
 

KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA 

MALAYSIA 

 
SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 1980 

Tuan, 

CUTI TIDAK BEREKOD BAGI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN YANG DIPILIH 
UNTUK MENGAMBIL BAHAGIAN DALAM SUKAN-SUKAN PERWAKILAN 

  

         Adapun tujuan Surat Pekeliling ini ialah untuk menjelaskan mengenai dasar pemberian cuti 
tidak berekod kepada pegawai-pegawai Kerajaan yang dipilih untuk mengambil bahagian dalam 
sukan-sukan perwakilan.  

2. Bagi maksud Surat Pekeliling ini istilah "sukan perwakilan" bermakna : 

 (a) pertandingan di peringkat Kebangsaan; atau 

 (b) pertandingan sukan di peringkat Antarabangsa; atau 

 (c) pertandingan sukan di antara negeri-negeri atau negeri-negeri dengan sesebuah negara 
asing; atau  

 (d) pertandingan sukan di peringkat Wilayah (Regional level) yang diadakan dalam Malaysia 
ataupun di luar Malaysia. 

3.     Cuti tidak berekod boleh diluluskan oleh Ketua Jabatan kepada pegawai-pegawai dalam 
Perkhidmatan-perkhidmatan Awam termasuklah Perkhidmatan Perguruan dan Perkhidmatan Polis 
yang dipilih oleh sesebuah pertubuhan atau badan sukan bagi mewakilinya untuk bertanding dalam 
salah satu daripada pertandingan sukan yang dinyatakan di perenggan 2 di atas. Pegawai-pegawai 
yang dipilih oleh sebuah pertubuhan atau badan sukan untuk bertugas :  

 
(a) 

sebagai pegawai sukan (official) untuk membantu mengelolakan sesuatu pertandingan 
sukan; atau 

 
(b) sebagai jurulatih menyediakan pasukan 

untuk salah satu daripada pertandingan sukan yang dinyatakan di perenggan 2 di atas, boleh 
dibenarkan oleh Ketua Jabatan masing-masing untuk mengambil cuti tidak berekod. 

4.      Walau bagaimanapun, seseorang pegawai itu boleh mengambil bahagian dalam pertandingan 
sukan perwakilan tidak lebih daripada tiga jenis bukan acara sukan sahaja dalam setahun. 
Tujuannya ialah untuk membolehkan lebih ramai lagi pegawai-pegawai Kerajaan mendapat peluang 
menyertai pertandingan sukan perwakilan. 

5.      Seseorang pegawai yang dipilih untuk mengambil bahagian dalam sebarang pertandingan 
sukan di peringkat Kebangsaan atau Antarabangsa boleh diberi cuti tidak berekod oleh Ketua 



Jabatannya bagi masa yang betul-betul diperlukan untuk mengambil bahagian dalam pertandingan 
tersebut. Tetapi cuti seumpama itu boleh juga diberikan bagi tempoh latihan yang intensif yang perlu 
dijalani oleh pegawai-pegawai yang mengambil bahagian itu sekiranya latihan seumpama itu 
difikirkan mustahak bagi pertandingan sukan di peringkat Kebangsaan atau Antarabangsa ataupun 
bagi perjalanan yang perlu dibuat bagi pertandingan sukan tersebut. Cuti tidak berekod itu boleh 
diberikan oleh Ketua Jabatan tidak melebihi daripada 30 hari setahun. Sebarang cuti lagi yang 
diperlukan lebih daripada 30 hari akan ditimbangkan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam 
mengikut budibicaranya sendiri. Walau bagaimanapun, permohonan cuti yang diperlukan lebih 
daripada 30 hari itu hendaklah dikemukakan kapada Jabatan Perkhidmatan Awam sekurang-
kurangnya dua minggu sebelum tarikh cuti tersebut hendak dimulakan. 

   

 

6.    Pegawai-pegawai yang menjadi ahli mana-mana Majlis atau Jawatankuasa Pertandingan 
Kebangsaan atau Antarabangsa boleh diberi cuti tidak berekod seperti syarat-syarat di perenggan 5 
di atas bagi menghadiri mesyuarat Majlis atau Jawatankuasa tersebut yang diadakan sebelum atau 
selepas sesuatu pertandingan Kebangsaan atau Antarabangsa itu. Pegawai-pegawai itu boleh 
dibenarkan meninggalkan pejabat atau tugasnya dalam waktu pejabat jika pegawai-pegawai itu 
dikehendaki berbuat demikian bagi sebahagian hari bekerja biasa tetapi bukan bagi sepenuh hari 
bekerja biasa. 

7.    Pemberian cuti tidak berekod kepada seseorang pegawai yang dipilih untuk mengambil 
bahagian dalam sesuatu pertandingan sukan perwakilan itu adalah tertakluk kepada kepentingan 
perkhidmatan awam. 

8.    Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 1962 dan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 1967 
adalah dengan ini dibatalkan. 

 

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" 

  

   

 
 

 

  
Saya yang menurut perintah, 

 

(NIK MUSA BIN NIK ABDULLAH) 
Bahagian Gaji dan Elaun, 

b.p. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, 
Malaysia 

  

  

  

  

  

   



18hb Disember, 1980. 
   

 

 

 
Semua Ketua Setiausaha Kementerian 

 

 
Semua Ketua Jabatan Persekutuan 

 

 
Semua Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri Semenanjung Malaysia, 

Sabah dan Sarawak 

 
Semua Pihak Pengurusan Badan-badan 
Berkanun  

 
Semua Pihak Pengurusan Kuasa-kuasa 
Tempatan  

 

 


