج دائ دق دائ النكن تي  منج
ا 2اف ك ،2سبب منونجوق تنف ه م وان ھندقل رة دي وركن دائ د مالف ت فغروسي كف  فجاب

  .سلنجوتث تيندقكن مغمبيل دان منياليكن اونتوق فطاني بندر راي فنتدبيران
 2اف  مغكاجي  اتو  فمريقسأن  منجالنكن  سفاي  كواس  جواتن  أھلي  ملنتيق).  5  
بندر   فراتوران  دالم  فنتفن  مغيكوت  سرت  دائرة  ديوان  2كرج  دغن  بركأيتن  يغ  فركارا
 . بركنأن حال مغيكوت فطاني راي

 
  .دائرة ديوان بائي داتغ سومبر دان 2كومفونين 5.3.4.2

 دان  دائرة  ستيف  دالم  فيليھن راي  فروسيس  ماللوي  دفيليه  اداله  دائرة  ديوان  أھلي  
 دان  دائرة  ديوان  سفيكر  سمنتارا  لي،سكا  تاھون  امفت  سالما  جواتن  دالم  فغئل  ممفوثأي
 جواتن  دالم  فغئل  ممفوثأي  دان  يرةأد  ديوان  أھلي  درفد  دلنتيق  دائرة  ديوان  سفيكر  تيمبالن
  .سكالي تاھون ساتو سالما

  
  :  فنتدبيران/فغاره بيدغ 5.3.5

 مغوروسي  بائي  توئس  سئل  ملقسناكن  دان  مغاره  دالم  كواس  ممفوثأي  يغ  بھائين  
 جواتن  أھلي  اياله  فطاني  بندر راي  ديوان  أھلي  دان  فطاني  بندر راي  نفنتدبيرا  فجابت
  : دباوه كتراغن مان سفرت فطاني، بندر راي فغاره كواس

  
  -  كواس بيدغ 5.3.4.1
  دالم، كواس بيدغ ممفوثأي فطاني بندر راي فغاره كواس جواتن أھلي  
ائي كرجا فلقسنأن ممريقسا دان مغاره. 1   در راي سنفغورو فجابت فغروسي ب  بن
  .2أونداغ باتس مغيكوت برجالن سفاي فطاني بندر راي ديوان أھلي دان فطاني
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 ديوان  سفيكر  اتو  دان  فطاني  بندر راي  فغوروسن  فجابت  فغروسي  منجمفوت.  2  
 ارھن  اتو  فراتوران  دغن  بركأيتن  يغ  حال  دالم  برسام  بربينخغ  اونتوق  فطاني  بندر راي

 دكلواركن  يغ  فنتفن  اتو  فطاني  بندر راي  فغوروسن  تفجاب  فغروسي  أوليه  دكلواركن  يغ
 بھوا  مراساكن  كواس  جواتن  أھلي  فيھق  يغمان  كيس  دالم  فطاني  بندر راي  ديوان  أوليه

 فراتوران  فنتفن  فرلمبائأن  ترھادف  برخغئه  موغكين  ايت  فنتفن  اتو  ارھن  فراتوران،
 نئري  دالم  ننكأما  ترھادف  منججسكن  دافت  موغكين  اتو  فطاني  بندر راي  فغوروسن

  .كسلوروھنث سخارا نئارا بائي
 اتو  فراتوران  مثكت/ ممبرھنتي  سفاي  نئري  دالم  منتري  ترھادف  منخادغكن.  3  
 فنتفن  اتو  فطاني  بندر راي  بائي  فغوروسن  فجابت  فغروسي  أوليه  دكلواركن  يغ  ارھن
 يأھل  فيھق  مان  كيس  دالم  فطاني  بندر راي  ديوان  أوليه  دكلواركن  يغ  كخيل  2أونداغ
 ترھادف  برخغئه  موغكين  ايت  فنتفن  اتو  ارھن  فراتوران،  بھوا  مراساكن  كواس  جواتن

 منججسكن  دافت  موغكين  اتو  فطاني  بندر راي  فغوروسن  فراتوران  فنتفن  فرلمبائأن
  .كسلوروھنث سخارا نئارا بائي نئري دالم كأمانن ترھادف

بندر   فغوروسن  تفجاب  فغروسي  أوليه  دمينتا  افبيل  خادغن  دان  نصيحة  ممبري.  4  
  .فطاني راي

  
  .فطاني بندر راي فغاره كواس جواتن أھلي بائي 2كومفونين 5.3.4.2
  :  درفد ترديري يغ أورغ 7 سرامي ممفوثأي  
  ) فرتوا يغد( واليه ئمبنور). 1  
  )دفرتوا يغ تيمبالن( واليه دالم كأمان فغاره). 2  
  .واليه ائام مجليس كواس جواتن أھلي كتوا). 3  
  .كراجأن لنتيق يغد تمفتن فمرينتھن بيدغ فاكر). 4  
  .فطاني بندر راي ديوان أوليه لنتيق يغد تمفتن فمرينتھن بيدغ فاكر). 5  
  .كراجأن أوليه لنتيق يغد كبودأيأن بيدغ فاكر). 6  
  .فطاني بندر راي ديوان أوليه لنتيق يغد كبودأن بيدغ فاكر). 7  

 
  .كراجأن فنتدبيران دالم ممريقسا دان خادغمن ترھادف رعية فثرتأن مكانيسما 5.3.6
  
  – رعية ديوان 5.3.6.1
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 فندغن مغئمبركن سرت منخرمينكن اونتوق فنتيغ مكانيسما ساتو ساله مروفاكن  
بندر  ديوان دغن)   check and balance(  كستارأن ممبينا بائي رعية كھندق دالم
  .فيليھن راي ماللوي اكيلنفرو سيستيم ماللوي رعية سوارا مغئمبركن يغ فطاني راي

 منيالي  دان  ممريقسا  مغيكوتي،  خادغن،  دان  نصيحة  ممبري  دالم  برفوغسي  -  
 أھلي  دان فطاني بندر راي فغوروسن فجابت فغروسي أوليه دجالنكن يغ كرجا 2حاصيل
 رعية  ديوان  أوليه  دليھت  يغ  اينديويدو  منافيس  مميليه  ستروسث  فطاني  بندر راي  ديوان

بندر   فغوروسن فجابت فغروسي فميليھن دالم خالون منورون اونتوق اينكسسو ممفوثأي
  .برمشوارة فروسيس ماللوي اول فريغكت فد فطاني راي

د لبيه تيدق بيلغن ممفوثأي -   د أورغ 37 درف ه يغ د فيلي ي درف ائ أھل اجوان لمب  كم
ن دان فطاني، بندر راي(  )  فجابت دالم كرعيةن لمبائ منجادي مندفتر يغتله سواستا  اي
أن ؟)  KEPELBAGAIAN( كفبائين ترھادف مغئمبركن مستي اكران دان كبوداي  كف

رادا سفاي فرمفوان دان لالكي بيلغن ترھادف مغئمبركن ستروسث د ب اھف ف غ ت اليغ ي  ف
ل ممفوثأي دان فنداغن، مثاتكن دالم تمفتن كمفولن سموا كفد تمفت ممبري بائي دكت  فغئ
در راي فيھق تتافي تتف ئاجي ممفوثأي تيدق دان نتاھو انم سالما جواتن دالم  فطاني بن

واركن مستي أن مغل ادف فمبھائي ائي فلقسنأن ترھ وان ب ة دي الون رعي  مشوارة ؟  دان إي
  .رعية ديوان أھلي بائي

ة ديوان بائي أھلي -   دق رعي ي منجادي دافت تي وان أھل در راي دي  دان فطاني بن
  .انيفط بندر راي دالم دائرة ديوان أھلي

  
  – رعية فرھيمفونن/نئارأن كلوارئا/  كراعيتن 5.2.1.3

در راي فغوروسن فجابت فغروسي سفاي 2أونداغ دتتفكن يغ مجليس مروفاكن    بن
اھونن كرجا فلقسنأن حاصيل مالفوركن فطاني د ت ك كف غ مري أي ي ونن مثرت ة ھيمف  رعي
   -: سفاي منتفكن دان

واب -   دغر برتغئوغج وران من نأن الف اكر فلقس اھونن ج ائي ت ت فغروسي ب  فجاب
بندر  بائي لفس يغتله توئس فلقسنأن ترھادف فندغن ممبري فطاني، بندر راي فغوروسن

الن منخادغ دان فطاني راي أن 2ج ه فمبين د والي غ اكن ماس ف د دات  فجابت فغروسي كف
 نما يغ واليه، فغاره كواس جواتن أھلي دان واليه ديوان أھلي واليه، بھائيأن فغوروسن

ن مريك داغ دسيسي برتغئوغجواب اي أي سفاي 2أون يس مثرت ونن مجل ة ھيمف د رعي  يغ
  .تاھون 2تيف فد اداكن

ن -   وارة داداك اتو مش الي س تيف ك اھون، س ان ت ة يغم غ رعي أي ي يس مثرت  مجل
ونن ة ھيمف ن رعي وي اي فوندين مالل غ ريس تيك رمب د ستاتيس ناراي درف ام س غ ن  برحق ي
م مميليه در راي دال ا بن ه دغن نيفط دق جمل د كورغ تي  دافت سفاي أورغ، سريبو درف
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ك غ مري وت ي رتا ايك ائي دري س ولن، فلب ان كومف ق دم در راي فيھ اني بن تي فط  مس
ائي فرجالن بلنجأن دان فلقسنأن دالم باجيت مثدياكن ك ب غ مري غ ريسفوندين دافت ي  رمب
  .ترسبوت فرمشواراتن مغيكوتي اونتوق

  فيليھن راي دالم حق ممفوثأي يغ مريك بائي منا منورونكن 2برسام 5.3.6.4
وق برحق فطاني، بندر راي دالم فيليھن راي دالم برحق يغ مريك   ورونكن اونت  من

  -:  دباوه سبائيمان مغاداكن اونتوق برسام نام
 أھلي فطاني، بندر راي فغوروسن فجابت فغروسي ممخت تاغن تندا منورونكن -  
وان در راي دي اني بن و فط ي ات وان أھل رة دي ت دائ ن يأي روكن دغ دا م اغن تن ام ت  برس

وت ة مغيك يلغن جمل غ ب تفكن ي داغ دت ورون 2أون دا من اغن تن ائي ت ي ممخت ب و أھل  ات
  .تمفتن فغوروس

ادغ - تفن منخ تن، فن ن تمف ورون دغ ام من ام ن وت 2برس ه مغيك د جمل تفكن يغ  ت
 .تمفتن فنتفن منخادغكن اونتوق نام منورونكن بائي 2أونداغ

  
  : فيليھن راي سيستيم 5.3.6

 يغ فميليھن اداله فطاني بندر راي فنتدبيران جابتن فغروسي جواتن فميليھن 5.3.6.1  
وال د برم اكن درف ربينخغن فروسيس مغئون و ف وارة ات وق دغنcaucus  مش ه بنت  مملي
 سبلوم فرتام، فريغكت فد فميليھن خالون سبائي كسسواين اتو كاليقكن ممفوثأي يغ مريك

دافت ناراي جملهس من ام س يھن ن وق فميل ة اونت ه رعي خارا مميلي وغ س د لغس اري ف  ھ
  .مغوندي
غ مريك نام سناراي منافيس دان نام منخادغكن اكن رعية ديوان -   ة ي  مليھت رعي

الون منجادي اونتوق كاليقكن ممفوثأي م خ يھن دال ابتن فغروسي فميل دبيران ج در  فنت بن
اني راي وي فط تيم مالل اغن سيس ا فربينخ دافت ئيب توجوان من ام فرس د برس  فريغكت ف
 خالون منجادي اونتوق نام خادغن مندافت يغ مريك مثوكوغ كمدين دھولو، ترلبيه فرتام
ن سفرت سيستيم يغمان فيليھن راي، دالم را اي يھن راي رشوة مغھافوسكن دافت دكي  فيل

د فوليتيك فرسأيغن دان فربوتن مغورغكن دافت سرت اتو ف اھف، س غ دان ت هل ي غ بي  فنتي
غ ائام فميمفين اتو كمفوغ فميمفين سفاي لواس لبيه يغ فلواغ ممبري اكن اياله راخالق ي  ب
ك افي بأي دق تت أي تي ائي واغ ممفوث أي ب م مثرت تيم دال ك سيس رانن دان فوليتي م برف  دال

ك كفوتوسن انفون،. فوليتي ك بائيم غ مري دق ي ادغكن تي ام دخ ه ن وان أولي ة دي  جوئ رعي
ا فميليھن دالم ديري منخالونكن وقبرفلواغ اونت ت، سلفس. 2اف سكاتن تنف  دسرھكن اي

د ة كف غ رعي أي ي يھن حق ممفوث م فميل ه دال ائي والي دي ب ه مغون ابتن فغروسي مميلي  ج
  .بياس سفرت فيليھن راي فروسيس ماللوي فطاني بندر راي فنتدبيران
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  فطاني بندر راي ديوان أھلي فميليھن5.3.6.2
وي -   يھن نكاواس مالل دين يأيت فميل ه لغسوغ سخارا فغون ة أولي غ رعي  برحق ي
  واليه دالم مغوندي
ؤي -   وم كفوتوسن مالل ت عم دين يأي خارا فغون نديري س م س تيف دال ولن س  كومف
  .2ماسيغ

وان أھلي فميليھن 5.3.7.3 رة دي دين يأيت دائ د لغسوغ سخارا فغون ة درف غ رعي  برحق ي
 .دائرة ستيف دالم مغوندي

  
  :  فندافتن برسوم5.3.7

ارأن 5.3.7.1    اي فثلقئ تن، خوك اي تمف أن خوك ه، دان بين اي تان افن خوك دا ف  دان تن
اي مبليھن خوك اتغ س دھولوان حاصيل دان بن ن حاصيل سرت فن غ ألي أيتن ي  دغن برك
  .فطاني بندر راي دالم بناتغ سمبليھن

 تمباھن لحاصي سرت كريتا اتو موتو سيكل فندھولوان حاصيل دان خوكاي5.3.7.2  
وت داغ مغيك غ 2أون أيتن ي ن برك يل دغ ول حاص ا مھس اي كريت ا خوك وت كريت  مغيك
داغ اكوتن 2أون يل دان دارت فغ دھولوان حاص وت فن داغ مغيك غ 2أون أيتن ي ن برك  دغ

  .فطاني بندر راي دالم فرتاياران
  

 فندھولوان حاصيل5.3.7.3
 يغد  اوروسن  بركأيتن  يغ  سامن  حاصيل  دان  كبنران  سورة  فندھولوان  حاصيل

 اوروسن  يغمان  فغوروس،  فئاوي  سبائي  رايا  بندار  كفد  كواس  ممبري  يغ2أونداغ  تتفكن
 2أونداغ  مغيكوت  مغوروس  يغ  فتوئس  سبائي  فطاني  بندر راي  كاواسن  دالم  برادا  ايت

 .ترسبوت
  

 2مان  درفد  ساتو  ساله  فطاني  بندر راي....  . فندھولوان  حاصيل  دان  خوكاي  5.3.7.4
  : اين دباوه مان سفرت جنيس ستيف اتو)  يكاتيئور( جنيس
 ديسيل  ميثق  سأومفامث،  يغ  دان  فيترول  ميثق  بائي  فطاني  بندر راي   خوكاي.  1  
 حاصيل  درفد  فوغوت  يغد  كريتا  كئونأن  اونتوق  فيتروليام  ئاس  دان  سأومفامث،  يغ  دان

 بائي  ليتر  فستي  ستاغ  سفوله  درفد  لبيه  تيدق  دتمبه  دافت  فطاني،  بندر راي  دالم  فرنيائأن
  .فيتروليام ئاس بائي ئرام كيلو ستيف ستاغ سفوله درفد لبيه تيدق دان ميثق
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 يغ  فرھوتيلن،  2أونداغ  مغيكوت  ھوتيل  فغينف  درفد  فطاني  بندر راي  خوكاي.  2  
 كفد  مغھنتر  دان  مموغوت  اونتوق  ھوتيل  مغوروس  دان  مغاول  يغ  أورغ  توئس  منجادي
  .فطاني بندر راي

 أرق2أونداغ  مغيكوت  أرق  خوكاي  تمباكاو،  2أونداغ  مغيكوت  وتمباكا  خوكاي.  3  
ن ا و  ستيم  خوكاي  د كا غ  مغيكوت  تمبا ا ند و و2أ كا ه  دغن  تمبا  يغ  مريك  مثورو

 خوكاي  ممباير  ستيم  خوكاي  دان  أرق  خوكاي  تمباكاو،  خوكاي  ممباير  برتغئوغجواب
 اليه  دفوغوت  غي  خوكاي  فنتفن  بائي  فراتوس  فوله  تيئ  درفد  لبيه  تيدق   منتفن  دالم  لبيه

 ايت،  2أونداغ  مغيكوت  ستيم  خوكاي  دان  خوكاي  سبائي  دكيرا  ھندقله  دان  تمباكاو  جابتن
  .لبيه تيغئي يغ مموغوت اونتوق خوكاي جابتن بائي تغئوغجواب منجاديكن دغن

 افبيل  مان  يغ  جمله  دالم  دبھائيكن  تله  يغ  خوكاي  2أونداغ  مغيكوت  خوكاي.  4  
 دغن  بركنأن)  3(   24  فصل  دان)  4(    23  فصل  2نداغأو  مغيكوت  جمله  دغن  دخمفور
 ملبيھي  تيدق  تمفتن،  فمرينتھن  كفد  كواس  دسنتراليساسي  فريغكت  دان  فرانخغن  فنتفن
 باير  كنا  يغ  بھائين  دتولق  سرت  دفوغوت  دافت  يغ  لبيھن  خوكاي  بائي  فراتوس  فوله  تيئ

  .غوتفو/مغوتيف اونتوق خوكاي جابتن بائي تغئوغجواب منجادي يغ باليق،
 مغلواركن  دغن  خوكاي  2أونداغ  مغيكوت  خصوص  فردائغن  خوكاي.  5  

 دان  خوكاي،  2أونداغ  مغيكوت  فوغوت  يغد  خوكاي  جمله  دالم  لبيه  مموغوت  فراتوران
  .مموغوت/مغوتيف اونتوق خوكاي جابتن بائي تغئوغجواب منجادي
  .نئارا فنديديقكن 2أونداغ مغيكوت فنديديقكن بائي خوكاي. 6  
  .فرجودين 2أونداغ مغيكوت فرجودين يخوكا. 7  
بندر   دالم   دفوغوت  يغ  بومي  حاصيل  2أونداغ  مغيكوت  بومي  حاصيل  خوكاي.  8  
 دفوغوت  يغ  تانه  حاصيل  بائي  فراتوس  فرفولوھن  فوله  امفت  جمله  دالم  فطاني  راي
  .بومي سومبر جابتن أوليه

 بندر راي  مدال  دفوغوت  يغ  فيتروليام  2أونداغ  مغيكوت  فيتروليام  خوكاي.  9  
 دفوغوت  يغ  فيتروليام  حاصيل  بائي  فراتوس  فرفولوھن  فوله  امفت  جمله  دالم  فطاني،
  .بومي سومبر جابتن أوليه

 فثمبليھن  دغن  بركأيتن  يغ  ألين  حاصيل  دان  بناتغ/ حيوان  مثمبليھن  خوكاي.  10  
  .حيوان دائيغ بلي جوال دان حيوان فثمبليھن كاوالن 2أونداغ مغيكوت حيوان
 مغيكوت  ھندقله  دان  اودارا،  فغغكوتن  2أونداغ  مغيكوت  تربغ  الفغن  كايخو.  11  
 تمفتن  فمرينتھن  بيرو  سفاي  دسنتراليساسي  كواس  جواتن  اھل  بائي  تاتاخارا  دان  جمله
  .تتفكن

  فميليقكن  دغن  بركأيتن  يغ  رسمي  ميليق  حق  دان  حق  فندفتاران  خوكاي.  12  
  . فمبينأن 2أونداغ دان تانه 2أونداغ مغيكوت مودال ممفوثأي يغ ھرتا



 

79 
 

 تمبه  فوغوتن  فراتوران  سبائي  كلواركن  يغد  برايكوت،  فندفتاران  2خوكاي.  13  
 مغيكوت  فوغوت  يغد  فندفتاران  خوكاي  بائي  فراتوس  فوله  تيئ  دري لبيه تيدق جمله دالم

  : فرجودين 2أونداغ
  .أرق 2أونداغ مغيكوت أرق جوالن سورت كبنران فندفتاران خوكاي. أ    
فتاران  خوكاي.  ب     كبنران  فند ونداغ  مغيكوت  فرجودين  سورت   2أ

  .فرجودين
 دالم  سام  حاصيل  دان  سورت كبنران  حاصيل  دان  فندفتاران  حاصيل/ خوكاي.  14  

 دالم  فغوروس  فئاوي  منجادي  فطاني،  بندر راي  كفد  2أونداغ  أوليه  دبري  يغ  اوروسن
  .فطاني در رايبن بائي حاصيل منجادي ھندقله دان فطاني، بندر راي كاواسن
 درفد  حاصيل  مندافت  اتو  فغئونا  درفد  دفوغوت  يغ  حاصيل/ خوكاي  2اف.  15  

  .فطاني دبندر راي دأداكن يغ عوام فرخدمتن
  
 سفرت  2  حاصيل  ممفوثأي  موغكين  فطاني  بندر راي  ايت  درفد  سألين  5. 8. 3. 5

  :  برايكوت
  .فطاني بندر راي بائي ميليق ھرتا درفد حاصيل. 1  
  .فطاني بندر راي بائي عوام كموداھن فددر حاصيل. 2  
  اوروسن/ كرجا  منجالنكن  فطاني،  بندر راي  بائي  فردائغن  درفد  حاصيل.  3  
  .كومفولن اتو فرأورغن 2ألين برسام
 اتو  بندر راي  بائي  2أونداغ  فنتفن  مغيكوت  فندھولوان  حاصيل  اتو  خوكاي.  4  
  .خصوص سخارا فطاني بندر راي بائي 2أونداغ فنتفن

 مغيكوت  سامن  حاصيل  دان  سورت كبنران  فغلوارن  فندھولوان،  اصيلح.  5  
  .2أونداغ فنتفن

 كراجأن،  بائي  2جابتن  كراجأن،  بھائين  سوستا،  ترھادف  فرخدمتن  حاصيل.  6  
 .تمفتن كراجأن اتو كراجأن سفاروه
 جماعة  درفد  كبنران  دافت  افبيل  قرتس  واغ  فغلواران/ فنجوالن ماللوي حاصيل. 7  
  .فطاني بندر راي 2أونداغ منجادي تفنفن دان منتري
 كبنران  مندافت  يغ  فجابت/ اورئانيساسي  جابتن،  كمنترين،  درفد  فينجمن  واغ.  8  
  .فطاني بندر راي ديوان درفد

 سوب سيدي  واغ  دان  تمفتن  فمرينتھن  2ألين  اتو  كراجأن،  درفد  سوب سيدي.  9  
  .كراجأن درفد

 انتارا  اورئانساسي  اتو  نئارا  لوار  سياورئانيسا  نئارا،  لوار  درفد  بنتوان  واغ.  10  
  .بغسا
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 انتارا  اورئانيساسي  اتو  نئارا  لوار  اورئانيساسي  نئارا،  لوار  درفد  فيليھن  واغ.  11  
  .فطاني بندر راي ديوان درفد كبنران مندافت يغ بغسا

  .درماكن يغد ھرتا 2ألين اتو واغ. 12  
  .اوفھن واغ اتو بنتوان واغ. 13  
 كرجا  منجالنكن  يغ  كراجأن  سفارا  اتو  نئري  ھرتا  درفد  تداف  يغ  فندافتن.  14  
  2أونداغ دتتفكن يغ مغيكوت فطاني بندر راي دالم كأونتوغن منخاري اونتوق
 فنتفن  مغيكوت  استيميوا  فندھولوان  دان  ھرتا  خوكاي  فوغوتن  درفد  حاصيلن.  15  
  .2أونداغ
  .فطاني در رايبن بائي حق منجادي 2أونداغ فنتفن مغيكوت فندافتن 2ألين. 16  

  
  
 بھائين  دان  كاواسن  بھائين  فوست،  بھائين  جابتن  بائي  كواس  بيدغ  سكوف   4. 5

  .تمفتن
  : برايكوت سفرت كواس بيدغ ممفوثأي فوست بھائين كراجأن 5.4.1  
 دان  نئارا  لوار  ھوبوغن  كتنترأن،  بيدغ  دالم  برتغئوغجواب  1. 1. 4. 5    
  .نئارا كأواغن
 فركارا  سألين درفد  2ألين  دالم  كرجا  ناكنملقس  فياواي  منتفكن  2. 1. 4. 5    

  .فطاني بندر راي بائي 5.4.1.1
 كخماسن  برالكو  جك  2كرج  ممبنتو  دان  مثوكوغ  اتو  منجالنكن  3. 1. 4. 5    
 .مغاوال دان منجائ اونتوق فطاني بندر راي كممفوان دلوار عالم بنخان/ ماالفتاك اتو
 
  

  : برايكوت سفرت كواس دغبي ممفوثأي واليه/كاواسن بھائين كراجأن 5.4.2  
 برجالن  سفاي  فطاني  بندر راي  بائي  كرجا  فلقسنأن  مغاره  1. 2. 4. 5    

  .فوست كرجأن أوليه دتتفكن يغ فياواي مغيكوت
 سودوت  دري  ممبنتو  دان  توئس  فلقسنأن  دالم  نصيحة  ممبري  2. 2. 4. 5    
 .فطاني بندر راي أوليه مينتأ يغ اف مغيكوت اكاديميك/علمية

  
 دالم 2كرج  ملقسناكن  دالم  بركواس)  فطاني  بندر راي(   تمفتن  نكراجأ  3. 4. 5  
  : برايكوت سفرت فطاني بندر راي كاواسن
  .فطاني بندر راي فمباغونن فرانخغن مغاداكن 5.4.3.1    
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وق فريغكت سموا دالم رعية فثرتأن مثوكوغ 5.4.3.2 اغونكن اونت در  ممب بن
  .فطاني راي

ائ 5.4.3.3 رامن منج ة كتنت ت رعي وت ندغ يأي تفن مغيك داغ فن در  2أون بن
داغ دان فطاني راي ن 2أون غ ألي تفكن ي دغ منجادي دت ائي كواس بي در  ب بن
  .فطاني راي

  2أونداغ فنتفن مغيكوت فندفتاران 5.4.3.4
  .عوام فرتاھنن بنخان دان فنجائأن 5.4.3.5
  .نئارا دالم تاتاسوسيال/كترتيبن دان كبرسيھن منجائ 5.4.3.6
ونن 5.4.3.7 تروقتوران/ فثوس دار فنس وران دان بن وت فرات ت مغيك  تمف
  .كاواسن/
 لوغكغ/ فرفاريتن  دان  اير  دارت،  جالن  ممفربأيقكي  دان  مغاداكن  8. 3. 4. 5

  .اير
  ترافيك دان trafik/رايا جالن فغوروسن عوام، 2فغغكوتن 5.4.3.9
  .اير جالن دان دارت سمأدا فغغكوتن سيستم مغاوال دان مغاداكن 5.4.3.10
  .فالبوھن دان الفغن تربغ مغاوال دان مغاداكن 5.4.3.11
اداكن 5.4.3.12 اوال دان مغ ر مغ ا، فاس وھن راي ل، فالب وھن كاف و فالب  الل

  لتق كريتا عوام تمفت دان لينتس
  .عوام 2تمفت منجائ 5.4.3.13
  .بينأن دان باغونن مغاوال 5.4.3.14
أيقكي 5.4.315 ارفكن/ممفرب ن منأيقت وام 2كاوس وروس دان ع رتا مغ  س

  .تيغئل تمفت2تمفت مثوسون
  مغاداكن دان منجائ تامن ريحة عوام 5.4.3.16
نين، منجائ  5.4.3.17 م، ادت كس دافتن رس تن ك تن،/تمف أن تمف ني كبوداي  س

أن سمأدا تمفتن كبودايأن دان بھاس و كبوداي لم، مالي اي مس وذا، تھ ا، ب  خين
  .تمفتن ألين 2كبودايأن دان كريستيان

القكن 5.4.3.18 ودكن دان مغئ أن موج ائين فنريم ام، كفلب دينتيتي، ائ ني أي  س
اتي سرت تمفتن، رسم ادت دان بودايا ارا حق مغحرم اتو دأنت ام س ن س  ألي

  .مشاركة ددالم كفلبائين
  نئارا 2تمفت مثيمفن اركيب دان موزيوم موجودكن 5.4.3.19
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  .كباجيقكن دان كسوكانن فرلنخوغن، مندوكوغ 5.4.3.20
  .ريحت عوام 2تامن منجائ دان موجودكن 5.4.3.21
  .عالم سومبر دان سكيتر عالم مغوروس 5.4.3.22
  .فمبينأن 2ألين دان اينفراستروقتور فراسارانا، 5.4.3.23
يحتن 5.4.3.24 وارئ، 2كص وروراواتن كل ئھن دان كج رت فنخ اوالن س  فغ

  .برجغكيت فثاكيت
  .ھوسفيتل موجودكن 5.4.3.25
 ميت فلوفوسن 2تمفت دان اسالم قبورانفر مغاول دان موجودكن 5.4.3.26

  .اسالم بوكن
  .بيناتغ فنترنقكن مغاول دان موجودكن 5.4.3.27
وران كأمانن، مغاول 5.4.3.29 م كصيحتن دان فرات  2تمفت دان كاواسن دال

  .ألين عوام
 การสาธารณูปการ.انفراستروقتوران/ فراسارانا 5.4.3.30
اجيقكن  5.4.3.31 اركة كب ت دان مش ا مغغك دوفن رفت ق كھي  ،2ان

  .اوفاي كورغ يغ مريك دان توا 2أورغ وانيتا، فمودا،/رماج
  .فكرجأن كماھيران مالتيه دان مثوكوغ 5.4.3.32
وران مغئالقكن فردائغن، 5.4.3.33 اداكن دان فالب اتن مغ اداكن سمأدا كئي  مغ

  .بركوغسي سخارا اتو سنديري سخارا
  .كستم نجابت برسام سمفادن فردائغن منجائ 5.4.3.34
ن 5.4.3.35 اتن 2ألي غ كئي ة ي د برمنفع ة كف تن رعي تفن مغيكوت تمف ي فن  أھل

  .دسنتراليساسي كواس جواتن
وئس دان كواس ممبري 2أونداغ أوليه خاتت تله يغ توئس 2ألين 5.4.3.36  ت

ائي ور ب ه، ئبن وا والي رة، كت دار دائ ا بن و راي د اف مغيكوت ات رھكن يغ  س
 دالم خاتت يغد اتو نئري دالم منتري اتو منتري فردانا منتري، جماعة أوليه
  .فطاني بندر راي بائي توئس منجادي2أونداغ

و كراجأن فوست توئس دان 2كواسا   در راي ات النكن فطاني بن اداكن دغن دج  مغ
)พระรากฤษฎีกา  (و فراتوران 2كمنترين مغيكوت مان 2أونداغ افي.فغإشتھاران ات م تت  دال

ارا غ فرك اديكن ي ور منج و انفرات تھاران ات تي اي فغإش دافت مس توجوان من دا فرس  درف
  .فطاني بندر راي فغوروسن فجابت فغروسي
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م   يس دال غ ك أي ي داغ ممفوث و 2أون وران ات تفكن فرات ادي من دغ منج واس بي  ك
ان مغيكوت ارا 2م م فرك ارا دال ادي 5.4.3  فرك دغ منج واس بي ائي ك أن ب  فوست، كراج
ائين و كاواسن بھ ه)  รัฐวสิาหกิจ(  ات دھكن ھندقل دغ دفين واس بي و ك م ات در  كاواسن دال بن
أن منجادي ترسبوت فطاني راي ائي كفوث در راي ب ان فطاني، بن  فوست، كراجأن يغم

 سفاي منجائ دان مغاره ھاث كواس ممفوثأي ترسبوت)  รัฐวสิาหกิจ( اتو فوست كراجأن
  .فرلمبائأن دغن برخغئه تيدق/فوست 2فياواي مغيكوت برجالن اي

  فطاني بندر راي دغن انتارا كراجأن فوست ھوبوغن 5.5
در راي   اني بن رادا فط اوه ب ن دب أن دان ارھ ت جائ أن فوس دا كراج وي درف  مالل
  : برايكوت سفرت فرجالنن
ي 5.5.1   ت فغروس ن فجاب در راي فغوروس اني بن واب فط اداكن برتغئوغج  مغ

وران اھونن الف دبيران ت در راي فنت اني بن ومكن دان فط ي دكف ممعل واتن أھل واس ج  ك
   فطاني بندر راي فغاره

ي 5.5.2   واتن أھل واس ج اره ك در راي فغ اني بن واس فط وق برك ل اونت  ممغئي
در راي فغوروسن فجابت فغروسي و/  دان فطاني بن وان سفيكر ات در راي دي  فطاني بن
ام بربينخغ اونتوق م برس ائين دال وران بھ و فرات د اراھن ات واركن يغ ه كل  فغروسي أولي

در راي فغوروسن جابتف و فطاني بن تفن ات داغ فن د ขอ้บญัญติั )( 2أون واركن يغ ه كل  أولي
وان در راي دي اني، بن م فط ال دال أدأن ح ي ك واتن أھل واس ج وا مليھت ك وران، بھ  فرات
ن و اراھ ف ات داغ فنت بوت ขอ้บญัญติั )( 2أون وغكين ترس ه م ن برخغئ أن دغ  فرلمبائ

وغكين اتو طانيف بندر راي بائي كراجأن فنتدبيران ادف منججسكن م انن ترھ ارا كأم  نئ
  .عمومث سخارا

  
د منخادغكن بركواس فطاني بندر راي فغاره كواس جواتن أھلي 5.5.3   ري كف  منت
م ري دال وق نئ ت اونت وران مثك و فرات ن ات د اراھ واركن يغ ه كل ي أولي ت فغروس  فجاب

در راي فغوروسن اني بن و فط تفن ات داغ فن غ) ขอ้บญัญติั( 2أون واركن ي ه دكل وان أولي  دي
أن دغن برخغئه اي افبيل فطاني بندر راي دبيران فرلمبائ در راي كراجأن فنت  فطاني بن

  .عمومث سخارا نئارا كأمانن ترھادف مججسكن موغكين اتو
  

ري 5.5.4    م منت ري دال واس نئ ت برك وران مثك ن ،فرات و اراھ تفن ات داغ فن  2أون
)ขอ้บญัญติั (وان فطاني بندر راي فغوروسن فجابت سيفغرو أوليه دكلواركن يغ در  دي بن

النكن مغيكوت اي سكيراث فطاني راي د اف دج ادغكن يغ ه خ ي أولي  كواس جواتن أھل
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ه ترسبوت) ขอ้บญัญติั( 2أونداغ فنتفن اتو اراھن فطاني، بندر راي أن دغن برخغئ  فلمبائ
 سخارا نئارا نكأمان ترھادف مججسكن موغكين اتو فطاني بندر راي كراجأن فنتدبيران
  .عمومث

  
ه 5.5.5   داغ مغوب دبيران 2أون أن فنت در راي كراج اني بن وكن فط ل دالك  دوا افبي
ي سوارا دغن برسام ستوجو فرليمين ديوان دان فطاني بندر راي ديوان يأيت ديوان  أھل
  .فرتيئ دوا سباثق

اليه بندار راي كسيمفولن بائي ھارفن اساس دسان فرينسيف فمرنتھن دآيرة ايستيميوا و 1رجه 
  فظاني 

  
بائي منخافاي ھارفن )الة( ميكانيسما           ھارفن اساس                       

  اساس  
فرلمبائأن2فمرنتھن مغيكوت ئائسن أونداغ .1

تھاي يغ مميليه كتوافنتدبيرن ترتيغئٮبائي 
فمرينتھن تمفتن يغمماھمي خاراھيدوف رعية

  .ستمفت

ميوا دافت دلقسان فمرينتھن دآيرة ايستي*
  مغيكوت

   284أرتيكل 
جاوتن كتوالمبائافنتدبيرن بنداراي فطاني أد*

  ماللوي
  . فميليھن درفد رعية

  
يغممبري رواغ كفدا )ألة(ميكا نيما. 2 

رعيةأونتوق مثرتأي دغن فغشوران دان 
  كفوتوسن ترھادف

سرت دغن . داسر يغبركأيتن دغن دائره 
  دايكوتي،      
توئس–دان ايوالوسيب توئس  سوأل سياست

  .دجالنكن أوليه فيھق فنتدبيرن

  ديوان أونداغن واليه بندارراي فطاني *
  ديوان أونداغن دائره * 

  ديوان فرھيمفونن رعية*  
دفتران نام فغوندي                          *   
  

سيستيم فنافيسن أورغ يغ اكن منخالون سبا.3
لمبائافنتدبيرن واليه بندارراي سبلوم دفيكتوا 

  أوليه
  رعية

ماللؤى فروسيس شوري اتو ديوان * 
  فرھيمفونن رعية
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جامينن حق كبيبسن أورغ بوذاددالم كاوسن. 4
 .اين

 
 
 
  
 
 
 
جمله فئاوي كراجأن د انتار أورغ بوذا دغ. 5

ماليو فستي سال رس جمله فندودق دالم كاواس
ماليوبرسام بھاس تھاي دتمفت ئونا بھاس. 6

  .ترتنتودان دفجابت كراجأن
سيستيم فنديديقكن يغبر تاھف فنديديقكن فوس.7

دان جوئا سالرس دغن جات.منتري فنديديقكن
ديري رعية تمفتن يآيت كوريكولم 

برسفادودانتارا علمو    اكيديمي دغن علمو ائ
  دان جوئا بھاس ماليو     دسكوله كراجآن

مبلن كتوالمبائافنتدبيرن واليه بندارراي تي* 
  1فطاني دري

  .فستي دري أورغ بوذا 1/3
تيمبلن سفيكر ديوان أونداغن واليه بندارراي*

  .أورغ اياله أورغ بوذا 2دري 1فطاني
  اھلي جاواتن كواس فثليا* 

  
   2أونداغ* 
   2أونداغ * 
  أونداغ_أونداغ *

  
  
  

   
  
  

  
  ن دائره دان لمبائا فنتدبيرن واليه يغوجود سبلومثكدودوقكن توان ئبنور، فمرنتھ 5.6

سبائي فثليا بائي فنتدبيرن  ن فرانن ئبنور.مثسوايكن –ئبنور   5.6.1.1    
 .دان تاھف فنتدبيرن فوست يغتله دتتفكن 2واليھبندارراي فطاني سالرس دغن أونداغ

   
. ا لمبائا اينمنمبه كواس دان تغئوغجواب كفد – لمبائافنتدبيرن واليه 5.6.1.2   

  .أونداغ يغد تتفكن دالم واليه ايت –سفاي ملقسانكن توئس مغيكوت أونداغ 
  .خوكوف تييمفوه ماس مجليس   5.6.1.3    
  .فغھولودان كتوا كمفوغ ماسيه د ككلكن5.6.1.4    

   "بندار راى فطاني  "لغكه أونتوق منخافي كآره فلقسانأن فمرنتھن دائره ايستيميوا  5.7
فنتدبيرن فمرينتھن واليه بندا راي فطانى )  2أونداغ( اكتا  رغ  5.7.1 
  ......تاھون

  دغن مغمبيل لغكه بھوارعيةئولوغن بسر ادھارفن
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أونتوق مثاتوكن واليه جاال فطاني ناراتيواس  2دغن مغلواركن ا نداغ 5.7.2  
يه دأيرة دري واليه سوغكال يأيت خآنآ تيبا ناتاوي دان ساداو منجادي ساتو وال 4دان

 .دغن نام مھاناكون فاطاني اتو بندارراى فطانى دغن ساتو بنتوق فمرينتھن دأيرة يغبسر
  

  كسيمفولن
لغكه أونتوق ممباغون ميكانيسما فمريتھن دائره سبائي جالن كلوار بائي مثلساي مسأله  

دسمفيغ ايت . فرئولقكن دواليھسمفادن سالتن دان منوجو كآره فمباغونن يغبر تروسن
دان ) مجموع(ممفالجري خاراھيدوف ددالم مشاركة يغبربيدا  تھاي جوئافستيمشاركة 

ممفو منبوسي فراسآن خوريئاترھادف فميكيرن مميسه يغماسيه وجوددالم مشا ركة 
سباليقث رعية سبھائين بسر ترماسوق . تتافي دميليقي أوليه جمله كجيل.  ستمفت

تتافي مريك ماھو منونتوت حق . نكومفولن مننتغ كراجآن بوكن اتام كن متالمت فميسھ
اين أداله تونتوتن يغبرحق مغيكوتسالورن ديموكراسي . مننتوكن ناصيب ديريسنديري

  .فرلمبائآن تھاي  2دان توجوان أونداغ
فمريتھن دائره يغ ممبوكارواغ   2أوليه دمكين لغكه أونتوق ممفربأيكي رغكادان أونداغ

توكن ناصيب ديري سنديري دان جوئا كمآوان  يغ  بسركفدارعية لبيه بركواس اونتق منن
  دائره

تتافي يغ فنتيغث، كراجآن فستي ممفو . اين بوكن فركارا يغ فستي دبيمبغكن. يغ سبنر
ثآي صفةداداتربوكاممبري رعية واليه سمفادن مننتوكن ناصيب تنفامراسا تكنن دان 

  ئغئوان 
واس أونتوق ممرينته دائره كالودكاجي دغن تليتي، بھوافثرھن ك.  درفدافيھق كراجآن

سخارا بيبس أداله ساتوجالن أونتوق مثالمتكن تانه اير تنفامروئيكن ھرتا بندا دان  جيوا 
رائا، دغن كات ألين منجاناكن كستابيلن نئارا دان كسابيلن رعية دالم ماس يغسام بوكن 

  لغكه مروسقكن كداولتن نئارا دان ھيلغث تانه اير
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

87 
 

 
  وجوقكنر

  
  ومين بھاس تھايدوك

   2007-  2550فرلمبائأن تھاي تاھون  2أونداغ
)  موفتي تھاي ( فوست فنتدبيران واليه سمفادن سالتن، جوافن خوال راجمونتري 

  .بركنأن دغن مسأله ائام اسالم
رسالة كسيمفولن  سمينر  بيغكيل   King Poklao  Institute(إنستيتوت فرا فوككالو 

برفيكير برسام  بھائين دائره أونتوق موتو "  كالي فرتام  ) 2010(2553دائره تاھون  
 King(إنستيتوت فرا فوككالو : بغكوك   ( واليه  سمفادن  سالتن  3كھيدوفن رعية 

Poklao  Institute،2553  (  

 2أونداغ، كسييمفولن دري  فغوبال  دراف فجابت ستيأوسھا ريت ديوان واكيل رعية
ريت ديوان واكيل  ستيأوسھافجابت :  بغكوك( 2007-   2550  فرلمبائأن تھاي تاھون

  )رعية 

سجاره دان ..... عارفين  بن خيء، عبدهللا  الاومين، سوحيمي  اسما عيل،  فتاني
ياياسن كبوديأن اسالم سالتن، : سوغكال ( فوليتيك دنيا ماليو، خيتقكن كالي كدوا، 

2552(  

نجاوان تيوري فوليتيك أونتوق تي:  أنيك   الو دامما تت، ريبو لوسي دائره 
فجابت   : بغكوك(  ممبيناكومونيتي دائره سبائي اساس بارو بائي ديموكراسي تھاي

  ) 2552تابوغ ممبنتو كصيحتن،

  

  إيغئريس دوكومين بھاس
Charles Keyes, “Ethnic and the Nation-States of Thailand and Vietnam,” in Prasit 

Leeprecha, Don McCaskill, and Kwanchewan Buadaeng, (eds.) Challenging the 
Limits: Indigenous Peoples of the Mekong Region. (Chiang Mai: Social Research 
Institute, 2008) 

  سورت خبر



 

88 
 

تاھون ك ماتيئ خون  "  فوليتيك اياله نادي فثاتوان  :  : " نيءتيء      إياوسري دوغ 
  نصخه  30

  6موكا   2553ميئتونايون   21  ، اثنين11790
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  ، كومفولن فرتانين،  فجابت فرساتون بليا تايلند، مغاغ ،  جاال2553فرسفاكوم   26
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  )ا ( تمبھن 

  سوألن يغد سوألكن  أونتوق فندغرن عموم  -خورق سوألن   

  كأدأن عموم

ن فرئولقكن يغبرالكو دان خارا فثلساينث  دان افكه فراسأن اندا ترھادف كأدأ .1
 ادكه اندا ايغين مليھت فروبھن ؟ 

 .اندا سبائاي أورغ تمفتن، افكه يغ اندا راس تيدق فواس ھاتي .2

سألين دري مسأله يغبر كأيتن دغن سيستم كعديلن، افكه فركارا ألين يغ اندا  .3
بائايمانا كيت  دسكليليغ راس تيدق فواس ھاتي دان كناف؟   دان  2اتو اورغ

 دافت منئقكن كعاديلن ؟

  .فنتدبيران دواليه سمفادن سالتن

دغن عمومث،سجأوه ماناكه رعية يغ تيغئل دواليه سمفادن سالتن بيبس  .4
أونتوق منجلني دان مغعملكن ئايامغيكوتي كھندق ديري سندي دبيداغ 

 سكيراث اندا ايغين مغعملكن مغيكوت حق سنديري  . فوليتيك دان فمرنتھن
مك خارا ماناكه يغ مريك دافت ممبريتاھو كفد فيھق  كراجأن دان اھلى 

 فوليتيك أونتوق مثلسايكن مسأله ترسبوت  

. ط. ب. اوه. / خ.صا(  فوليتيك تمفتن  2سجأوه ماناكه اندا فميكير بھوا اھلي .5
اونتوق  2، اھلي فارليمن، سينيتر  تله منجالنكن توئس مريك ماسيغ) 

فراسن  ممواس ساتورليمن، سينيتر  تله منختتوسكن ممبري كفد اھلي فا
 .ھاتي كران اما نه ترھدف تانه اير

بائيماناكه خاراأونتوق مثدركن رعية سفاي مثرتأى فروكريم فوليتيك دان  .6
  .فمرنتھن

كتيك اندا ممفوثائي أوروسن دغن فجابت كراجأن، ادكه اندا مغھادفي  .7
 .كسوليتن دالم أوروسن ترسبوت ، سيال ثاتكن 

كاوسن فمرنتھن "  افكه تغئفن اندا ستله مندغر اروس خبران بريتا تنتغ   .8
 .اسيتيميوا، دان سجآوه ماناكه اندا ممھميث
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مغيكوت فنداغن اندا سيسيم فمرنتھن دائره يغ وجود سكارغ ممفوثائي  .9
بائايماناكه رغكا بنتوق سرت ايسي كندوغن يغ . كبأيقن اتو ماسيه ترحد
 ن ؟فنتيغ ا نتوق ماس دف

فنتيغ با ئي مريك   2افكه فندغن ا ندا تنتغ فميليھن توان ئبنور   دان صفة .10
 .كراجأنث 2فنتيغ بائي فئاوي 2سرتا صفة

  ايدينتيتي         

افكه فراسأن اندا ترھادف ديري سنديري سبائي كومفولن مينوريتي اتو .  11   
دكاوسن سمفادن سالتن أورغ تھاي بوذا مروفاكن ئولوغ كخيل ( ئولوغن كخيل        

سفرت دھاري اين ) مانكاال اورغ تھاي مسلم مروفاكن ئولوغن كخيل ددالم نئرا تھاي
  ، دان سجأوه  ماناكه ا ندا دافت مغعملكن جاتي ديري سبائي أورغ ماليو  ؟

اسال م يغبركأيتن دغن ھرت  2افكه فندغن اندا  ترھادف فغواتكوسأن اوندغ . 12 
  . سيويل تھاي 2ائي اوندغ يغ مغئنتيكن اوندغ فوساك دان كلوارئاسب

ثاتكن خنتوه . ادكه اندا ماھو مغئوناكن بھاس فطاني دكاوسن سمفادن سال تن . 13
  فغئونأنث يغ جلس

افكه فندغن اندا ترھادف سيتيم فنديديقكن يغ دلقسناكن دكاوسن سمفادن سال تن . 14
  ھيدوف دتغه بودايا مشركة يغبربيذا.سكارغ

  خورق مشاركه دان فوليتيك يغ اندا ايغين دماس اكن داتغافكه .15
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  لمفيرن ب

  معلومات اساس واليه سمفادن سالتن

  معلومات عموم. 1

  كاوسن   1.1     

  كيلوميتر 1,940,356ـ كواسن واليه فطاني               

  كيلوميتر  4,512,078ـ كواسن واليه جاال                

  كيلوميتر  4,475,430واليه ناراتيوس   كواسن  -              

  جمله رعية 1.2

أورغ     319, 542لالكي    : أورغ    624,647جمله رعية دواليه فطاني  -             
  أورغ 082,328فرمفوان  

أورغ     238, 215لالكي : أورغ   480,334جمله رعية  دواليه جاال   -             
  أورغ 242,119فرمفوان  

 360,  367لالكي :  أورغ  728,071جمله رعية دواليه ناراتيواس  -              
  أورغ 367,704أورغ    فرمفوان  

 
  جمله فغانوت ائام               

  واليه فطاني                  
  

  )فراتوس 87.72(أورغ   567,167فغانوت ائام اسالم  *          
 )فراتوس 12.24(رغ أو  79,152فغانوت ائام بوذا   •
 )فراتوس  0.03(أورغ  198فغانوت ائام كريستيان  •

 ) 2553معلومات دري فجابت كبودايأن واليه فطاني،(        
  واليه جاال  
  )فراتوس  71.74(أورغ  341,355فغانوت ائام اسالم *         

 )فراتوس  28.02(أورغ  133,324فغانوت ائام بوذا *
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  )فراتوس  0.24(أورغ  1,142 فغانوت ائام كريستيان*
 ) 2552معلومات دري فجابت كبودايأن واليه جاال،(       

  واليه ناراتيواس           
  )فراتوس  85.13(أورغ  443,902فغانوت ائام اسالم *         

 )فراتوس  14.81(أورغ  77,248فغانوت ائام بوذا  *
  )فراتوس  0.04(أورغ  240فغانوت ائام كريستيان *

  ) 2552معلومات دري فجابت كبودايأن واليه ناراتيوس،(      
  كلورئا\بولنن  \حصيل فندافتن دان فر بلنجآن 1.4

  بات13,784بات  فر بلنجآن  13,511فندافتن كلورئا  واليه فطاني*    
  بات10,580بات  فر بلنجآن  19,619واليه جاالفندافتن كلورئا  * 

  بات10,486بات  فر بلنجآن 11,244ورئا واليه ناراتيواس فندافتن كل*  
  )2552معلومات دري فجابت ستاتيستيك نئارا (        

  فمرنتھن .2
  كاواسن فمرنتھن    2.1

  كمفوغ    642/ مقيم  115/ دأيرة   12واليه فطاني ممفوثأي    •
 كمفوغ  379/ مقيم  58/  دأيرة    8واليه جاال ممفوثأي      •
 كمفوغ 593/ مقيم  77/  دأيرة  13واليه ناراتيواس    •

 )خاتتن دري فئاواي فمرينتھن ، جابتن فمرينتھن ، كمنترين دالم نئري(     
 جملة جابتن كراجآن دواليه فطاني  •

 اونيت  65جابتن كراجأن فوست * 
  اونيت  30جابتن كراجأن يغ مواكيلي كراجأن فوست   *     
  اونيت   11جابتن فراوسھأن عوام   *     
  اونيت 1فرلمبائآن  2بيبس مغيكوت أونداغ  جابتن*     
  اونيت 114بدان فنتدبيرن دأيرة *      

معلومات دري فجابت والية ناراتيواس، جابتن فمرنتھن ، كمنترين دالم (          
  )2552نئري 

  جملة جابتن كراجأن دواليه جاال*       
 اونيت  78جابتن كراجأن فوست *  
  اونيت  42اكيلي كراجأن فوست   جابتن كراجأن يغ مو*     

  اونيت 1فرلمبائآن  2جابتن بيبس مغيكوت أونداغ *      
  اونيت 64بدان فنتدبيرن دأيرة *      
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معلومات دري فجابت والية جاال ، جابتن فمرنتھن ،كمنترين دالم (           
  ) 2552نئري 

  جملة جابتن كراجأن دواليه ناراتيواس  *     
 اونيت  97تن كراجأن فوست جاب*        

  اونيت  46جابتن كراجأن يغ مواكيلي كراجأن فوست   *     
  اونيت   43جابتن فراوسھأن عوام  *     

  اونيت 1فرلمبائأن  2جابتن بيبس مغيكوت أونداغ *      
  اونيت  1بدان حال احوال مشاركة *      
  اونيت 89بدان فنتدبيرن دأيرة *      

  
  جمله ديوان أونداغن مقيم مغيكوت واليه : مات معلو2.3    

معلومات دري فجابت والية ناراتيواس ، جابتن فمرنتھن،كمنترين دالم (         
    )2552نئري 

  
        
  جمله  والية بيالغن

فنتدبيران 
  والية

 جمله مجلس
  بندار راي

جمله 
  مجلس
  بندار

جمله 
  مجلس
بندار 
  موقيم

جمله 
 فنتدبيران
  موقيم

جمله 
  سموا

  114  101  11  1  -  1  فطاني  1
  64  53  9  1  1  1  جاال  2
  89  74  11  3  -  1 ناراتيواس  3

  
معلومت درفد فجابت فمباغونن سيستيم ، بنتوق دان رغكا بنتوق ، جابتن (

كنيايون  30فمباغونن فمرينتھن تمفتن فروموسيفمرينتھن كمنتيرين دالم نئري 
2553 (  

  
  يجمله يغبرحق أونتوق مغوند  2.4

  واليه جاال*    
سباثق  2550تنواكوم  23جمله فميليه واكيل رعيةواليھجاال فد   -    

دري جمله يغبرحق مغوندي %    78.09اوندي كيرأن فراتوس  224,655
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 24بائي واليه جاال دان دكيرا جمله يغ كلوار مغوندي اداله دفريغكت يغك 
  .سلوروه نئارا

 174,369سباثق  2551ميناكوم 2جاال فد جمله فميليه سينيتور واليه  -    
دري جمله يغبرحق مغوندي بائي واليه جاال %    58.53اوندي كيرآن فراتوس

  .سلوروه نئارا 35دان دكيرا جمله يغ كلوار مغوندي اداله دفريغكت يغك 
 81,957سباثق    2552كنيايون   6جمله مميليه بدان فنتدبيرن مقيم فد _       

دري جمله يغبرحق مغوندي بائي واليه %     77.49راتوس اوندي كيرأن ف
  جاال

  واليه ناراتيواس 
  

سباثق  2550تنواكوم  23جمله فميليه واكيل رعية واليه ناراتيواس فد   -    
دري جمله يغبرحق مغوندي %    77.66اوندي كيرأن فراتوس  342,587

 26اداله دفريغكت يغك  بائي واليه ناراتيواس دان دكيرا جمله يغ كلوار مغوندي
  .سلوروه نئارا

 275,510سباثق  2551ميناكوم 2جمله فميليه سينيتور واليه جاال فد  -    
دري جمله يغبرحق مغوندي بائي واليه جاال %   60.35اوندي كيرأن فراتوس

   .سلوروه نئارا 29دان دكيرا جمله يغ كلوار مغوندي اداله دفريغكت يغك 
 

سباثق   2552كنيايون   6ه بدان فنتدبيرن مقيم فد جمله فميلي_       
دري جمله يغبرحق مغوندي بائي %   76.41اوندي كيرأن فراتوس 138,114

  واليه ناراتيواس
  

  واليه فطاني
  

سباثق     2550تنواكوم  23جمله فميليه واكيل رعيةواليه فطاني فد   -    
برحق مغوندي دري جمله يغ%   76.64اوندي كيرأن فراتوس  303,517

 31بائي واليه فطاني دان دكيرا جمله يغ كلوار مغوندي اداله دفريغكت يغك 
  .سلوروه نئارا

 234,924سباثق 2551ميناكوم 2جمله فميليه سينيتور واليه فطاني فد  -    
دري جمله يغبرحق مغوندي بائي واليه %  57.95اوندي كيرأن فراتوس

  .سلوروه نئارا 38ندي اداله دفريغكت يغك فطاني دان دكيرا جمله يغ كلوار مغو
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سباثق    2552كنيايون   6جمله فميليه بدان فنتدبيرن مقيم فد _       
دري جمله يغبرحق مغوندي %     75.56اوندي كيرأن فراتوس  197,890

  بائي واليه فطاني
 
 
 

  واليه بغكوك
سباثق  2550تنواكوم  23جمله فميليه واكيل رعية واليه يغكوك فد   -    

دري جمله يغبرحق مغوندي %   69.08اوندي كيرأن فراتوس  2,866,028
 69بائي واليه بغكوك دان دكيرا جمله يغ كلوار مغوندي اداله دفريغكت يغك 

  .سلوروه نئارا
سباثق  2551ميناكوم 2جمله فميليه سينيتور واليه بغكوك فد  -    

له يغبرحق مغوندي دري جم%  40.05اوندي كيرأن فراتوس1,685,475
 76بائي واليه بغكوك دان دكيرا جمله يغ كلوار مغوندي اداله دفريغكت يغك 

   .سلوروه نئارا
جسترو ايت نصبة جمله يغبرحق مغوندي دانتارا فيليھن راى عموم دغن 
فميليھن سينيتور دتيئا واليه سالتن فد تاھف يغ تيغئي بيال دكيرا فورتا سلوروه 

 %55.62دان % 74.49نئارا 
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  )ج(لمفيران 

  فنداغن دان بنتوق فنتدبيران/فغرتين ئمبران
  

بنتھن يغ بركأيتن دغن بنتوق دان كرغكا فنتدبيران تمفتن دواليه سمفادن  2أف  
سالتن فد ماس كيني فرلو دفھمي أوليه ستيف الفيسن مغنأي فغرتين فركتأن فنتيغ دان 

الفوران إين، دان إيستيله ترسبوت درجوع يغ بركأيتن يغ دسبوت دالم ) إيستيله(أساس 
إين كران أونتوق دفھمي برسام ترلبيه دھولو سبلوم .  أوليه مشاركة تھاي سخارا عموم

  .بنتاھن سخارا مندالم دجالنكن
فركتأن فنتيغ يغ بركأيتن دغن فنتدبيران دان فمرينتھن نئارا تھاي سخارا عموم    

ان بھائين تمفتن، برموال دري فندغن أساس سجق دري بھائين فوست، بھائين واليه، د
ألين يغدئونا  2دالم فنتدبيران سخارا عموم، كرغكا فنتدبيران كراجأن تھاي دان بنتوق

دالم فنتدبيران تمفتن ترماسوق كاوسن فنتدبيران إيستيميوا دري فلبائاي سودوت سفرت 
  .فوليتيك، إيكونومي دان كبودايأن

  نئمبران أساس بائي فنتدبيرا. 1
جنيس يائت فغومفولن  3ئمبران أساس بائي فنتدبيران دافت دبھائي كفد   

كواس، فغأئيھن كواس  دان فنتدبيران سنديري، يغمان ستيف ئمبران إيت ) كومبيناسي(
  ممفوثأي فغرتين ترسنديري سفرت برإيكوت إين

برأرتي فنتدبيران دالم نئري يغ ) Concentration( فغومفولن كواس 1.1
دغن فنتدبيران نئارا أتو فمرينتھن عوام كأيتن دغن  دتنتوكن كواس

كواس ممبوات . ألين 2كراجأن فوست تنفا مغأئيه كواس كفد بھائين
ھوبوغن .  سئل كفوتوسن برأدا دتاغن كراجأن فوست سبائي أساس

أنتارا فرتوبوھن دان فرسؤرغن دالم فنتدبيران ترسبوت بربنتوق 
  )Hierarchy(أرھن مغيكوت الفيسن 

برأرتي فغأئيھن سبھائين كواس ) Decentralization(  ئيھن كواسفغأ 1.2
كفد ديوان أوندغن مقيم، ممبري فلواغ أونتوق برخدمة كفد مشاركة 
عوام سخارا بيبس سكاليفون إي برأدا دباوه فنجائأن كراجأن فوست 
تتافي تيدق برئنتوغ كفد أرھن كراجأن فوست، يائت دغن بنتوق 

لواس سكالي، ممبري كواس ممبوات كفوتوسن فغأئيھن كواس يغ بئيتو 
)Devolution ( ،كفد فرتوبوھن يغ برتغئوغجواب سبائي واكيل تمفتن

 .يغمان أدا فنتدبير يغ دفيليه أوليه رعية تمفتن سنديري
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 فمرينتھن سنديري فغأئيھن كواس فغومفولن كواس

 كواس كدولتن نئارا

 رعية كراجأن

برأرتي كاوسن يغ برأدا دباوه سوات ) Autonomy( فنتدبيران سنديري 1.3
سنديري سخارا كدولتن يغ ممفوثأي كواس ممرينته أوروسن تمفتن 

بيباس برداسركن باتسن كواس يغ تله دبوات فرستوجوان برسام 
سخارا .  سخارا خصوص أنتارا كراجأن دان كاوسن ترسبوت

عمومث، كراجأن أكن ملتقكن كاوسن فنتدبيران سنديري 
)Autonomous Region ( دكاوسن يغ ممفوثأي كألينن، سمأدا كألينن

ألين دالم  2ثأي كفنتيغن دري كاوسنبغسا، أئام أتو كبودايأن يغ ممفو
نئارا،كرغكا فنتدبيران تمفتن بياس تيدق منخوكوفي أونتوق منتدبير 
كاوسن إيت سفاي بركواليتي مك فرلو دأداكن كرغكا فنتدبيران ألين 

 . يغ سسواي دغن كألينن ترسبوت
 
  
  

 
 
 
 

 
 
  
 
  
  كرغكا فنتدبيران كراجأن تھاي. 2

كراجأن تھاي فد ماس كيني دليفوتي أوليه كرغكا فنتدبيران بنتوق فنتدبيران   
، 2534يغ برھوبوغ دغن فرأتوران فنتدبيران كراجأن تاھون  2كراجأن مغيكوت أوندغ

  تاھف يائت 3، يغمان دافت دبھائي كفد 2545نسخة فمبتولن دان فنمبھن تاھون 
أداله مروفاكن فوست فغومفولن كواس فنتدبيران كراجأن فوست   2 .1

دالم فنتدبيران، خصوصث توئس فننتوان فوليسي يغ دافت ممبري 
أرھن كفد سيكتور باوھن سفاي منريما أونتوق دلقسناكن سخارا 

فنتدبيران كراجأن فوست مروفاكن فوست فنتدبيران .  كونكريت
سكاليفون كباثقكن فوليسي كلوار دري . كراجأن دالم بربائي بنتوق
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فنتدبيران كراجأن تھاي ،كراجأن  كراجأن فوست تتافي برأدا دباوه
ممبري سبھائين كواس كفد واليه أتو دائره دان ديوان أوندغن مقيم، 
مك فرتوبھن باوھن دري كراجأن فوست دافت مموالكن أتو مننتوكن 

سخارا عمومث، فغأئيھن .  2فوليسي يغ سسواي دغن كاوسن ماسيغ
يكونومي دان كواس فنتدبيران ترسبوت منخاكوفي مسأله فنديديقكن، إ

يغمان . فمباغونن كمودھن عوام دالم كاوسن سبائي أساس فنتدبيران
فنتدبيران سبھائين أوروسن إيت ماسيه منجادي توئس أساس كراجأن 

كران دأغئف فرلو بائي كراجأن فوست  2فوست سخارا برسوغئوه
أونتوق منجائ ھاال توجو فلقسنأن توئس سفاي سالرس سلوروه نئارا 

إين كران برداسركن فندغن .  لوار نئارا دان كتنترأن سفرت فوليسي
. إيت سنديري) Unity of State(أساس يغ ماھو منجائ كساتوان نئري 

سيكتور ترفنتيغ يغ برتوئس دالم فنتدبيران كراجأن فوست ترديري 
دري كمنترين، جابتن، فوست كرج أتوسيكتور ألين يغ ممفوثأي 

ن منتري أتو جابتن فوليس نئارا كدودوقكن يغ سام سفرت جابتن فردا
 .دان سبائيث

مروفاكن فنتدبيران كراجأن يغ فنتدبيران كراجأن بھائين واليه  2 .2
منريما سبھائين توئس دري كراجأن فوست أونتوق ملقسناكنث يغمان 
برتوجوان أونتوق مغورغكن مسأله كلمبتن يغ الھير دري فنتدبيران 

غ منجادي تنائ أساس بائي سيكتور أتو فرتوبوھن ي.  كراجأن فوست
فنتدبيران بھائين واليه دالم فرسكيتران فنتدبيران كراجأن تھاي إياله 
سيكتور فريغكة واليه، دائره، مقيم دان كمفوغ، يغمان ستيف والية 
دالم نئارا تھاي برأدا دباوه فنتدبيران بھائين واليه كخوالي بغكوك 

 .تيميواسھاج يغمان كاوسنث دأوروسكن دالم بنتوق إيس
ساتو بنتوق ترفنتيغ دري كرغكا فنتدبيران كراجأن بھائين 
واليه إياله كواس إيت دأئيه كفد فئاوي كراجأن يغ برتمفت دبھائين 
واليه تتافي كفوتوسن ترأخير ماسيه برأدا دتاغن كراجأن فوست 
كران دأغئف بھوا كراجأن فوست بركواس دالم فنتدبيران يغ 

فنتدبيران بھائين واليه تيدق مغورغكن .  مليفوتي سلوروه نئارا
 .كواس توئس فلقسنأن كراجأن فوست سديكيت فون

أتو فنتدبيران تمفتن الھير  فنتدبيران كراجأن بھائين كاوسن تمفتن  3 .3
دري فميكيران أساس يغ مغاتكن بھوا فنتدبيران كراجأن فوست تيدق 

يغ  فدماس.  ممفو أونتوق ممنوھي كماھوان رعية سخارا مثلوروه
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سام، سكاليفون فغأئيھن كواس دري كراجأن فوست سفاي الھيرث 
فنتدبيران بھائين واليه تتافي إي ماسيه تيدق ممفو ممنوھي كماھوان 
مريك الئي، مك فرلو مغاداكن فغأئيھن كواس كفد رعية تمفتن أونتوق 

 .منتدبيرسنديري
فرتوبوھن أساس يغ برتوئس أونتوق منجالنكن فنتدبيران تمفتن 

ھاي إياله بربائي بنتوق ديوان أوندغن مقيم يغ ممفوثأي كدودقكن ت
، )ع ب خ(سبائي أوروسن فرأورغن سمأدا ديوان فنتدبيران واليه 

مجليس فربندران كوت، مجليس فربندران نئري، ديوان فنتدبيران 
  .، كوت بغكوك دان بندر فتتايا.)ط.ب.ع(مقيم 

    
  بنتوق فنتدبيران كاوسن تمفتن. 3

بيران تمفتن يغ بربائي بنتوق إيت مروفاكن فننتوان بنتوق ھوبوغن أنتارا فنتد  
كراجأن فوست دان كاوسن تمفتن، فنتدبيران كاوسن تمفتن إيت مستي برأساسكن 

دبھائين تمفتن سقدر يغ فرلو سھاج دان  2كراجأن فوست دافت مغئونترول فلقسنأن كرج 
  .تيدق مثنتوه كبيباسن كاوسن تمفتن

بنتوق بسر يائت  2ن كاوسن تمفتن تھاي فد ماس كيني دافت دبھائي كفد فنتدبيرا  
  فنتدبيران كاوسن تمفتن بنتوق بياس دان بنتوق إيستيميوا

، أونتوق فنتدبيران كاوسن فنتدبيران كاوسن تمفتن بنتوق بياس 3.1
واليه يغمان  75تمفتن بياس إين أداله مروفاكن بنتوق يغ دئوناكن د

وان تمفتن إيت دفيليه أوليه رعية، إياث جماعة فنتدبير دان دي
 جنيس يائت 3تربھائي كفد 

برتغئوغجواب منجائ سموا  )ع ب خ(واليه  فنتدبيران ديوان •
كاوسن دالم واليه إيت سألين دري كاوسن جئأن مجليس فربندران 

 .دان ديوان فنتدبيران مقيم
مروفاكن فرتوبوھن فنتدبيران تمفتن يغ ترتوا  مجليس فربندران •

تاھف يائت  3كالي دالم نئارا بوات ماس كيني يغمان دبھائي كفد س
مجليس فربندران كوت، مجايس فربندران بندر دان مجليس 

 فربندران مقيم
أداله مروفاكن سيكتور فنتدبيران .) ط.ب.ع(ديوان فنتدبيران مقيم  •

ديوان إين حاصيل .  تمفتن يغ تركخيل دان فاليغ رافت دغن رعية
  .    2535وليتيك تھاي تاھون دري ريفوماسي ف
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فنتدبيران كاوسن بنتوق إيستيميوا، فرلنتيقكن فنتدبيران كاسن  3.2
بنتوق إين برتوجوان أونتوق مغاداكن كرغكا فنتدبيران كاوسن 
تمفتن يغ سسواي دغن صفة خصوص فد تمفتن إيت سنديري، 

 بنتوق يائت 2يغمان فد ماس كيني إي أدا 
أداله مروفاكن فنتدبيران بنتوق  )بغكوك(كروغتيف مھا نأكون  •

إيستيميوا أونتوق منتدبير كوت بسر نئارا يغ ممفوثأي كاوسن يغ 
بغكوك تيدق أدا كرغكا فنتدبيران بھائين واليه ماله .  بئيتو لواس

كاوسن إيت دبھائي كفد ببراف بھائين يغمان دأداكن فجابت بھائين 
تدبيران بنتوق خصوص كرغكا فن.  فنتدبيران دكاوسن جئأنث

بغكوك إياله منتري بسر بغكوك دفيليه سخارا عموم أوليه رعية، 
ألين يغ كبنتورث دلنتيق أوليه  2يغمان إي بربيذا دري والية

 .كراجأن تمفتن
الھير كران إي مروفاكن بندر فلنخوغن، مك فرلو  بندر فتتايا •

دأداكن كرغكا فنتدبيران يغ سسواي دغن كاوسن تمفتن ستله 
حال إين مثببكن بندر .  2540فد تاھون  2اسي أوندغدبوات ريفوم

 .فتتايا برصفة سأكن مجليس فربندران بنتوق بياس
ولوفون بئيتو، فد ماس اكن داتغ دجغكا بھوا فنتدبيران كاوسن تمفتن بنتوق 
إيستيميوا تھاي أكن ممفوثأي بنتوق يغ برألينن لبيه باثق دري ماس كيني خصوصث 

يوا، يغمان كيني أدا فرموھونن أونتوق مغاداكن فمرينتھن بنتوق فنتدبيران إيستيم
إيستيموا، كاوسن إيكونومي إيستيميوا دان كاوسن كبودايأن إيستيميوا دببراف كاوسن يغ 

  .بياس يغ ألين دالم نئارا 2ممفوثأي صفة خصوص الئي بربيذا دري كاوسن
وتوسن مشوارة جماعة منتري تله ممبوات كف  2553ھاريبولن ميئتوءنايون  22فد 

 2درف أوندغ"تله ملولوسكن فد فريغكة داسردالم تاجوق  6جماعة منتري كالي ك 
يغ كتوأي أوليه منتري دجابتن ..." فرأتوران فنتدبيران كراجأن كوت مي صاد تاھون

كاوسن إيكونومي فردان منتري يغمان ممبري فلواغ كفد مي صاد ممباغون سبائي 
جماعة جاوتن كواس فنتدبير بھائين تمفتن مجليس  إين كران.  ستروسث إيستيميوا

واكيل رعية تله برفندافت دالم مشوارة جماعة كوميسي فنتدبير تمفتن كالي كأمفت فوله 
بھوا سكيراث ددافتي مريك يغ فندافتث تيدق  2553ھاريبولن فرسفاكوم  11فد ) 43(تيئ 

د إين مك فرلو دثاتكن كفد سفاكت تنتغ مغغكت تارف بنتوق فنتدبيران إيستيميوا دمي صا
مريك بھوا فرلو مليھت كفد فائدة يغ أكن ددافتي أوليه رعية سبائي أساس سرت 
دفرھاتيكن بھوا كوت مي صاد تيدق فرلو دأدا كراجأن بھائين واليه أتو سكيراث فرلو 

  .     مك فاتوت دكورغكن فراننث
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دكاوسن نئري  سألين دري كاوسن إيكونومي إيستيميوا ماسيه تردافت رعية  
بائي  كاوسن كبودايأن إيستيميوافوكيت، فغغا دان رأنوغ برئرق أونتوق مننتوكن 

يغمان جماعة منتري تله ممبوات كفوتوسن مشوارة جماعة . فندودوق أورغ ألوت
روف بنتوق فوليسي "تاجوق  2553ھاريبولن ميئتوءنايون  2فد ) 6(منتري بيالغن كأنم 

يغمان دكتوأي أوليه كمنترين " ا ھيدوف فندودوق ألوتأونتوق مموليه كمبالي خار
كبودايأن، إي تله دستوجوي فد داسر سفاي ممبري ئالقكن ترھادف فمبالجران بھاس 

بولن دان  12- 6دان كبودايأن تمفتن بائي فندودوق ألوت دالم كوريكولوم أكاديميك 
كمودھن كفد بغسا يغ ممبوات فرتيمباغن فننتوان كاوسن كبودايأن إيستيميوا يغ ممبري 

 3- 1ممفوثأي صفة كمشاركتن كبودايأن خصوص سفاي دلقسناكن دالم تيمفوه ماس 
  .تاھون

 


