PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 1981

KEHADIRAN PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN
DI MESYUARAT PERTUBUHAN IKHTISAS

Adalah dimaklumkan bahawa Jadual kepada Lampiran "A" dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9
Tahun 1977 adalah dipinda dengan menambah bilangan dan nama persatuan-persatuan ikhtisas
yang berikut selepas bilangan dan nama persatuan ikhtisas yang terakhir sekali dalam senarai itu:

"32.

Persatuan Doktor-doktor Veterinar Malaysia.

33.

Persatuan Kajiparasit dan Perubatan Tropika Malaysia.

34.

Persatuan Pegawai-pegawai Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan."

TAN SRI OSMAN S. CASSIM,
Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam,
Malaysia

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM,
MALAYSIA,
KUALA LUMPUR,
4th April 1981.

3.

Kelulusan Bahasa Malaysia di Peringkat SPM/MCE

3.1 Mulai dari tarikh keluarnya Surat Pekeliling ini, di mana-mana sesuatu skim itu mensyaratkan
kelulusan dalam Bahasa Malaysia di peringkat kepujian atau peringkat lulus dalam Peperiksaan SPM
atau lain-lain peperiksaan yang diiktiraf setaraf dengannya. Kelulusan yang dikehendaki itu hendaklah
disertai dengan lulus ujian lisan peperiksaan SPM atau peperiksaan lain yang diiktiraf.
3.2 Walau bagaimanapun kelulusan matapelajaran Bahasa Melayu atau mata-pelajaran Bahasa
Malaysia bagi Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia atau Malaysia Certificate of Education atau
Overseas School Certificate of Education yang diambil sebelum daripada tahun 1973 adalah diterima
seperti telah memenuhi syarat kelulusan Bahasa Malaysia yang ditetapkan sekiranya taraf kelulusan
di peringkat berkenaan dicapai, walaupun tanpa disertai dengan lulus ujian lisan.
3.3 Kelulusan Bahasa Malaysia yang ditetapkan dalam mana-mana skim perkhidmatan sebagai
salah-satu syarat kelayakan masuk itu tidak perlu diperolehi dalam satu peperiksaan yang sama
dengan Sijil Pelajaran Malaysia yang menjadi syarat asas perlantikan yang ditetapkan oleh skim
perkhidmatan berkenaan. Dalam perkataan yang lain, apabila seseorang yang memohon jawatan
dalam perkhidmatan awam, badan berkanun atau kuasa tempatan telah mempunyai kelayakan
akademik, teknikal atau profesyenal sebagaimana ditetapkan dalam skim perkhidmatannya, ia
hendaklah juga mempunyai kelulusan dalam rnatapelajaran Bahasa Malaysia di peringkat lulus atau
kepujian beserta lulus ujian lisan di dalam Peperiksaan SPM. Seseorang calon itu dianggap
mempunyai kelulusan Bahasa Malaysia di peringkat lulus ataupun kepujian serta ujian lisan dalam
Peperiksaan SPM dengan menunjukkan bukti bahawa ia telah memperolehi kelulusan tersebut itu.
Apa yang dipentingkan ialah bukti kelulusan akademik, teknikal profesyenal dan kelulusan Bahasa
Malaysia yang diperolehinya.
4.

Lantikan dengan Perlonggaran Syarat Bahasa Malaysia

4.1 Bagi seseorang pegawai yang telah dilantik ke jawatan iktisas atau jawatan teknikal dengan
perlonggaran syarat Bahasa Malaysia, tawaran perlantikannya adalah mengandungi syarat untuk
memperolehi kelulusan Bahasa Malaysia dalam tempoh percubaan untuk memenuhi syarat
pengesahan dalam jawatan. Pegawai berkenaan tidak akan dianggap telah memenuhi syarat Bahasa
Malaysia yang ditetapkan untuk tujuan pengesahan dalam jawatannya sehingga pegawai itu
memperolehi kelulusan, di peringkat lulus ataupun kepujian dalam matapelajaran Bahasa Malaysia
dalam peperiksaan SPM.
5.

Kelulusan Bahasa-Malaysia di Peringkat SRP/LCE

5.1 Dalam mana-mana Skim perkhidmatan Kumpulan "D" yang mensyaratkan lulus atau kepujian
Bahasa Malaysia dalam peperiksaan SRP, Sijil SRP sendiri adalah bukti bagi kelulusan dalam
Bahasa Malaysia. Seseorang calon itu adalah dianggap mempunyai kelulusan Bahasa Malaysia yang
ditetapkan dalarn mana-mana skim perkhidmatan berkenaan sebagai salah satu syarat kelayakan
masuk dengan menunjukkan bukti bahawa ia telah memperolehi kelulusan tersebut.
5.2
Kelulusan peringkat lulus atau kepujian Bahasa Malaysia dalam peperiksaan SRP itu
sebagaimana yang ditetapkan dalam skim-skim perkhidmatan yang berkenaan tidak perlu diperolehi
dalam satu peperiksaan yang sama dengan Sijil SRP yang menjadi syarat asas perlantikan yang
ditetapkan oleh skim perkhidmatan yang berkenaan.

5.3 Adalah juga diputuskan bahawa mulai daripada tarikh keluarnya Surat Pekeliling ini, kelulusan
peringkat kepujian Bahasa Malaysia di peringkat SPM / MCE boleh dianggap sebagai memenuhi
syarat kelulusan Bahasa Malaysia yang ditetapkan dalam Skim-skim Perkhidmatan Kumpulan "D"
yang tertentu iaitu sama ada kelulusan peringkat kepujian atau lulus dalam Bahasa Malaysia di
peringkat SRP.

6.

Am

6.1 Ketua Setiausaha, Kementerian / Ketua Jabatan / Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri
adalah bertanggungjawab untuk mengambil tindakan bagi melaksanakan dasar yang terkandung di
dalam Surat Pekeliling Perkhidmatan ini dan memberitahu semua Pihak Pengurusan Badan
Berkanun / Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri, Pihak Pengurusan Badan-badan Berkanun dan
Kuasa-kuasa Tempatan di bawah kuasa, Kerajaan Negeri.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"
Saya yang menurut perintah,

(SHAMSUDDIN BIN DAHLAN)
Bahagian Perjawatan,
b.p. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam,
Malaysia.
25hb September, 1981.
Semua Setiausaha Suruhanjaya Perkhidmatan Awam,
Semua Ketua Setiausaha Kementerian,
Semua Ketua Jabatan Persekutuan,
Semua Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri,
Semua Pihak Pengurusan Badan-badan Berkanun,
Semua Pihak Pengurusan Kuasa-kuasa Tempatan.

