
 
 

 

 

0000/8706﴾ .چو.نو.﴿سو. وو.سو                                     جابتن ستياءوسها اڬوڠ ديوان نڬارا  

وندڠن نڬارا،ابرتوڬس سباڬاي جابتن ستياءوسها اڬوڠ ديوان ڤر  

وندڠن نڬارا،اديوان ڤر           

00700 كڠ ناي، بڠكوتو -جالن او  
 

6008نوۏيمبر   14 

 

 

6002-6000تن تاهون دان ڤمباڠونن واليه سمڤادن سال ڤنتدبيرنل معلوم درف داسر ڤركارا     مڠمبي    

ستياءوسها اڬوڠ جماعه منتري      كڤد    

  6008سيڤتيمبر  60برتاريخ  0007/74246. رو.سورت جابتن ڤردان منتري نو    ن  عسورت رجو  

  

تن دان ڤمباڠونن واليه سمڤادن سال ڤنتدبيرناسر ن د اتس، جماعه منتري تله مڠموكاكن درف دعبرداسركن سورت رجو

كراجأن واليه  ڤنتدبيرن، اكتا 4-وندڠن نڬارا اونتوق مڠمبيل معلوم مڠيكوت ڤركارا يڠكاكڤد ديوان ڤر  6002-6000تاهون 

.6000تاهون  سالتنسمڤادن   

لي مشوارت تله مڠمبيل معلوم ، اه6008نوۏيمبر  00ڤد جمعة  00/6008-نڬارا كالي ك ڤراوندڠن دالم مشوارت ديوان 

.درف ترسبوت  

.دڠن ايت دڽاتاكن سوڤاي دأمبيل معلوم  

 

 

 دڠن حرمت

 

ڤ﴾﴿انچئ سورت واڠتوال  

، برتوڬس سباڬاي ڤڠڬنتيڤراوندڠن ڤنصيحة سيستم    

 ستياءوسها اڬوڠ ديوان نڬارا

نڬارا ڤراوندڠن برتوڬس سباڬاي ستياءوسها اڬوڠ ديوان   

  چاوڠن مشوارت

فونيتيل  0 6670 2440-6 

 2446 6670 0 فك س

         

 

 سالينن دصحكن بنر

 

يرا چتچجيركولروت﴾ت﴿چئ نت  

ماهير ڤراوندڠن ڤڬاواي   

ڤراوندڠنبهاڬين   
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جابتن ستياءوسها اڬوڠ جماعه منتري،                                                                           0007/46864. رو. نو  

00700نڬارا، بڠكوق  ڤنتدبيرنست ڤو    

6008نوۏيمبر    15 

 

6002-6000تاهون  سالتندان ڤمباڠونن واليه سمڤادن  ڤنتدبيرندرف داسر   ڤركارا     

ستياءوسها اڬوڠ مجليس كسالمتن نڬارا      كڤد    

6008تيمبر سيڤ 66برتاريخ  0007/70400. رو.ن سورت جابتن ستياءوسها اڬوڠ جماعه منتري نوعسورت رجو   

 سالينن سورت جابتن ستياءوسها اڬوڠ ديوان نڬارا، برتوڬس سباڬاي جابتن ستياءوسها اڬوڠ ديوان   لمڤيرن  

6008نوۏيمبر  04برتاريخ  0000/8706﴾ .چو.نو.﴿سو. وو.نڬارا، سو ڤراوندڠن  

 6002-6000تاهون  سالتن دان ڤمباڠونن واليه سمڤادن ڤنتدبيرنبرداسركن ڤڽاتأن بهاوا تله دكموكاكن درف داسر 

نڬارا مڠمبيل معلوم مڠيكوت كڤوتوسن جماعه منتري ايت، ڤراوندڠن سوڤاي ديوان  

نڬارا تله ممبريتاهو  ڤراوندڠن جابتن ستياءوسها اڬوڠ ديوان نڬارا برتوڬس سباڬاي جابتن ستياءوسها اڬوڠ ديوان

، اهلي مشوارت تله مڠمبيل 6008نوۏيمبر  00ڤد جمعة  00/6008-نڬارا كالي يڠ ك ڤراوندڠن بهاوا دالم مشوارت ديوان 

.معلومت لنجوت اداله مڠيكوت ڤركارا يڠ دلمڤيركن. معلوم درف ترسبوت  

.دڠن ايت دڽاتاكن سوڤاي دأمبيل معلوم  

       

   

 دڠن حرمت

  

 

 ﴿ساويتري چمننكيت﴾

، برتوڬس سباڬاي ڤڠڬنتيڤراوندڠن ڤڠاره بهاڬين  

ريستياءوسها اڬوڠ جماعه منت  

 

 

ڤراوندڠن بهاڬين  

﴿نتتيرا﴾ 700سمبوڠ   تيليفون   9000 2289 0   

   0 2280 905   6فك س  

﴾08نوۏ  04/امبيل معلوم/ينءال-ينءال./چو.سو.﴿ڤركارا مڠموكاكن خاو  
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سالتندان ڤمباڠونن واليه سمڤادن  ڤنتدبيرنداسر   

7102-7102تاهون   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يس كسالمتن نڬاراجابتن مجل  

 جابتن ڤردان منتري
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 ڤنداهولوان

-7102تاهون  سالتندان ڤمباڠونن واليه سمڤادن  ڤنتدبيرنداسر جابتن مجليس كسالمتن نڬارا تله منچيڤتاكن 

يڠ مڠارهكن سوڤاي مڠموكاكن  6000تاهون  سالتن كراجأن واليه سمڤادن ڤنتدبيرن، اكتا 4-مڠيكوت ڤركارا يڠ ك 7102

سبوت كڤد مجليس كسالمتن نڬارا دان جماعه منتري سوڤاي ممبينچڠ، ممبري ڤڠصحن دان مڠموكاكن ڤوال كڤد داسر تر

جابتن كراجأن مڠڬوناكنڽ سباڬاي ڬاريسن اوتام دالم ڤلقسانأن كرجا سچارا  -دڠن ايت، سوڤاي جابتن. ڤرليمن مڠمبيل معلوم

نسي كرجا ڤمباڠونن دان يمييڠ مليڤوتي سڬاال د سالتن مڤادنمسئله واليه س مڽلسايكندان برتروسن دالم  كبرسيستماتي

.كسالمتن  

دالم ڤنچيڤتأن داسر ترسبوت، جابتن مجليس كسالمتن نڬارا تله مڠڬوناكن ڤروسيس ڤرموافقتن سچارا لواس دري ڤيهق 

من علميه دڠن ڬاريسن ميك دري كاوسن تڠه دان تمڤتن ترماسوق ڤميمڤين اڬام، ڤيهق ڤندودوق دان دوكويكراجأن، اهلي اكاد

-6006تاهون  سالتن دان ڤمباڠونن واليه سمڤادن ڤنتدبيرنلوان يڠ ماسيه برتروسن دري ايسو يڠ تله دتريما دري داسر اه

فلسفه ايكونومي "دان  "ممهمي، مندكتي، ممباڠون"وميبول يڠ منريما ستراتيڬي انوڬره درڤد بڬيندا راج ب 6004

كڤنتيڠن دالم منچيڤتا ڤرڤادوان دري سڬي ڤڠوبهسواين اوليه ستياڤ جابتن دمي منوكر  ترماسوق جوڬ ممبري. "منچوكوڤي

مانن أك ديالوڬداسر منجادي ڤلقسانأن سرتا منمبه موتو ڤڬاواي كراجأن يڠ برتوڬس د دالم كاوسن دان منجالنكن ڤروسيس 

.سالتن واليه سمڤادن  

 

مشاركت واليه "اين تله مننتوكن ۏيسي منوجو كڤد  6002-6000ون تاه سالتن دان ڤمباڠونن واليه سمڤادن ڤنتدبيرنداسر 

جالنن كهيدوڤن سموا دليندوڠي دان دباڠونكن د . كڬانسن كڤد  ڤڽببيڠ ممڤوڽاءي كسالمتن، تنڤا شرط  سالتن سمڤادن 

 8وان داسر سباڽق برسرتا توج "مانن يڠ ككالأاتس داسر مشاركت برڤلباڬاين بوديا دان برموافقة دالم ڤروسيس ڤنچيڤتأن ك

﴾ سوڤاي ممباڠونكن ڤرموافقتن دري ستياڤ 6، كأماننممڤوڽاءي كسالمتن دان  سالتن ﴾ سوڤاي واليه سمڤادن0 ياءيتڤركارا 

 ڤلباڬايناي دان مشاركت تمڤتن مڠاكوي دان برڤندڠ نيالي كهيدوڤن برسام د باوه مشاركت بره﴾ سوڤاي مشاركت ت7ڤيهق، 

﴾ سوڤاي ممباڠون كبوليهن انسان، مشاركت 4، سالتن ڬوڠجواب دالم ڤڽلساين مسئله واليه سمڤادنسام برتڠ -بوديا دان سام

واليه سمڤادن  كأمانن ديالوڬ﴾ سوڤاي منچيڤتاكن كيقينن دان ڤنجامينن سچارا برتروسن دري سڬي ڤروسيس 0دان ايكونومي، 

. كڤد مشاركت د دالم دان لوار نڬارا ﴾ سوڤاي منچيڤتا ڤماهمن تنتڠ سواسان سبنر يڠ برالكو8، دان سالتن  

 

ره ڤلقسانأن، جابتن مجليس كسالمتن نڬارا تله برموافقة دڠن جابتن يڠ بركاءيتن منچيڤتاكن دالم ڤڠڬرقن داسر كأ 

جدوال ڤنجالينن سالرس يڠ منونجوقكن كسمبوڠن توڬس مڠيكوت داسر، ستراتيڬي دان ڤلن اوتام يڠ بركاءيتن دڠن داسر 

سرتا مننتوكن جابتن توان رومه دان جابتن يڠ  6002-6000تاهون  سالتن ن ڤمباڠونن واليه سمڤادندا ڤنتدبيرن

-جابتن مجليس كسالمتن نڬارا برهارڤ بهاوا ستياڤ جابتن كراجأن دان ڤيهق يڠ بركاءيتن، سام. برتڠڬوڠجواب سچارا ڽات

.نتوق ڤرموافقتن يڠ سڤادو دان برموتوره ڤلقسانأن برباڬ اونتوق مڠڬرقكن داسر ترسبوت كأسام مڠومڤول تن  

 

 جابتن مجليس كسالمتن نڬارا

 

 دلولوسكن اوليه

تنداتاڠن..…جنرال  ….. 

اويڤ نيتنييوم﴾ت﴿  

 ستياءوسها اڬوڠ مجليس كسالمتن نڬارا
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جابتن ستياءوسها اڬوڠ جماعه منتري،                                                                              0007/70400. رو.نو  

00700نڬارا، بڠكوق ڤنتدبيرنڤوست   

 

6008سيڤتيمبر   22    

 

   6-6000تاهون  سالتن دان ڤمباڠونن واليه سمڤادن ڤنتدبيرندرف داسر                ڤركارا   

  ستياءوسها اڬوڠ مجليس كسالتم نڬارا                   كڤد   

 0600/0044. رو.جابتن مجليس كسالمتن نڬارا، امت سوليت، ترسڬرا بيلڠن نوورت سورت رجوكن     س 

6008سيڤتيمبر  8برتاريخ   

سناراي سورت يڠ دهانتر 0. لمڤيرن    

    .2 سناراي نام مريك يڠ تله دمعلومكن كڤوتوسن جماعه منتري بركاءيتن ڤركارا اين

    

اونتوق مڠمبيل تيندقن،  6002-6000تاهون  سالتنونن واليه سمڤادن دان ڤمباڠ ڤنتدبيرنبرداسركن ڤڠموكأن درف داسر 

بوتيرن لنجوت سڤرتي يڠ تله دڽاتاكن ايت، -بوتير  

بوتيرن لنجوت اداله مڠيكوت  -جابتن يڠ بركاءيتن تله مڠموكاكن ڤنداڤت اونتوق دڤرتيمبڠكن اوليه جماعه منتري، بوتير

.سالينن سورت يڠ دلمڤيركن اين  

دان تله ممبوات كڤوتوسن بهاوا 6008سيڤتيمبر  60تله مشوارت ڤد جماعه منتري   

سڤرتي يڠ دكموكاكن اوليه جابتن  7112-7112تاهون  سالتن دان ڤمباڠونن واليه سمڤادن ڤنتدبيرن﴾ دلولوسكن درف داسر 1

 ڤنتدبيرن، اكتا 4-ڠ كنڬارا سوڤاي مڠمبيل معلوم مڠيكوت ڤركارا ي ڤراوندڠن مجليس كسالمتن نڬارا دان دبنتڠكن ديوان 

جابتن كراجأن سباڬاي ڬاريسن ڤندوان دالم ڤلقسانأن -سوڤاي دڬوناكن اوليه جابتن 7111تاهون  سالتن كراجأن واليه سمڤادن

دڠن ايت، دأرهكن جابتن يڠ بركاءيتن منريما ڤنداڤت دري جابتن بلنجاون اونتوق . دان برتروسن كسچارا برسيستماتي

.وكوكن تيندقندڤرتيمبڠكن دالم مالل  

﴾ دلولوسكن درف جدوال ڤڽالرسن يڠ مڽاتاكن ڤرهوبوڠن انتارا توڬسن، داسر، ستراتيڬي دان ڤلن اوتام يڠ بركاءيتن دڠن 6

يڠ دكموكاكن اوليه جابتن مجليس كسالمتن نڬارا  6002-6000تاهون  سالتن دان ڤمباڠونن واليه سمڤادن ڤنتدبيرنداسر 

نديديقن دان ڤجابت ستياءوسها كمنترين جابتن ڤردان منتري اونتوق دڤرتيمبڠكن دان دأرهكن دڠن منريما ڤنداڤت كمنترين ڤ

.ملقساناكن ستروسڽ  

﴾ دأرهكن جابتن مجليس كسالمتن نڬارا منريما ڤنداڤت جابتن اهلي جاوتنكواس ڤمباڠونن ايكونومي دان مشاركت نڬارا 7

.اونتوق دڤرتيمبڠكن  

بيل معلوم دان ملقساناكن مڠيكوت كڤوتوسن جماعه منتري دالم حال يڠ بركاءيتن جوسترو ايت، دڽاتاكن اونتوق مڠم

 دڠن ايت، ڤجابت ستياءوسها اڬوڠ جماعه منتري تله مڠموكاكن درف داسر دالم ڤركارا اين سوڤاي ديوان . ستروسڽ

كڤد ڤجابت ستياءوسها اڬوڠ بواه  000نڬارا مڠمبيل معلوم دان دمينتا مڠهانتر بوكو درف داسر ترسبوت سباڽق  ڤراوندڠن

 ستله ديوان . نڬارا سچارا لڠسوڠ ستروسڽ ڤراوندڠن ديوان نڬارا برتوڬس سباڬاي ڤجابت ستياءوسها اڬوڠ ديوان 

نڬارا تله مڠمبيل معلوم، دأرهكن جابتن مجليس كسالمتن نڬارا ممعلومكن جابتن يڠ بركاءيتن ملقساناكن مڠيكوت  ڤراوندڠن

، دأرهكن جابتن مجليس كسالمتن نڬارا ممبطلكن ڤريڠكت رهسيا رانچڠن اين سالنجوتڽ . ستروسڽكڤوتوسن جماعه منتري 

.ي سلڤس جماعه منتري ممبوات كڤوتوسنءموال  
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 دڠن حرمت

 

يراڤوڠ ووڠسيواويلت﴾ت﴿انچئ   

ن ستياءوسها اڬوڠ جماعه منتري، التيمب  

 برتوڬس سباڬاي ستياءوسها اڬوڠ جماعه منتري

ڤراوندڠن جابتن   

706سمبوڠ   06660 2000: تيليفون   

﴾6006008جماعه منتري   يا ساي﴿  06660 2006: فك س   
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سالتن دان ڤمباڠونن واليه سمڤادن  ڤنتدبيرنداسر   

7102-7102تاهون   

  

 

ڤنداهولوان 0 .  
 

كراجأن واليه  نتدبيرنڤدچيڤتاكن مڠيكوت اكتا  6002-6000تاهون  سالتن دان ڤمباڠونن واليه سمڤادن ڤنتدبيرنداسر 

يڠ مڠارهكن جابتن مجليس كسالمتن نڬارا مڠاداكن داسر ترسبوت سوڤاي  4-، ڤركارا ك6000تاهون  سالتن سمڤادن

سلڤس ايت جماعه منتري ممبنتڠكن د . مڠموكاكن كڤد مجليس كسالمتن نڬارا دان جماعه منتري بربينچڠ سرتا مڠسهكن

كورڠڽ مليڤوتي دري  -داسر ترسبوت مستي مڠاندوڠي ايسي ڤنتيڠ سكوراڠ. راتورنڤرليمن سوڤاي مڠمبيل معلوم مڠيكوت ڤ

سڬي ڤمباڠونن دان كسالمتن يڠ برداسركن ڤنداڤت ڤندودوق ستياڤ الڤيسن دمي داسر ترسبوت سسواي دڠن كهندق دان 

سرتا  سالتن د واليه سمڤادن دان سجاره تمڤتن ڤرقومنمنجالين سالرس دڠن جالنن كهيدوڤن رعيت، اڬام، بوديا، ايدينتيتي، 

.اسڤادو دڠن داسر اوتام نڬار   

 

جابتن مجليس كسالمتن نڬارا تله مڠڬوناكن ڤروسيس ڤرموافقتن دالم منريما ڤنداڤت دري ڤنچيڤتأن داسر ڤد كالي اين، 

ان واكيل اڬام، ڤيهق جابتن كراجأن، اهلي اكادميك تمڤتن دان بهاڬين ڤوست، ڤميمڤين د -انتاراڽ جابتن سڬنڤ ڤيهق يڠ ڤنتيڠ

ين درڤد ايت، داتا بربنتوق دوكومن ءسال. ڤندودوق تمڤتن، كومڤولن ميديا، وانيتا دان رماج سرتا ڤساله دري كيس كسالمتن

دان ڤمباڠونن  ڤنتدبيرنسام دڠن داتا دري ڤنتس سمينر يڠ بركاءيتن دان ڤنيالين دري داسر  -اكادميك جوڬ دڬوناكن برسام

.6004-6006تاهون  تنسال واليه سمڤادن  

 

اين ماسيه مڠيكوتي لندسن يڠ تله دتريما باءيق  سالتن دان ڤمباڠونن واليه سمڤادن ڤنتدبيرنداڤت دسيمڤولكن بهاوا، داسر 

ممهمي، "ڤڽلساين مسئله برترسكن ستراتيڬي انوڬره بڬيندا راج بوميبول،  ياءيتاوليه ستياڤ ڤيهق سچارا برتروسن 

داسراين منيتيقبرتكن ڤنچيڤتأن ڤرڤادوان دان ڤڽسواين ستياڤ جابتن . "فلسفه ايكونومي منچوكوڤي"ن دا "مندكتي، ممباڠون

ڤننتوان . هن موتو ڤڬاواي كراجأن يڠ برتوڬس د كاوسن ترسبوتاسر كڤد ڤلقسانأن يڠ بركسن، ڤنمبد ڤڠوبهنكراجأن دالم 

كسموا . سچارا برتروسن دان ڤرموافقتن دري ستياڤ ڤيهق سباڬاي اڬيندا نڬارا دڠن ممبري كڤنتيڠن كأمانن ديالوڬڤروسيس 

 ڤلباڬاينسرتا ممبري كڤنتيڠن كڤد مشاركت بر سالتن اين اكن مڠڬوناكن ديالوڬ سباڬاي جالن ڤڽلساين مسئله د واليه سمڤادن

.سالتن بوديا يڠ سديا اد د كاوسن سمڤادن  

   

سواسان  7 . 

يڠ برتروسن برداسركن مسئله يڠ بڬيتو روميت،  كڬانسن ن دانقڤوڽاءي ڤرڬولمم تهاي سالتن دهولو، سواسان واليه سمڤادن

ن، اڬام، بوديا ڤرقوم ياءيتبرالكو مسئله  ڤڽببدڠن ايت، فكتوراوتام سباڬاي . وت ڤلباڬاي سڬيأبرهالوسي دان برسڠكوت ڤ

ن برموافقة دالم مننتوكن جالنن كهيدوڤن مانكاال ڤندودوق ڤوال ايڠي. دان سجاره يڠ كاوسن ترسبوت ممڤوڽاءي ايدينتيتي ترتنتو

 واالو باڬايماناڤون، . د باوه ڤرسفهمن دان ڤنريمأن مريك اتس داسر ايدينتيتي يڠ سديا اد تهاي مريك دالم سواسان مشاركت

اس ينن درڤد كراجأن، رءيڠ برالكو سچارا برتروسن، اداله عقيبة درڤد سكومڤولن اورڠ يڠ ممڤوڽاءي ڤنداڤت برال كڬانسن

دندم، راس تيدق منداڤت كعاديلن دري تيندقن كراجأن، اللو منجاديكن سباڬاي سبب اونتوق برالون دڠن كراجأن سچارا 

وتن، كتيدقڤرچيأن انتارا كراجأن دڠن ڤندودوق دان انتارا ڤندودوق سسام اكككراسن يڠ ممباوا كڤد برالكوڽ سواسان كت

يبتكن سچارا لڠسوڠ دان تيدق لڠسوڠ كڤد كموسنهن جيوا عقرسبوت تله مڠدرڤد ايت، سواسان ت سالءين. ڤندودوق سنديري

يڠ سبنراوليه سستڠه  كبودايأن ڤلباڬايندرڤد ايت، كتيدقفهمن دان تيدق ممندڠ نيالي ك سالءين. دان هرتا بندا ڤندودوق تمڤتن

لن يدقعراڬو دان منريما كتيد -راڬوڤندودوق  مڠعقيبتكنيڠ  كڬانسنڤيهق، تله دجاديكن سباڬاي سبب دان حق دالم مالكوكن 

ايكونومي، موتو كهيدوڤن، مشاركت دان  ڤمباڠوننمانكاال ڤمباڠونن تمڤتن، تيدق كيرا د سڬي . دري سستڠه ڤڬاواي كراجأن

دان ڤڠوروسن دري ڤيهق كراجأن تيدق برساتو  ڤنتدبيرنبرتمبه الڬي . ڤنديديقن كتيك ايت تيدق سسواي دڠن ايدينتيتي تمڤتن

.دان تيدق امان سڤرتي ترسبوت كڬانسن سوڠڬوه، ممبواتكن برالكو سواسان -ودان بلوم برموافقة سچارا برسوڠڬوهڤاد  

    

ن يڠ قدان ڤرڬول كڬانسن بركچندروڠن كڤد بركورڠ تتاڤي ماسيه ممڤوڽاءي سالتن د واليه سمڤادن كڬانسن سكارڠ، سواسان

، اڬام، بوديا دان سجاره سباڬاي ڤرقومن ياءيتفكتور يڠ سام  -فكتورسواسان ترسبوت ماسيه ددوروڠكن اوليه . برتروسن

سهيڠڬ سكارڠ دأڠڬڤكن  6004يڠ برموال سجق  كڬانسن واالو باڬايماناڤون، سواسان. كڬانسن دان حق مالكوكن  ڤڽبب

برڤونچا درڤد يڠ  كڬانسن سباڬاي سواسان يڠ برهالوسن دان بڬيتو امت ممبري كسن كڤد كسالمتن كران مروڤاكن مسئله

﴾ شرط ڤريڠكت اينديۏيدو يڠ برالكو دري كومڤولن يڠ برڤنداڤت 0 ياءيتڤريڠكت  7شرط يڠ بڬيتو روميت دان برڠكاين كڤد 

يڠ برڤونچا  كڬانسنن أڤنچيڤتأن شرط اوليه سستڠه ڤڬاواي كراجأن، بهاي يڠ تيدق دساڠك دان ڤڠڬون. بربيذا درڤد كراجأن

الو ترداڤت وا. كراجأن ڤنتدبيرنهن دان ستروكتور ڤمرينت ياءيت﴾ شرط ڤريڠكت ستروكتور 6ن دندم دان كبنچي ڤراسأندرڤد 
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ڤندودوق ماسيه تيدق برڤواس هاتي، ماسيه راس تيدق داڤت كعاديلن، دڤيليه كاسيه  سبهاڬين هن تتاڤي ڤمبهاڬين كواس ڤمرينت

بربڠسا  تهاي ڤندودوق سبهاڬين ، كبودايأن ط ڤريڠكت ﴾ شر7تمڤتن يڠ سبنر، دان  ڤنتدبيرندان تيدق بركواس دالم اوروسن 

 تيندقنمريك برڤنداڤت بهاوا . تهاي دري مشاركت سبهاڬين ي مريك تراسيڠ، تيدق مروڤاكنءماليو د كاوسن تمڤتن مراسا

سالرس  ڠڬڤن ساله سرتا تيدقادان بر يسستڠه ڤڬاواي كراجأن ماسيه دالكوكن تنڤا برڤڠتاهوان دان ڤماهمن، ماسيه مراڬو

اوليه ايت، ڤركارا ترسبوت مروڤاكن شرط باڬي سبهاڬين ڤندودوق . ن دان جالنن كهيدوڤن ڤندودوق تمڤتنأدڠن كبوداي

تمڤتن منريما دان برستوجو دڠن كومڤولن يڠ مڠڬوناكن كڬانسن، سرتا مروڤاكن شرط ڤنتيڠ كومڤولن يڠ برڤنداڤت بربيذا 

توجوان دالم ڤرجواڠن منوجو ك كڬانسنالسن دان حق اونتوق مالكوكن دڠن كراجأن مڠڬوناكن شرط ترسبوت سباڬاي 

.مريك  
  

دان مشاركت دنيا دري سڬي ڤوليتيك،  تهاي سچارا چڤت دان برهالوسي دالم مشاركت ڤراوبهنين درڤد ايت، ءسال

ڤنجاڬأن  سواين دانتراوتماڽ ڤڠوبه سالتنايكونومي، مشاركت دان تيكنولوڬي تله ممبري كسن كڤد مشاركت واليه سمڤادن 

تمبه الڬي، مشاركت تمڤتن ترڤقسا ڤوال مڠهادڤي . وبهن ترسبوتاسام دڠن ڤر-هادڤن برسامايدينتيتي مريك سرتا ملڠكه ك

درڤد  سالءين. لن دالم مشاركتيدقعن كتيدأمسئله داده د كالڠن رماج، مسئله كميسكينن دان ڤراس ياءيتمسئله روميت يڠ ڤنتيڠ 

تعصوب دڠن كاوسن  ڤراسأناروس دري لواران سڤرتي اروس  ياءيتيڠ مندوروڠكن برالكوڽ مسئله ايت، فكتور تمبهن 

كن انتارا دنيا بارت دڠن دنيا اسالم دان اروس حق دري سڬي ڤوليتيك قتمڤتن، اروس برجهاد سچارا ككراسن، اروس ڤرڬول

.روميت الڬيكسموا اين ممبواتكن سواسان دان مسئله ترسبوت برتمبه . دان كورڬنڬارأن  

 

-7107تاهون  سالتن دان ڤمباڠونن واليه سمڤادن ڤنتدبيرنيڠ مروڤاكن عقيبة دري ڤلقسانأن مڠيكوت داسر  ڤراوبهن

هادڤن ماجو ك سالتنيڠ اللو تله دتريما اوليه ستياڤ ڤيهق ممبواتكن ڤڽلساين مسئله دان ڤمباڠونن واليه سمڤادن  7102

ڠوبهسوايكن چارا ڤڽلساين مسئله سوڤاي لبيه سسواي دڠن سواسان تمڤتن سڤرتي ڤيهق كراجأن تله م. سچارا برڤريڠكت

 -سام داڤت مڽالين لبيه باءيق، مڠوبهسوايكن ڤجابت-ڤڠوروسن سيستم ڤلقسانأن دري سڬي كسالمتن دان ڤمباڠونن سوڤاي سام

سوڤاي برجالن مڠيكوت توجوان  سوڤاي برساتو ڤادو، ترداڤت ڤڽاتوان ڤربلنجأن ڤلن ڤلقسانأن ڤروجيك ڤنتدبيرنڤجابت 

دڠن ايت، ترداڤت . كرجا ڤڽلساين مسئله دڠن بتول-ڤروجيك، دان منمبه موتو ڤڬاواي كراجأن سوڤاي داڤت منجالنكن كرجا

مانكاال ڤيهق . د دالم دان لوار نڬارا سالتن ن د واليه سمڤادنانمأترداڤت ڤنتس برديالوڬ ك ياءيتحاصيل كماجوان يڠ ڽات 

شاركت دان رعيت ممڤوڽاءي كبرانيان دان تمبه برڤرانن دالم مڽلسايكن مسئله دان ممباڠونكن كاوسن واليه ڤندودوق م

ڤيهق كراجأن دان ڤڬاواي كراجأن داڤت مڽسوايكن ديري، ممباڠونكن ڤڠتاهوان، ڤماهمن دان تمبه . سالتن سمڤادن

واالو . كأماننكيقينن اونتوق برموافقة دان ممبينا  برتوڠكوس لوموس دالم مڽلسايكن مسئله سهيڠڬ ستياڤ ڤيهق ممڤوڽاءي

چارا بكرجا سام د كالڠن  ڤڠوبهنتاهڤ ڤلقسانأن دان ڤمبينأن ڤرڤادوان سرتا ڤڠوبهن داسر ك ياءيتالڠن ڤنتيڠ باڬايماناڤون، ه

.جابتن كراجأن ڤد تاهڤ يڠ لبيه تيڠڬي  

  

﴾ ڤيهق كراجأن ممڤوڽاءي 0 ياءيتاال توجو يڠ لبيه باءيق د ڤريڠكت ستروسڽ، بركچندروڠن كڤد ڤڽلساين مسئله مڠيكوت ه

بوديا،  ڤلباڬاينهاال توجو دان ڤنيڠكتن دالم ڤڽلساين مسئله، ممڤوڽاءي فهمن تنتڠ جالنن كهيدوڤن دان سواسان مشاركت بر

دان ڤمباڠونن تمڤتن  ﴾ ڤرموافقتن دالم ڤڽلساين مسئله6. مڠمبيل معلوم تنتڠ مسئله دان كهندق ڤندودوق تمڤتن سچارا لڠسوڠ

﴾ مشاركت انتارابڠسا دان ڤرتوبوهن لوار 7. ت، وانيتا دان رماج دالم جومله يڠ برتمبهنكاوليه ڤيهق ڤندودوق، ڤڠهوني مشار

واليه  كأمانن ڬديالو﴾ ڤروسيس 4. سالتن مسئله د واليه سمڤادن مڽلسايكننڬارا ممڤوڽاءي فهمن دان ممبري سوكوڠن دالم 

﴾ ڤڽاتوان كومونيتي أسيان دأڠڬڤكن سباڬاي ڤلواڠ ڤنتيڠ 0-دان يڠ ك; د دالم دان لوار نڬارا داڤت برتروسن سالتن سمڤادن 

ممڤوڽاءي كلبيهن دري سڬي ڬيوڬرافي سرتا كلبيهن دري سڬي بهاس،  سالتن ڤندودوق تمڤتن كران كاوسن واليه سمڤادن

 اكن ممباوا كڤد ڤڽلساين مسئله دان ڤمباڠونن واليه سمڤادن بوديا، سومبر عالم سكيتر دان ڤرهوبوڠن دڠن نڬارا جيرن يڠ 

.سچارا برسام سالتن  

 

ڬاريسن ڤميكيرن داسر  3 . 

دالم تيمڤوه ماس ستروسڽ ممڤوڽاءي هاال توجو يڠ ڽات دان برتروسن  سالتن دان ڤمباڠونن واليه سمڤادن ڤنتدبيرنسوڤاي داسر 

سرتا جابتن يڠ منريما تڠڬوڠجواب ممڤو مڠڬوناكن  6004-6006تاهون  سالتن دان ڤمباڠونن واليه سمڤادن ڤنتدبيرندري داسر 

ممهمي، “ڬاريسن ڤلقسانأن دالم منچيڤتاكن ستراتيڬي دان ڤلن ڤلقسانأن تيندقن يڠ سسواي برداسركن ستراتيڬي انوڬره بڬيندا راج 

:ي برايكوتتررن داسر اداله سڤوكن ڬاريسن ڤميكي، مك دتنت“فلسفه ايكونومي منچوكوڤي“دان “ مندكتي، ممباڠون  

 

.ڤڬاڠن تڬوه دالم ڤرينسيڤ ڤڽلساين مسئله سچارا امان دڠن مڠوبهكن ڤرڬولكن سچارا ڬانس كڤد سچارا امان  3.1 

.سوڠڬوه-ن ڤروسيس ڤرموافقتن دري سڬنڤ ڤيهق سچارا برسوڠڬوهأڤڠڬون  3.2 

.مسئله دان ممباڠونكن كاوسن تمڤتن يكنمڽلسان بوديا دالم وروسن برداسركن مشاركت برڤلباڬايڤڠ ڤنتدبيرن  3.3 

 نڬارا دان كعاديلن سرتا منيتيقبرتكن دان مڠحرمتي  ڤراوندڠن ڤڬاڠن تڬوه دالم ڤرينسيڤ حق كمأنسيأن، ڤرينسيڤ 7.4

.اانتارابڠس ڤراوندڠن  
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ۏيسي    4. 

وڤن سموا دليندوڠي دان جالنن كهيد. كڬانسن ب ممڤوڽاءي كسالمتن، تنڤا شرط ڤڽب سالتن مشاركت واليه سمڤادن"

" .يڠ ككال كأماننبوديا دان برموافقة دالم ڤروسيس ڤنچيڤتأن  ڤلباڬايندباڠونكن د اتس داسر مشاركت بر  
  

توجوان   .5 

توجوان -دأن مسئله، ڬاريسن ڤميكيرن دان ۏيسي، مك دتنتوكن توجوانأسوڤاي ڤڽلساين مسئله برسسواين دان بتول دڠن ك

اداله سڤرتي برايكوتڤركارا  8داسر سباڽق  : 
  

، كڤرچايأن انتارا ساتو سام الين تنڤا شرط يڠ كأماننممڤوڽاءي كسالمتن،  سالتن ﴾ سوڤاي واليه سمڤادن 0

.دري ستياڤ ڤيهق كڬانسن مندوروڠ كڤد ڤڠڬوناان   

دالم  ﴾ سوڤاي ممباڠونكن ڤرموافقتن دري ستياڤ ڤيهق د كاوسن ترسبوت دڠن ممبري ڤلواڠ ڤندودوق برموافقة6

.سچارا برسام سالتن مسئله واليه سمڤادن  مڽلسايكنممباڠون دان   

بوديا  ڤلباڬايندان مشاركت تمڤتن مڠاكوي دان برڤندڠ نيالي كهيدوڤن برسام د باوه مشاركت بر تهاي ﴾ سوڤاي مشاركت7

.سالتن سام برتڠڬوڠجواب دالم ڤڽلساين مسئله واليه سمڤادن-دان سام   

بوديا دان اينتليكتوال تمڤتن  ڤلباڬاينسوڤاي ممباڠون كبوليهن انسان، مشاركت دان ايكونومي يڠ سالرس دڠن ك﴾ 4

سرتا ممڤوڽاءي كسقسمأن دان كعاديلن دالم مشاركت سچارا رات دمي منجادي كاوسن يڠ سسواي اونتوق منديامي، 

.ملنچوڠ دان مالبور  

 واليه سمڤادن  كأمانن ديالوڬسچارا برتروسن دري سڬي ڤروسيس سوڤاي منچيڤتاكن كيقينن دان ڤنجامينن ﴾ 0

يڠ دتنتوكن سباڬاي اڬيندا نڬارا دان مڽدياكن ڤرموافقتن دري ستياڤ ڤيهق يڠ بركاءيتن د باوه كادأن  سالتن

نقڤرسكيترن يڠ سسواي اونتوق منچاري جالن ڤڽلساين ڤرڬول  

كو كڤد مشاركت د دالم دان لوار نڬارا دمي مشاركت ترسبوت مڽوكوڠ سوڤاي منچيڤتا ڤماهمن تنتڠ سواسان سبنر يڠ برال﴾ 8

.سالتن دان برڤرانن ممبنتو دالم ڤڽلساين مسئله واليه سمڤادن  

 

 .6 داسر

توجوان ڤرتام سوڤاي واليه سمڤادن  سالتن ممڤوڽاءي كسالمتن، كأمانن دان كڤرچايأن انتارا ساتو سام الءين تنڤا شرط 

دڠندري ستياڤ ڤيهق  كڬانسن ن أنيڠ مندوروڠ كڤد ڤڠڬو  

 

مسئله  مڽلسايكندڠن مليندوڠي دان  كسالمتن ڽاوا دان هرتا بندا ڤنجاڬأن﴾ منچيڤتاكن كبوليهن، تاهڤ كممڤوان دان موتو0

ترماسوق جوڬ مڠاداكن كاوسن . ڠ تمڤتنياوندڠ دان كومڤولن سمس-ن حرام يڠ مڽالهي اوندڠأسمڤيڠن سڤرتي داده، ڤرنياڬ

ڠورڠكن كاوسن يڠ دڤڠاروهي اوليه كومڤولن ڤڠڬانس دڠن ڤرموافقتن ستياڤ جابتن دالم ممبينا كقواتن كومونيتي سالمت، م

ن يڠ لمه جاڬ ترچتوسڽ بهاي ترهادڤ ڤندودوق ساسر -دأن برجاڬأترداڤت جوڬ ڤرليندوڠن كسالمتن دان ك. دان كامڤوڠ

.دان كومونيتي يڠ بريسيك  

  

ريتأن باڬي ڤيهق ڤندودوق دڠن منيتيقبرتكن ڤڠومڤولن معلومت دان ڤمريقسأن ايسو ﴾ ممباڠونكن موتو كرجا ڤمب7 

دڠن منكنكن ڤمبريتأن دري سومبر ڤندودوق عوام، ڤمبريتأن مسئله يڠ ماسيه ممباوا كڤد شرط نيڬاتيف د كاوسن تمڤتن 

ن ڤندودوق ستياڤ الڤيسن دڠن چڤت دري سڬي ڤرليندوڠن، منمبهكن موتو ڤڽيبارن معلومت بريتا كڤد جابتن يڠ بركاءيتن دا

.دان تركيني  

 

دڠن منيتيقبرتكن ڤميليهن دان ڤمباڠونن  ﴾ منچيڤتاكن كڤرچايأن دان ڤرموافقتن انتارا ڤيهق كراجأن دان ڤندودوق3 

ت دان ڤڠحرمتن حق كمأنسيأن داڤ كأماننڤڬاواي كراجأن ستياڤ بهاڬين سوڤاي ممڤوڽاءي كسدرن، ڤنداڠن، ڬاي، تيڠكه الكو 

ين برسام انتارا ڤيهق كراجأن دان ڤندودوق دالم ممنتاو دان ادرڤد ايت، ترداڤت رڠك سالءين. سالتن برتوڬس د واليه سمڤادن

برتمبه الڬي دڠن منچيڤتاكن . اوندڠ-ممريقسا ڤلقسانأن يڠ دالكوكن اوليه ڤڬاواي كراجأن سوڤاي ڤاتوه د باوه ڬاريسن اوندڠ

ن سرتا كماهيرن بوديا كڤد ڤڬاواي كراجأن سچارا قكماهيرن كتيك بردڤن دڠن ڤرڬولڤڠتاهوان، ڤماهمن، ممباڠونكن 

.برتروسن  

   

دڠن مڽالرسكن ﴾ منچيڤتاكن كڤرچايأن دالم ڤروسيس كعاديلن كڤد ڤندودوق سوڤاي برالكو سچارا ڽات دالم ستياڤ بيدڠ 2

بنر مڠحكومكن ڤساله تنڤا دكچواليكن  -كاسيه، بنراوندڠ سچارا عاديل دان تيدق مميليه -ن اوندڠأڤروسيس كعاديلن، ڤڠڬون

اوندڠ يڠ سالرس دڠن -ستياڤ بنتوق، ممباڠونكن اوندڠ قعاديلنشرط يڠ ممباوا كڤد كتيد - دمي اونتوق مڠهاڤوس شرط

ڠ ڤيهق اوندڠ دالم كاوسن، مڽوكو-ڤندودوق تمڤتن، منچيڤتاكن ڤڠتاهوان دان ڤماهمن تنتڠ اوندڠ كبودايأن جالنن كهيدوڤن دان 

ڤندودوق سوڤاي داڤت مڠمبيل بهاڬين دالم ڤروسيس كعاديلن، ممباڠونكن سيستم اوروسن كعاديلن دالم كومونيتي دان 

راڬوكن سوڤاي داڤت  -كيس اتاو كجادين يڠ دراڬو -رين كبنرن بركاءيتن كيساڤروسيس كعاديلن ڤيليهن، ممڤرچڤتكن ڤنچ
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ترماسوق جوڬ ممبري ڤڬاواي كراجأن ممڤوڽاءي كسدرن دالم ملقساناكن . ابڠساتيتيق ڤڽلساين يڠ دأكوي اوليه مشاركت انتار

اوندڠ دان -اوندڠ، كعاديلن اوندڠ-اوندڠ، ڤراتورن، ڤلن ڤلقسانأن دان تراديسي ڤڠحرمتن كدولتن اوندڠ-مڠيكوت اوندڠ

.ڤرينسيف حق كمأنسيأن دڠن تڬس  

 

سچارا ڽات دمي ي برڤچه بله اتاو كتيدقسقسمأن ءتن مراسايبتكن ڤندودوق تمڤعق﴾ مڠهاڤوسكن شرط دان ڤونچا يڠ مڠ5

.دان سواسان بربهاڬيا دان برمرواه ڤراسأنممبينا   

    

دڠن ﴾ منچيڤتا كڤرچايأن دالم ڤروسيس ڬنتي روڬي اوليه ڤيهق كراجأن سوڤاي مڽلوروه كستياڤ كومڤولن دان الڤيسن 6

وڤاي برالكو سچارا بتول، سقسام، تيدق مميليه كاسيه، تيدق لمبت ممباڠونكن سيستم دان ممڤرباءيقي ڤروسيس ڬنتي روڬي س

رين منفعة دان ادان ممڤوڽاءي سيستم ڤمريقسأن، ڤمنتاون دان ڤنيالين سوڤاي منمبه موتو چارا ڤڠڬنتيروڬيان، ڤڽكتن ڤنچ

وانيتا دان كومڤولن  ايت، مڽوكوڠ كومڤولن سالءين. ڤمبهاڬين هابوان يڠ دداڤتي دري ڤڠڬنتيروڬيان اوليه ستياڤ ڤيهق

 .ڤندودوق سوڤاي برڤرانن دالم ڤروسيس ڤڠڬنتيروڬيان كڤد مڠسا دان اورڠ يڠ منريما عقيبة دريڽ

 

توجوان كدوا سوڤاي ممباڠونكن ڤرموافقتن دري ستياڤ ڤيهق د كاوسن ترسبوت دڠن ممبري ڤلواڠ ڤندودوق برموافقة دالم 

دڠنبرسام  التنس مسئله واليه سمڤادن  مڽلسايكنممباڠون دان   

    

﴾ مڽوكوڠ جابتن كراجأن بهاڬين ڤوست، بهاڬين كاوسن، اينستيتوسي ڤمرينتاهن بهاڬين تمڤتن، ڤندودوق 0  

مسئله لبيه باڽق  مڽلسايكنمشاركت، رعيت دان مريك يڠ بركڤنتيڠن ستياڤ كومڤولن داڤت برموافقة دالم ممباڠون دان 

ڤڠوروسن كراجأن يڠ برموتو دان ممبوك ڤلواڠ كڤد ستياڤ كومڤولن برموافقة  دبيرنڤنتدڠن منچيڤتاكن كاكيتاڠن  درڤد دهولو

درڤد ايت، مريك برموافقة دالم ڤروسيس ڤنچيڤتأن ستراتيڬي،  سالءين. دالم ستياڤ لڠكه ڤڽلساين مسئله دان ڤمباڠونن كاوسن

.سالتن يه سمڤادن دان ڤمباڠونن وال ڤنتدبيرنڤلن ڤلقسانأن دان ڤلن كرجا ڤروجيك د باوه داسر   

   

ن كاوسن سالمت ڤد ستياڤ ڤريڠكت سچارا ڽات سوڤاي ڤندودوق دان ڤيهق يڠ بركڤنتيڠن د دالم دان أ﴾ مڽوكوڠ ڤمبوك7

دڠن ممبريكن ستياڤ ين ءلوار كاوسن برڤلواڠ مڠموكاكن ڤندادڤت سچارا بيبس د اتس داسر كڤرچايأن انتارا ساتو سام ال

.دري سڬي داسر دان ڤلقسانأن يڠ سبنر ڤراوبهنت يڠ ممڤو ممبري كومڤولن برموافقة ڤد ڤريڠك  

   

كانق دان رماج د ستياڤ  -﴾ مڠڬالق، مڽوكوڠ دان منمبه ڤرانن ڤرموافقتن دالم ممبوات كڤوتوسن اوليه ڤيهق وانيتا، كانق3

ڤنداڠن سچارا برتروسن مسئله دان ممباڠونكن كاوسن تمڤتن د ستياڤ  مڽلسايكنالڤيسن سوڤاي ممڤوڽاءي كقواتن دالم 

مأن دالم أن كبوليهن مڠيكوت جالن يڠ امان دان برمنفعة، ممڤرڬرقكن ڤلقسانأن دمي منچيڤتاكن كأدڠن ممباڠونكن ڤڠڬون

 ن نڬاراأاوندڠ ڤرلمباڬ-رومهتڠڬ، كومونيتي دان مشاركت اتس داسر حق كبيبسن انتارا لالكي دان وانيتا مڠيكوت اوندڠ

.دأن دان تمڤتنأسواين كدڠن ممندڠ كڤد كس تهاي  

  

توجوان كتيڬ سوڤاي مشاركت تهاي دان مشاركت تمڤتن مڠاكوي دان برڤندڠ نيالي كهيدوڤن برسام د باوه مشاركت 

دڠن سالتنسام برتڠڬوڠجواب دالم ڤڽلساين مسئله واليه سمڤادن -بوديا دان سام ڤلباڬاينبر  

  

ورمتن، حبوديا دڠن ڤنوه ك ڤلباڬاينرسام د اتس داسر مشاركت برعترافن جالنن كهيدوڤن با﴾ مڠڬالقكن نيالي دان ڤڠ0

. دڠن ممبري ڤڠحرمتن كڤد ستياڤ اڬام دان قوم سرتا ممبري كڤنتيڠن بهاس، بوديا دان ڤنديديقن تمڤتن مرواه دان كسقسمأن

.باءيق ستياڤ اڬامكن نيالي مورني دان تيڠكه الكو يڠ باءيق كڤد رماج برداسركن اجرن يڠ قدرڤد ايت، مموڤو سالءين  

   

سوڤاي ممڤوڽاءي كسدرن، ڤماهمن يڠ ﴾ مڠڬالقكن ڤروسيس ڤنوكرن ڤڠتاهوان كڤد ڤڬاواي كراجأن ستياڤ ڤيهق 7 

ترماسوق جوڬ . دان جالنن كهيدوڤن ڤندودوق تمڤتن كبودايأن مندالم، ڤنريمأن دان ڤندڠ ڽات تنتڠ نيالي ايدينتيتي دري سڬي 

سيڤ نيالي مورني دالم ڤلقسانأن كرجا سرتا برالكو ڤميليهن ڤڬاواي كراجأن يڠ برعلمو سوڤاي مريك ممڬڠ تڬوه ڤرين

درڤد ايت، مريك دڤوڤوق دڠن سماڠت سوكاريالون  سالءين. ڤڠتاهوان، بركممڤوان الڬي ممهمي ايسو اڬام، بهاس دان بوديا

.دالم منچيڤتاكن ڤماهمن سچارا برتروسن كرجا د كاوسن ترسبوت دان مڠاداكن التيهن كورسوس -يڠ سديا ملقساناكن كرجا  

    

ماسيڠ تنڤا  -﴾ مڠڬالقكن ڤندودوق تمڤتن ممڤو منجالني كهيدوڤن دان برعمال عبادت مڠيكوت كڤرچايأن اڬام ماسيڠ3 

اوندڠ دان ڤراتورن يڠ بركاءيتن دمي سالرس دڠن كبيبسن دالم -دڠن مڽسوايكن ڤنداڠن يڠ تيدق بتول، مڠوبلكن اوندڠهالڠن 

درڤد ايت، ستياڤ  سالءين. كبودايأن منجالني كهيدوڤن مڠيكوت كڤرچايأن اڬام دان مڠهاڤوسكن تيندقن برت سبله دري سڬي 

ماسيڠ دمي ڤندودوق مراساي بهاوا مريك -ماسيڠ كبودايأن ڤيهق مستي ممڤالجري، ممهمي دان مڠاكوي جالنن كهيدوڤن دان 

.تهاي درڤد ڤندودوق مشاركت سبهاڬين اداله   
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سوڤاي داڤت  تهاي ﴾ منچيڤتاكن ڤماهمن دان كڤرچايأن انتارا سسام ڤندودوق د دالم كاوسن دان مشاركت2  

دڠن ممبوك ڤنتس ڤرهوبوڠن دمي منچيڤتا ڤرسفهمن تنتڠ  مسئله برسام مڽلسايكنتيڠڬل برسام دڠن امان سرتا برموافقة 

، داڤت منوكر ڤڠتاهوان بركاءيتن چارا تيڠڬل برسام سچارا امان درڤد ايت سالءين. سواسان سبنر يڠ برالكو د دالم كاوسن

.ينن اڬامءكانق دان رماج يڠ برال -تراوتماڽ انتارا كانق ڤلباڬايناتس ڤربيذأن يڠ بر  

   

توجوان كأمڤت سوڤاي ممباڠون كبوليهن انسان، مشاركت دان ايكونومي يڠ سالرس دڠن كڤلباڬاين بوديا دان اينتليكتوال 

رتا ممڤوڽاءي كسقسمأن دان كعاديلن دالم مشاركت سچارا رات دمي منجادي كاوسن يڠ سسواي اونتوق منديامي، تمڤتن س

دڠن ملنچوڠ دان مالبور  

  

دڠن ممڤرچڤتكن ڤڠوروسن دان ڤمباڠونن كواليتي ڤنديديقن د ستياڤ ڤريڠكت  دودوق مشاركتن﴾ ممباڠونكن كبوليهن ڤ0

درڤد ايت، ممبوك ڤلواڠ كڤد ڤميمڤين اڬام،  سالءين. تمڤتن يڠ سبنر كبودايأن ڤن دان دمي سالرس دڠن كهندق، جالنن كهيدو

ڤاكر بيدڠ دان ستياڤ كومڤولن د دالم كاوسن برموافقة دالم مڠموكاكن ڤڠوروسن ڤنديديقن، مڠڬالقكن ڤمباڠونن علمو 

دري دالم دان لوار نڬارا يڠ سالرس دڠن ڤڠتاهوان، كماهيرن بكرجا دان ممڤرلواسكن ڤلواڠ ڤنديديقن تراوتماڽ بياسيسوا 

ن يڠ كوكوه كڤد ڤارا ڬرادوان يڠ تمت ڤڠاجين قبرتمبه الڬي، منجامينكن كدودو. جالنن كهيدوڤن دان كهندق ڤندودوق تمڤتن

دري لوار نڬارا ترماسوق ممباڠونكن كبوليهن بوروه سوڤاي سالرس دڠن كادأن ايكونومي د دالم كاوسن دمي منجادي ڤلواڠ 

.رهوبوڠن دڠن ڤمباڠونن نڬارا جيرن دالم كومونيتي أسيانڤ   

  

﴾ ممڤرچڤتكن ڤلقسانأن ڤمباڠونن كواليتي هيدوڤ دان كهيدوڤن ڤندودوق تراوتماڽ مريك يڠ تيدق برڤلواڠ د 7 

يس دڠن مندكتي ڤندودوق تمڤتن سچارا مڽلوروه، سقسام، منيتيقبرتكن ڤروس دري سڬنڤ سڬي سالتن كاوسن واليه سمڤادن 

. سوسيال يڠ ترتنتو ڤد ستياڤ كاوسن-دأن ڬيوأڤرموافقتن دري ڤندودوق يڠ سالرس دڠن مسئله، كهندق ڤندودوق دان ك

.ينءدرڤد مڽوكوڠ سوكن، ڤنچيڤتأن ڤرهوبوڠن دان فهمن يڠ باءيق انتارا ساتو سام ال سالءين  

   

استروكتور، ڤرداڬڠن سمڤادن دان ڤمباڠونن دڠن ممباڠونكن اينفر﴾ منچيڤتاكن ڤلواڠ دالم ممباڠونكن ايكونومي 3 

درڤد ايت، مڽوكوڠ داسر ايكونومي اوتام يڠ  سالءين. مبر مأنسي دمي مڽمبوت ڤمباڠونن ايكونومي د دالم كاوسنوس

ستروسڽ مڽوكوڠ . يكانن دان سباڬايڽ دمي منچوكوڤي دري سڬي ڤرداڬڠنابرحاصيل دري كومونيتي سڤرتي ڬته، ڤر

ستروسڽ ممباڠونكن ڤروجيك ايكونومي . نجادي ڤونچا كڤد ڤنچيڤتأن كرجا دان ڤنداڤتن ڤندودوقڤراوسهأن حالل يڠ م

برتمبه الڬي، . مسئله ڤڠڠڬورن مڽلسايكنمنچوكوڤي د ڤريڠكت كومونيتي، ڤڽيبارن ڤراوسهأن، ڤرخدمتن دان ڤلنچوڠن سرتا 

ن سواستا دمي برسديا منريما أن ڤرانن ڤرنياڬيستيميوأن دمي منجادي دوروڠن دالم ڤالبورن دان مڠڬالقكءممبري حق كا

.ڤركمبڠن كومونيتي أسيان  

    

مبر عالم د دالم كاوسن دمي ڤاليڠ برمنفعة ترهادڤ ڤمباڠونن وڤڠوروسن س ڤنتدبيرنممباڠون دان مڠڬالقكن  ﴾2 

ودوق مشاركت دان دڠن مڽوكوڠ دان منمبهكن ڤرانن ڤيهق رعيت، ڤند كواليتي كهيدوڤن دان ڤڽلساين مسئله كميسكينن

يكانن ڤيڠڬير ڤنتاي، اڤوليه سومبر عالم تراوتماڽ د كاوسن ڤر ڤرتوبوهن تمڤتن دالم مليندوڠي، منجاڬ، ممبهاڬي دان ممبأيق

هوتن بنچه، كاوسن لمبه دان كاوسن هوتن ترماسوق مليندوڠي درڤد كومڤولن يڠ داتڠ مڠڬوناكن سومبرعالم سكيتر سچارا 

.تيدق عاديل  

 

دڠن ملقساناكن ڤد ين يڠ ڤنتيڠ ء، بهاس ماليو، ديليك ماليو تمڤتن، بهاس عرب دان بهاس اسيڠ التهاي قكن ڤمبالجرن بهاس﴾ مڠڬال5

 سالءين. رين علمو ڤڠتاهوان، الت ڤرهوبوڠن دان ڤلواڠ دالم ڤمباڠونن ستياڤ سڬياستياڤ ڤريڠكت ڤنديديقن سوڤاي ممڤوڽاءي الت ڤنچ

تيڠ دالم ممبوات ڤرسديان منريما ڤرهوبوڠن دان منجالينكن هوبوڠن دڠن دنيا ماليو دالم ڬاريسن كومونيتي درڤد ايت، منجادي كبوليهن ڤن

.أسيان دان دڠن دنيا عرب . 
 

توجوان كليم سوڤاي منچيڤتاكن كيقينن دان ڤنجامينن سچارا برتروسن دري سڬي ڤروسيس ديالوڬ كأمانن   

دأن أيندا نڬارا دان مڽدياكن ڤرموافقتن دري ستياڤ ڤيهق يڠ بركاءيتن د باوه كيڠ دتنتوكن سباڬاي اڬ سالتن واليه سمڤادن 

دڠنڤرسكيترن يڠ سسواي اونتوق منچاري جالن ڤڽلساين ڤرڬولكن   

    

يڠ بركاءيتن  سالتن ﴾ مڠڬالقكن ڤروسيس ديالوڬ انتارا كومڤولن يڠ منريما كسن درڤد مسئله واليه سمڤادن0  

د واليه  ڤلباڬاينبنتوق ڤمبهاڬين كواس يڠ سسواي يڠ ترلتق داتس داسر مشاركت بر دڠن ڤرينسيڤ، توجوان دان

ندسن انتارابڠسا يڠ تيدق منجادي شرط كڤد ڤمبهاڬين مڠيكوت ال تهاي ن نڬاراأد باوه حسرت ڤرلمباڬ سالتن سمڤادن 

نجامينن كسالمتن بركاءيتن كبيبسن دأن يڠ داڤت ميقينكن دان منجادي ڤأكن ڤنتس دان منچيڤتا سواسان كادڠن ممبوك كاوسن

مڠموكاكن ڤنداڤت دان ديالوڬ ستياڤ كومڤولن سچارا كسلوروهن يڠ منونجوقكن كبيمبڠن ستياڤ قوم دان اڬام دالم 

.مشاركت  
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دڠن كوموڤولن اورڠ يڠ برڤنداڤت دان  سالتن واليه سمڤادن  كأمانن ديالوڬ﴾ مڠڬالقكن برتروسنڽ ڤروسيس 6  

نن دڠن ڤيهق كراجأن سوڤاي برالكو ڤرڤادوان دان ممبينا ڤنجامينن كسالمتن دالم مڠمبيل بهاڬين مڠموكاكن يءڤميكيرن يڠ برال

كرجا  -دڠن ملقساناكن كرجا سالتن واليه سمڤادن كأماننڤنداڤت دري ڤيهق يڠ منريما كسن ستياڤ كومڤولن دالم ڤروسيس 

.سچارا بركسن سالتنواليه سمڤادن  كأمانن ديالوڬمڠيكوت ڤلن ڤڠڬرقن ڤروسيس   

   

جابتن  -ترتنتوڽ ڤد جابتن سالتن واليه سمڤادن كأمانن ديالوڬن دان ڤماهمن ستياڤ بهاڬين دالم ڤروسيس أ﴾ منچيڤتاكن ڤرسدي7

لڠكه  -كراجأن، ڤيهق ميديا دان ڤندودوق عوام د دالم دان لوار كاوسن سوڤاي ممڤوڽاءي ڤڠتاهوان سرتا ڤماهمن ترهادڤ لڠكه

درڤد ايت، مريك ترسبوت مڠمبيل بهاڬين دالم  سالءين. سالتن واليه سمڤادن كأمانن ديالوڬسواسان يڠ سبنر ڤروسيس  ڤمباڠونن

.سچارا برتروسن سالتن واليه سمڤادن كأمانن ديالوڬڤڽوكوڠن ڤروسيس   

    

توجوان كأنم سوڤاي منچيڤتا ڤماهمن تنتڠ سواسان سبنر يڠ برالكو كڤد مشاركت د دالم دان لوار نڬارا دمي مشاركت  

دڠن سالتن ترسبوت مڽوكوڠ دان برڤرانن ممبنتو دالم ڤڽلساين مسئله واليه سمڤادن  

    

ماللوءي  جابتن كراجأن دان بهاڬين سواستا -ممباڠونكن كاكيتاڠن، بنتوق ڤرهوبوڠن دان ڤرموافقتن انتارا جابتن﴾ 0  

ڬامأن ترماسوق ڤنتس عوام دالم أاينستيتوسي ڤڠاجين تيڠڬي، اينستيتوسي ك ين،ءال ين مشاركت اوناميديا كراجأن دان سواستا، رڠك

مرڠكومي ڤمبرين معلومت كڤد مشاركت دالم دان لوار  سالتن مڽيباركن ڤڠوروسن يڠ بركاءيتن دڠن ڤڽلساين مسئله واليه سمڤادن

.كاوسن سوڤاي ممهمي دان برموافقة سچارا ڤوسيتيف دالم مڽلساياكن مسئله يڠ برالكو  

   

﴾ منچيڤتاكن ڤرسفهمن يڠ باءيق، ڤرموافقتن دڠن نڬارا جيرن، ڤرتوبوهن انتارابڠسا دان اورڬانيساسي ڤمباڠونن 7 

ماللوءي ڤڽيبارن حاصيل ڤلقسانأن مڠيكوت داسر  سالتنين بركاءيتن معلومت تنتڠ سواسان د واليه سمڤادن ءسواستا يڠ ال

دوكن ڤرهوبوڠن دالم ادان كستارفن رعيت ستياڤ قوم دمي اونتوق مڽاتوڤكراجأن، معلومت تنتڠ حق، كبيبسن، كسقسمأن 

.سالتن مڽوكوڠ دان ممبنتو ڤڽلساين مسئله د واليه سمڤادن  

 

ڤڠوروسن ڤنتدبيرن  2   . 

داسر كڤد ڤلقسانأن دمي برحاصيل مڠيكوت توجوان داسر سچارا برموتو، برحاصيل دان  ڤڠوبهنداسر دان  ڤنتدبيرنسوڤاي 

:ڤڠوروسن د تڠڬ ڤرتام اداله سڤرتي برايكوت ڤنتدبيرنات، مك دبري كڤنتيڠن كڤد منجادي ڽ  

 

وكوڠ داسر يڠ تاهڤ ڤلقسانأن دڠن منچيڤتا ستراتيڬي دان ڤلن ڤلقسانأن اونتوق مڽداسر ك ڤڠوبهنمڠاداكن  2.0  

بكرجاسام د ڤريڠكت داسر، ڤريڠكت يڠ برسڤادو دان ڤڽاتوان  ڤلقسانأندڠن منچيڤتاكن چارا  ره يڠ سامسالرس دان مڽوكوڠ كأ

كسموا ترسبوت ممڤوڽاءي كواس، توڬس دان تڠڬوڠجواب يڠ ڽات، . تاهڤ ڤلقسانأن دان ڤريڠكت ڤلقسانأنداسر ك ڤڠوبهن

ڤڠوروسن، ڤڽاتوان بكرجاسام ڤلن ڤروجيك دان ڤربلنجأن سرتا مڽوكوڠ ڤلقسانأن مڠيكوت داسر يڠ سڤادو دان  ڤنتدبيرنبرسيستم 

درڤد ايت، ممڤوڽاءي ڤمباڠونن سيستم ڤمنتاون دان ڤنيالين داسر،  سالءين. د باوه ڤروسيس ڤرموافقتن ڤندودوق بركواليتي

.ستراتيڬي، ڤلن ڤلقسانأن ستياڤ ڤريڠكت يڠ كوڠكريت دان برتروسن دان ممڤوڽاءي ڤننتوان ڤتونجوق كجايأن يڠ ڽات  

    

كيتاڠن كراجأن يڠ بركاءيتن سچارا لڠسوڠ دڠن ڤڽلساين ممڤوڽاءي ڤلقسانأن سوڤاي جابتن كراجأن دان كا 2.7 

 ممڤوڽاءي ڤماهمن يڠ سام تنتڠ ڬاريسن ڤميكيرن دان هاال توجو داسر تنتڠ ڤڽلساين مسئله، سالتن مسئله واليه سمڤادن
مسئله دان  مڽلسايكندالم ڤلقسانأن توڬس سڤنوه كبوليهن دمي  سام دان منيتيقبرتكنممڤوڽاءي كسدرن دالم ڤڽاتوان بكرجا

.مڽوكوڠ انتارا ساتو سام الين سچارا برڤادو  

   

ين سوكوڠن ڤلقسانأن مڠيكوت داسر يڠ مليڤوتي كاوسن دان جابتن يڠ بركاءيتن امنچيڤتا دان ممباڠونكن رڠك 2.3 

اركت دنيا ين سوسيال د دالم دان لوار كاوسن سرتا مشادڠن ممبري ڤلواڠ ڤيهق كراجأن، ڤندودوق تمڤتن، ڤيهق سواستا، رڠك

. ڤلقسانأناين لنجوتن دري داسر كتراوتماڽ نڬارا جيرن، كومونيتي أسيان دان دنيا اسالم سوڤاي مڠمبيل بهاڬين سالكو رڠك

. درڤد ايت، ترداڤت سالورن ڤڠادوان، ڤمريقسأن، ڤڽوسولن دان ڤنيالين ڤلقسانأن يڠ دجالنكن اوليه ڤيهق كراجأن سالءين

نجأن اونتوق ممودهكن ستياڤ جابتن دالم ڤلقسانأن ڤڽلساين مسئله برسام ڤيهق كراجأن اوليه ستروسڽ ترداڤت ڤڽوكوڠن ڤربل

جابتن  -ن تيكنولوڬي معلومت يڠ سسواي دالم ڤڽوكوڠن ڤلقسانأن توڬس اوليه جابتنأستياڤ ڤيهق برسام دڠن مڽوكوڠ ڤڠڬون

.ترماسوق ڤرهوبوڠن دڠن ڤندودوق تمڤتن  

  

كجايأن فكتور     8. 
 

سباڬاي  سالتن واليه سمڤادن كأمانن ديالوڬترماسوق ڤروسيس  سالتن بري كڤنتيڠن دالم ڤڽلساين مسئله واليه سمڤادنمم 6.0

، ڤلن ڤروجيك دان ڤربلنجأن يڠ ڽات ڤنتدبيرناڬيندا نڬارا دڠن مڠاداكن ڤڽوكوڠن ڤلقسانأن دري كراجأن تيدق كيرا دري سڬي 
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ممڤوڽاءي ڤرسڤادوان دري سڬي ڤميكيرن، هاال توجو، ڬاريس ڤندوان دان دان برتروسن دمي ستياڤ ڤيهق يڠ بركاءيتن 

.مسئله مڠيكوت داسر يڠ دتتڤكن مڽلسايكنسام مڠومڤول تناڬ دالم  -ڤڠوروسن برسام ڤنتدبيرن   

 

مڠاكو دان مڠمبيل بهاڬين  سالتن ڤ ڤيهق يڠ ممڤوڽاءي كڤنتيڠن سچارا لڠسوڠ دڠن مسئله واليه سمڤادناستي 2.7  

د  راين تيدق كيادالم بنتوق سكوتو رڠكڤڽلساين مسئله مڠيكوت داسر دمي منجادي جامينن دالم ڤڽلساين مسئله يڠ برموتو  دالم

.ڤريڠكت داسر، ستراتيڬي دان ڤريڠكت ڤلقسانأن سچارا ملواس سرتا سالرس دڠن مسئله دان كهندق كومڤولن ساسرن  

   

 سالتن قن علميه دالم ڤلقسانأن ڤڽلساين مسئله دان ممباڠونكن واليه سمڤادنممڤوڽاءي ڤڠوبهسواين دڠن مڠڬوناكن ڤڽليدي 6.7

داسر كڤد ڤلقسانأن تيدق كيرا د  ڤڠوبهنمڠيكوت داسر دمي منجادي تناڬ ڤڽوكوڠ ڤنچيڤتأن، ڤلقسانأن، ڤنيالين داسر دان 

.ڤريڠكت ستراتيڬي دان ڤريڠكت ڤلقسانأن يڠ كوڠكريت  

………………………………… 

 

6002-6000تن تاهون ن دان ڤمباڠونن واليه سمڤادن سالدبيرانتداسر ڤ   نام بوكو         

 

بواه 0,000سباڽق  6008اوكتوبر دچيتق كالي ڤرتام                           

 

( تو.چو.سو)ين بوديا  ءتن دان قوم برالجابتن ستراتيڬي كسالمتن واليه سمڤادن سال    دچيڤتاكن اوليه   

فونتيلي   0-2142-0151-3  فك س 0-2143-9351 

 

شن سنديرين برحد ءيشريكت نابنا كريا      د دچيتقكن    

087-935639 تيليفون  00700، مقيم خلوڠ چاو خون سيڠ، داءيره واڠ توڠ لڠ، بڠكوق 27لوروڠ الد ڤراو   

 E-mail : NabNaCRction@gmail.com 
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اراجابتن ستياءوسها اڬوڠ ديوان نڬ 0000/8706﴾ .چو.نو.﴿سو. وو.سو                                       

 برتوڬس سباڬاي جابتن ستياءوسها اڬوڠ ديوان ڤراوندڠن نڬارا،

          ديوان ڤراوندڠن نڬارا،

00700توڠ ناي، بڠكوك  -جالن او  
 

6008نوۏيمبر   14 

 

 

6002-6000باڠونن واليه سمڤادن سالتن تاهون ڤركارا     مڠمبيل معلوم درف داسر ڤنتدبيرن دان ڤم    

 كڤد       ستياءوسها اڬوڠ جماعه منتري 

  6008سيڤتيمبر  60برتاريخ  0007/74246. رو.سورت رجوعن      سورت جابتن ڤردان منتري نو  

  

سمڤادن سالتن برداسركن سورت رجوعن د اتس، جماعه منتري تله مڠموكاكن درف داسر ڤنتدبيرن دان ڤمباڠونن واليه 

، اكتا ڤنتدبيرن كراجأن واليه 4-كڤد ديوان ڤراوندڠن نڬارا اونتوق مڠمبيل معلوم مڠيكوت ڤركارا يڠك  6002-6000تاهون 

.6000سمڤادن سالتن تاهون   

، اهلي مشوارت تله مڠمبيل معلوم 6008نوۏيمبر  00ڤد جمعة  00/6008-دالم مشوارت ديوان  ڤراوندڠن نڬارا كالي ك

.رسبوتدرف ت  

.دڠن ايت دڽاتاكن سوڤاي دأمبيل معلوم  

 

 دڠن حرمت

 

     

 

 ﴿انچئ سورت واڠتوالڤ﴾

  ڤنصيحة سيستم  ڤراوندڠن، برتوڬس سباڬاي ڤڠڬنتي

 ستياءوسها اڬوڠ ديوان نڬارا

 برتوڬس سباڬاي ستياءوسها اڬوڠ ديوان  ڤراوندڠن نڬارا

  چاوڠن مشوارت

تيليفون  2440-8 6670 0   

   2446فك س  6670 0 

 

 سالينن دصحكن بنر

 

 ﴿چئ نتتيرا چتچجيركولروت﴾

 ڤڬاواي  ڤراوندڠن ماهير

 بهاڬين ڤراوندڠن
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جابتن ستياءوسها اڬوڠ جماعه منتري،                                                                           0007/46864. رو. نو  

00700ڤوست ڤنتدبيرن نڬارا، بڠكوق     

    

6008نوۏيمبر    15       

 

6002-6000ڤركارا    درف داسر ڤنتدبيرن دان ڤمباڠونن واليه سمڤادن سالتن تاهون    

 كڤد       ستياءوسها اڬوڠ مجليس كسالمتن نڬارا 

6008سيڤتيمبر  66برتاريخ  0007/70400. رو.سورت رجوعن سورت جابتن ستياءوسها اڬوڠ جماعه منتري نو   

ينن سورت جابتن ستياءوسها اڬوڠ ديوان نڬارا، برتوڬس سباڬاي جابتن ستياءوسها اڬوڠ ديوان  لمڤيرن   سال 

6008نوۏيمبر  04برتاريخ  0000/8706﴾ .چو.نو.﴿سو. وو.ڤراوندڠن نڬارا، سو  

 6002-6000برداسركن ڤڽاتأن بهاوا تله دكموكاكن درف داسر ڤنتدبيرن دان ڤمباڠونن واليه سمڤادن سالتن تاهون 

وڤاي ديوان ڤراوندڠن نڬارا مڠمبيل معلوم مڠيكوت كڤوتوسن جماعه منتري ايت،س  

جابتن ستياءوسها اڬوڠ ديوان نڬارا برتوڬس سباڬاي جابتن ستياءوسها اڬوڠ ديوان ڤراوندڠن نڬارا تله ممبريتاهو 

اهلي مشوارت تله مڠمبيل  ،6008نوۏيمبر  00ڤد جمعة  00/6008-بهاوا دالم مشوارت ديوان  ڤراوندڠن نڬارا كالي يڠ ك

.معلومت لنجوت اداله مڠيكوت ڤركارا يڠ دلمڤيركن. معلوم درف ترسبوت  

.دڠن ايت دڽاتاكن سوڤاي دأمبيل معلوم  

  

        دڠن حرمت

 

 

 ﴿ساويتري چمننكيت﴾

 ڤڠاره بهاڬين ڤراوندڠن، برتوڬس سباڬاي ڤڠڬنتي

 ستياءوسها اڬوڠ جماعه منتري

 بهاڬين ڤراوندڠن

﴿نتتيرا﴾ 700سمبوڠ   تيليفون   9000 2289 0   

   0 2280 905   6فك س  

﴾08نوۏ  04/امبيل معلوم/الءين-الءين./چو.سو.﴿ڤركارا مڠموكاكن خاو  

 

 


