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KETUAI RAYAT

Aku udah dikearapka nyadi Premier ngiring 
menua Sarawak. Nya alai, aku deka terus 

ngetanka hak Sarawak, lebih agi ba pengawa 
ngatur pemansang ngagai sitak menua pesisir. 

Semina ketuai menua tu dalam GPS aja ti meretika 
pengingin rayat Sarawak.

Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Abang Haji Abdul Rahman Zohari
bin Tun Datuk Abang Haji Openg



TEGAP
MAJU
LANTANG

DULUKA SARAWAK

PESAN CHAIRMAN GPS

Pengawa Bepilih Besai Ke-15 (PRU-15) nentuka kuing tuju enggau pengidup 
rayat Sarawak enggau Malaysia jemah ila. Laban nyadi bakih kunsi ti sebaka dalam 
Serakup Malaysia, rayat Sarawak mesti nentuka Gabungan Parti Sarawak (GPS) 
ulih menang besai.

Bala pengundi Sarawak ke disayau patut pintar milih GPS ke penegap  politik 
enggau rama, pemujur enggau pemansang sereta pengelantang ekonomi. Laban 
gempung parti politik menua ke bepeneleba enggau ngemeratka Sarawak, GPS 
ransing negi enggau mulaika hak sereta pengelebih Sarawak seriris enggau juluk 
asal penumbuh Malaysia. 

Mandat penuh pengundi Sarawak ngujungka GPS ngembuan sada ke nyaris 
ba Parlimen. Pengari Sarawak ti mayuh deka nentuka  undang-undang enggau 
polisi ti ditempa meri pemaik ngagai Sarawak. Pekara Sarawak mega deka 
dikemeratka dalam nempa polisi, inisiatif enggau agih pemansang Perintah Besai 
ba Sarawak. 

Pegai Perintah Pakatan Harapan ngelaungka hak, pekara enggau 
pengelantang pendiau rayat Sarawak. Bemacham danji ke ditaburka ngagai rayat 
Sarawak puntan enda dikeamat. Tang mayuh projek pemansang ungkup Sarawak 
dikinsil nadai ngira nasip kitai. Pekara tu patut ngasuh jera ngambi pisang enda 
bebuah dua kali.

Kitai patut nyeliah penyadi politik Malaysia ti enda tegap sekali agi diumba 
menua betapi enggau pemar ekonomi global. Sukung penuh ngagai GPS beguna 
amat ke maya jemah Sarawak enggau Malaysia ngambi lebih tebilang enggau 
tejamin. 

Aku minta rayat Sarawak meri sukung ti penuh sereta ngundi GPS awakka 
nempa Sarawak nyadi kandang menua ke maju enggau bepenatai pemisi tinggi 
manggai taun 2030. 

Jaga Sarawak, Intu Sarawak 
Duluka Sarawak  

Idup GPS! Idup GPS! Idup GPS! 

ABANG JO

Salam Sarawakku Sayang

Chairman Gabungan Parti Sarawak (GPS)
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KEBUAH 
BESAI5

2

3

4

5

1
Politik, rama, ekonomi enggau 
pekara wang tegap sereta 
meruan diiring ketuai ngenuluka 
pendiau Sarawak jemah

Pemansang infrastruktur enggau 
perengkaguna mengeri enggau 

menua pesisir dikemerat ungkup 
pengelantang rayat

Transformasyen ekonomi 
enggau bemacham penatai 
belanja nyungkak penatai 
pemisi ngerandang pemansang

Ngenuluka latih modal 
mensia, rama enggau jalai 

pengarap

Tusun pengawa sikar 
enggau beintegriti rikod 
pemadu manah penyungkak 
pemansang Sarawak 
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25 PUGU MANIFESTO GPS

Mandat penuh rayat Sarawak ngagai GPS ba PRU-15 nentuka Sarawak ngulihka 
baru hak ke ditanggam dalam Sempekat Malaysia 1963 (MA63), Ripot Komiti Entara 
Perintah (IGC), Kunstitusyen  Sarawak enggau Kunstitusyen Perintah Besai. Ari nya 
sada  Sarawak deka lebih nyaris ba Parlimen. Kitai deka nagih lebih mayuh pengari 
Sarawak ba Parlimen seriris enggau status nyadi bakih kunsi sebaka penumbuh 
Malaysia ngambika hak enggau pengelebih kitai ulih terus ditegi.

Ari rikod pengabis manah GPS ba PRU-15, kami besemaya enggau komited deka 
bejalaika 25 pugu Manifesto GPS PRU-15 ngambika Sarawak Tegap, Maju enggau 
Lantang dalam nempa Sarawak tebilang manggai taun 2030.
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PUGU 1

NYAMIN 
PENEGAP 

ENGGAU 
PENGERING  

POLITIK 
SARAWAK

Pemujur GPS menang 31 penuduk Parlimen 
di Sarawak beguna amat ke penegap 
enggau pengering politik Sarawak enggau 
Malaysia.  Pemujur tu dikena nyamin kitai 
ulih ngemujurka pemansang enggau napi 
semua pemar ari semua sukut nyengkaum 
politik, ekonomi enggau rama.

AKU JANJI ENGGAU 
KOMITMEN GPS

GPS 
ngenegapka 
status nyadi 
serakup parti 
politik ti lati 
enggau semak 
ba ati rayat.

Netapka Sarawak 
terus kering 
sereta tegap ari 
sukut politik 
dikena neruska 
agenda 
pemansang.

Nentuka Sarawak 
ngembuan otonomi 
politik enggau bibas 
bejakuka hak enggau 
pekara Sarawak.

Ngemeranka 
politik ti 
mungkur semua 
renggat 
komuniti 
ngasaika 
pengelantang. 

Ngadaka ketuai 
agi biak ti 
bepengelandik 
ulih neruska 
pemujur 
Sarawak.

1

2

4

5

3
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AKU JANJI ENGGAU KOMITMEN GPS

NGETANKA HAK SARAWAK DALAM 
SERAKUP  MALAYSIA SERIRIS 

ENGGAU MA63, RIPOT IGC ENGGAU 
KUNSTITUSYEN SARAWAK ENGGAU 

KUNSTITUSYEN PERINTAH BESAI
GPS nyadi parti menua Sarawak ti meretika sejarah enggau juluk 

semangat asal penumbuh Malaysia. Sukung enggau mandat penuh rayat, 
GPS deka ulih mulai enggau ngetanka hak enggau pengelebih Sarawak 

ungkup status enggau basa rayat Sarawak. 
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NYAMIN ENGGAU NGETANKA HAK RAYAT 
SARAWAK SERIRIS ENGGAU 

KUNSTITUSYEN SARAWAK ENGGAU 
KUNSTITUSYEN PERINTAH BESAI

Nyamin hak 
ke sama 
sebela 

mungkur 
ungkup 

rayat 
Sarawak ba 

pekara 
ekonomi, 

politik 
enggau 
rama.

Nyamin ulih 
megal 

pengarap 
enggau 

ngemeranka 
adat lama diri 

empu lalu 
ngemendarka 

raban 
pengarap 
bukai ba 
Sarawak 

ngena leka 
jaku Allah.

Nyaga 
sejarah, main 
asal enggau 
seni pesaka 

sereta 
pengarap 

raban bansa 
enggau chara 

meransang 
pengawa 

ngatur forum 
enggau 

simposium 
main asal 

raban bansa.

Mantu 
enggau 

ngelengkaska 
anak Sarawak 
ke patut bulih 

status 
peranak 
menua.

Ngenegapka  
institusi 

pengarap 
ungkup 
semua 

komuniti 
Sarawak baka 
Majlis  Islam 

Sarawak 
enggau Unit 

Pekara 
Pengarap 

Bukai 
(UNIFOR).

Ngenegapka 
institusi akim 

ungkup semua 
komuniti 

Sarawak baka 
Kort Syariah 
sereta Kort 

Adat 
Bumiputera 

Sarawak.

GPS seruran komited ngetanka hak semua rayat Sarawak senutuk enggau prinsip 
Duluka Sarawak ke pengelantang enggau penyenang kitai dudi hari.

AKU JANJI ENGGAU KOMITMEN GPS

1
2

3
4

5
6
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PUGU 4

NYAGA KUASA PENUH ENGGAU NYAGA 
PENGELIKUN SARAWAK

GPS seruran nyaga kuasa penuh enggau pengelikun Sarawak ari 
sebarang keruga luar enggau dalam. Tu dikena nyamin rayat idup likun, 

lantang enggau senang.

Nyamin pengelikun 
Sarawak enggau 

rayat iya.

AKU JANJI 1

AKU JANJI ENGGAU KOMITMEN GPS 

Nempa Sarawak likun 
enggau lantang sereta 

nadai dikeruga  
munsuh.

AKU JANJI 2

Ngenegap ejensi penerit adat 
Sarawak dikena nyaga rayat lalu  

nagang sumber enggau reta awakka 
pengelantang enggau pengelikun 

Sarawak tejamin.

AKU JANJI 3

Ngaga mayuh agi kem 
soldadu ba sekeda endur 
ke engkeman ba serata 

menua Sarawak.

AKU JANJI 4
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Numbuhka raban khas Immune 
Belt Inforcement Team (IBET) 

dikena nagang pengerekai rabies 
enggau lebih chakah ba kandang 

garis entara menua.

AKU JANJI 5

Ngaga Pos Imigresyen, Kastam, 
Kuarantin enggau Pengelikun (ICQS) 

ke baru ba pintu masuk strategik 
dikena nyaga garis entara menua 
Sarawak-Kalimantan ti lebih sikar.

AKU JANJI 6

Nyaga pekara besai ke beguna baka 
tekat hidro, palan industri, 

penyangkai kapal, padang bilun 
enggau opis perintah ba Sarawak.

AKU JANJI 7

Nyukat enggau netapka garis 
entara menua Sarawak enggau 

menua ti berimbai awakka 
nyamin kuasa penuh Sarawak.

AKU JANJI 8

Nyendiaka mayuh agi pengawa 
baka pegawai maritim di Sarawak 
dikena nagang penyelawai orang 

berikan menua luar ba Zon 
Ekonomi Eksklusif (ZEE).

AKU JANJI 9

Nambahka penyikar penagang tasah 
enggau negapka Komiti Penyangga 
Penusah ba renggat Nengeri, Bagi 

Menua enggau Pelilih Menua.

AKU JANJI 10

Nyendiaka agih belanja besai dikena 
mutarka mayuh macham penusah 

baka tanah tusur, angus, ampuh bah, 
kemarau enggau biau balai.

AKU JANJI 11

Ngenegap kaban penyangga 
penusah ba renggat Nengeri 
enggau Bagi Menua lebih agi 

ejensi Nengeri enggau 
Perintah Besai.

AKU JANJI 12
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Meri bantu nengah 
Opis Pengintu 

Pendiau Raban Bansa 
(JKM) dikena 

ngelempungka 
penusah sida ke 

tebunsa ketegal tasah.

AKU JANJI 17
Ngaga Palan Pansik Penyakit 

Berampit Sarawak (SIDC) endur 
nentuka penyikap Sarawak 

dalam napi pengerekai enggau 
ngerandang pengawa nagang 

pengerekai penyakit ba 
Sarawak. 

Bejalaika pengawa nguna 
aplikasyen teknologi baka 

aplikasyen SarawakGov, 
iAlerts enggau QMUNITY 

dikena ngemuntang 
pengerembai penerang 

enggau inisiatif ti dipejalaika 
Perintah Sarawak.

AKU JANJI 13

Nyendiaka 
perengkaguna pemun 

enggau reta dikena 
mutar enggau ngatur 
penusah enggau lebih 

ngasi.

AKU JANJI 14
Nyendiaka bantu ngagai 
orang bumai, bekebun 

enggau orang berikan ke 
tebunsa ketegal penusah 

rama.

AKU JANJI 16

AKU JANJI 15

PUGU 4
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PUGU 5

NGENEGAP SERVIS PERINTAH TI 
BEPELASARKA  INTEGRITI ENGGAU ATUR 

PENGAWA TI BADAS
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3

4

5

6

1

AKU JANJI 
ENGGAU 

KOMITMEN 
GPS

Perintah GPS seruan nentuka servis opis perintah ke bekualiti, sikar enggau 
bepegai ngagai tusun pengawa ke manah ke pemaik rayat. 
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NGEMANSANGKA 
INFRASTRUKTUR PEMUN 
PERENGKA JALAI RAYA, 
JEMATAN, PENYANGKAI 

KAPAL ENGGAU 
PADANG BILUN

Perintah GPS deka ngelengkas 
enggau nambahka pemansang  
infrastruktur pemun enggau 
perengka perintah dikena 
ngemuntangka pemindah rayat 
kelimpah ngerandang atur 
pemansang. 

Ngemansangka jalai raya baka 
Jalai Besai Pan Borneo, Jalai Besai 
Tebing Pantai Utara, Jalai Raya 
Penyambung Sarawak-Sabah, Jalai 
Raya Kedua enggau Jalai Tebing 
Pantai Sarawak dikena 
ngemuntangka pemindah rayat, 
enggau nyungkat pemansang.

Ngemansangka jalai mengeri, jalai 
menua pesisir enggau jalai 
genturung pendiau ba selampur 
Sarawak dikena besambungka 
genturung pendiau enggau palan 
servis pengerai enggau pelajar 
sereta komersial dikena nyungkak 
tikas pengidup rayat.

Ngemansangka infrastruktur enggau 
servis penyangkai kapal enggau 
padang bilun ti bekualiti tinggi 
dikena ngerandang aktiviti pengawa 
dagang entarabansa enggau 
pemansang ekonomi rama rayat.

AKU JANJI ENGGAU KOMITMEN GPS
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NGEREMBAIKA BUNGKUR ENGGAU 
KUALITI BEKAL AI, ELEKTERIK, TIANG 

PEMANCHAR ENGGAU SERVIS INTERNET
Perengkaguna pemun enggau perengkaguna telekomunikasyen deka 

dikerembai ngagai serata Sarawak dikena ngangkatka kualiti pengidup 
enggau nginsur pemansang pelajar, ekonomi enggau rama-rama.

Ngerembaika 
bungkur bekal ai 

ti bekualiti 
nengah sistem 

retikulasyen 
enggau alternatif 

ungkup 
pengelantang 

rayat.

Ngerembaika 
bungkur bekal 

elekterik ke 
bekualiti nengah 

sistem grid 
enggau alternatif 

ungkup 
pengelantang 

rayat.

Ngerembaika 
infrastruktur 
enggau akses 

telekomunikasyen 
enggau internet 

ungkup 
ngemansangka 
ekonomi digital 
enggau pelajar.

AKU JANJI ENGGAU KOMITMEN GPS
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TRANSFORMASYEN 
MENUA PESISIR, 
GENTURUNG PENDIAU 
ENGGAU RUMAH PANJAI
Perintah GPS seruran ransing ngedut takah 
pemansang entara sitak mengeri enggau menua 
pesisir. Perengkaguna lebih manah ungkup peranak 
genturung pendiau enggau peranak rumah panjai 
terus dipejalai ke pengelantang rayat.

AKU JANJI ENGGAU KOMITMEN GPS

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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1 Numbuhka pendiau pengidup ba mengeri ti 
meruan, lantang, enggau likun.

5 Nyendiaka pemanah atur muai uras dikena nyamin 
pemeruan rampa menua.

2Numbuhka kandang pendiau ti kondusif dikena nyungkak 
pemansang aktiviti ekonomi enggau pekara rama.

3 Ngerembaika inisiatif mengeri pintar ungkup 
semua mengeri besai ba Sarawak.

4Ngemansangka sistem perengka pengangkut mensia 
mayuh ti likun, dikeandal, sikar laju enggau nambahka 

pilih pejalai  (ART enggau bas pintar) seraya ngelimat jam 
pejalai enggau ngurangka penyekut jalai raya.

NGEMANSANGKA MENGERI, MENGERI BESAI 
MODEN, LANTANG, NYAMAI ENGGAU LIKUN

6
Nambahka penyikar sistem jalai mengeri nengah 

pengawa ngaga mayuh agi jematan lambung enggau 
lampu trafik pintar.

AKU JANJI ENGGAU KOMITMEN GPS

Perintah GPS terus nyendiaka perengkaguna moden dikena nentuka aktiviti ekonomi 
enggau pekara rama terus idup. Kandang endur ti kondusif ngujungka peranak 

mengeri enggau mengeri besai sereta temuai ngasaika pengidup ti bekualiti. 
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NGEMANSANGKA MODAL MENSIA  
BEKUALITI NENGAH PELAJAR LATIH 

TEKNIKAL ENGGAU VOKASIONAL
Modal mensia Sarawak ti ngembuan pengelandik senutuk enggau 
bekualiti tinggi lebih agi ba raban orang biak nyadi pengerandang 

pemansang ba bemacham pengawa.

Ngaga sekula enggau ngemanah 
sekula repuk dikena nyendiaka 

endur belajar ti likun enggau 
lantang ungkup pelajar tumu anak 

mit, primari enggau sekondari.
Ngemansangka lima buah Sekula 
Sekondari Entarabansa Sarawak dikena 
meri peluang ngagai nembiak B40 
nyengkaum ari menua ulu nampung 
pelajar ngagai tikas lebih tinggi.

Nyendiaka mayuh agi kus 
nambahka pengelandik ungkup 
pengajar Sarawak.

Nambahka inisiatif Sains, Teknologi, Injinir 
enggau Matematik (STEM) sereta Pelajar 
enggau Latih Vokasional enggau Teknikal 
(TVET) ba sekula dikena nempa nembiak 
bepenemu enggau bepengelandik ba pekara 
sains, teknologi enggau inovasyen.

Ngerembaika perengkaguna 
enggau nambahka kualiti 

pengawa ngajar enggau belajar 
ungkup pemanah rikod nembiak.

Nyendiaka mayuh agi 
kuarters pengajar ti lantang 

sereta likun.

Nyendiaka bantu pelajar baka 
sekularship enggau jali Yayasan Sarawak 

ngagai anak Sarawak ke mujur 
nampung pelajar ngagai tikas tinggi 

enggau nambahka palan latih teknikal. Nyendiaka palan ungkup anak 
Sarawak ti nampung pelajar 
tinggi ngagai lima buah 
universiti dipenggi perintah GPS.

1

2

3

4

6

7

8

5

AKU JANJI ENGGAU KOMITMEN GPS
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Negapka Palan Pelajar Tinggi (IPT), 
CENTEXS enggau palan teknikal bukai 

ba Sarawak endur nempa mayuh 
pengereja pengawa landik dikena 

nyungkak penatai pemisi.

9

10

11

13

15

12

14

16

Nganjung graduet menua tu 
ngisi pengawa puang nyadi 
pengajar ba Sarawak.

Ngaku Sijil Peperiksaan 
Besepadu (UEC) dikena meri pemaik 
ngagai anak Sarawak nampung 
pelajar enggau bulih kereja.

Ngerembaika perengka pengangkut 
pechuma ngagai nembiak sekula 
nengah Program Bas Sekula 
Pechuma ba semua sekula mengeri 
besai ba Sarawak.

Nyiri pengajar interim anak 
Sarawak sereta ngerejister sida 

masuk kus diploma pelajar.

Meri bantu wang ngagai Sekula Pribit 
China, Sekula Bansa China (SJKC), 

sekula mision enggau sekula agama.

Ngelempungka tating belanja anak 
Sarawak mayar baru jali Turu 

Pelajar Tinggi Nasional (PTPTN) 
sepenyampau RM60 juta.

Nyendiaka bantu pelajar 
Yayasan Sarawak ungkup 
nembiak B40 dikena nambahka 
pemanah rikod nembiak.

DULUKA SARAWAK

PUGU 10
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NGEREMBAIKA AKSES ENGGAU 
KUALITI SERVIS PENGERAI 

Perengkaguna enggau servis pengerai ti bekualiti endang kunchi 
besai ungkup pengelantang rayat. Rayat gerai enggau regas 

nyungkak produktiviti enggau pemansang Sarawak.

Ngaga mayuh agi palan 
perubat pakar.

Nambahka infrastruktur 
pengerai baka sepital 
enggau  klinik perintah 
enggau peribit.

Nambahka akses enggau 
kualiti servis pengerai lebih 
agi perubat pakar pengerai.

Nambahka jaga pengerekai 
penyakit berampit nengah  
pengawa nagang penyakit 
enggau negapka penerit 
adat.

Nempa mayuh pakar pelatih 
nengah bantu latih enggau 
sekularship.

Ngemanah agi skim 
insurans pengerai ungkup 
raban B40 Sarawak. 

Ngaga enggau ngemanah 
kuarters sereta 
perengkaguna pemun 
ungkup staf pengerai lebih 
agi ba menua pesisir.

Ngadu enggau ngemanah 
sepital sereta klinik perintah 
ke udah repuk.
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1 5

6

7

8

2

3

4

Nambahka penyampau lutur nyengkaum lutur pakar 
ari raban anak Sarawak dikena meri servis pengerai 

ke lebih manah ungkup rayat. 9
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NGERICHAHKA PEMANSANG SEKTOR 
PENGAGA BARANG, SERVIS, DAGANG 

TEMUAI ENGGAU INDUSTRI KREATIF DIKENA 
NGERANDANG EKONOMI SARAWAK 

Kandang endur ti lantang enggau perengkaguna chukup nyadi kunchi pemujur 
aktiviti ekonomi. Atur strategik ngemuntangka chara ngatur dagang enggau 

puku ulih matak pemeranak puku dikena nyungkak penatai pemisi rayat.

PASSPORT

PASSPORT

AKU JANJI ENGGAU KOMITMEN GPS

Ngemansangka 
industri kilang 

bepelasarka 
pengeraja asal baka 

minyak, gas, 
betanam betupi, asil 
kampung enggau ke 

bukai ngambi 
Sarawak nyadi 

pengeksport asil 
sektor pengaga 

barang.

Ngerichahka 
sektor dagang 
temuai enggau 
matak mayuh 

agi temuai 
raun ke 

Sarawak. 

Nyungkak 
produktiviti 
sektor ngali 

enggau teknologi 
gadung ungkup 

rampa menua 
meruan enggau 
ngemansangka 

industri pengaga 
barang.

Ngemansangka 
sektor servis 

dikena nyukung 
aktiviti sektor 

ngali, betanam 
betupi, pengaga 
barang enggau 
dagang temuai.

21 3 4
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Ngaga Sarawak 
nyadi hub rentayan 

bekal global, hub 
pemansang 

ekonomi digital, 
ekonomi hidrogen 
enggau teknologi 

gadung.

Matak 
pemeranak 

puku domestik 
enggau luar 

dalam industri 
ke berega.

Ngemansangka 
rentayan penyadung 

enggau nyendiaka 
bekal gas ke serata 
Sarawak ke guna 

industri, genturung 
pendiau enggau 

komersial.

Nyendiaka insentif 
peransang 

beranakka puku 
enggau dagang 

ba Sarawak.

Ngemuntangka 
chara ngatur 

dagang enggau 
ngaga Sarawak 

nyadi palan dipilih 
endur beranakka 

puku.

Meransang 
aplikasyen 

teknologi moden 
enggau pintar 

tauka Revolusyen 
Industri (IR) 4.0 

dikena nyungkak 
produktiviti.

Nyendiaka 
mayuh agi sitak 

enggau lot 
industri ti 

disikap enggau 
infrastruktur 
sereta utiliti 

industri.

5 6 7 8

9 10 11
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AKU JANJI ENGGAU KOMITMEN GPS

Nambahka tikas produktiviti enggau kualiti asil 
(pemansut) barang pemakai ngambi Sarawak 
ulih nyadi nengeri alai ekspot barang pemakai 
tikas dunya kelimpah nyamin pengelikun 
pemakai menua ungkup guna rayat Sarawak.

Nyendiaka mayuh agi palan pemansut pemakai baka Taman Mendam 
Pengeluar Pemakai, Taman Agro enggau Zon Industri Khas Akuakultur 
dikena nambahka ekspot asil pemakai.

Nambahka pengawa dagang besai sukut betanam betupi enggau matak penyereta 
sektor peribit dikena numbuhka makit ungkup pekebun mit.

Meransang sereta nguna manah teknologi digital dalam pengawa 
betanam betupi dikena nambahka asil enggau kualiti barang 
pemakai ungkup makit kandang menua sereta ekspot.

Nguna chara moden dalam industri jelu tupi sereta ngemansang 
ladang jelu tupi komersial dikena nambahka penyampau ekspot.

Nambahka makit asil pengawa betanam betupi enggau ngelakuka 
produk betanam betupi ba tikas domestik enggau entarabansa dikena 
nyapai juluk nyadi nengeri ekspot barang pemakai manggai taun 2030.

Nyendiaka insentif dikena meransang pengawa beranakka puku sereta 
ngemuntangka pengawa bedagang lalu ngaga Sarawak nyadi palan ti dipilih 
pemeranak puku ungkup pengawa betanam betupi chara komersial.

Ngemansangka industri berikan tasik dalam ungkup nyungkak asil ikan ba 
Sarawak dikena ngemansangka produk kilang pemakai bepelasarka asil tasik.

SEKTOR BETANAM BETUPI 
ENGGAU PEMAKAI DIGAGA 
MODEN ENGGAU DIKOMERSIAL 

1

2

3

4

5

7

6
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AKU JANJI ENGGAU KOMITMEN GPS

MANTU NAMBAHKA ASIL PENATAI PEMISI 
SERETA TIKAS PENGIDUP RABAN BETANAM 

BETUPI ENGGAU ORANG BERIKAN
GPS seruran ngeringka rayat sereta ngintu pengelantang raban orang bekebun, betupi 
enggau orang berikan enggau nyendiaka mayuh bengkah bantu dikena nambahka asil 
produktiviti enggau kualiti asil produk ungkup makit kandang menua enggau ekspot. 

1111 2222 3333 4444 5555
Nyungkak sektor 
betanam betupi, 
pengawa berikan 
enggau industri 
pengawa bumai 

dikena mantu 
raban betanam 
betupi, orang 

berikan enggau 
pedaja 

nambahka asil 
penatai pemisi 

sereta tikas idup. 

Ngemansangka 
aplikasyen 

teknologi digital 
dikena nambahka 

asil produktiviti 
enggau kualiti 

produk.

Industri betupi 
nguna chara 

moden nengah 
pemansang 

ladang jelu tupi 
chara komersial 

dikena nambahka 
penyampau 

ekspot.

Numbuhka 
Precision 

Farming Park ti 
disikap ngena 

teknologi 
Internet Ke 

Semua (IoT) ba 
genap pelilih 

menua di 
Sarawak.

Mantu raban 
orang ti nupi 
ikan ari sukut 

nyendiaka 
infrastruktur 

baka anak ikan 
enggau barang 
pemakai ikan 

sereta 
perengkaguna.
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6666 7777 8888 9999 10101010

11111111 12121212 13131313 14141414 15151515

Nambahka 
program nginta 

sereta 
ngemanah 

infrastruktur 
ladang baka 
skim entali ai 
enggau parit.

Ngaduka sistem 
tagang nyadi 

palan 
agro-dagang 

temuai.

Negapka 
Gerempung 

Orang Bumai 
Nengeti Sarawak 

(PPNS), 
Gerempung 

Orang Berikan 
Nengeri Sarawak 

(PENESA), 
Gerempung 

Orang Betanam 
Betupi Sitak 

(PPK) enggau 
Gerempung 

Orang Berikan 
Sitak (PNK) 

dikena nempa 
raban orang 

bumai, betanam 
betupi enggau 
orang berikan 

bepenatai 
pemisi tinggi.

Meri latih 
teknikal, bantu 

wang turu 
enggau 
sanding 
penemu 

teknikal dikena 
nambahka 

penyampau 
sereta pengulih 

pedaja.

Nyendiaka 
subsidi benih 

padi, baja, 
insentif ngasilka 
produk, program 
pemansang, latih 

enggau servis 
sukung ungkup 

orang bumai.

Meri bantu khas 
baja enggau 

rachun ngagai 
pekebun mit 
nyengkaum 
pekebun mit 
sawit enggau 
lada dikena 

ngelempurgka 
tating belanja 
orang bumai 

enggau 
nyungkak 

produktiviti.

 Nyendiaka puku 
ngemansangka 

pengawa 
betanam betupi 
(Sarawak Agro 
Venture Fund).

Nanam buah 
rian, nanas, nyiur 
enggau pisang 

nguna chara 
moden nengah 
pengawa muka 

tanah NCR chara 
betumpuk 

enggau 
bedandang 

besai.

Ngaga jalai 
ladang ba serata 

Sarawak 
ngambika ulih 
ngatur ladang 

enggau agi 
meruan.

Nambah bantu 
musim kemarau 

dikena 
ngelempungka 
tating belanja 
raban orang 

berikan ti 
tebunsa.

PUGU 14
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NAMBAHKA ASIL SARAWAK SERETA 
NYERUNGKAI INDUSTRI BARU TI 

BEPELASARKA TEKNOLOGI GADUNG
Perintah GPS seruran jauh timpai lebuh ngemansangka industri gadung 

dikena ngerembaika langgur enggau nambah tikas aktiviti ekonomi dikena 
nambahka asil penatai pemisi.

AKU JANJI ENGGAU KOMITMEN GPS

1

2

3

4

Ngatur Strategi 
Pemansang 

Pasca COVID-19 
(PCDS) 2030 ti 
deka mungkur 

mayuh bengkah 
chura ekonomi 

bepelasarka 
nyapai pemanah 
ekonomi, pekara 

rama enggau 
pemanah 

rampa 
menua.

Negapka 
Kaunsil 

Pengatur 
Ekonomi 
Sarawak 

ngambika 
PCDS 2030 ulih 
diatur enggau 

sistematik 
ngambi 

Sarawak terus 
mansang 

sepengudah 
COVID-19.

Ngenegapka 
belanja 

Sarawak jemah 
nengah 

numbuhka Turu 
Pesaka Bansa 

Dudi Hari 
Sarawak 
(Sarawak 
Sovereign 

Wealth Future 
Fund).

Bulih 
untung asil 
pemeranak 

puku ti 
tinggi 
dalam 

timpuh ke 
panjai.
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 Nyamin asil 
belanja dalam 
timpuh panjai 

ti tegap 
enggau 

ngenegapka 
penuduk fiskal 

Sarawak.

5

6

7

8

9

 Nambahka 
penatai pemisi 

sereta 
ngemayuhka asil 
Sarawak dikena 
melanja mayuh 

agi program 
pemansang.

 Nyerungkai 
pengulih asil 

enggau 
penatai pemisi 

baru ari asil 
pengeraja asal 
baka pengawa 

dagang 
karbon, produk 
ramu enggau 

mineral.

 Ngemansangka 
inisiatif ekonomi 

baru 
bepelasarka 

teknologi 
gadung nengah 

Pelin 
Ngemanahka 
Rampa Menua 

Sarawak.

Meransang 
sereta 

nambahka 
penyereta 

sukut peribit 
dalam 

pemansang 
projek solar, 
hidro mini 

enggau 
biojisim sawit.

10

11

12

Ngemansangka 
penyampau 
kuasa ti ulih 

dikemaru dikena 
nangkup 
peminta 
penguna 

kerita 
elekterik.

Nyendiaka 
stesyen ngisi 

tiga dalam satu 
ungkup guna 
kerita ti ngena 

hidrogen, 
elekterik 
enggau 
petrol.

Ngemansangka 
ekonomi hidrogen 

Sarawak enggau matak 
pemeranak puku 

domestik sereta menua 
luar ungkup produk 

enggau rentayan 
penyampau rega 

hidrogen, numbuhka 
stesyen ngisi hidrogen, 

nguna hidrogen 
ungkup operasyen 

sistem Transit Aliran 
Autonomi (ART). 

PUGU 15
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NYENDIAKA PELUANG GAWA ENGGAU 
PENGAWA DAGANG DIKENA NAMBAHKA 

PENATAI PEMISI RAYAT SARAWAK 
Penama pemeranak puku ti bekualiti ulih meri peluang ba pengawa 

bedagang sereta peluang gawa dikena nambahka asil penatai pemisi sereta 
nyungkak tikas pengidup rayat.

AKU JANJI ENGGAU KOMITMEN GPS

Nambahka asil 
penatai pemisi 
rayat enggau 

nyendiaka 
peluang gawa 

enggau 
pengawa 
dagang 

semua sukut 
ekonomi.

Matih rayat 
kandang 
menua 
ngena 

pengelandik 
dikena 

nangkup 
peluang 
gawa ti 

begaji besai.

Numbuhka 
aplikasyen 

JobSarawak 
dikena 

ngemuntangka 
anak Sarawak 
minta kereja ti 

disedia.

Masih enggau 
nyendiaka 

bantu teknikal 
enggau belanja 
dikena ngemun 

sereta 
ngerembaika 

pengawa 
dagang tebal 
agi Pengawa 
Dagang Mit 

enggau Jelan 
Pemesai (PKS) 
dalam semua 

pengawa 
ekonomi.

Nyungkak 
program latih 

pengawa 
dagang 

nguna chara 
dalam tali 

arus enggau 
ekosistem 
e-dagang
Sarawak.

Ngerembaika 
Ruai Dagang 

ngagai semua 
pelilih dalam 

konteks 
pemansang 

ekonomi 
digital 

nengah 
e-dagang.

Ngerembaika 
pengawa 

nguna S Pay 
Global iya nya 

e-Dompet
ngagai rayat 

dikena 
ngemuntangka 
pengawa bejual 

beli enggau 
pengawa 

bebayarka 
servis.

1 2 3 4 5 6
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NYENDIAKA PERENGKAGUNA, 
GERAN, AKSES ENGGAU LATIH 

DAGANG NGAGAI RABAN PEDAGANG 
MIT ENGGAU JELAN PEMESAI

Dalam mantu nyungkak penumbuh ekonomi Sarawak, raban pedagang 
seruran diberi perati sereta dibantu ngambika sida terus nempa pemujur 

besai ba pengawa diri empu.

Nyendiaka mayuh 
agi peluang 
bedagang sereta 
negapka raban 
pedagang enggau 
pedaja.

Meransang 
aplikasyen teknologi 
moden enggau 
pintar dikena 
nambahka tikas 
produktiviti 
pedagang 
enggau pedaja. 

Nyendiaka latih 
enggau bantu belanja 
ungkup pengawa 
dagang, promosyen 
enggau pemansang 
produk ngagai 
pedagang enggau 
pedaja.

Meransang pedagang 
enggau pedaja nyereta 
pengawa ngelakuka produk 
nguna chara digital enggau 
e-bayar dikena
ngerembaika makit.

Ngelakuka produk asil 
menua ngagai makit 
domestik enggau 
entarabansa.

1. 2. 3.

4. 5.

AKU JANJI ENGGAU KOMITMEN GPS
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Nyendiaka mayuh agi premis 
alai bedagang ti kondusif baka 
ruai dagang, tamu, inkubator 
enggau palan bedaja.

6.

7.
Numbuhka kerejasama enggau 
ejensi peribit enggau gerempung 
ukai dikuasa perintah (NGO) dikena 
meransang penyereta komuniti 
ba pengawa dagang. 

9.
Nyendiaka bantu jali mudah baka 
Skim Kredit Mikro Sarawak (SKMS) 
enggau Skim Jali Industri Mit enggau 
Jelan Pemesai (SPIKS) ngagai 
pedagang enggau pedaja.

10. Nyendiaka geran dagang ngagai
raban ti udah graduet, teknikal 
enggau vokasional nengah Program 
Graduan Ke Arah Keusahawan 
(GERAK) enggau Usahawan Teknikal 
dan Vokasional (USTEV).

8. Ngelakuka produk pedagang
enggau pedaja di Singapore
(STATOS). Perengkaguna ti sama
deka ditumbuh ba menua Brunei
Darussalam (STATOB) enggau
Pontianak, Indonesia.
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BEJALAIKA POLISI INKLUSIF, BIBAS ULIH 
MEGAI PENGARAP, NGEMERANKA ADAT 

ASAL, MAIN ASAL, SENI PESAKA KE 
PENGELANTANG ENGGAU PEMAIK RAMA

Rayat Sarawak chukup betuah laban ngembuan ulah besambi penemu sereta 
bebasaka pangan diri lalu ulih milih pengarap, main asal enggau adat diri 

empu ti nyadi tulang penegap rama enggau politik nyentuk nyadi nengeri chunto 
ti pemadu manah di menua tu ari kaul entara pupu raban bansa.

2 3 41

Ngenegapka 
kaul enggau 

penyerakup rama 
dikena nentuka  
pengelantang 

rayat.

Nyendiaka bantu 
ungkup 

pengelantang 
enggau rama rayat 

baka bantu 
pengelantang 
ninting bulan 

enggau perengka 
perubat.

Ngenegapka 
pengatur 

pengawa Majlis 
Pembangunan Sosial  

Sarawak (MPSS) 
ngambika 

pemansang enggau 
bantu rama ulih 
diatur enggau 

penuh.

Ngenegapka pengawa tuai 
raban bansa enggau tuai 
rumah (KMKK) enggau 

Komiti Pemansang enggau 
Pengelikun Genturung 
Pendiau (JKKK) dikena 
nanggam penyerakup 

enggau pengelantang rama 
ba renggat baruh.

AKU JANJI ENGGAU KOMITMEN GPS
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6 7 85

Ngatur mayuh 
bengkah program 

enggau aktiviti ti ulih 
ngenegapka 

penyerakup enggau 
pengelantang bansa 

enggau jalai 
pengarap ba 

Sarawak.

Nerenak semangat 
Sarawakku Sayang 

sereta bebatak 
asur  dalam 

renggat komuniti.
Pengawa nguna 

aplikasyen 
iSarawakCare 
Mobile ti nyadi 
pelasar dikena 

ngatur semua servis 
enggau bantu 

ngintu 
pengelantang.

Numbuhka Pusat 
Komuniti Sehenti 

Bersepadu ungkup 
komuniti nyelai 

pendiau.
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NYAGA PENGELANTANG PENDIAU 
ORANG TUAI UMUR, RABAN NYELAI 

PENDIAU ENGGAU ANAK MIT
Orang tuai umur enggau peneleba sereta pengelandik ti dikembuan sida siti 

ari aset ti chukup berega. Raban nyelai pendiau mega ulih diansah penau 
ngambika sida ulih ngatur pengawa kediri lalu raban nembiak mega siti ari 

reta menua ti chukup berega jemah. Pengelantang sereta peminta sida 
seruran dijaga nengah mayuh bengkah bantu enggau sukung.

AKU JANJI ENGGAU KOMITMEN GPS

Ngemanahka 
undang-undang 
ti bekaul enggau 
raban nembiak  
ngambika sida 
ulih dijaga nitihka 
pematut.

Nyendiaka bantu 
enggau pengelikun 
rama ngagai raban ti 
begunaka bantu 
baka bantu 
pengelantang 
ninting bulan, Geran 
Ninting Taun Khas 
(GTK), Endowment 
Fund Sarawak (EFS), 
Kenyalang Gold Card 
(KGC), Bantu 
Penusah Rabat (BIK), 
Bantu Khas Pesakit 
Tungkul Sengayuh 
(BPBP), enggau 
bantu perubat.

Ngemansangka 
infrastruktur ti 
ulih dikena raban 
orang tuai umur, 
raban nyelai 
pendiau enggau 
raban nembiak.

Ngemansangka 
palan rekreasyen 
enggau palan 
ungkup raban 
orang tuai umur, 
orang nyelai 
pendiau enggau 
raban nembiak.

1 2 3 4
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Matih mayuh agi ruang bilik B40 ngena pengelandik ti 
ngasuh sida regas dalam pengawa dagang sereta pengawa 
ti dikereja sida.

Mantu bala anak ti datai ari ruang bilik B40 bulih pelajar tinggi 
tauka latih pengelandik teknikal.

Nyendia bantu pelajar raban nembiak B40 ngambika enda tinggal ari 
bulih bantu baka Bantu Pelajar Yayasan Sarawak.

Nyendia peluang gawa enggau akses makit ngagai 
peranak ti seranta di menua pesisir.

Nyendiaka mayuh agi ungkup tauka wang turu dikena bejalaika 
program pemansang baka Palan Industri Komuniti.

Mantu raban nembiak B40 enggau M40 ngembuan rumah 
nengah bayar Skim Bantu Deposit Rumah (HDAS).10

11

12

13

14

15

Ngurangka tikas penyeranta di Sarawak nengah mayuh bengkah 
inisiatif enggau program ngemunaska penyeranta di mengeri enggau 
menua pesisir ungkup timpuh pandak enggau panjai.

Nyendiaka rumah enggau ungkus murah sereta jelan rega 
ungkup raban orang seranta ti diau di mengeri enggau menua 
luar.

Ngatur program dikena nambahka penatai pemisi dalam sektor 
betanam betupi, pengawa berikan, pengawa dagang mit enggau 
jelan pemesai (PKS) 

Nyendiaka akses servis pengerai enggau pelajar ungkup 
pemansang rayat ti produktif.

Ngerembaika akses perengkaguna enggau infrastruktur sereta utiliti 
dikena nambahka pengawa ekonomi enggau tikas idup rayat.

5

6

7

8

9
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AKU JANJI ENGGAU KOMITMEN GPS

NGAKU HAK TANAH ADAT BUMIPUTERA 
(NCR) ENGGAU NERUSKA PENGAWA 

NYUKAT TANAH

Nguna teknologi pemadu baru 
ba chara nyukat dikena 
nambahka asil kereja nyukat.

1 2

3 4

5

7

6

Neruska pengawa nyukat NCR 
inisiatif baru ba selampur 
Sarawak mungkur semua bansa 
Bumiputera Sarawak.

Nambahka pengereja pengawa 
JTS sepenyampau 467 pegawai 
semua renggat nengah nambahka 
belanja ngatur sepenyampau 
RM30 Juta setaun.

Deka ngaul terus komiti 
genturung pendiau enggau tuai 
raban bansa ba pengawa nyukat 
tanah NCR di menalan.

Nerus enggau fokus ngagai 
pengawa nyukat renggat kedua 
ari gazet Sekysen 6 Kanun Tanah 
Negeri ngagai surat pala tanah 
orang nengah Seksyen 18 Kanun 
Tanah Negeri (KTN).

Negapka kapasiti e-LASIS enggau 
mobile LASIS (Lands and Surveys 
information systems) ba tusun 
pengawa enggau ngatur tanah 
ungkup servis jampat, agi betul 
enggau beintegriti.

Naka 30 September 2022, sepemesai 2.6 juta ikar tanah NCR ti diaku udah 
disukat sereta sepenyampau 23,631 surat pala tanah orang mungkur sitak 

sepemesai 88,954 ikar udah direjister enggau diserah ngagai 
pengempu tanah. Pengawa nyukat tanah orang ari Sekyen 6 KTN 

ke Seksyen 18 KTN endang pengawa besambung.

Perintah GPS deka terus ngaku Hak Tanah Adat Bumiputera (NCR) dikena nyaga hak 
pengempu tanah. Pengereja pengawa Opis Tanah enggau Survei (JTS) deka ditambah 

enggau disikap ngena teknologi moden awakka ngemudah pengawa nyukat tanah.
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NYENDIAKA RUMAH ULIH DIBELI  UNGKUP 
RAYAT SARAWAK, NGEMAYUHKA SKIM 

PENGENTAP PENDIAU BARU SERETA 
PROGRAM NYERURI RUMAH ENGGAU BANTU 

BERUMAH PANJAI
Rumah endang perengkaguna pemun rayat. Pengawa nadai putus dikereja nyendiaka 

rumah ti chukup enggau jelan dipenggi rayat Sarawak. Peminta rebak baru nyadi perati 
Perintah GPS nengah bemacham skim enggau bantu.

Nyendiaka mayuh agi rumah jelan 
dipenggi enggau mutarka 

penanggul setinggan.

Bejalaika Skim Pengentap 
Baru enggau Skim Nangkir 

Genturung Pendiau.

Meri bantu kereban berumah 
enggau ngemanah rumah panjai.

Bejalaika pengawa ngaga rumah 
di baruh Program Rumah Spektra 

Permata di selampur Sarawak.

Ngerembaika Program Ngemaruka 
Mengeri di selampur Sarawak.

Nambahka agih belanja dikena 
bejalaika program ngemanah 
enggau ngaga baru di baruh 
Projek Ngemanah Rumah Rayat 
Seranta Sarawak.

Nambahka Perengkaguna jali 
berumah ungkup ngaga rumah diri 

empu nengah serikat dipenggi 
Perintah Sarawak Mutiara

Mortgage & Credit Sdn. Bhd.
Bejalaika Skim Bantu Chengkeram 
Rumah ti meri bantu bayar 
chengkeram sepenyampau 10% tauka 
nyentuk RM10,000 ngagai raban B40 
enggau M40 ngambi bulih rumah 
keterubah di baruh Skim Pengawa A
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AKU JANJI ENGGAU KOMITMEN GPS

NAMBAHKA PENYAMPAU ORANG 
INDU BA PEMANSANG SARAWAK

Orang indu endang tulang belakang pemansang ruang bilik 
enggau komuniti. Sukung manah sida dalam pemansang 
Sarawak seruran dibasa enggau pengawa sida deka terus 

disukung enggau dibasa.

Nyiri mayuh agi orang indu 
mangku pengawa besai ba 

ejensi Perintah Sarawak.

Nyiri mayuh agi orang indu 
nyadi Tuai Raban Bansa 

enggau Tuai Rumah sereta 
Kaban Kaunsil Perintah Menua.

Negapka sukung orang 
indu dalam pemansang 

Sarawak.

1

2

3

Ngangkatka hak orang 
indu dalam bemacham 
pengawa pemansang 

ekonomi rama Sarawak.

Ngemanahka undang-undang 
bekaul enggau orang indu 

ngambika orang indu 
ulih dilindung.

Nempa mayuh agi 
pedagang indu ba 

bemacham pengawa 
dagang.

4

5

6
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NENTUKA REBAK BARU BELA REGAS 
DALAM NGEMANSANGKA SARAWAK
Raban orang biak endang reta enggau pengemudi 
pemansang sereta mai sempun pengarap pendiau 
dudi hari Sarawak. Raban orang biak seruran 
semak ba ati Perintah GPS. Pengawa negapka 
raban orang biak nengah pelajar, latih enda ngetu 
enggau peluang masuk  program sereta inisiatif 
pemansang terus dikemeran.

Nyendiaka perengkaguna enggau 
peluang ngagai raban orang biak 
ngerembaika penau enggau pengulih 
ba ekonomi baru, industri kreatif, 
lumba enggau muzik.

Nambahka penyereta raban orang 
biak ba sektor servis, politik enggau 
ekonomi dikena ngemansangka 
Sarawak. 

Nyendiaka palan enggau peluang 
ngagai raban orang biak ti bekereja 
enggau bisi pengelandik 
profesional ba luar bela gawa ba 
Sarawak dikena nyapai juluk PCDS 
2030.

Ngaga raban orang biak nyadi reta 
beguna enggau bakih kunsi 
strategik dalam nyapai nengeri 
maju manggai 2030.

1

2

3

4
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Nyendiaka mayuh agi peluang 
pelajar, latih enggau pengawa 
dagang nyadi pelasar matak raban 
orang biak dalam arus pemansang 
ke enda putus ba Sarawak.

Negapka Latih Penyikap Graduet 
Sarawak (GETS) dibaruh iring Palan 
Rikod Nyulut Sarawak (SCOPE) 
nengah program mungkur semua 
seriris enggau juluk Perintah dalam 
PCDS 2030.

Nyendiaka pelasar enggau bantu 
ngagai raban orang biak 
ngerembaika pemansang penau 
enggau pengulih dikena 
ngemansangka Sarawak.

Ngaku tanggungpengawa 
enggau pengulih raban orang 
biak dikena nyapai status nengeri 
maju bepenatai pemisi tinggi 
manggai taun 2030.

5

6

7

8
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NGEMANSANGKA PENGAWA LUMBA 
DIKENA NEMPA KOMUNITI BEPENGERAI 

ENGGAU JAGUH LUMBA TEBILANG
Lumba endang aktiviti ke ulih nyerakupka rayat kelimpah nempa komuniti ti 
regas enggau bepengerai. Sida ke bepenau nyadi jaguh lumba seruran dilatih 

ngambi ngangkatka nama Sarawak ba tikas dunya. 

AKU JANJI ENGGAU KOMITMEN GPS

Ngemayuhka palan lumba 
enggau bemain dikena 
meransang aktiviti lumba 
ba raban rayat ngambika
terus bepengerai sereta 
produktif dalam mantu 
ngemansangka Sarawak.

Ngaga mayuh agi 
perengkaguna kompleks 

lumba baka stadium, pegung 
nyemerai, padang main bol, 

palan tenis enggau 
perengkaguna lumba bukai 

ba selampur Sarawak.

Ngenegapka Sarawak 
nyadi kuasa lumba ba 
renggat nasional 
enggau entarabansa.

Nempa mayuh agi atlit 
betikas entarabansa ti 

deka ngarika menua ba 
menalan entarabansa.

Meri insentif ngagai atlit 
Sarawak ke mujur 

ngangkatka nama Sarawak 
ba renggat nasional 

enggau entarabansa ti 
menang midul.

Nempa atlit ti bepenau, 
bepengulih enggau mai 
pemujur ungkup Sarawak 
nengah program latih 
penyulut atlit.

1

3
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NYAGA RAMPA MENUA UNGKUP REBAK 
DIATU ENGGAU DUDI HARI

Rampa menua patut dijaga ungkup rebak diatu enggau rebak dudi. 
Pemeruan rampa menua nyamin pengidup ti lebih bepengerai enggau 

nyeliahka penyadi ubah gaya hari ti ulih ngujungka penusah enda disadang.
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Ngatur pesaka 
menua 

nengah chara 
nguna 

teknologi 
pemadu baru 
enggau chara 

produktif.

Nentuka 
aktiviti 

ekonomi 
endang enda 

ngeruga 
rampa 

pengeraja asal 
enggau 

ngulihka basa 
ba renggat 

dunga.

Meri perati 
ngagai kebun 

dandang 
komersial 

enggau bansa 
kayu ke 

jampat besai 
dikena 

ngurangka 
penyadi 

kampung asal 
nyadi kusi.

Meri saran ngagai 
pengawa 

betanam kayu 
komersial enggau 

bansa ti jampat 
tuai dikena 
ngurangka 

pangka ngagai 
rampa pengeraja 

asal.

Ngelindung, 
nyaga enggau 
ngibun pesaka 

rampa 
pengeraja asal 
ungkup diberi 
ngagai rebak 

dudi.

Nyungkak 
tikas 

pengidup 
komuniti ti 
bepanggai 

ngagai 
kampung.

Nanam mayuh agi 
kayu ba sitak ti 
udah ditebang 

enggau bansa kayu 
berega lebih agi ba 
kampung jerung.

Merambu 6 juta hektar Kebun 
Kampung Mendam, 1 juta 

hektar kandang tanah digazet 
nyadi Sitak Dijaga Penuh, 

nanam 35 juta kayu di baruh 
Program Restorasyen 

Landskap Kampung manggai 
taun 2025.

   Meri setipikit pengatur 
kampung ungkup lisin 

kampung timpuh panjai ba 
Sarawak sereta nurunka 
16,800 iti tukun gaga ba 

sepanjai 1,000 km kandang 
tasik Sarawak.

Nyaga 
kandang 
kampung 
jerung ba 
Ladang 

Kampung 
Mendam, 

Sitak 
Kampung 

Dijaga Penuh 
enggau 

Kampung  
Tanah 

Nengeri.

AKU JANJI ENGGAU
KOMITMEN GPS
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