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TEMA PERSIDANGAN PERWAKILAN KEBANGSAAN KE-45 TAHUN 2016 

PARTI GERAKAN RAKYAT MALAYSIA 

 

“BERSATU DEMI KEMAJUAN DAN KEMAKMURAN” 

 

Tema Persidangan Perwakilan Kebangsaan (NDC) Parti Gerakan Rakyat Malaysia 

(PGRM) pada tahun ini adalah PGRM merayu serta menggesa rakan-rakan bersatu 

demi mencapai kemakmuran dan kemajuan. Gerakan adalah sebuah parti 

berasaskan penyelesaian. Kita percaya bahawa tindakan lebih berkesan 

berbanding kata-kata. Kita tidak membuang masa untuk menyemarakkan api 

politik tetapi sebaliknya menumpukan usaha untuk bergerak maju dan makmur 

untuk semua rakyat Malaysia. 

 

Ini juga merupakan seruan kepada rakyat Malaysia untuk bersatu meskipun 

terganggu dengan getaran dan suara-suara sumbang politik. Hanya melalui 

perpaduan kita mampu mencapai kemajuan. Sebuah rumah yang berpecah belah 

tidak boleh berdiri teguh. Adalah menjadi tanggungjawab rakyat Malaysia untuk 

memastikan negara terus berkembang dan makmur kerana ini akan memastikan 

pendapatan dan ketidaksamaan sosial berkurangan.  Ini adalah selaras dengan 

tujuan dan matlamat parti iaitu antara lain untuk memastikan pertumbuhan yang 

adil dan saksama demi faedah seluruh rakyat Malaysia. 

 

Kita mesti terus bekerjasama dengan kerajaan bagi memastikan dasar dan inisiatif 

berteraskan insan memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat. Kita mesti 

secara konstruktif melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk meneruskan 

objektif-objektif Gerakan namun kita juga harus melaksanakannya tanpa menjejas 

nilai-nilai politik kita. 

 

Gerakan akan terus memainkan peranannya dalam membina sebuah bangsa 

Malaysia bahkan kita menyeru kepada semua rakyat Malaysia agar bersatu demi 

kemajuan dan kemakmuran dan seharusnya ingat bahawa sebagai rakyat, kita 

boleh mencapai lebih banyak jika kita bersatu padu. 
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RESOLUSI PERSIDANGAN PERWAKILAN KEBANGSAAN KE-45 TAHUN 2016 

PARTI GERAKAN RAKYAT MALAYSIA 

 

KAMI, PERWAKILAN, Persidangan Perwakilan Kebangsaan ke-45 (NDC) 2016 Parti 

Gerakan Rakyat Malaysia (PGRM): 

 

A. Memperingati ulang tahun Kemerdekaan ke-59 dan ulang tahun ke-53 

penubuhan Malaysia yang telah dicapai bersama oleh Bapa Pengasas 

daripada semua kumpulan etnik dengan semangat patriotik, kekitaan, 

kerjasama, saling menghormati, kesefahaman selaras dengan Perlembagaan 

Persekutuan.  

 

B. Meneruskan perjuangan untuk membina sebuah negara Malaysia yang 

bersatu padu, demokratik, adil, liberal dan progresif, mengikut prinsip-prinsip 

Rukun Negara dan Wawasan 2020.  

 

C. Mengiktiraf, memahami, berkongsi dan bersetuju dengan keresahan majoriti 

rakyat Malaysia berhubung isu-isu berikut: 

 

I. Menegakkan dan mempertahankan Perlembagaan Persekutuan sebagai 

undang-undang tertinggi negara dan menentang sebarang percubaan untuk 

mengubah asas-asas kenegaraan; 

II. Kesederhanaan dan keterangkuman sebagai cara hidup rakyat Malaysia bagi 

memastikan perpaduan negara dapat diteruskan dan dikekalkan; 

III. Tadbir urus yang baik, penguatkuasaan yang telus serta sektor awam yang 

berorientasikan keputusan; 

IV. Program Transformasi Negara perlu diteruskan pada masa akan datang; 

V. Perdagangan dan pelaburan yang lebih besar, belanjawan berhemah serta 

dasar monetari yang akomodatif; 

VI. Pengagihan kekayaan dan pendapatan negara yang adil bagi 

mengurangkan jurang pendapatan serta memastikan keadilan sosial; 

VII. Bantuan berterusan kepada golongan isi rumah berpendapatan 40 peratus 

terendah (B40) serta bantuan kepada isu rumah kelas pertengahan; 

VIII. Mempertingkatkan sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan tempatan 
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dan menangani isu-isu setempat secara berkesan; 

IX. Menangani kebimbangan yang semakin meningkat terhadap ekstremisme 

dan ancaman Negara Islam Iraq dan Syria (Daesh); 

X. Menyokong usaha kerajaan untuk menambah baik sistem pendidikan negara. 

XI. Pemuliharaan alam sekitar melalui inisiatif dan peraturan kerajaan serta 

memastikan Malaysia memenuhi komitmen COP21; dan 

XII. Pembahagian kekuasaan yang adil kepada negeri-negeri dan penurunan 

kuasa kepada Sabah dan Sarawak selaras dengan Perjanjian Malaysia. 

 

DENGAN INI, KAMI MEMUTUSKAN: 

 

1. Bahawasanya, Perlembagaan Persekutuan mesti terus diinterpretasi, difahami 

dan dihayati secara keseluruhannya, dan dengan cara yang komprehensif 

dan inklusif; ditegak, dipertahankan dan diimplementasikan dengan secara 

adil.  

 

2. Bahawasanya, semangat Rukun Negara hendaklah dipergiatkan semula, 

ditegaskan lagi, ditekan semula, diamalkan dan dihayati oleh semua warga 

Malaysia.  

 

3. Bahawasanya, struktur asas kenegaraan jangan sama sekali diubah. Semua 

tindakan hendaklah ditafsirkan bukan sahaja selaras dengan semangat 

Perlembagaan Persekutuan, tetapi juga asas-asas kenegaraan. Cubaan 

merbahaya dan mementingkan diri sendiri yang menjejaskan integriti 

Perlembagaan Persekutuan haruslah dikutuk dan diberhentikan dengan 

secara sedar dan kolektif.  

 

4. Cara hidup rakyat Malaysia hendaklah dipertahankan pada semua kos tanpa 

mengira sebarang keadaan. Kesederhanaan dan keterangkuman adalah 

panduan mulia yang tidak berbelah bagi semua rakyat Malaysia untuk maju 

ke hadapan sebagai sebuah negara yang bersatu padu. Kepelbagaian 

masyarakat Malaysia hendaklah diterima dengan sepenuh hati dan jadikan 

sebagai kekuatan dalam mengharung kisah kejayaan negara.  
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5. Kerajaan perlu meneruskan komitmen untuk melaksanakan tadbir urus yang 

baik dan penguatkuasaan yang telus dalam entiti sektor awam. Penekanan 

berterusan mengenai integriti, kecekapan dan profesionalisme yang 

diperlukan untuk menghasilkan sebuah kerajaan yang berkesan, disokong 

secara meluas oleh rakyat serta masyarakat sivil. Pemimpin-pemimpin kerajaan 

hendaklah memimpin melalui teladan bagi memupuk kepercayaan orang 

ramai serta memenuhi harapan rakyat. Kecekapan amat diperlukan untuk 

memacu pembangunan penyampaian perkhidmatan awam yang berkualiti. 

 

6. Program National Transformation (NTP) yang terdiri daripada dua komponen 

utama Program Transformasi Ekonomi (ETP) dan Program Transformasi Kerajaan 

(GTP) perlu terus menggalakkan pertumbuhan yang seimbang, mampan dan 

inklusif dalam bidang sosio-ekonomi. Sejak dimulakan pada tahun 2009, NTP 

telah mencapai kejayaan yang memberi impak besar. NTP perlu diberi 

penekanan yang berterusan dan kemudahan dalam agenda pembangunan 

negara untuk memajukan serta mengembangkan peranannya mengemudi 

usaha Malaysia untuk mencapai status maju dan berpendapatan tinggi pada 

tahun 2020. 

 

7. Perdagangan dan pelaburan adalah amat penting kepada kesihatan 

ekonomi negara. Melalui perdagangan kita dapat mengembangkan ekonomi 

dan mewujudkan peluang pekerjaan yang mencukupi. Rancangan besar dan 

menyeluruh diperlukan untuk membina kapasiti kerajaan, pemain industri 

penting dan rakan-rakan dengan penambahbaikan sistemik bagi 

mempermudahkan perdagangan dan pelaburan yang lebih besar. Hubungan 

positif antara keterbukaan perdagangan dan peningkatan tahap pelaburan 

langsung asing (FDI) sudah semestinya pasti. Gerakan sentiasa menyokong 

langkah-langkah untuk meningkatkan perdagangan termasuklah Perkongsian 

Trans-Pasifik (TPP). 

 

8. Ia adalah sama penting bagi kerajaan untuk melaksanakan belanjawan yang 

berhemah dan meneruskan komitmennya untuk pengukuhan fiskal di samping 

mengamalkan dasar kewangan yang sesuai untuk menampung 

ketidakpastian dan cabaran. Memandangkan keadaan ekonomi global yang 
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kini mencabar adalah penting untuk rakyat Malaysia, termasuk kerajaan, 

berbelanja secara bijak dan optimum. 

 

9. Pengagihan kekayaan dan peluang negara di kalangan rakyat Malaysia 

hendaklah adil dan saksama. Pertumbuhan ekonomi yang mapan perlu 

diterjemahkan kepada pendapatan yang memberi manfaat kepada rakyat. 

Kerajaan perlu terus menangani kebimbangan rakyat di atas kenaikan kos sara 

hidup serta peningkatan pendapatan yang tidak seimbang. Rasionalisasi 

subsidi hendaklah diteruskan untuk memastikan kestabilan ekonomi jangka 

panjang. Namun begitu kami menyeru kepada kerajaan agar meningkatkan 

jumlah Bantuan Rakyat 1Malaysia (BR1M) untuk memastikan keadilan sosial. 

 

10. Gerakan juga menyeru kerajaan untuk menyediakan lebih banyak bantuan 

untuk keluarga berpendapatan sederhana dalam bentuk pengecualian cukai 

dan pelbagai insentif lain bagi meringankan beban kewangan mereka. 

 

11. Sebagai peringkat yang paling rendah dalam sistem kerajaan di Malaysia 

selepas persekutuan dan negeri, kerajaan tempatan adalah yang paling 

hampir dengan rakyat. Peranan penting dan tanggungjawabnya dalam 

perancangan dan pemantauan, penyampaian perkhidmatan, penggubal 

undang-undang dan penguatkuasaan, pembangunan dasar, perwakilan dan 

sokongan secara langsung akan memberi kesan kepada mata pencarian, 

kesejahteraan dan kemakmuran keseluruhan kawasan di bawah bidang 

kuasanya. Kini tiba masanya kita memberi pengiktirafan rasmi kepada 

peranan penting yang dimainkan oleh kerajaan tempatan dan menyediakan 

sokongan yang diperlukan. 

 

12. Selain daripada membendung kemasukan kegiatan keganasan Daesh, 

perhatian yang sama hendaklah ditumpukan kepada menangani isu 

ekstremisme tempatan atau domestik yang berpunca hasil kegiatan fanatik 

dan pelampau agama. Malaysia adalah sebuah negara pelbagai kaum yang 

mengkhususkan kepada demokrasi dan masyarakat majmuk. Kita harus 

menghargai dan meraikan kepelbagaian dan kebebasan kita dan bukan 

cuba untuk mengakhirinya. 
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13. Keganasan tiada kaitan dengan mana-mana agama. Kami dengan keras 

mengutuk penyebaran ekstremisme sebagai satu cara untuk meluaskan 

kepentingan politik. Agama dan bangsa tidak boleh digunakan sebagai alat 

politik atau kuasa politik, tindakan tidak bertanggungjawab dengan 

mengambil kesempatan ke atas perbalahan agama dan menyemarakkan 

kebencian atau rasa takut, seharusnya dikecam. 

 

14. Pendidikan berkualiti adalah penting demi menjamin masa depan negara di 

samping memupuk modal insan dan bakat para belia. Pendidikan tidak 

sepatutnya dipolitikkan, sebaliknya ia harus menggalakkan kecemerlangan, 

memanfaatkan potensi belia bagi tujuan menyatupadukan dan bukannya 

memecah-belahkan. Kami menyambut baik usaha kerajaan yang serius dan 

telus untuk meningkatkan kedudukan universiti Malaysia di peringkat dunia dan 

memastikan kejayaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. 

 

15. Kebimbangan terhadap kemusnahan alam sekitar adalah nyata dan sering 

diabaikan oleh pihak berkuasa. Kurangnya kesedaran dan penguatkuasaan 

yang lemah perlu diatasi dengan bersungguh-sungguh demi pemuliharaan 

dan perlindungan alam sekitar. Kekurangan sumber dan kemusnahan 

ekosistem telah membawa kepada kemerosotan kualiti hidup hasil daripada 

perlombongan pasir secara haram, hakisan tanah dan penebangan hutan 

secara besar-besaran adalah jelas. Kita menuntut penguatkuasaan yang ketat 

dan hukuman lebih tegas terhadap pesalah alam sekitar yang disabitkan 

kesalahan malah kerajaan perlu tegas dalam melaksanakan komitmennya 

berhubung COP 21. 

 

16. Kami turut ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Perdana Menteri 

atas usaha yang diambil oleh beliau untuk mengembalikan keseimbangan 

kuasa di antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri terutama di Sabah dan 

Sarawak selaras dengan Perjanjian Malaysia. Walau bagaimanapun, kami 

menegaskan sekali lagi bahawa proses ini perlu saling menguntungkan dan 

selaras dengan Perlembagaan Persekutuan. 
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2016 年第 45 届民政党全国代表大会主题 

 

“团结一致，迈向进步与繁荣” 

 

今年民政党全国代表大会的主题是呼吁全民团结一致，迈向进步与繁荣。民政党是一

个以解决问题为基础的政党，我们坚信行动比言语更有效。我们不浪费时间煽动政治

仇恨，而是专注努力，为全民取得进步与繁荣。 

 

这也是呼吁全民团结的号角，尽管现在依然存有踌躇和具破坏性的政治声浪。我们只

有团结才能取得进步，一个闹分裂的家庭是不能站立的。这也是我们神圣的国民职责，

以确保马来西亚继续成长和茁壮，而这也将确保缩小收入和社会差距。这与民政党的

目标和宗旨相符，即最重要的是确保全民的福利获得公平增长。 

 

我们必须继续与政府合作，以确保政策和举措都是以民为本，并对社会各阶层有利的。

我们必须和所有利益相关者进行有建设性的合作，以进一步达到民政党的宗旨，但是

前提是我们必须秉持我们的政治价值观。 

 

民政党将继续在建立全民国家上发挥其作用，我们呼吁全民团结，以迈向进步和繁荣。

我们必须谨记，作为人民，若我们团结和凝聚，我们可以达到更多目标。 

 

2016 年第 45 届民政党全国代表大会提案 

 

我们，2016 年第 45 届全国代表大会代表： 

 

A. 欢庆国家独立 59 周年及马来西亚成立 53 周年，这是由来自各族的开国先贤通过爱

国主义、团结、合作、互相尊重、谅解和依据联邦宪法所共同争取的。 
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B. 秉持国家原则的信念及 2020 年宏愿，继续我们的斗争，建立团结、民主、公正、

自由和进步的马来西亚。 

 

C. 认同、谅解、分担及赞同大多数国民所关注的课题： 

 

I. 秉持和捍卫联邦宪法作为国家最高法律，反对任何欲改变国家基本架构的企

图； 

II. 中庸和包容作为国民的生活方式，以确保国家继续团结； 

III. 良好的管治、尽责的执法和绩效制的公共部门； 

IV. 未来必须继续进行国家转型计划； 

V. 更大的贸易和投资、预算审慎和调节性货币政策； 

VI. 公平分配国民财富和收入，以减少收入差距，并确保社会正义； 

VII. 继续协助最低 40%家庭收入群（B40），并救济中产阶级家庭； 

VIII. 改善地方政府的服务传递，有效解决地方课题； 

IX. 解决日益增长的极端主义，以及伊斯兰国（IS）所构成的威胁； 

X. 欢迎政府改善教育制度所作出的努力； 

XI. 通过政府的举措和监管，保护环境，确保马来西亚达致气候大会（COP21）

的承诺； 

XII. 公平分配权力予各州属，下放权力予沙巴及砂拉越，而这也与马来西亚协议

相符。 

 

我们特此誓言： 

 

1. 联邦宪法必须全面被解读、理解和领会，并以全面和包容的方式，支持、捍卫

和公平地实行。 

 

2. 重新激发、肯定与加强国家原则的精神，以让全民贯彻及实行。 
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3. 建国基础绝不能改变，所有行动不仅须与联邦宪法精神一致，同时也要和建国基

础相同。企图破坏联邦宪法威信的危险和自私行动必须受到谴责，同时也必须自

觉和集体地作出制止。 

 

4. 无论任何情况，我们必须全力捍卫国民的生活方式。中庸和包容明确地引领所有

国民朝团结的国家迈进。马来西亚社会的多元性必须全心被接受，并视其为使国

家争取成功的优势。 

 

5. 政府必须致力于在公共部门的良好管治和尽责的执法。继续强调需要清廉、能力

和专业精神，以产生一个获得全民和公民社会广泛支持和有效率的政府。政府必

须以身作则，获得民众信任和达到民众的期望。效率是有必要的，以刺激公共领

域的传递服务发展。 

 

6. 国家转型计划涵盖经济转型计划和政府转型计划，必须继续推动社会经济领域的

平衡、持续和包容性的增长。自 2009 年成立以来，国家转型计划多年来已取得

具影响力的成果。国家转型计划必须继续获得注重，并促进国家建设议程，以推

动和扩大我国追求在 2020年达到高收入国和发展国的领航角色。 

 

7. 贸易和投资是国家经济最重要的收入，我们可以通过贸易促进经济增长和制造就

业机会。建立一个有能力的政府需要有决心和全面的计划，而推动更多的贸易和

投资则需要重要的业者与伙伴，以及制度性的改善。贸易开放和外商直接投资

（FDI）的正相关性是被证实的。民政党一直以来都支持增加贸易的举措，包括

泛太平洋协议。 

 

8. 政府实行预算审慎，并继续致力于财政整顿，采用宽松的货币政策，以应付不确

定性和挑战也同等重要。有鉴于全球经济面临挑战，精明和明智消费对国民和政

府是很重要的。 
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9. 国民间的财富和机会分配必须是公平和公正的，持续性的经济增长必须转化为惠

及人民的薪资。政府必须继续解决民众所关注的生活成本高涨和不成正比的薪资

增长。合理化补贴必须继续，以确保长期的经济稳定，我们呼吁政府增加一个大

马援助金的金额，以确保社会公正。 

 

10. 民政党也呼吁政府以减免税收和其他奖励方式，提供更多的救济予中等收入家庭，

减轻他们的经济负担。 

 

11. 地方政府位列中央和州之后，作为政府制度下的最低层级，其是最贴近人民的。

地方政府在规划与监管、服务传递、制定政策与执法、政策发展、代表与主张上

扮演着重要的角色和职责，将直接影响其管辖区域内的民生、福祉和繁荣。我们

是时候正式承认地方政府扮演的重要角色，并提供有必要的支持。 

 

12. 除了遏制极端组织恐怖活动的渗透，解决宗教不容忍和狂热所引起的国内极端主

义也同等重要。马来西亚是一个致力于民主和多元主义的多元化国家，我们应该

感激和欢庆我们的多元性与自由，而不是将之推翻。 

 

13. 恐怖主义与任何宗教无关，我们严厉谴责以散播极端主义作为扩大政治里程的手

段。宗教和种族不得用作政治工具或政治力量，不负责任地玩弄宗教摩擦，以及

助长憎恶或恐惧理应受到最严厉的谴责。 

 

14. 有素质的教育非常重要，能培育青少年和培养人力资本与人才，保障国家的未来。

教育不应被政治化，其应该提倡精益求精，开发青少年的潜能，同时作为团结的

媒介，而不是导致分裂。我们欢迎政府认真和踏实的努力，改善马来西亚大学的

世界排名，并确保马来西亚教育大蓝图的成功。 

 

15. 环境恶化的关注是真实的，往往被有关当局忽略。缺乏意识和执法不力，必须通

过环境保育和保护所解决。资源枯竭和生态系统的破坏已影响生活素质，非法采

砂、水土流失和大量森林砍伐的后果显而易见。我们呼吁严厉的执法，并对被提
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控的破坏环境者进行更严厉的惩罚，同时政府应严格落实气候大会（COP21）的

承诺。 

 

16. 我们也恭喜首相努力恢复中央和州政府之间的权力平衡，尤其是沙巴和砂拉越，

这与马来西亚协议相符。然而，我们重申重申这一过程必须互惠互利，并与联邦

宪法相符。 
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கெராக்ொன் ராக்யாட் மலேசிய ெட்சியின் 

2016ம் ஆண்டின் 45வது லேசிய லேராளர்ெள் மாநாட்டு ெருப்கோருள் 

“முன்லேற்றம் மற்றும் வளமமக்ொெ ஒன்றுேடுலவாம்” 
 

இவ்வாண்டு பிஜிஆர்எம் லேசிய லேராளர்ெள் மாநாட்டின் ெருப்கோருள் என்ேகவனில் வளமம 

மற்றும் முன்லேற்றத்மே சாதிக்ெ நம் லேசம் ஒன்றாெ இமைய லவண்டும் என்ற பிஜிஆர்எம்மின் 

வலியுறுத்ேல் விவொரங்ெளுக்கு விடியமே ஏற்ேடுத்தும் ெட்சியாெ கெராக்ொன் இருப்ேமே உறுதி 

கசய்கின்றது. அரசியல் கநருப்பிமே தூண்டிவிட்டு நாங்ெள் எங்ெளின் லநரத்மே விரயமாக்ெ 

விரும்ேவில்மே. மாறாெ அமேத்து மலேசியர்ெளுக்ொே முன்லேற்றம் மற்றம் வளமமயிமே 

லோற்றுவிக்கும் முயற்சிெளில் நாங்ெள் முேன்மமயாே  ெவேம்  கசலுத்தி வருகிலறாம். 

 

ேல்லவறு லவறுப்ேட்ட அரசியல் உரிமம குரல்  இருந்ோலும் மலேசியர்ெள் ஒன்றுேட்டு  இருக்ெ 

லவண்டும் என்ற திட்டவட்டமாே அமறகூவலும்  இது ோன் ஒற்றுமமயின் வழியில்ோன் நாம் 

முன்லேற்றத்மே சாதிக்ெ முடியும். பிளவுேட்டு இருக்கும் இல்ேம் நிமேத்து இயங்ெ முடியாது. 

மலேசியா கோடர்ந்து வளர லவண்டும். வளம் கேற லவண்டும். இப்ேடியாெ  உறுதிப்ேடுத்துவது 

நமது உன்ேே  உயர்வாே லேசியக்  ெடமம. இப்ேடி கசய்வோோல்  வருமாேம் மற்றும் சமூெ 

ஏற்றத்ோழ்வுெமள குமறக்ெ முடியும். இது கெராக்ொன் ெட்சியின் குறிக்லொளுக்கும் லநாக்ெத்திற்கும் 

ஏற்றவாறு உள்ளது. அமேத்து மலேசியர்ெளின் நன்மமக்ொெ சமத்துவமாே மற்றும் நியாயமாே  

லமம்ோட்டிமே  உறுதிப்ேடுத்துவது  ெட்சியின் குறிக்லொள்ெளில் அடங்கும். 

 

அமேத்து ேரப்பு சமுோயத்திற்கு நன்மம ேயக்ெவும் மக்ெள் நேம் சார்ந்ே கொள்மெெள் மற்றும் 

முன்முயற்சிெமள லமற்கொள்ளப்ேடுவமே உறுதிப்ேடுத்துவேற்ொெ நாம் கோடர்ந்து 

அரசாங்ெத்துடன் ெட்டாயம் இமைந்து கசயல்ேட லவண்டும். கெராக்ொன் லநாக்ெங்ெள் 

நிமறலவறும் வண்ைம் சம்ேந்ேப்ேட்ட ேரப்புெமள நாம் அவசியம் ஆக்ெெரமாே 

ெேந்துமரயாடலில் ஈடுேடுத்ே லவண்டும். நமது அரசியல் நிமேப்ோடுெள் ோதிப்புக்கு 

உள்ளாகிோலும் கூட நாம் இவ்வாறு அவசியம் கசய்யத்ோன் லவண்டும். 
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ஒரு மலேசிய லேசத்மே உருவாக்குவதில் கெராக்ொன் ெட்சி கோடர்ந்து ேேது ேங்கிமே 

ஆற்றிவரும். முன்லேற்றத்திற்ொெவும் வளமமக்ொெவும் ஒன்றுேட்டு இருக்ெ லவண்டும் என்று 

அமேத்து மலேசியர்ெளுக்கும் அமறகூவல் விடுக்கிலறாம். ஒன்மற நிமேவில் கொள்ளுங்ெள். 

ஒன்றுேட்டு ஒருங்கிமைந்து இருந்ோல் நாம் அதிெம் சாதிக்ெ இயலும். 

 

2016ம் ஆண்டு கெராக்ொன் ராக்யாட் மலேசிய ெட்சியின் 

45வது லேசிய லேராளர்ெள் மாநாட்டின் தீர்மாேங்ெள் 

 

பிஜிஆர்எம் 2016 ஆம் ஆண்டு 45-வது லேசிய லேராளர்ெள் மாநாட்டின் லேராளர்ெளாகிய 

நாங்ெள், பின்வருமாறு பிரெடேம் கசய்கிலறாம் : 

 

A. 59 ஆண்டுெள் கமர்லடக்ொ மற்றும் மலேசியா அமமக்ெப்ேட்ட 53 ஆம் ஆண்டு நிமறவு 

விழாவிமே இங்கு நிமேவு கூர்ந்து கொண்டாடுகிலறாம். இவற்மற எல்ோம் ேே இேப் 

பிரிமவச் லசர்ந்ே நமது முன்லோர்ெள் கூட்டாெ சாதித்ேமவ. கூட்டரசு அரசியேமமப்புச் 

சட்டத்திற்கு ஏற்ே லேசேக்தி, ஒன்றுேட்டு இருத்ேல், ேரஸ்ேர மரியாமே, புரிந்துைர்வு 

உைர்வின் அடிப்ேமடயில் அமமந்ேமவ. 

 

B. ருக்குன் கநொரா லொட்ோட்டிற்கும் 2020 தூரலநாக்கு ேட்சிய திட்டத்திற்கும் ஏற்ேவும் 

ஒன்றுேட்ட, ஜேநாயெமாே, நீதியாே, சுேந்திரமாே மற்றும் முன்லேற்றெரமாே மலேசிய 

நாட்மட நிர்மாணிக்கும் நமது லோராட்டத்மே கோடர்ந்து லமற்கொள்ளுேல். 

 

C. பின்வரும் விவொரங்ெள் குறித்து மலேசியர்ெளின் மேலவாட்டத்மே அங்கீெரித்ேல், 

புரிந்துக்கொள்ளுேல், ேகிர்ந்துக்கொள்ளுேல், இைக்ெம் கேரிவித்ேல் ஆகிய 

நிமேப்ோட்டிமே நாங்ெள் ெமடப்பிடிக்கிலறாம் : 

 

I. நாட்டின் உயர்வாே சட்டம் கூட்டரசு அரசியேமமப்புச் சட்டம். இேமே 

ேற்ொத்ேல் மன்றும் நாட்டின் அடிப்ேமட அமமப்பிமே மாற்ற முற்ேடும் 

எந்ேகவாரு முயற்சியிமேயும் முறியடித்ேல்; 
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II. மிேவாேம் மற்றும் அமேவமரயும் உள்ளடக்கும் ோணி என்ேது மலேசியரின் 

வாழ்க்மெ ோணி. இது கோடர்ச்சியாெ நீடித்து நிமேத்து நிற்கும் லேசிய 

ஒற்றுமமயிமே உறுதிப்ேடுத்தும்; 

III. நல்ேகோரு கோறுப்புடமம, அமோக்ெ ேணியில் ெண்ணுங் ெருத்துமாெ இருத்ேல், 

நல்ேகோரு விமளவுெமள கொண்டுவரும் அரசாங்ெ லசமவத்துமற; 

IV. லேசிய உருமாற்று திட்டம் அவசியம் எதிர்ொேத்திலும் கோடர லவண்டும்; 

V. விரிவாே வர்த்ேெம் மற்றும் முேலீடு, சிக்ெேமாே ேட்கஜட் மற்றும் அரவமைத்து 

கசல்லும் நிதிக்கொள்மெ; 

VI. லேசிய கசல்வத்மேயும் வருமாேத்மேயும் நியாயமாே முமறயில் விநிலயாகித்து 

வருமாே ஏற்றத்ோழ்வுெமள குமறத்து சமூெ நீதியிமே நிமேநாட்டுேல்; 

VII. (B40) 40 - குமறந்ே வருமாே பிரிவிேருக்கு கோடர்ச்சியாெ உேவி வழங்கி வருேல். 

நடுத்ேர வர்க்ெ குடும்ேத்திேருக்கு நிவாரை உேவி வழங்குேல்; 

VIII. ஊராட்சித் துமறயின் லசமவயளிப்பு முமறயிமே லமம்ேடுத்துேல். உள்ளூர் 

அளவிோே விவொரங்ெளுக்கு உருப்ேடியாே ேரிொரம் ொணுேல்; 

IX. ஈரான் மற்றும் சிரியா (மடயிஸ்) என்ற தீவிரவாே கும்ேல் லோற்றுவிக்கும் 

மிரட்டமே மெயாளுேல்; 

X. நமது ெல்வி முமறயிமே லமம்ேடுத்தும் அரசாங்ெத்தின் முயற்சிெமள 

வரலவற்கிலறாம்; 

XI. அரசாங்ெத்தின் முன்முயற்சி மற்றும் சட்டத் திட்டங்ெள் வழி சுற்றுச்சூழமே 

ோதுொத்ேல். மலேசியா ேேது COP21  லேமவெமள நிமறலவற்றப்ேடுவமே இது 

உறுதி கசய்யும்; மற்றும் 

XII. மாநிேங்ெளுக்கு நியாயமாே முமறயில் அதிொரங்ெமள ேகிர்ந்ேளித்ேல். மலேசியா 

ஒப்ேந்ேத்திற்கு ஏற்ே சோ மற்றும் சரவா மாநிேங்ெளுடன் அதிொரங்ெமள 

ேகிர்ந்துக்கொள்ளுேல். 

 

நாங்ெள் பின்வருமாறு பிரெடேம் கசய்கிலறாம் : 

 

1. கூட்டரசு அரசியேமமப்புச் சட்டமாேது கோடர்ந்து அேற்லெ உரித்ோே முழு வடிவில் 

விமர்ச்சிக்ெப்ேட லவண்டும், புரிந்துக்கொள்ளப்ேடலவண்டும் மற்றும் கேளிவாே முமறயிலும் 



8-ம் திகதி அக்டடோபர் 2016 வரை விநிட ோகிக்கப்பட்ட பிறகு தரட உத்தைவு 

4 

 

 
அமேத்மேயும் உள்ளடக்கும் வண்ைம் இது ெருேப்ேட லவண்டும், கூட்டரசு அரசியேமமப்புச் 

சட்டம் ொக்ெப்ேடலவண்டும். அது நியாயமாெ அமோக்ெம் ொைப்ேட லவண்டும். 

 

2. ருக்குன் கநொரா உைர்வு மீண்டும் கொழுந்துவிட்டு எரிய லவண்டும். இது மறுேடியும் 

வலியுறுத்ேப்ேட லவண்டும். மற்றும் மறு உறுதிப்ேடுத்ேப்ேட லவண்டும். அமேத்து 

மலேசியர்ெளால் இது ெமடப்பிடிக்ெப்ேட லவண்டும். 

 

3. நாட்டின் அடிப்ேமட அமமப்பு முமற ஒருலோதும் மாற்றப்ேடக்கூடாது. அமேத்து 

நடவடிக்மெெளும் கூட்டரசு அரசியேமமப்புச் சட்டத்தின் உைர்வின் அடிப்ேமடயில் மட்டுலம 

விமர்சேம் கசய்ோல் லோோது. அது நாட்டின் அடிப்ேமட அடித்ேள ரீதியில் விமர்ச்சிக்ெப்ேட 

லவண்டும். கூட்டரசு அரசியேமமப்புச் சட்டத்தின் உயர்கநறியிமே கீழறுப்பு கசய்ய முற்ேடும் 

அோயெரமாே மற்றும் சுயநேமாே முயற்சிெள் ெண்டிக்ெப்ேட லவண்டும். இேமே நாம் கூட்டாெ 

நிறுத்ே லவண்டும். 

 

4. எத்ேமெய சூழ்நிமேயிலும் மலேசிய வாழ்க்மெ முமற ேற்ொக்ெப்ேட லவண்டும். மிேவாேமும் 

அமேவமரயும் உள்ளடக்கும் லோக்கு மலேசியர்ெள் ஒன்றுேட்ட லேசமாெ முன்லோக்கி 

கசல்வேற்ொே வழிொட்டும் ேண்புெள். மலேசிய சமுோய ேே இேத்ேன்மமயிமே மேப்பூர்வமாெ 

ஏற்றுக்கொள்ளப்ேட லவண்டும். நாட்டிற்ொே கவற்றிெமள கொண்டுவருவேற்கு இந்ே ேே இேத் 

ேன்மமயிமே வலிமம கூறுெளாெ ேயன்ேடுத்திக்கொள்ள லவண்டும். 

 

5. கோதுச் லசமவத் துமறயில் நல்ேகோரு கோறுப்புடமம மற்றும் ெடமமயுைர்வுடன் ெண்டிப்ோே 

அமோக்ெ முமறயிமே அரசாங்ெம் கோடர்ந்து ெடமம ெடப்ோடுடன் அமுல்ேடுத்தி வர 

லவண்டும். உருப்ேடியாே அரசாங்ெத்மே உருவாக்குவேற்கும் அேமே குடிமக்ெளும் சிவில் 

சமூெமும் ேரவோெ ஆேரிக்கும் சூழ்நிமேயிமே ஏற்ேடுத்துவேற்கு உயர்கநறி, திறமம, கோழில் 

நிபுைத்துவம் லோன்ற அம்சங்ெமள கோடர்ந்து வலியுறுத்துவது அவசியமாகிறது. கோதுமக்ெள் 

மத்தியில் நம்பிக்மெயிமே ஏற்ேடுத்துவேற்கும் மக்ெளின் எதிர்ோர்ப்புெமள நிமறலவற்றுவேற்கும் 

அரசாங்ெ ேமேவர்ெள் முன்னுோரைமாெ ெட்டாயம் திெழ லவண்டும். கோதுச் லசமவத்துமறயில் 

லசமவயளிப்பு முமற ேரத்மே லநாக்கி வளர்வேற்கு திறன் அவசியமாே ஒரு அம்சமாகும். 
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6. லேசிய உருமாற்று திட்டம் இரண்டு பிரோே அம்சங்ெமள கொண்டுள்ளது. ஒன்று கோருளாோர 

உருமாற்று திட்டம். மற்கறான்று அரசாங்ெ உருமாற்று திட்டம். சமூெ கோருளாோர துமறெளில் 

சமசீராே, நீடித்ே மற்றும் அமேத்மேயும் உள்ளடக்கும் வளர்ச்சியிமே லேசிய உருமாற்று திட்டம் 

கோடர்ந்து லோற்றி வர லவண்டும். லேசிய உருமாற்று திட்டம் 2009 ஆம் ஆண்டு கோடங்கியது. 

கோடங்கிய சிே ஆண்டுெளில் இது நல்ேகோரு விமளவுெமள உண்டு ேண்ணியுள்ளது. லேசிய 

நிர்மாணிப்பு திட்டத்தில் லேசிய உருமாற்று திட்டத்திற்கு கோடர்ந்து உரிய அங்கீொரமும் லோதிய 

வசதிெமளயும் ஏற்ேடுத்தி ேர லவண்டும். உயர்ேர வருமாேம் மற்றும் வளர்ச்சியமடந்ே நாடு என்ற 

நிமேயிமே 2020 ஆண்டு வாக்கில் எட்டிப் பிடிப்ேேற்கு லேசிய உருமாற்று திட்டத்தின் ேங்கிமே 

முன்கேடுத்து கசல்வேற்கும் இப்ேங்கிமே விரிவாக்குவேற்கும் இது அவசியம். 

 

7. நாட்டின் கோருளாோரத்தின் ஆலராக்கியமாே நிமேக்கு வர்த்ேெமும் முேலீடும் அவசியம். 

வர்த்ேெத்மே மவத்து நாம் கோருளாோரத்மே வளர்க்ெ இயலும். ேன்மடங்கு லவமே வாய்ப்புெமள 

உருவாக்ெ முடியும். விரிவாே வர்த்ேெம் மற்றும் முேலீடுெமள ேடிப்ேடியாெ உயர்த்தும் வண்ைம் 

அரசாங்ெம், முக்கிய கோழிேதிேர்ெள் மற்றும் ேங்ொளிெள் ஆகிலயாரின் நிமேயிமே 

வலுப்ேடுத்துவேற்கு திட்டவட்டமாே மற்றும் கேளிவாே திட்டங்ெள் லேமவ. வர்த்ேெ 

கவளிப்ேமட ேன்மமக்கும் அந்நிய லநரடி முேலீட்டிற்கும் (FDI)  இமடலய ஆக்ெரமாே உறவு 

இருக்கின்றது என்ேது கோதுவாெ உறுதிப்ேடுத்ேப்ேட்ட ஒன்றாகும். டிரான்ஸ் ேசிபிக் வர்த்ேெ 

ேங்ொளித்துவம் (TPP) உட்ேட வர்த்ேெத்மே கேருக்கும் நடவடிக்மெெமள கெராக்ொன் 

எப்லோதும் ஆேரித்து வந்துள்ளது. 

 

8. ேட்கஜட் விஷயத்தில் ெவேமாெவும் சிக்ெேமாெவும் அரசாங்ெம் மெயாளுவது முக்கியம். நிதிெமள 

ஒருமுெப்ேடுத்தும் விஷயத்தில் அரசு கோடர்ந்து ெடமம ெடப்ோட்டிமே கொண்டிருக்ெ 

லவண்டும். எந்ேகவாரு நிச்சயமற்ற லநர்ெமளயும் சவால்ெமளயும் சமாளிப்ேேற்கு ஆக்ெெரமாே நிதி 

கொள்மெயிமே ெமடப்பிடிப்ேது அவசியமாகும். உேெளாவிய கோருளாோர நிமேமம 

சவால்மிக்ெோெ விளங்குகிறது. எேலவ அரசாங்ெம் உட்ேட மலேசியர்ெள் ேைத்மே விலவெமாெவும் 

முமறயாே முமறயிலும் ேயன்ேடுத்துவது முக்கியம். 

 

9. மலேசியர்ெள் மத்தியில் நாட்டின் வளங்ெமளயும் வாய்ப்புெமளயும் ேகிர்ந்ேளிப்ேது என்ேது 

நீதியாே நியாயமாே முமறயில் கசய்யப்ேட லவண்டும். நீடித்ே நிமேயாே கோருளாோர 

வளர்ச்சியாேது மக்ெளுக்கு நன்மம ேயக்கும் ஊதியமாெ உருமாற லவண்டும். வாழ்க்மெ கசேவிேம் 
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ஏறிக்கொண்லட லோகிறது. ஊதிய வளர்ச்சியில் ஏற்றத்ோழ்வும், நீண்டொே கோருளாோர நிமேத் 

ேன்மமயிமே உறுதிப்ேடுத்துவேற்கு நியாயமிக்ெ உேவி கோமெ வழங்கும் முமற அவசியம் 

கோடரப்ேட லவண்டும். சமூெ நீதியிமே அதிெப்ேடுத்தும் வண்ைம் பிரிம் என்ற 1மலேசியா 

மக்ெள் உேவித்கோமெயிமே அதிெரிக்குமாறு நாங்ெள் அரசாங்ெத்திற்கு அமறகூவல் விடுக்கிலறாம். 

 

10. நடுத்ேர வர்க்ெ குடும்ேத்திேரின் நிதி சிரமங்ெள் குமறய லவண்டும். நடுத்ேர வருமாே 

குடும்ேங்ெளுக்கு அரசாங்ெம் வரி ெழிவு மற்றும் இேர ஊக்குவிப்புெளின் அடிப்ேமடயில் அதிெ 

உேவிெமள வழங்ெ லவண்டும் என்றும் கெராக்ொன் லெட்டுக் கொள்கிறது. 

 

11. அரசாங்ெ முமறயில் மத்திய மாநிே நிமேக்கு அடுத்ே அடித்ேள நிமேயில் உள்ளது. 

ஊராட்சித்துமற மக்ெளிடம் மிெவும் கநருக்ெமாெ உள்ளது. திட்டமிடுேல், ெண்ொணித்ேல், 

லசமவயளிப்பு சட்டம் இயற்றுேல், ெண்ொணித்ேல், லசமவயளிப்பு சட்டம் இயற்றுேல், அமோக்ெம், 

கொள்மெ லமம்ோடு, பிரதிநிதித்துவம் மற்றும் உறுதுமையாெ இருத்ேல் ஆகிய நடவடிக்மெெள் 

ஊராட்சித்துமறயின் அதிொர வரம்பிற்கு கீழ்வரும் ேகுதியிமே வாழ்வாோரம், கோதுநேம் மற்றும் 

ஒட்டுகமாத்ேமாே வளமம மீது லநரடியாே ோக்ெத்மே ஏற்ேடுத்தும். ஊராட்சித்துமற முக்கிய 

ேங்கிமே ஆற்றி வருவலோடு அவசியமாே ஆேரவிமே வழங்கி வருகிறது. இத்ேமெய 

அத்தியாவசியமாே ேங்கிற்கு நாம் உரிய அங்கீொரம் வழங்கும் லநரம் வந்துவிட்டது. 

 

12. சமய சகிப்பு ேன்மமயின்மமயும் தீவிரவாேமும் வளர்ந்து வருகிறது. இேோல் உள்நாட்டிலும் 

தீவிரவாேம் கேருகிறது. மடயிஸ் ேயங்ெரவாே நடவடிக்மெ ஊடுறுவமே ஒடுக்குவது மட்டுமின்றி 

லமற்ெண்ட உள்நாட்டின் தீவிரவாேத்மே ஒடுக்குவதிலும் சம அளவிோே ெவேம் கசலுத்ேப்ேட 

லவண்டும். ஜேநாயெத்திற்கும் ேல்லவறு இேத்ேன்மம அம்சங்ெளுக்கு அர்ப்ேணித்துக் கொண்டுள்ள 

ேன்முெத்ேன்மம கொண்ட நாடு மலேசியா. இத்ேமெய சிறப்புெமள நாம் ோராட்ட லவண்டும். 

சுேந்திரத்மே நாம் லேை லவண்டும். இந்ே அம்சங்ெள் எல்ோம் ோதிக்ெப்ேடும் வண்ைம் நமது 

நடவடிக்மெ அமமந்துவிடக் கூடாது. 

 

13. எந்ேகவாரு சமயத்திற்கும் தீவிரவாேம் கோடர்பு கொண்டிருக்ெவில்மே. அரசியல் 

உள்லநாக்ெங்ெளுக்ொெ தீவிரவாேம் ேமேதூக்குவமே நாங்ெள் வன்மமயாெ ெண்டிக்கிலறாம். மேமும் 

இேமும் அரசியல் ெருவியாெ அல்ேது அரசியல் அழுத்ேமாெ ேயன்ேடுத்ேோொது. சமய 

ேேட்டங்ெமளயும் கநருக்குேல்ெமளயும் குறிப்பிட்ட ேரப்பு ேேக்கு சாேெமாெ ேயன்ேடுத்தும் 
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லோக்கு கோறுப்ேற்றது. ேயமும் அச்ச மூட்டும் லோக்கு ெடுமமயாெ ெண்டிக்ெப்ேட லவண்டிய 

ஒன்று. 

 

14. நாட்டின் எதிர்ொேத்திற்கு ேரமாே ெல்வி முக்கியம். மனிே மூேேேம் மற்றும் திறன்ெமள 

வளர்ப்ேேற்கு இது அவசியம். ெல்வியிமே அரசியோக்ெக்கூடாது. திறன்ெமள லோற்றுவோெ இது 

இருக்ெ லவண்டும். இமளஞர்ெளிடம் உமறந்து கிடக்கும் திறன்ெள் கவளிக்கொைர லவண்டும். 

லவற்றுமமெமள உருவாக்குவமே விட ஒற்றுமம என்ற நற்ேயிமர நாம் நீர் ஊற்றி வளர்க்ெ 

லவண்டும். உேெ அளவில் மலேசிய ேல்ெமேக்ெழெங்ெளின் நிமேயிமே உயர்த்துவேற்கும் மலேசிய 

ெல்வி கேரும் திட்டத்தின் கவற்றியிமே உறுதிப்ேடுத்துவேற்கும் அரசாங்ெம் எடுக்கும் ெடுமமயாே 

மற்றும் லநர்மமயாே முயற்சிெள் நாங்ெள் கேரிதும் வரலவற்கிலறாம். 

 

15. சுற்றுச்சூழல் ோதிப்பு உண்மமயாே ஒன்று. அதிொரிெள் இது குறித்து ெவேம் கசலுத்ே 

ேவறிவிடுகிறார்ெள். லோதிய விழிப்புைர்வு இல்ோமம மற்றும் சரிவர அமல்ேடுத்ோே 

விவொரங்ெளுக்கு தீர்வு ொைப்ேட லவண்டும். சுற்றுப்புற சூழமே ேராமரிக்ெவும் மற்றும் 

ோதுொக்கும் விஷயத்தில் நாம் உருப்ேடியாே நடவடிக்மெ எடுக்ெ லவண்டும். இயற்மெ வளங்ெள் 

அழிக்ெப்ேடுவதும் சுற்றுப்புற அமமப்பிற்கு ஊறு விமளவிப்ேதும் ேரமாே வாழ்க்மெ சூழமே 

குமறத்துவிடும், சட்டவிலராே மைல் எடுத்ேல், மண் அரிப்பு மற்றும் ேரவோெ வே வளங்ெமள 

அழித்ேல் ஆகியவற்றின் விமளவாெ இத்ேமெய ோதிப்புெள் ஏற்ேடுகின்றே. சுற்றுச்சூழலுக்கு 

லசோரம் விமளவிக்கும் குற்றவாளிெளுக்கு ெடுமமயாே ேண்டமே வழங்ெப்ேட லவண்டும். 

அமோக்ெம் ெண்டிப்ோே முமறயில் இருக்ெ லவண்டும். அரசாங்ெம் ேேது COP21 கோறுப்புெமள 

திட்டவட்டமாெ கசயல்ேடுத்ே லவண்டும். 

 

16. மலேசியா ஒப்ேந்ேத்திற்கு ஏற்ே சோ, சரவாக் ஆகிய மாநிே அரசுெளுக்கும் மத்திய அரசுவிற்கும் 

இமடலய சமசீராே அதிொரத்மே மீட்கடடுப்ேேற்கு பிரேமர் எடுத்ே முயற்சிெமளயும் நாங்ெள் 

ோராட்டுகிலறாம். எனினும் இப்ேணி ேரஸ்ேர அளவில் ேயனுள்ளோெவும் இது கூட்டரசு 

அரசியேமமப்புச் சட்டதிற்கு ஏற்புமடயோெ இருக்ெ லவண்டும் என்று நாங்ெள் வலியுறுத்துகிலறாம். 
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THEME OF THE 45TH NATIONAL DELEGATES CONFERENCE 2016 OF 

PARTI GERAKAN RAKYAT MALAYSIA 

 

 “UNITE FOR PROGRESS AND PROSPERITY” 

 

The theme for this year’s Parti Gerakan Rakyat Malaysia (PGRM) National Delegates 

Conference (NDC) is a staunch appeal by PGRM urging the nation to unite for 

progress  and prosperity. Gerakan is a solution-based party. We believe that actions 

speak louder than words. We do not waste our time fanning political flames but 

rather concentrate our efforts to forge progress and prosperity for all Malaysians. 

 

This is also a clarion call for Malaysians to unite despite the dithering and disruptive 

political voices. Only in unity can we achieve progress. A house divided against itself 

cannot stand. It is also our solemn national duty to ensure that Malaysia continues to 

grow and prosper as this will ensure that income and social disparities are narrowed 

and this is in line with the party’s aims and objects which is to, amongst other things, 

to ensure equitable and fair growth for the benefit of all Malaysians. 

 

We must continue to work with the government to ensure policies and initiatives are 

people centric and beneficial to all strata of society. We must constructively engage 

all stake holders to further the objectives of Gerakan and we must be prepared to 

do so at the expense of our political values. 

 

Gerakan will continue to play its part in building a Malaysian nation and we call on 

all Malaysians to unite for progress and prosperity and remember that, as a people, 

we can achieve a lot more if we are united and cohesive. 
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RESOLUTION OF THE 45TH NATIONAL DELEGATES 

CONFERENCE 2016 OF 

PARTI GERAKAN RAKYAT MALAYSIA 

 

WE, THE DELEGATES, of the 45th National Delegates Conference (NDC) 2016 of Parti 

Gerakan Rakyat Malaysia (PGRM): 

 

A. Commemorating the 59th Anniversary of Merdeka and the 53nd Anniversary of the 

formation of Malaysia that was collectively achieved by our Founding Fathers 

from all ethnic groups in the spirit of patriotism, togetherness, collaboration, 

mutual respect, understanding in accordance with the Federal Constitution. 

 

B. Continuing our struggle to build a Malaysian nation that is united, democratic, 

just, liberal and progressive, in accordance with the tenets of Rukun Negara and 

Vision 2020. 

 

C. Recognising, understanding, sharing and agreeing with the concerns and 

aspirations of Malaysians on the following issues: 

 

I. Uphold and defend the Federal Constitution as the Supreme Law of the 

Land and resist any attempt to alter the basic structure of the country; 

II. Moderation and inclusiveness as the Malaysian way of life to ensure a 

continued and sustained national unity; 

III. Good governance, dutiful enforcement and results-oriented public sector; 

IV. National Transformation Programme must continue into the future; 

V. Greater trade and investment, budgetary prudence and accommodative 

monetary policy; 

VI. Fair distribution of national wealth and income to reduce income disparity 

and ensure social justice; 

VII. Continued assistance to the bottom – 40 (B40) income group and also relief 

for the middle class families; 

VIII. Improve local government service delivery and effectively tackle local 

issues; 
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IX. Address the growing concerns of extremism and the threat posed by the 

Islamic State of Iraq and Syria (Daesh);  

X. Welcome the government’s efforts to improve our education system 

XI. Environmental conservation through governmental initiatives and regulation 

and ensuring Malaysia meets its COP21 commitments; and 

XII. Fair distribution of power to the states and devolution of power to Sabah 

and Sarawak in line with the Malaysia Agreement. 

 

WE HEREBY RESOLVE THAT: 

 

1. The Federal Constitution must continue to be interpreted, understood and 

appreciated in its totality, and in a comprehensive and inclusive manner, and 

to be upheld, defended and fairly implemented. 

 

2. The spirit of Rukun Negara should be rekindled, reaffirmed, reemphasised, 

practised and internalised by all Malaysians. 

 

3. The basic structure of the nation must never be altered. All actions must be 

interpreted not only in line with spirit of the Federal Constitution, but also the 

basic foundation of the nationhood. Dangerous and selfish attempts that 

undermine the integrity of the Federal Constitution must be condemned and 

stopped consciously and collectively. 

 

4. The Malaysian way of life must be defended at all cost regardless of 

circumstances. Moderation and inclusiveness are the unequivocal guiding 

virtues for all Malaysians to move forward as one united nation. The diversity of 

the Malaysian society must be accepted wholeheartedly and used as a 

strength to create success stories for the nation.  

 

5. The government must continue its commitment to implement good 

governance and a dutiful enforcement in public sector entities. It must 

continue the emphasis on integrity, competency and professionalism needed 

to produce a government that is effective and broadly supported by citizens as 

well as the civil society. Government leaders must lead by example to foster 
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public trust and meet public expectations. Efficieny is necessary to spur the 

development of a quality deliverance of public services. 

 

6. The National Transformation Programme (NTP) comprising two major 

components: the Economic Transformation Programme (ETP) and the 

Government Transformation Programme (GTP) must continue to promote a 

balanced, sustainable and inclusive growth in the socio-economic areas. Since 

its inception in 2009, the NTP has yielded impactful results over the years. The 

NTP must be given continued emphasis and facilitation in nation-building 

agenda to advance and expand its steering role in Malaysia’s pursuit to 

achieve a high income and developed status by 2020. 

 

7. Trade and investment are vital to the health of the nation’s economy. With 

trade we can grow the economy and create ample jobs. Ambitious and 

comprehensive plans are needed to build the capacity of the government, 

important industry players and partners with systemic enhancement to 

facilitate greater trade and investment. The positive correlation between trade 

openness and rising levels of foreign direct investment (FDI) is generally 

confirmed. Gerakan has always supported measures to increase trade 

including the Trans Pacific Trade Partnership (TPP). 

 

8. It is equally important for the government to exercise budgetary prudence and 

continue its commitment to fiscal consolidation while adopting an 

accommodative monetary policy to cater for uncertainty and challenge. 

Given the challenging global economic conditions it is important for Malaysians, 

especially the government, to spend wisely and optimally. 

 

9. The distribution of the nation’s wealth and opportunities amongst Malaysians 

must be fair and just. The sustainable economic growth must be translated into 

wages that benefit the people. The government must continue to address 

public concerns on the rising cost of living and disproportionate wage growth. 

Subsidy rationalization must continue to ensure long term economic stability. 

Hence, we call on the government to increase the amount of Bantuan Rakyat 

1Malaysia (BR1M) to ensure social justice. 
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10. Gerakan also calls on the government to provide more relief for middle income 

families in the form of tax breaks and other incentives to lessen their financial 

burden. 

 

11. As the lowest level in the system of government in Malaysia after the federal 

and the state, the local government is the closest to the people. Its important 

roles and responsibilities in planning and monitoring, service delivery, law 

making and enforcement, policy development, representation and advocacy 

will directly impact the livelihood, well-being and overall prosperity of an area 

under its jurisdiction. It is timely we give formal recognition to the vital roles that 

the local government plays and provide the necessary support.  

 

12. Apart from curbing the infiltration of Daesh’s terrorism activites, equal attention 

should be given to addressing the issue of homegrown or domestic extremism 

stemmed from a growing religious intolerance and fanaticism. Malaysia is a 

diverse country dedicated to democracy and pluralism, we should appreciate 

and celebrate our diversity and freedom not seek to upend it. 

 

13. Terrorism is not linked to any religion. We voice ferociously and denounce the 

propagation of extremism as a means to extend political mileage. Religion and 

race must not be used as a political tool or political force, any irresponsible act 

of capitalizing on religious frictions and fuelling antipathy or fear deserves the 

surest condemnation.  

 

14. A quality education is important to secure the nation’s future with the nurturing 

of youths and the cultivation of human capital and talents. Education should 

not be politicised, it ought to promote excellence, harnessing potentials of 

youths and serving the purpose of uniting instead of disuniting. We welcome 

the government’s serious and honest efforts to improve the ranking of 

Malaysian universities in the world and ensuring the success of the Malaysian 

Education Blueprint. 

 

15. Concerns on environmental degradation are real and often overlooked by 

authorities. The lack of awareness and poor enforcement must be overcome 
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with a genuine subscription to environmental conservation and protection. The 

depletion of resources and the destruction of the ecosystems have led to 

diminishing of quality of life, the results of illegal sand mining, soil erosion and 

massive deforestation are evident. We call for a stringent enforcement and 

tougher punishment on convicted environmental offenders and for the 

government to stringently implement its COP 21 commitments. 

 

16. We also congragulate the Prime Minister on the efforts taken to restore the 

balance of power between the federal and state governments especially for 

Sabah and Sarawak in line with the Malaysia Agreement. However, we 

reiterate that this process must be mutually beneficial and in line with the 

Federal Constitution. 

 

 

 


