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RESOLUSI PERSIDANGAN PERWAKILAN NASIONAL KE-50 TAHUN 2021
PARTI GERAKAN RAKYAT MALAYSIA
KAMI, PERWAKILAN, Persidangan Perwakilan Nasional ke-50 (NDC) 2021 Parti Gerakan
Rakyat Malaysia (PGRM) berikrar;
1. KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
Bahawasanya, kami ahli Parti Gerakan Rakyat Malaysia berikrar akan sentiasa
mempertahankan kedaulatan sistem beraja negara dan ketertinggian Seri
Paduka Baginda YDPA dalam Persekutuan. Gerakan menekankan pentingnya
setiap
warganegara
Malaysia
dalam
menjunjung
ketertinggian
Perlembagaan Persekutuan dan setia kepada raja dan negara seperti yang
diterjemahkan dalam Rukun Negara.
2. MENGGUBAL UNDANG-UNDANG
MELINDUNGI BANGSA MALAYSIA

ANTI

DISKRIMINASI

DALAM

USAHA

Bahawasanya,
walaupun
Perlembagaan
Persekutuan
menjamin
kesamarataan dalam kalangan rakyat Malaysia, namun terdapat cebisan
individu yang sering mengancam perpaduan dan kestabilan masyarakat
berbilang kaum di Malaysia. Maka, GERAKAN berpendapat bahawa
pentingnya untuk kerajaan menggubal undang-undang anti-diskriminasi, ia
selari dengan peruntukan Perkara 8 Kesamarataan dalam Perlembagaan
Persekutuan. Undang-undang ini perlu mengutamakan konsep Keluarga
Malaysia dan melindungi setiap warganegara daripada ancaman
perkauman dan diskriminasi.
3. KERAJAAN PERLU MEMBERI PERHATIAN DALAM MEMARTABATKAN SEKTOR
KAJIAN DAN PEMBANGUNAN KESIHATAN AWAM
Bahawasanya, Pandemik COVID-19 telah mengugat kesihatan awam,
mengancam kestabilan ekonomi dan melemahkan kitaran sosial-ekonomi
rakyat sekalian. Maka, GERAKAN mencadangkan agar kerajaan memberi
perhatian kepada penyelidikan klinikal yang mantap berkelas dunia dan
sentiasa peka mencari solusi kepada krisis-krisis yang berkaitan dengan
kesihatan awam. Malaysia perlu dilihat sebagai hub clinical research dalam
rantau ini. Kementerian Kesihatan dan Kementerian Sains, Teknologi dan
Inovasi perlu gerak ke hadapan merealisasikan yang cemerlang dalam sektor
penyelidikan kesihatan awam.
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4. BANTUAN PAKEJ SOKONGAN KEPADA KOMUNITI B50 DALAM MENGHARUNGI
KESAN PASCA PANDEMIK COVID-19
Bahawasanya, GERAKAN menghargai pelan-pelan rangsangan yang telah
diumumkan oleh kerajaan persekutuan sebelum ini, namun berharap kajian
dan penelitian dapat dilakukan dari masa ke semasa serta menyalurkan
sebanyak mungkin bantuan terutamanya berbentuk kewangan langsung
kepada komuniti B50 yang kitaran ekonominya terjejas akibat Covid-19. B50
memerlukan suntikan kitaran kewangan yang nyata dalam usaha memulihkan
ekonomi keluarga mereka. Gerakan menyeru kerajaan untuk terus mencari
dan melaksanakan formula pemulihan yang dapat membantu meringankan
beban golongan B50 dan seterusnya merancakkan kegiatan kestabilan sosialekonomi Malaysia.
5. PERPADUAN MASYARAKAT MAJMUK ADALAH IDENTITI KEBANGSAAN YANG
PERLU KITA UTAMAKAN
Bahawasanya, GERAKAN percaya bahawa Malaysia yang mantap dan
gemilang pada hari ini adalah hasil usaha masyarakat berbilang kaum,
bahasa, agama dan wilayah. Kita semua bersatu di bawah naungan payung
Keluarga Malaysia yang besar dan harmoni. Maka, GERAKAN menyeru
Kementerian Perpaduan Nasional untuk terus memberikan pendekatan dan
penekanan kepada pembangunan perpaduan dan keharmonian
masyarakat majmuk di Malaysia. Kementerian perlu memperbanyakkan
penyelidikan dan pembangunan, dan terus memperlihatkan kepentingan
rakyat bersatu demi Malaysia yang tercinta ini.
6. KEDAULATAN MALAYSIA DAN HAK LAUT CHINA SELATAN
Bahawasanya, GERAKAN menyeru Kerajaan Malaysia untuk terus
mempertahankan kepentingan negara dalam Laut China Selatan, mencapai
penyelesaian secara kondusif dan rasional menerusi komitmen yang tidak
berbelah bahagi dengan menguna-pakai rangkaian diplomasi dan
berpaksikan persahabatan serantau di antara Malaysia dan Republik Rakyat
China. GERAKAN yakin bahawa perbincangan berterusan yang
mementingkan persahabatan serantau ini akan memberi penyelesaian yang
kukuh dalam isu Laut Cina Selatan.
7. MERANGKA PEMULIHAN KESTABILAN KEWANGAN NEGARA DALAM KADAR
YANG SEGERA
Bahawasanysa, GERAKAN berharap kerajaan persekutuan akan segera
meneliti kaedah-kaedah yang berpatutan dalam mengembalikan
keseragaman dan kestabilan ekonomi, dan berusaha mengurangkan paras
hutang negara yang dinaikkan 65 % kepada Keluaran Dalam Negara Kasar.
GERAKAN faham bahawa suntikan fiskal amat diperlukan bagi menyokong
ekonomi negara terutamanya rakyat dan kelestarian perniagaan, dan
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kerajaan perlu berbelanja besar dalam usaha memulihkan ekonomi yang
telah melalui kemelesetan akibat pandemik COVID-19. Namun, adalah
penting untuk kerajaan merangka posisi pemulihan kewangan negara dan
meletakkan ekonomi negara dalam landasan kepesatan pembangunan
ekonomi.

3

于 2021 年 12 月 4 日接纳前，请勿刊登

2021 年第 50 届民政党全国代表大会提案
我们，2021 年第 50 届民政党全国代表大会中央代表誓言;

1. 忠于君国
我们民政党誓言捍卫国家君主立宪制及国家元首的威权。民政党强调每一名马来西亚公民
尊崇联邦宪法及忠于君国的重要性，诚如国家原则所阐明的一样。

2. 制定反歧视法以保护马来西亚人民
虽然联邦宪法保障马来西亚人的平等，但一些个别人士经常威胁马来西亚多元种族社会的
团结与稳定。 因此，民政党认为政府制定反歧视法很重要，此举符合联邦宪法第 8 条文
中阐明的平等原则。 该法律应优先考虑“大马一家”的理念，并保护每个公民免受种族
威胁和歧视。

3. 政府应关注加强研究领域及公共卫生发展
新冠肺炎大流行威胁着公众健康、经济稳定及削弱了人们的社会经济循环。 因此，民政
党建议政府关注建立健全的世界级临床研究，并努力寻找与公共卫生相关危机的解决方案。
马来西亚应被视为本区域的临床研究中心。 卫生部和科学、工艺与革新部需要向前迈进，
以在公共卫生研究领域取得卓越成就。

4. 为 B50 群体提供援助配套以克服后新冠肺炎疫情的影响
民政党赞赏中央政府之前所宣布的各项经济刺激配套，但希望政府可以不时进行研究，并
尽可能提供更多援助，尤其是以直接的财务援助，以协助经济受到新冠肺炎疫情影响的
B50 群体。B50 群体需要资金来重振他们的家庭经济。 民政党呼吁政府继续寻求和实施有
助于减轻 B50 群体负担，并进一步促进马来西亚社会经济稳定的复苏方案。

5. 多元社会的团结是我们优先国家特征
民政党相信马来西亚今日的倡盛与辉煌是多元种族、语言、宗教与各区域共同努力的成果。
我们所有人都团结在包容与和谐的“大马一家”的保护伞之下。因此，民政党吁请国家团
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结部长继续提出各项方案，以强化马来西亚多元社会的团结与和谐发展。团结部必须进行
更多的研究及建设，以继续展示人民团结对国家的重要性。

6. 马来西亚主权与南中国海权益
民政党吁请马来西亚政府继续捍卫国家在南中国海的利益，并通过坚定不移的承诺，采取
以马来西亚和中国之间的友谊为中心的外交网络，实现有利和合理的解决方案。 民政党
相信，这些强调区域友谊的持续讨论将为南海问题提供一个坚定的解决方案。

7. 制定尽快恢复国家财政稳定的政策
民政党呼吁中央政府立即研究各项合理的方案，以恢复国家经济的一致与稳定，并努力减
低目前已占国民生产总值 65%的国债水平。民政党明白政府需要注入资金来支撑国家经济，
尤其是确保人民和企业的可持续发展。此外，政府也需要投入大量资金来重振因新冠肺炎
疫情影响，而陷入衰退的经济。 但重要的是政府必须为恢复国家财政制定政策，以使国
家经济走上快速发展的轨道上。
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50ஆவது ததசிய தபராைர்கள் மாநாட்டின் தீர்மானங்கள்
2021ஆம் ஆண்டு
வகராக்கான் ராக்யாட் மதேசிய கட்சி

வகராக்கான் ராக்யாட் மதேசிய கட்சியின் 50ஆவது ததசிய மாநாட்டின் தபராைர்கைான
நாங்கள் கீழ்க்காணும் உறுதிவமாழிகளை எடுத்துக் வகாள்கித ாம்:
1. அரசருக்கும் நாட்டிற்கும் விசுவாசமாக இருப்தபாம்
வகராக்கான் கட்சி உறுப்பினர்கைான நாங்கள் கூட்டரசு அரசியேளமப்பில் முடியாட்சி முள யின்
தமன்ளமளயயும் மாட்சிளம தங்கிய மாமன்னரின் முக்கியத்துவத்ளதயும் எப்தபாதும் தற்காப்தபாம்
என்று உறுதியளிக்கித ாம். ஒவ்வவாரு மதேசிய பிரளையும் கூட்டரசு அரசியேளமப்புச் சட்டத்ளத
மதிப்பததாடு ததசிய தகாட்பாட்டில் இடம் வபற்றிருப்பது தபான்று மன்னருக்கும் நாட்டிற்கும்
விசுவாசமாக இருக்க தவண்டியதன் அவசியத்ளத
வகராக்கான் வலியுறுத்துகி து.
2. மதேசிய இனத்ளத பாதுகாக்கும் முயற்சியில் பாகுபாட்டிற்கு எதிரான சட்டத்ளதத் திருத்தி
அளமத்தல்
கூட்டரசு
அரசியேளமப்பு
சட்டத்தில்
மதேசிய
மக்களிளடதய
சமத்துவ
தபாக்கு
உறுதியளிக்கப்பட்டுள்ைது. எனினும், சிே தனி நபர்கள் பல்லின மக்கள் வாழும் மதேசியாவில்
ஒற்றுளமளயயும் நிளேத்தன்ளமளயயும் சீர்குளேத்து வருகின் னர். இதன் வபாருட்டு நடப்பில்
உள்ை பாகுபாடு எதிர்ப்பு சட்டத்தில் சிே திருத்தங்களை அரசாங்கம் வகாண்டு வர தவண்டும்
என்று வகராக்கான் கருதுகி து. இது கூட்டரசு அரசியேளமப்பு சட்டத்தின்
8ஆவது சமத்துவ
விதிக்கு ஏற்ப அளமந்துள்ைது. இச்சட்டமானது மதேசிய குடும்ப வகாள்ளகக்கு முக்கியத்துவம்
வழங்குவததாடு ஒவ்வவாரு மதேசியளரயும் இன துதவசம் மற்றும் பாகுபாட்டில் இருந்து
பாதுகாக்க வளக வசய்கி து.
3. ஆய்வு மற்றும் வபாது சுகாதார தமம்பாட்டு துள
வசலுத்த தவண்டும்.

வைர்ச்சியில் அரசாங்கம் கவனம்

தகாவிட்-19 வபருந்வதாற்று நாட்டு மக்களின் சுகாதாரத்திற்கு தகடு விளைவித்தததாடு
வபாருைாதார நிளேத்தன்ளம மற்றும் அளனத்து மக்களின் சமூக வபாருைாதாரத்ளதயும் நிளே
குளேயச் வசய்துள்ைது. எனதவ, உேக தரத்திோன மருத்துவ ஆய்வுகளில் அரசாங்கம் கவனம்
வசலுத்துவததாடு வபாது சுகாதாரத்திற்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தக்கூடிய வநருக்கடிகளுக்குத் தீர்வு
காண்பதிலும் எப்தபாதும் விழிப்புணர்தவாடு இருக்க தவண்டும் என்று வகராக்கான் பரிந்துளர
வசய்கி து. இவ்வட்டாரத்தின் மருத்துவ ஆய்வு ளமயமாக மதேசியா திகழ தவண்டும். வபாது
சுகாதார ஆய்வு துள யில் மதேசியா சி ந்து விைங்குவளத சுகாதார அளமச்சும் அறிவியல்,
வதாழில்நுட்பம் மற்றும் புத்தாக்க அளமச்சும் உறுதிப்படுத்த தவண்டும்.
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4. தகாவிட்-19 வபருந்வதாற்றுக்குப் பிந்திய பாதிப்புகளை எதிர்வகாள்ை பி50 பிரிவினருக்கு உதவும்
திட்டம்.

மத்திய அரசாங்கம் இதற்கு முன்பு
அறிவித்த
ஊக்குவிப்புத் திட்டங்களை வகராக்கான்
வரதவற்கி து. எனினும், தகாவிட்-19 காரணமாக வபாருைாதாரம் வவகுவாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ை
பி50 சமூகத்தினருக்கு கூடுதல் உதவித் திட்டங்கள் குறிப்பாக வராக்கம் வடிவிோன ஊக்குவிப்புத்
திட்டங்கள் குறித்து அரசாங்கம் அவ்வப்தபாது ஆய்வு வசய்யும் என்று வகராக்கான் நம்புகி து.
இச்சாராரின் நிதி புழக்கத்ளத சீரளமக்க இத்திட்டங்கள் அவசியமாகும். பி50 பிரிவினரின் நிதிச்
சுளமளயக் குள ப்பதற்கும் மதேசிய சமூக வபாருைாதார நிளேத்தன்ளமளய துரிதப்படுத்துவதற்கும்
மீட்சி மற்றும் ஆய்வு வியூகங்களைத் வதாடர்ந்து முன்வனடுக்க தவண்டும் என்று வகராக்கான்
அரசாங்கத்ளதக் தகட்டுக் வகாள்கி து.
5. பல்லின மக்களின் ஒற்றுளமதய நாம் முன்னுரிளம வழங்க தவண்டிய ததசிய
அளடயாைமாகும்.
பல்லின, வமாழி, சமயம் மற்றும் வட்டார மக்களின் உளழப்பின் பயனாகதவ இன்ள ய சி ப்பான,
ஒளிமயமான மதேசியா
உருவபற்றுள்ைது என்று வகராக்கான் நம்புகி து. நாம் அளனவரும்
மதேசிய குடும்பம் எனும் வபரிய மற்றும் நல்லிணக்க குளடயின் கீழ் ஒன்றுபட்டுள்தைாம்.
மதேசியாவில் பல்லின மக்களின் ஒருளமப்பாடு மற்றும் சுபிட்சத்திற்கு உதவும் நடவடிக்ளககளை
ததசிய ஒற்றுளம அளமச்சு முன்வனடுக்க தவண்டும் என்று வகராக்கான் தகாரிக்ளக ளவத்துள்ைது.
நமது தநசத்துக்குரிய மதேசியாவின் வபாருட்டு மக்கள் ஒன்றுபடுவதற்கான ஆய்வு மற்றும்
தமம்பாட்டு பணிகளை அளமச்சு அதிகரிக்க தவண்டும்.
6. மதேசியாவின் மாண்பும் வதன் சீன கடல் மீதான உரிளமயும்
வதன் சீனக் கடல் மீதான உரிளம விவகாரத்தில் நாட்டின் முக்கியத்துவத்ளத மதேசிய அரசாங்கம்
தற்காக்க தவண்டும் என்று வகராக்கான் தகட்டுக் வகாள்கி து. மதேசியாவுக்கும் சீன குடியரசுக்கும்
இளடயிோன வட்டார
நட்பு வு மற்றும் ராைதந்திரம் வாயிோக ஒருமித்த கடப்பாடுடன்
ஏற்புளடய மற்றும் அறிவார்ந்த தீர்ளவக் காண தவண்டும். வட்டார ரீதியிோன நட்பு வுக்கு
முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வதாடர் தபச்சு வார்த்ளதகள் மூேம் வதன் சீனக் கடல் விவகாரத்திற்கு
ஒரு வலுவான தீர்வு கிளடக்கும் என்று வகராக்கான் நம்புகி து.
7. நாட்டின் வபாருைாதார நிளேத்தன்ளமக்கான மீட்சி திட்டத்ளத விளரவில் வளரதல்
ஒருங்கிளணந்த மற்றும் நிளேயான வபாருைாதாரத்ளத மீட்வடடுப்பதில் மத்திய அரசாங்கம்
வபாருத்தமான வழிமுள களை விளரவில் ஆராய்வததாடு உள்நாட்டு வமாத்த உற்பத்திளய
அதிகரிப்பதன் வழி 65 விழுக்காடாக அதிகரித்திருக்கும் நாட்டின் கடன் அைளவக் குள க்கும்
என்றும் வகராக்கான் நம்பிக்ளக வகாண்டுள்ைது. நாட்டின் வபாருைாதாரம் குறிப்பாக மக்களின்
வாழ்க்ளக முள மற்றும் நீடித்த வர்த்தகத்ளத ஆதரிக்க நிதியுதவி திட்டங்கள் அவசியம். அததாடு
தகாவிட்-19 வதாற்று காரணமாக வீழ்ச்சி கண்ட நாட்டின் வபாருைாதாரத்ளத மீட்வடடுக்கும்
முயற்சிகளுக்கு அரசாங்கம் அதிக வசேவிட தவண்டும் என்பளதயும் வகராக்கான் உணர்ந்துள்ைது.
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எனினும், நாட்டின் நிதி மீட்பு அைவு திட்டத்ளத அரசாங்கம் வளரவததாடு
நாட்டின்
வபாருைாதாரத்ளத துரித வபாருைாதார தமம்பாட்டு தடத்தில் ளவத்திருப்பது மிக அவசியம்.
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