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TEMA PERSIDANGAN PERWAKILAN NASIONAL KE-47 TAHUN 2018 

PARTI GERAKAN RAKYAT MALAYSIA 

 

“GERAKAN – PERMULAAN BARU” 

 

Tema untuk Persidangan Perwakilan Nasional ke-47 Parti Gerakan Rakyat Malaysia 

menandakan keazaman Gerakan untuk fikir semula, berbangkit dan bermula semula 

dalam sebuah era politik yang baru selepas Pilihan Raya Umum ke-14 (PRU-14) yang 

bersejarah pada Mei 2018. Usaha mencerminkan diri di sepanjang beberapa bulan 

yang lepas akhirnya mencapai kemuncak dengan penjanaan konsep tema NDC 

yang menandakan pembaharuan pucuk kepimpinan dan perubahan yang bakal 

diadakan dalam Parti sementara kami memulakan suatu ‘Permulaan Baru’.   

 

Kami telah menjalankan cerminan diri dengan secara jujur dan teliti ke atas 

keputusan pilihan raya yang mengecewakan dan kemerosotan keseluruhan di 

sepanjang dekad yang lepas. Nasib politik ada turun naik serta pengajaran yang 

bermakna, kegagalan dan kesilapan mendorong kami supaya merendah diri dan 

membuat renungan diri. Namun begitu, kami terima dan belajar daripada 

pengajaran adalah lebih penting, jangan berputus asa atau jauh diri daripada 

meneruskan perjuangan kami sebagai ahli-ahli Gerakan yang sejati.  

 

Sebuah permulaan yang baru bermula dengan memperbaharui pemahaman dan 

pendekatan terhadap senario dan keadaan politik pasca PRU-14 dengan 

pertimbangan yang menyeluruh dan teliti terhadap kedudukan kami. Perubahan 

bukan satu pilihan tetapi ia adalah satu keperluan bagi memastikan kami terus kekal 

relevan dalam politik dan mengekalkan diri bagi meneruskan perjuangan kami. Kami 

berazam untuk memastikan perubahan bukan hanya terhad kepada idea semata-

mata tetapi dilengkapi dengan tindakan yang sejajar dengan senario dan sentimen 

politik semasa.  

 

Persidangan Perwakilan Nasional pada tahun ini membawa makna dan kepentingan 

luar biasa kerana ia menandakan permulaan bab dan perjalanan yang baru bagi 
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Gerakan sebagai sebuah parti politik yang bebas. Kami akan melawat semula idea 

dan semangat penubuhan Parti untuk memperjuangkan sebuah Malaysia yang lebih 

baik berdasarkan visi, nilai dan cara Gerakan. Kami mempunyai lebih banyak 

kebebasan, pemerkasaan dan peluang dalam melakarkan orientasi dan peranan 

politik kami pada masa hadapan, kami akan memanfaatnya sebaik mungkin. 

Persidangan Perwakilan Nasional ini adalah perhimpunan yang istimewa dan 

peluang baik supaya kami berkomited diri terhadap ‘Permulaan Baru’ Gerakan.  

 

RESOLUSI PERSIDANGAN PERWAKILAN NASIONAL KE-47  

PARTI GERAKAN RAKYAT MALAYSIA 

 

KAMI, PERWAKILAN, Persidangan Perwakilan Nasional ke-47 (NDC) 2018 Parti Gerakan 

Rakyat Malaysia (PGRM):  

 

A. Memperingati ulang tahun ke-61 Kemerdekaan dan ulang tahun ke-55 

pembentukan Malaysia yang dicapai bersama oleh Bapa Pengasas kita dari 

semua kumpulan etnik dengan semangat patriotisme, kekitaan, kerjasama, rasa 

hormat dan kesepakatan selaras dengan Perlembagaan Persekutuan. 

 

B. Meneruskan perjuangan untuk membina sebuah negara Malaysia yang bersatu-

padu, demokratik, adil, liberal dan progresif, selaras dengan prinsip-prinsip Rukun 

Negara. 

 

C. Mengiktiraf, memahami, berkongsi dan bersetuju dengan keprihatinan dan 

aspirasi rakyat Malaysia berkenaan dengan isu-isu yang berikut:   

 

KAMI DENGAN INI MEMUTUSKAN: 

 

1. Kepimpinan Parti akan menjalankan usaha yang berjangka masa panjang, 

berdedikasi dan konsisten untuk menambah baik dan mengukuhkan Parti selaras 

dengan keadaan dan senario politik yang sentiasa berubah, fokus baru akan 

diberikan ke atas pengambilan ahli-ahli baru, latihan, organisasi, penjalinan luar 
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parti dan publisiti dengan matlamat untuk meningkatkan kapasiti dan keupayaan 

politik Parti.  

 

2. Parti akan mempertimbangkan kerjasama masa depan dengan parti politik, 

organisasi, individu atau anggota masyarakat sivil yang berkongsi pegangan 

ideologi yang sama dalam aktiviti-aktiviti politik bersama selaras dengan 

Perlembagaan Parti dan pendapat ahli-ahli akar umbi. Ideologi, matlamat dan 

kesejahteraan Parti tidak boleh dikompromi dalam sebarang prospek kerjasama 

pada masa depan.  

 

3. Persidangan Perwakilan Nasional menugaskan Jawatankuasa Pusat mengkaji 

dan membuat perubahan yang diperlukan bagi melaksanakan: 

 

a. Sebuah kategori keahlian yang baru dikenali sebagai ‘keahlian secara 

langsung’’ berserta dengan aplikasi dan syarat-syarat.  

 

b. Menggantikan sistem perwakilan yang sedia ada ke Persidangan 

Perwakilan Nasional bagi memilih pucuk kepemimpin Pusat kepada cara 

pemilihan yang membolehkan ‘setiap ahli mengundi bagi memilih pucuk 

kepimpinan Pusat’. 

 

c. Memandatkan had tempoh jawatan Pengerusi Bahagian sedia ada yang 

telah berkhidmat selama 3 tempoh secara berturut-turut wajib berhenti 

daripada terus menjawat jawatan tersebut. 

 

4. Menyeru semua pihak supaya berhenti berpolitik secara berlebihan dan 

melampau, Kerajaan harus menunjukkan teladan yang baik dengan 

memberhentikan politik membalas dendam, menginstitusikan kesederhanaan 

dan keterangkuman sebagai prinsip yang jelas dan tidak berkrompomi dalam 

penggubalan dasar, tadbir urus dan penyampaian; perpaduan sosial dan 

pembangunan negara harus diberikan keutamaan bagi memastikan trajektori 

pertumbuhan Malaysia akan berterusan sehingga ke masa depan.  
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5. Menggesa Kerajaan supaya menunaikan janji-janji pilihan raya umum 

sepertimana yang dinyatakan dalam manifesto Pakatan Harapan (PH) dalam 

Pilihan Raya Umum ke-14 (PRU14). Selain daripada meraikan tradisi demokratik 

yang kukuh, konsep akauntabiliti politik harus diberikan penekanan yang tegas 

dan konsisten di sepanjang masa dan dalam apa jua keadaan bagi 

mengekalkan tahap kredibiliti dan piawaian politik Malaysia. Kami menggesa 

Kerajaan supaya mempercepatkan usaha menunaikan janji-janji yang berikut:  

 

a. Pemansuhan tol  

b. Pengiktirafan Sijil Peperiksaan Bersepadu (UEC) 

c. Larangan penuh kahwin kanak-kanak bawah umur  

d. Memperkenalkan Akta Kawalan Dana Politik 

e. Pendaftaran pengundi secara automatik dan merendahkan had umur 

mengundi  

f. Menghidupkan semula pilihan raya kerajaan tempatan 

g. Meningkatkan kadar gaji minima kepada RM 1,500 

h. Desentralisasi kuasa kepada Sabah dan Sarawak 

 

6. Menggesa Kerajaan supaya mengumumkan rancangan, tempoh masa dan kos 

terbabit bagi memperkenalkan reformasi institusi dan pilihan raya sepertimana 

yang dijanjikan kepada rakyat. PH mendapat mandat yang kukuh dalam Pilihan 

Raya Umum ke-14 bagi membawa perubahan kepada sistem dan struktur negara, 

ia mesti menunjukkan kehendak politik yang serius dengan kesungguhan dan 

kebolehan yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan serta berhenti 

membuat pusingan-U atau penangguhan dasar-dasar. 

 

7. Menggesa Kerajaan supaya berbelanja secara berhemah dan berkomited 

terhadap pengukuhan fiskal tanpa mengorbankan kebajikan sosial dan 

pertumbuhan ekonomi dengan alasan defisit kerajaan. Kerajaan mengekalkan 

sebuah kedudukan yang adil, jujur dan praktikal dalam pengurusan 

makroekonomi dan tidak menyebarkan retorik, populisme atau kontroversi pada 

tahap tertinggi demi kepentingan politik adalah amat penting. 
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8. Menggesa Kerajaan supaya memastikan ekonomi negara kekal pada trajektori 

menaik. Hutang kerajaan masih boleh diurus, ia tidak harus dijadikan sebagai 

alasan yang mudah dan sembarangan bagi membatalkan projek infrastruktur 

besar yang akan memanfaatkan masyarakat dan ekonomi. Malah, perbelanjaan 

kerajaan akan merangsang ekonomi dan membantu golongan rakyat yang 

memerlukannya. Pengembangan penjana pendapatan kerajaan dengan 

cadangan cukai baru harus mendapatkan maklum balas awam dan pihak 

berkepentingan melalui kaji selidik yang teliti terlebih dahulu.  

 

9. Menggesa Kerajaan supaya meningkatkan usaha memerangi rasuah berstruktur 

dan bertahap tinggi, terus memperkasakan dasar tadbir urus yang baik, ketelusan 

dan integriti di sektor kerajaan bagi melengkapi undang-undang dan usaha anti-

rasuah yang sedia ada; memperkenalkan undang-undang baru bagi 

menghapuskan kemungkinan rasuah dan meningkatkan kecekapan 

penguatkuasaan dan kejayaan sabitkan kesalahan.  

  

10. Menggesa Kerajaan supaya mengambil tindakan segera dan efektif bagi 

merendahkan kos sara hidup yang semakin meningkat, memperluaskan jaringan 

keselamatan sosial yang sedia ada untuk memberikan perlindungan kebajikan 

sosial yang lebih baik kepada golongan B40 dan M40, memperluaskan 

perkhidmatan sosial berlandaskan komuniti bagi melengkapi program-program 

dan bantuan secara langsung yang sedia ada bagi mewujudkan perkongsian 

kemakmuran yang meluas, Kerajaan mesti menangani isu gaji bertakung yang 

dialami oleh pekerja-pekerja kelas menengah bawah dan jurang pendapatan 

yang semakin besar di antara golongan atasan, pertengahan dan miskin di 

Malaysia.  

 

11. Menggesa Kerajaan supaya meneliti semula sistem dan dasar berasaskan kaum, 

supaya setiap rakyat Malaysia mendapat layanan yang sama dan membolehkan 

pembinaan sebuah Bangsa Malaysia sejati. Dasar berasaskan pengasingan tidak 

mempunyai tempat di Malaysia selepas 61 tahun sejarah kenegaraan, sudah tiba 

masanya Kerajaan menunjukkan keberanian dan keazaman yang diperlukan 

untuk menghidupkan semula Majlis Konsultasi Perpaduan Nasional (MKPN) 
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sepertimana yang dijanjikan dalam manifesto PH dan memperkenalkan rang 

undang-undang anti-diskriminasi yang baru di Parlimen.  

 

12. Menggesa Kerajaan supaya memansuhkan undang-undang yang bersifat 

penindasan sepertimana yang dijanjikan dalam manifesto. Antaranya ialah Akta 

Kesalahan Keselamatan (langkah-Langkah Khas) 2012 (SOSMA), Akta 

Pencegahan Keganasan 2015, Akta Pencegahan Jenayah 1959, serta Akta 

Hasutan 1948. Kerajaan harus berpegang kepada janji bagi menegakkan 

kedaulatan undang-undang dan proses demokratik negara kita dengan 

mengalu-alukan dan memperkasakan semak dan imbang daripada 

Pembangkang, masyarakat sivil dan orang awam.  

 

13. Menggesa Kerajaan supaya menangani isu pengangguran belia. Mengikut 

Malaysian Industrial Development Finance Bhd (MIDF), kadar pengangguran belia 

di Malaysia kekal tinggi pada 10.8% pada tahun lepas kerana kemahiran yang 

tidak sepadan. Kerajaan harus bekerjasama dengan komuniti-komuniti 

perniagaan dan industri-industri untuk mewujudkan lebih banyak peluang 

pekerjaan berkemahiran tinggi kepada graduan, profesional muda dan juruteknik 

dengan merendahkan kadar cukai ke atas syarikat dan mengurangkan 

peraturan berlebihan dalam ekonomi. Hapuskan pemisahan di antara industri-

industri dan akademik bagi menghasilkan graduan yang memenuhi jangkaan 

dan permintaan industri-industri juga adalah tidak kurang penting. 

 

14. Menggesa Kerajaan supaya berkomited dalam promosi dan perlindungan hak 

asasi wanita dan kanak-kanak di Malaysia. Kerajaan mempunyai kuasa dan 

tanggungjawab bagi menamatkan legasi undang-undang kuno dan 

pandangan ketinggalan zaman mengenai kahwin kanak-kanak bawah umur di 

Malaysia. Ia merupakan tindakan pertama dalam satu siri usaha yang konsisten 

dan berdedikasi bagi meneliti tahap diskriminasi dan penindasan yang dialami 

oleh golongan wanita Malaysia di sepanjang hidup mereka. Kerajaan mesti 

berkomited menyampaikan apa yang telah digariskan dalam janjinya untuk 

menghapuskan diskriminasi jantina dan memperkasakan wanita dan kanak-

kanak perempuan. 
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15. Menggesa Kerajaan supaya berkomited dalam melindungi kedaulatan dan 

keselamatan Sabah dan Sarawak termasuk meningkatkan tahap perkembangan 

sosio-ekonomi negeri-negeri tersebut dan desentralisasi kuasa sepertimana yang 

dijanjikan dalam manifesto PH. Jawatankuasa khas yang dibentuk pada Julai 

2018 harus berusaha ke arah memulihkan status Sabah dan Sarawak yang sah 

sebagai rakan kongsi yang sama rata berlandaskan kepada semangat 

federalisme dalam Malaysia, ia termasuk pemberian dana peruntukan, hak tadbir 

urus dan hak mendapat hasil daripada sumber semula jadi seperti minyak dan 

gas.   
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2018 年第 47 届民政党全国代表大会主题 

 

“民政 — 新的起点” 

 

今年的第 47 届民政党全国代表大会的主题，标志着民政党决心在 2018 年 5 月的历史

性第 14 届全国大选后的新政治时代，重新思考、复兴和重新开始。我们过去几个月自

我检讨的努力，随着全国代表大会主题的构思而达到顶点，这预示着新的党领导层和

改变，正如我们开启“新的起点”。 

 

对于选举的失望和过去 10 年的整体下降，我们进行了诚实和刻苦的反思。政治有起伏

和有价值的教训，这些失败和错误使我们谦虚和反思。然而，更重要的是我们接受教

训，并从中学习，不要放弃或阻止我们继续作为真正民政党党员的斗争。 

 

通过更新对后第 14 届全国大选政治局势的理解和方法，并全面和深入地考量我们的立

场，我们开始新的起点。改变不是一个选择，而是一定要做出改变，以确保我们维持

政治合宜性及自我维持，以继续我们的斗争。我们决心确保改变不仅限于理念，同时

也要根据目前的政治局势和情绪，配合实际行动。 

 

今年的全国代表大会具有额外的意义和重要性，因为这标志着民政党作为独立政党，

开启新的篇章和旅程。我们将重新审视党的创始理念和精神，在民政党的愿景、价值

和方式下，争取更好的马来西亚。我们在制定自己的政治方向和未来角色方面拥有更

大的自由、赋权和机会，我们将以最佳利益来利用此机会。今年的全国代表大会将会

是一个特别与合适的场合，让我们致力于民政党“新的起点”。 
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2018 年第 47 届民政党全国代表大会提案 

 

我们，2018 年第 47 届民政党全国代表大会全体代表： 

 

A. 欢庆国家独立 61 周年及马来西亚成立 55 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。 

 

B. 秉持国家原则，继续我们的斗争，建立一个团结、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： 

 

我们特此誓言： 

 

1. 党的领导层根据不断变化的政治形势和条件，进行长期、专注和一致的努力，以改

善和加强党。同时，党也重新专注于招募、培训、组织、推广和宣传，以加强党的

政治能力。 

 

2. 党将根据党章，以及与基层党员协商，考虑未来与理念相近的政党、组织、个人或

公民社会成员，在联合政治活动合作。未来的任何合作都不应该损害党的理念、宗

旨和福祉。 

 

3. 全国代表大会要求中央委员会探讨和作出必要的改变，以实行： 

 

a. “直接党员”的类别，以及申请条件 

 

b. 替换选举制度，将目前全国代表大会代表遴选中央领导层的制度，改为“每

位党员遴选中央领导层” 
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c. 限定连续担任 3届的区部主席必须强制性休任。 

 

4. 呼吁各造停止过度和阴险的政治活动，政府应身先士卒，停止政治仇恨，并在政策

制定、管治和传递上把中庸和包容制度化，作为不可妥协的原则。同时，我们应优

先考量社会团结和国家建设，以确保我国的强劲增长将延续到未来。 

 

5. 呼吁政府遵守希盟在第 14 届全国大选竞选宣言中所阐明的承诺。除了欢庆茁壮的

民主传统，政治问责理念也必须在所有时刻获得坚决和一致的重视，并在任何情况

下维持我国政治的诚信和标准。我们呼吁政府尽快兑现以下承诺： 

 

a. 废除大道收费 

b. 承认统考文凭 

c. 全面禁止童婚 

d. 推行政治献金管制法令 

e. 自动登记选民和降低投票年龄 

f. 重新推行地方选举 

g. 提高最低薪金至 1500令吉 

h. 下放权力予沙巴和砂拉越 

 

6. 呼吁政府宣布推行向人民承诺的选举改革和体制的计划、时间框架和成本。希盟在

第 14 届全国大选获得令人信服的委托，以为国家的体制和结构带来改变，因此现

在必须表现出真正的政治意愿，并具备必要的紧迫性和能力，以实践、停止 U 转政

策或延迟。 

 

7. 呼吁政府谨慎行事，致力于财政整顿，不要以政府赤字的名义，牺牲社会福利和经

济增长。重要的是，政府在宏观经济管理中秉持公平、诚实和务实的立场，避免在

高阶级中发表花言巧语、民粹主义或争议，以捞取政治利益。 
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8. 呼吁政府确保我国经济继续保持上升趋势。政府债务依然可以控制，不应作为取消

有利于社会和经济的重大基础设施项目的简单理由。事实上，政府支出将刺激经济，

并可以协助有需要的人民。政府的收入随着新征税的增加而扩大，但在这之前必须

通过适当的研究，咨询民众和相关单位。 

 

9. 呼吁政府加强打击结构性和高阶层的贪污，并继续加强良好管治的政策、政府领域

的透明化和廉洁，以配合现有的法律和反贪污努力。政府应推行新法律，以消除贪

污机会，并提高执法和成功提控的效率。 

 

10.呼吁政府立即采取有效措施，以降低生活成本和扩大目前的社会安全网，为 B40 和

M40 群体提供更好的社会福利保护。扩大社区福利服务，辅助现有的计划和直接性

援助，以创造更广的共享财富。政府必须解决中下阶层员工面对的薪资增长停滞问

题，以及我国富有者、中产阶级和贫困人士之间收入差距扩大的问题。 

 

11.呼吁政府检讨种族基础政策或制度，以让所有国民享有平等待遇，并建立真正的马

来西亚民族。经过 61 年的建国，我国无法容忍分裂政策。政府是时候鼓起必要的

勇气和决心，重新成立全国和谐协商理事会，正如希盟宣言中所阐明的，并在国会

推行新的反歧视法案 

 

12.呼吁政府废除宣言中所承诺的一些压迫性法律，其中包括 2012 年国家安全罪行

（特别措施）法令、防范罪案法令和煽动法令。政府应坐言起行，秉持我国的法治

和民主过程，欢迎和赋权来自反对党、社会组织和人民的制衡。 

 

13.呼吁政府解决青年失业问题。根据 MIDF，我国的青年失业问题于去年仍高达 10.8%，

主要是因为技能错置。政府应该与商业社群及领域合作，为毕业生、年轻专业人士

和技术人员，创造更多高技能的工作机会，如减少对公司的税收和对经济的过度监

管。同等重要的是，政府应确保学术界和工业界之间没有分隔，以培养符合行业期

望和要求的毕业生。 
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14.呼吁政府致力于促进和保护我国女性和儿童的权利。政府有权力和责任结束有关童

婚的过时法律和观点。首先，政府应该要有一系列专注和持续努力的优先行动，以

审视我国女性一生所面对的歧视和权利剥夺。政府必须致力于兑现其在宣言中的承

诺，消除性别歧视，并赋予女性和儿童权力。 

 

15.呼吁政府兑现宣言承诺，致力于维护沙巴和砂拉越的主权与安全，并加强该州属的

社会经济增长，以及下放权力。2018 年 7 月成立的特别委员会，应努力恢复沙巴

和砂拉越作为我国联邦制精神下平等伙伴的合法地位，其中包括资金分享、行政权

利，以及石油和天然气等自然资源中的收入。 
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வகராக்கான் ராக்யாட் மலேசிய கட்சியின் 

2018-ம் ஆண்டின் 47-வது லதசிய லபராைர்கள் மாநாட்டின் 
கருப்வபாருள் 

 

வகராக்கான் - ஒரு புதிய வதாடக்கம் 

 

2018-ம் ஆண்டு லம மாதத்தில் நளடப்வபற்ற வரோற்றுப் பூர்வமான 14-வது வபாதுத் 
லதர்தலுக்கு பிறகு புதிய வபாருைாதார யுகத்தில் வகராக்கான் மறு சிந்தளன வெய்யவும் புத்துயிர் 
மற்றும் மறு துவக்கம் வெய்ய முற்பட்டுள்ைது. இவ்வாண்டு வகராக்கான் ராக்யாட் மலேசிய 
கட்சியின் கருப்வபாருள் பிரதிபலிக்கிறது. நமது பே மாதங்கைாக லமற்வகாள்ைப்பட்ட 
ஆத்மார்த்த முயற்சிகள் மற்றும் இதனுடன் இளைந்து லதசிய லபராைர்கள் மாநாட்டின் 
லகாட்பாடு தளேளமத்துவ புத்துைர்வுக்கு இட்டுச் வெல்கிறது. புது துவக்கம் என்ற யுகத்தில் நாம் 
அடிவயடுத்து ளவக்குலபாது கட்சியில் மாற்றங்களை எதிர்பார்க்கிலறாம். 

 

லதர்தல் அைவில் எங்களுக்கு எற்பட்ட ஏமாற்றங்கள் மற்றும் கடந்த பத்தாண்டுகளில் ஏற்பட்டு 
வந்த வீழ்ச்சி குறித்து லநர்ளமயான முளறயிலும் லவதளன கேந்த நிளேயில் சீர்தூக்கி பார்த்லதாம். 
ஏற்றமும் இறக்கமும் இருந்தது. இது அரசியலில் படிக்க லவண்டிய பாடமாகவும் அளமந்துள்ைது. 
லதால்விகளும் தவறுகளும் எங்களை அடக்கி வாசிக்க ளவத்துவிட்டது. மனம் பக்குவப்படுகிறது. 
எனினும் உண்ளம நிளேயிளன ஏற்றுக்வகாண்டு இந்த கடுளமயான படிப்பிளன ஒரு பாடமாக 
நாம் ஏற்றுக்வகாள்ை லவண்டும். உண்ளமயான வகராக்கான் உைர்வாைர்கள் என்ற முளறயில் 
நாம் நமது லபாராட்டத்ளத ளகவிட்டுவிடக் கூடாது. அதாவது நமது லபாராட்டத்ளத 
வதாடர்வதற்கான தளடகள் தகர்க்கப்பட லவண்டும். 14-வது வபாதுத் லதர்தலுக்கு பிறகு 
ஏற்பட்ட அரசியல் பருவ நிளேக்கு லதாதாக நமது புரிந்துைர்ளவயும் அணுகுமுளறயிளனயும் 
புதுப்பிப்பது மூேம் ஒரு புதிய வதாடக்க ஆரம்பமாகிறது. விருப்புரிளமயின் லபரில் 
நளடப்வபறுவது அல்ே மாற்றங்கள். நாம் நமது லபாராட்டத்ளத வதாடர்வதற்கு அரசியல் 
ரீதியில் வபாருத்தமாக இருப்பளத உறுதி வெய்வது கட்டாயமான ஒன்றாகும். லமலும் நமக்கு 
நாலம நீடித்து நிளேத்திருக்கும் வளகயில் இருக்க லவண்டும். நாம் மாற்றங்களை உறுதிப்படுத்த 
நாம் உறுதி பூண்டுள்லைாம். ஆனால் இது வவறும் சிந்தளன அைவில் மட்டும் இருத்தல் 
லபாதாது. நடப்பு அரசியல் நிளேக்கும் உைர்வுக்கும் ஏற்ப இந்த சிந்தளன எல்ோம் 
உண்ளமயான நடவடிக்ளககைாக மிளிர லவண்டும். 

 

இவ்வருட லதசிய லபராைர்கள் மாநாடு என்பது அதிக அர்த்தத்ளதயும் முக்கியத்துவத்ளதயும் 
வகாண்டது. காரைம் சுலயட்ளெயான கட்சி என்ற முளறயில் இது வகராக்கானுக்கு ஒரு புதிய 
அத்தியாயமும் பயைமும்மாகும். 
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கட்சி லதாற்றுவித்ததற்கான லநாக்கத்ளதயும் உைர்விளனயும் நாங்கள் மறு லநாட்டமிடுலவாம். 
வகராக்கானின் தூரலநாக்கு ேட்சியம், மதிப்புகள் மற்றும் வழிமுளறகளில் சிறந்தவதாரு 
மலேசியாவிற்காக பாகுபடுவதற்காக நாங்கள் இவ்வாறு வெயல்படுகிலறாம். நாங்கள் எங்களின் 
வொந்த அரசியல் சிந்தளனயிளன வடிவளமப்பதற்கு எங்களுக்கு அதிக சுதந்திரம் மற்றும் 
வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. எங்களின் சிறந்த மாநாடு ஒரு சிறப்பான மற்றும் தக்க தருைத்தில் 
நளடப்வபறும் ஒரு நிகழ்வு. வகராக்கானுக்காக ஒரு புதிய வதாடக்கத்ளத உருவாக்க நாம் நம்ளம 
அர்ப்பணித்துக் வகாள்ை முடியும். 

 

வகராக்கான் ராக்யாட் மலேசியா கட்சி 

2018-ம் ஆண்டு லதசிய லபராைர்கள் மாநாட்டின் 

47-வது கூட்டத்தின் தீர்மானங்கள் 

 

2018-ம் ஆண்டு பிஜிஆர்எம்-ன் 47-வது லதசிய லபராைர்கள் மாநாட்டின் லபராைர்கைாகிய 
நாங்கள் பின்வரும் அம்ெங்களை எடுத்துளரக்க விரும்புகிலறாம். 

 

A. வமர்லடக்கா 61-வது ஆண்டு நிளனவு விழா மற்றும் மலேசிய தின 55-வது ஆண்டு 
நிளறவு விழா ஆகியவற்ளற நாங்கள் நிளனவுக் கூறுகிலறாம். கூட்டரசு அரசியேளமப்புச் 
ெட்டத்திற்கு ஏற்ப லதெப்பக்தி, ஒன்றுபடுதல், ஒன்றிளனந்து வெயல்படுதல், பரஸ்பர 
மரியாளத உைர்வு அடிப்பளடயில் அளனத்து இனப் பிரிளவ லெர்ந்த நமது 
முன்லனார்கைால் கூட்டாக ொதித்தளவ இளவ எல்ோம். 

 

B. ஒன்றுப்பட்ட, ஜனநாயகமான, நியாயமான, தாராைமான மற்றும் முன்லனற்றகரமான ஒரு 
மலேசிய நாட்ளட ருக்குன் வநகாரா லகாட்பாட்டிற்கு ஏற்ப நிர்மாணிக்கும் 
லபாராட்டத்ளத நாம் வதாடர்ந்து லமற்க்வகாள்லவாம். 

 

C. பல்லவறு விவகாரங்கள் ெம்பந்தமான மலேசியர்களின் அக்களறயும் அபிோளெகள் 
குறித்தும் எங்களுக்கு உடன்பாடு உண்டு. இதளன நாங்கள் அங்கீகரிக்கிலறாம். இதளன 
புரிந்துக்வகாள்கிலறாம். பகிர்ந்துக் வகாள்கிலறாம். 

 

பின்வருமாறு நாங்கள் தீர்மானம் வவளிப்படுத்துகிலறாம் 

 

1. கட்சியிளன லமம்படுத்தவும் வலுப்படுத்தவும் கட்சியின் தளேளமத்துவம் நீண்டகாே, 
அர்ப்பணிப்பு மிக்க வதாடர்ச்சியான நடவடிக்ளக எடுக்கும். மாறிவரும் அரசியல் 
சூழ்நிளேக்கும் நிளேளமக்கும் ஏற்ப இவ்வாறு வெய்யப்படுகிறது. கட்சியின் அரசியல் 
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ஆற்றளேயும் திறளனயும் உயர்த்தும் லநாக்கத்தில் ஆள் லெர்ப்பு, பயிற்சி, ஏற்பாடு வெய்தல், 
வதாடர்புக் வகாள்ளுதல் மற்றும் விைம்பர விஷயத்தில் முதன்ளமயான கவனம் 
வெலுத்தப்படும். 

 

2. கூட்டு அரசியல் நடவடிக்ளககளில் ஒருமித்த கருத்துக் வகாண்ட கட்சிகள், அளமப்புகள், 
தனிப்பட்ட நபர்கள் அல்ேது சிவில் ெமூக உறுப்பினர்களுடன் எதிர்காேத்தில் 
ஒத்துளழப்பு குறித்து கட்சி பரிசீலிக்கும். கட்சியின் அளமப்பு ெட்டத்திற்கு ஏற்ற 
வளகயிலும் ொமான்ய உறுப்பினர்களுடன் கேந்தாலோசித்து இது இவ்வாறு வெய்யப்படும். 
எதிர்காேத்தில் எந்தவவாரு தரப்புடன் ஒத்துளழக்கும் விஷயத்தில் கட்சியின் சித்தாந்தம், 
குறிக்லகாள் மற்றும் நேன்கள் ஒருலபாதும் விட்டுக் வகாடுக்கப்படாது. 

 

3. பின்வரும் அமெங்களை அமல்படுத்துவதற்கு வழிமுளறகளை ஆராய்ந்து லதளவயான 
மாற்றங்களை லமற்க்வகாள்வதற்கு மத்திய குழுவிற்கு இப்வபாறுப்பிளன லதசிய 
லபராைர்கள் மாநாடு ஒப்பளடத்துள்ைது. 

 

a. லநர்முக உறுப்பியம் என்ற மற்வறாரு அங்கத்துவ முளற. இதளன எவ்வாறு 
வெயல்படுத்துவது மற்றும் இதற்கான நிபந்தளனகளும். 

 

b. மத்திய தளேளமத்துவத்ளத லதசிய லபராைர்கள் மாநாட்டிற்கான லபராைர்கள் லதர்வு 
வெய்வது தற்லபாளதய நளடமுளறயாகும். மத்திய தளேளமத்துவத்ளத ஒவ்வவாரு 
வாக்களிக்கும் உறுப்பினலர லதர்வு வெய்யும் வளகயில் நளடமுளறயிளன 
மாற்றியளமத்தல். 

 

c. வதாடர்ச்சியாக மூன்று தவளைக்காேம் பதவியில் இருக்கும் நடப்பு டிவிென் தளேவர் 
இப்பதவியிளன துறப்பது கட்டாயமாக்குதல். 

 

4. அத்து மீறிய அரசியல் நடவடிக்ளகயிளன அளனத்து கட்சிகளும் நிறுத்திக்வகாள்ை 
லவண்டும். அரசியல் பழிவாங்கும் நடவடிக்ளககளை நிறுத்திக்வகாள்வதில் அரொங்கம் 
ஒரு முன்மாதிரியாக திகழ லவண்டும். மிதவாதத்ளதயும் அளனவளரயும் அரவளைத்து 
வெல்லும் நடவடிக்ளகயானது அளமப்பு ரீதியில் அமோக்கம் வெய்ய லவண்டும். 
வகாள்ளகயிளன வடிவளமத்தல், வபாறுப்புளடளமயிலும் லெளவயளிப்பு விஷயத்திலும் 
திட்டவட்டமான தீர்க்கமான வகாள்ளகயிளன வகாண்டிருக்க லவண்டும். எதிர்காேத்தில் 
மலேசியாவின் வைர்ச்சி வெலுளமயாக வெல்வளத உறுதிப்படுத்தும் வண்ைம் ெமூக 
ஒற்றுளமக்கும் நாட்ளட நிர்மாணிக்கும் பணிக்கு முதன்ளமயான முக்கியத்துவம் 
வழங்கப்பட லவண்டும். 
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5. 14-வது வபாதுத் லதர்தலில் பக்காத்தான் ஹராப்பான் லதர்தல் வகாள்ளக அறிக்ளகயில் 
வழங்கப்பட்ட வாக்குறுதிகளை அரொங்கம் நிளறலவற்றுமாறு வலியுறுத்தி லகட்டுக் 
வகாள்கிறது. வலுவான ஜனநாயக பாரம்பரியத்ளத லபாற்றுவது என்பலதாடு அளனத்து 
காேக்கட்டங்களிலும் எல்ோ சூழ்நிளேகளிலும் அரசியல் வபாறுப்புடளமக்கு வலுவான 
மற்றும் வதாடர்ச்சியான அழுத்தம் கட்டாயமாக வழங்கப்பட லவண்டும். மலேசிய 
அரசியலின் நம்பகத்தன்ளமயிளனயும் தரத்ளதயும் நிளேநாட்டுவதற்காக இவ்வாறு 
வெய்யப்பட லவண்டும். பின்வரும் வாக்குறுதிகளை நிளறலவற்றுவதற்கான முயற்சிகளை 
அரொங்கம் விளரவாக முடுக்கி விட லவண்டும் என்றும் நாங்கள் லவண்டுலகாள் 
விடுக்கிலறாம். 

 

a. லடால் கட்டைத்ளத ரத்து வெய்தல் 

b. யுஇசி என்ற ஒன்றுப்பட்ட லதர்வு ொன்றிதழ் முளறயிளன அங்கீகரித்தல் 

c. சிறார் திருமைத்திற்கு முற்றிலும் தளடவிதித்தல். 

d. அரசியல் நிதியுதவி கட்டுபாட்டு ெட்டத்ளத வகாண்டு வருதல் 

e. இயல்பாகலவ வாக்காைர் பதிவு மற்றும் வாக்களிப்பதற்கான வயது வரம்பிளன 
குளறத்தல். 

f. ஊராட்சிமன்ற லதர்தல்களை புதுப்பித்தல் 

g. குளறந்தபட்ெ ஊதியத்ளத 1,500 வவள்ளிக்கு உயர்த்துதல் 

h. ெபாவுடன் ெரவாக்குடனும் மத்தியில் அதிகாரங்களை பகிர்ந்துக் வகாள்ளுதல். 

 

6. மக்களுக்கு வாக்குறுதி வழங்கியதற்கு ஏற்ப அளமப்பு ரீதியில் மற்றும் லதர்தல் 
சீர்திருத்தங்கள் அறிமுகம் வெய்வதற்கான திட்டம், காேக்வகடு மற்றும் இதற்கு ஏற்படும் 
வெேவினம் குறித்த அறிவிப்ளப அரொங்கம் வெய்யுமாறு வலியுறுத்தப்படுகிறது. 14-வது 
வபாதுத் லதர்தலில் பக்காத்தான் ஹராப்பானும் அலமாக வவற்றி கிட்டியது. நாட்டின் 
முளறயிலும் அளமப்பிலும் மாற்றங்கள் வகாண்டு வர லவண்டும் என்று மக்கள் 
இத்தளகய அலமாக வவற்றியிளன தந்தனர். எனலவ இவற்ளற எல்ோம் நிளறலவற்றுவதில் 
பக்காத்தான் ஹராப்பான் இப்லபாது உண்ளமயான அரசியல் உறுதிப்பாட்ளட 
வவளிப்படுத்த லவண்டும். உரிய அவெர அவசியத்துடன் உரிய திறனுடன் இளவ 
நிளறலவற்றம் காண்பளத இந்த அரொங்க உறுதிப்படுத்த லவண்டும். அந்தர்பல்டி 
அடிப்பலதா அல்ேது தாமதப்படுத்துவலதா கூடாது. 

 

7. பைம் பற்றாக்குளறக் குளற லபசி ெமூக நேன் மற்றும் வபாருைாதார வைர்ச்சியிளன 
புறக்கணிக்கக் கூடாது. நிதி நிேளமயிளன விலவகமாக ளகயாை லவண்டும். நிதி 
நிளேளமயிளன ஒருமுகப்படுத்தும் கடளம கடப்பாடு அரொங்கத்திற்கு இருக்க லவண்டும். 
அரொங்கத்திற்கு அளறகூவல் விடுக்கப்படுகிறது. ளமக்லராஇவகாலனாமிக் என்ற பறந்த 
அைவிோன வபாருைாதார நிர்வாகத்ளத வபாறுத்த வளரயில் நியாயமான, லநர்ளமயான 
மற்றும் காரிய ொத்தியமான நிளேப்பாட்ளட அரொங்கம் லமற்வகாள்வது முக்கியம். 
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அரசியல் ஆதாயம் அளடயும் வண்ைம் கவர்ச்சிக்கரமான வவற்றுப் பிரச்ொரம் 
வெய்வலதா அல்ேது லதளவயற்ற ெர்ச்ளெளய தூண்டிவிடுவதாக இருக்கக் கூடாது. 

 

8. நாட்டின் வபாருைாதாரம் லமலோங்கிய நிளேயில் நிளேத்திருப்பளத அரொங்கம் உறுதி 
வெய்ய லவண்டும் என்று லகட்டுக் வகாள்ைப்படுகிறது. அரொங்கத்திற்கு ஏற்பட்டிருக்கும் 
கடன் நிர்வகிக்கக் கூடிய நிளேயில் இருக்கிறது. ெமுதாயத்திற்கும் நாட்டின் 
வபாருைாதாரத்திற்கும் நன்ளம பயக்கூடிய பிரதான கட்டளமப்பு திட்டங்களை ரத்து 
வெய்வதற்கு கடன் பிரச்சிளன ஒரு வநாண்டி ொக்காக பயன்படுத்தோகாது. உண்ளமயில் 
பார்க்கப்லபானால் அரொங்க வெேவினம் என்பது வபாருைாதார வைர்ச்சிக்கு 
தூண்டுலகாோகவும் உதவித் லதளவபடும். குடிமக்களுக்கு இது உதவிகரம் நீட்டுவதாகவும் 
இருக்கும். புதிய வரிகளை புகுத்தி அரொங்கத்தின் வருமான அைளவ விரிவாக்கும் 
நடவடிக்ளக என்பது தக்க ஆய்வுடன் வபாதுமக்கள் மற்றும் ெம்பந்தப்பட்ட 
தரப்புகளுடன் முன்கூட்டிலய கேந்துப் லபசி முடிவவடுக்க லவண்டிய ஒன்று. 

 

9. திட்டமிட்ட மற்றும் வபரிய அைவிோன ஊழளே ஒடுக்குவதற்கு அரொங்கம் முழு 
வீச்சில் வெயல்பட லவண்டும். அரொங்கத் துளறயில் நல்ேவதாரு வபாறுப்புடளம, 
வவளிப்பளடத்தன்ளம, உயிர்வநறி ஆகிய பண்புகள் லமலோங்க லவண்டும். நடப்பு 
ஊழல் ஒழிப்பு ெட்டங்களுக்கு உறுதுளையாக இருக்க லவண்டும். ஊழல் புரிவதற்கான 
வாய்ப்புகள் லவலராடு களைவயடுக்கப்பட லவண்டும். அமோக்க தரப்பின் ஆற்றல் 
அதிகரிக்கப்பட லவண்டும். வழக்குகள் வவற்றிகரமாக வதாடரப்பட லவண்டும். 

 

10. வாழ்க்ளக வெேவினம் ஏறுமுகம் காண்பளத குளறக்க அரொங்கம் அவெரமான 
உருபடியான நடவடிக்ளக எடுக்க லவண்டும். பி40 மற்றும் எம்40 பிரிவினருக்கு சிறந்த 
ெமூக நேன் பாதுகாப்பு வழங்கும் வபாருட்டு நடப்பு ெமூக பாதுகாப்பு முளறயிளன 
விரிவுப்படுத்த லவண்டும். ெமுதாயம் ொர்ந்த ெமூக நே லவளேகள் விரிவாக்கம் காை 
லவண்டும். இருக்கும் திட்டங்களுக்கு ஊக்க மூட்டுவதாக இருக்க லவண்டும். வைளமயும் 
வைங்களும் பரவோக பகிர்ந்துக்வகாள்வதற்கான நிளேளமயிளன உருவாக்குவதற்கு 
லநர்முகமாக உதவி லதளவ. குளறந்த வருமான மற்றும் நடுத்தர வதாழிோைர் வர்க்கத்தின் 
ஊதிய அைவு அப்படிலய நீண்டகாேமாக லதங்கி நிற்கிறதும் அரொங்கம் அவசியம் 
இதற்கு பரிகாரம் காை லவண்டும். மலேசியாவில் பைக்காரர், நடுத்தர வர்க்கத்தினர், 
ஏளழ மக்கள் ஆகிய மூத்ததரப்பினருக்கு மத்தியில் வருமான இளடவவளி விரிவளடந்து 
வருகிறது. இது குறித்தும் அரொங்கம் கவனிக்க லவண்டும். 

 

11. இன ரீதியான வகாள்ளககள் அல்ேது முளறகள் குறித்து அரொங்கம் மறு ஆய்வு வெய்ய 
லவண்டும். அப்லபாதுதான் ஒவ்வவாரு மலேசியருக்கும் ெமத்துவமான வாய்ப்பு கிட்டும். 
இதனால் ஓர் உண்ளமயான பங்ொ மலேசியா உருவாகுவதற்கு வழி பிறக்கும். நாடு 
சுதந்திரமளடந்து 61 வருடங்கள் உருண்லடாடி விட்டது. எனலவ மலேசியாவில் 
பிைவுப்படுத்தும் வகாள்ளககளுக்கு இடம் இருக்கக்கூடாது. பக்காத்தான் ஹராப்பான் 
லதர்தல் வகாள்ளக அறிக்ளகயில் லதசிய நல்லிைக்கம் ஆலோெளன மன்றம் 
புதுப்பிக்கப்படும் என்று வாக்குறுதி வழங்கப்பட்டது. இம்மன்றத்ளத புதுப்பிக்கும் 



இத்தகவல்களை 17/11/2018-குள் கண்டிப்பாக வவளியிடக்கூடாது 

6 
 

  

6 

வண்ைம் அரொங்கம் லதளவயான துணிளவயும் உறுதிப்பாட்டிளன திரட்டுவதற்கான 
காேம் கனிந்துவிட்டது என்லற வொல்ே லவண்டும். நாடாளுமன்றத்தின் புதிய இன 
பாகுபாடு தந்த மலொதாக்களை அரொங்கம் அறிமுகம் வெய்ய லவண்டும். 

 

12. லதர்தல் வகாள்ளக அறிக்ளகயில் வாக்குறுதி தந்தது லபால் குறிப்பிட்ட அடக்குமுளற 
ெட்டங்களை அரொங்கம் அகற்ற லவண்டும். (வொஸ்மா) என்ற 2012 பாதுகாப்பு 
குற்றச்வெயல் ெட்டம், பயங்கரவாத தடுப்புச் ெட்டம் (சிறப்பு நடவடிக்ளக) ஆகியளவ 
இதில் அடங்கும். ெட்ட ஆட்சியிளன நிளே நாட்டுலவாம் மற்றும் ஜனநாயக பண்பிளன 
கட்டிக்காப்லபாம் என்று அரொங்கம் தந்த உறுதிவமாழி காப்பாற்றப்பட லவண்டும். இது 
எதிர்கட்சியினர், ெமூக இயக்கங்கள் மற்றும் வபாதுமக்கள் லமற்கண்ட லநாக்கத்ளத 
லநாக்கி ஆற்றக் கூடிய ஆக்ககரமான பங்கிளன அரொங்கம் வரலவற்க லவண்டும். 
இவர்களின் பங்களிப்புக்கு பக்கபேமாக இருக்க லவண்டும். 

 

13. இளைலயார் லவளேயின்ளம விவகாரம் குறித்து அரொங்கம் பரிகாரம் காை லவண்டும். 
எம்ஐடிஎப்வ் கருத்துப்படி கடந்தாண்டு மலேசிய இளைலயார் லவளேயின்ளம அைவு 1.8 
விழுக்காடு உயர்வாக இருக்கிறது. காரைம் படிப்புக்கும் ெம்பந்தப்பட்ட 
வதாழில்துளறக்கும் வதாடர்பு இல்ோத நிளே அரொங்கம் வர்த்தக ெமூகம் மற்றம் 
வதாழில்துளறயினரும் இளைந்த வெயோற்ற லவண்டும் புதிதாக பல்களேகழகத்திலிருந்து 
வவளிலயறும் பட்டதாரிகள், இைம் வதாழிழ்நிபுைர்கள், வதாழில்நுட்பவாதிகளுக்கும் 
அதிக தன்னாற்றல் நிளறந்த லவளே வாய்ப்புக்களை உருவாக்க இத்தளகய அணுகுமுளற 
அவசியம். நிறுவனங்களின் மீது விதிக்கப்படும் வரிகள் குளறக்கப்பட லவண்டும். 
வபாருைாதாரத் துளறயிளன அதிகபட்ெ அைவில் முளறப்படுத்தப்படுவளத குளறக்க 
லவண்டும். கல்விக்கும் வதாழில்துளறக்கும் இளடலய இளடவவளி இருக்கக்கூடாது. 
வதாழில்துளறயின் லதளவகளையும் எதிர்ப்பார்ப்புகளையும் ஈடுகட்டக்கூடிய பட்டதாரிகள் 
உறுவாக்கப்படுவளத உறுதிப்படுத்துவதும் முக்கியமாகும். 

 

14. மலேசியாவின் மகளிர் மற்ற பிள்ளைகளின் உரிளமகளை லபாற்றி வைர்ப்பதிலும் அதளன 
கட்டிக் காப்பதிலும் அரொங்கத்திற்கு கடளம கடப்பாடு இருக்க லவண்டும். 
மலேசியாவில் சிறார் திருமைம் குறித்து ஒத்து வராத ெட்டங்களும் காேத்திற்கு ஏற்றவாறு 
அல்ோத கருத்துகளை ஒரு முடிவுக்கு வகாண்டு வருவதற்கு அரொங்கத்திற்கு அதிகாரமும் 
வபாறுப்பும் இருக்கிறது. தங்களின் வாழ்நாள் முழுவதும் மலேசிய மகளிர் படும் 
இன்னல்களையும் அவர்கள் எதிர்லநாக்கும் பாகுபாடுகளையும் ஆராய அர்ப்பணிப்பும் 
வதாடர்ச்சி முயற்சிகள் லமற்க்வகாள்வது முதன்ளமயான நடவடிக்ளகயின் பால் பாகுபாடு 
நீக்கப்படும். வபண்கள் மற்றும் சிறுமியர்களின் நிளே வலுப்படுத்தப்படும் என்று எல்ோம் 
வழங்கப்பட்ட வாக்குறுதிகளை நிளறலவற்ற அரொங்கம் கட்டாயம் கடளம 
கடப்பாட்டிளன வகாண்டிருக்க லவண்டும். 

 

15. ெபா ெரவாக் மாநிேங்களின் ஆட்சியுரிளம மற்றும் பாதுகாப்பிளன காப்பதில் அரொங்கம் 
கடளமப்பட்டுள்ைது. மாநிேங்களின் ெமூக வபாருைாதார வைர்ச்சியும் மத்திய அரொங்க 
அதிகாரத்ளத பகிர்ந்து வகாள்வது குறித்து முன்லனற்றம் காைப்பட லவண்டும். இளவ 
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எல்ோம் பக்காத்தான் ஹராப்பான் லதர்தல் வகாள்ளகயறிக்ளகளய காைப்படும் 
வாக்குறுதிகள். 2018-ம் ஆண்டு ஜூளே மாதத்தில் சிறப்புக்குழு அளமக்கப்பட்டது 
மலேசியாவிற்குள் கூட்டரசு தத்துவத்தின் அடிப்பளடயில் ெபாவும் ெரவாக்கும் 
ெமத்துவமான பங்காளிகள் என்ற முளறயில் இம்மாநிேங்களுக்கான உரிய அந்தஸ்து 
மீட்வடடுக்கும் வளகயில் இந்த சிறப்புக் குழு பாகுபட லவண்டும். நிதிகளை பகிர்ந்துக் 
வகாள்ளுதல், நிர்வாக அதிகாரங்கள், எண்வைய், எரிவாயு லபான்ற இயற்ளக 
வைங்களிலிருந்து வரும் வருமானத்ளத வபறுதல் ஆகிய அம்ெங்கள் எல்ோம் இதில் 
அடங்கும். 
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THEME OF THE 47TH NATIONAL DELEGATES CONFERENCE 2018 OF 

PARTI GERAKAN RAKYAT MALAYSIA 

 

“GERAKAN – A NEW BEGINNING” 

 

The theme for this year’s Parti Gerakan Rakyat Malaysia (Gerakan) 47th National 

Delegates Conference (NDC) signifies Gerakan’s resolve to rethink, revive and restart 

in a new political era after the historic 14th General Election (GE14) in May 2018. Our 

months-long soul-searching efforts culminated with the conception of the NDC theme 

that heralds leadership renewal and anticipated changes in the Party as we embark 

on ‘A New Beginning.’  

 

We undertook an honest and painstaking reflection on electoral disappointments and 

an overall decline in the last decade. There are ups and downs and worthwhile lessons 

in politics, failures and mistakes make us humble and reflect. However, it is more 

important that we accept and learn hard lessons, do not give up or deterred from 

continuing our struggle as true Gerakanists. 

 

A new beginning starts by renewing understanding and approach to the post-GE14 

political scenario and conditions with a full and deep consideration of our position. 

Changes are not a choice but a must to ensure we remain politically relevant and 

self-sustaining to continue our struggle. We are determined to ensure changes do not 

only limited to the idea but also complemented with real actions in line with current 

political scenario and sentiment. 

 

This year’s NDC carries extra meaning and importance as it marks the start of a new 

chapter and journey for Gerakan as an independent party. We will revisit the founding 

idea and spirit of the Party to strive for a better Malaysia in Gerakan’s vision, values 

and way. We have greater freedom, empowerment and opportunities in charting our 

own political orientation and roles in future, we will leverage it in our best interest. This 

NDC will be a special and opportune occasion where we commit ourselves to ‘A New 

Beginning’ for Gerakan. 
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RESOLUTION OF THE 47TH NATIONAL DELEGATES 

CONFERENCE 2018 OF 

PARTI GERAKAN RAKYAT MALAYSIA 

 

WE, THE DELEGATES, of the 47th National Delegates Conference (NDC) 2018 of Parti 

Gerakan Rakyat Malaysia (PGRM): 

 

A. Commemorating the 61st Anniversary of Merdeka and the 55th 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. 

 

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

aspirations of Malaysians on various issues: 

 

WE HEREBY RESOLVE THAT: 

 

1. The leadership of the Party to undertake long-term, dedicated and consistent 

efforts to improve and strengthen the Party in line with changing political scenario 

and conditions, the renewed focus will be given on recruitment, training, 

organisation, outreach and publicity with the aim to enhance the political 

capacity and capability of the Party. 

 

2. The Party will consider future cooperation with like-minded parties, organisations, 

individuals or members of the civil society in joint political activities in accordance 

with the Party Constitution and in consultation with grassroots members. The 

ideology, aims and wellbeing of the Party must never be compromised under any 

prospective cooperation in future. 
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3. The National Delegates’ Conference tasks the Central Committee to explore and 

make necessary changes to implement: 

 

a. Another category of membership known as “direct membership” and its 

applications and conditions. 

 

b. Replacing the present system of delegates to the NDC choosing the central 

leadership to a “every voting member choosing the central leadership” 

way of electing. 

 

c. Mandating a limitation rule that an incumbent Division Chairman who has 

served for 3 continuous terms shall take a compulsory break from the said 

post. 

 

4. Call on all parties to stop excessive and gutter politicking, the government should 

take the lead by stopping political vendetta, institutionalise moderation and 

inclusiveness as unambiguous and uncompromising principles in policymaking, 

governance and deliverance; social unity and nation-building should be given top 

priority to ensure robust growth trajectory of Malaysia would continue into the 

future. 

 

5. Urge the government to deliver electoral promises as pledged in the Pakatan 

Harapan (PH) manifesto in the 14th General Election. Apart from celebrating a 

strong democratic tradition, the concept of political accountability must be given 

firm and consistent emphasis at all times, and in all circumstances to maintain 

credibility and standards of Malaysian politics. We call on the government to 

expedite efforts in delivering the following promises: 

 

a. Toll abolishment 

b. Unified Examination Certificate (UEC) recognition 

c. A total ban on child marriage 

d. Introduce Political Financing Control Act 

e. Automatic registration of voters and lower voting age 

f. Revive local elections 
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g. Raise the minimum wage to RM1,500 

h. Decentralisation of power to Sabah and Sarawak 

 

6. Call on the government to announce its plan, time frame and cost to introduce 

institutional and electoral reforms as promised to the people. PH received a 

convincing mandate in the 14th General Election to bring changes to the system 

and structure of the country, it must now show true political will with requisite 

urgency and competency to see it through, stop policy U-turn or delay. 

 

7. Call on the government to exercise budgetary prudence and committed to fiscal 

consolidation without sacrificing social welfare and economic growth in the name 

of government deficits. It is important that the government upholds a fair, honest 

and practical position in macroeconomic management refraining from 

propagating rhetoric, populism or controversies at the highest level to achieve 

political mileage. 

 

8. Call on the government to ensure the country’s economy remains on an upward 

trajectory. The government debt remains manageable, it should not be made as 

a simplistic and convenient excuse to cancel major infrastructure projects that 

would benefit the society and economy. In fact, government spending would 

stimulate the economy and help citizens in need. The expansion of government 

revenue generator with new taxes mooted must consult the public and interested 

parties with proper studies conducted in prior. 

 

9. Call on the government to step up its efforts to fight structural and high-level 

corruption, continue enhancing the policy of good governance, transparency 

and integrity in the government sector to complement existing laws and efforts of 

anti-corruption; introduce new laws to remove opportunities for corruption and 

increase the efficiency of enforcement and successful prosecution. 

  

10. Call on the government to take immediate and effective steps to reduce the rising 

cost of living, expand current social safety net to offer better social welfare 

protection for the B40 and M40 groups, expand community-based welfare services 

complementing existing programs and direct assistance to create widely shared 
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prosperity, the government must also address the stagnant wage growth faced 

by lower-middle class workers and a widening income gap between the rich, 

middle class and poor in Malaysia.  

 

11. Call on the government to review race-based policies or systems, so that every 

Malaysian receives equal treatment and enabling the building of a true Bangsa 

Malaysia. There is no place for divisive policies in Malaysia after 61 years of 

nationhood, it is time the government musters the necessary courage and 

determination to revive the National Harmony Consultative Council (MPKR) as 

promised in the PH manifesto and introducing new anti-discriminatory Bills in 

Parliament. 

 

12. Call on the government to abolish certain oppressive laws as promised in its 

manifesto. Among them are the Security Offences (Special Measures) Act 2012 

(Sosma), Prevention of Terrorism Act, Prevention of Crime Act, and the Sedition Act. 

The government should keep its words to uphold the rule of law and democratic 

process of our country by welcoming and empowering check and balance from 

Opposition, civil society and members of the public. 

 

13. Call on the government to address the issue of youth unemployment. According 

to MIDF, Malaysia's youth unemployment rate remains high at 10.8% last year 

largely due to skills mismatch. The government should work with business 

communities and industries to create more high-skill job opportunities for fresh 

graduates, young professionals and technicians such as reducing taxes on 

companies and cut overregulation of the economy. It is also important to ensure 

there is no separation between the academia and industries to generate 

graduates who meet the expectations and demands of the industries. 

 

14. Call on the government to commit to the promotion and protection of the rights 

of women and children in Malaysia. The government has the power and 

responsibility to end the legacy of archaic laws and outdated views on child 

marriage in Malaysia. It is first and foremost, the priority action in a series of 

dedicated and consistent efforts to examine the discrimination and 

disempowerment Malaysian women face throughout their lives. The government 
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must be committed to delivering what has been outlined in its promise to eliminate 

gender discrimination and empower women and girls.  

 

15. Call on the government to commit to protecting the sovereignty and safety of 

Sabah and Sarawak as well as to enhance the states’ socio-economic growth and 

decentralisation of power as promised in PH manifesto. The special committee 

formed in July 2018 should work towards restoring the rightful status of Sabah and 

Sarawak as equal partners in the spirit of federalism within Malaysia, it includes 

share of funds, administrative rights and rights to revenue from its natural resources 

such as oil and gas. 


