KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA
MALAYSIA
SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2003

KEMUDAHAN TAMBANG MENGIRINGI JENAZAH
KEPADA KELUARGA PEGAWAI YANG BERTUKAR WILAYAH

TUJUAN
1.

Surat Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan untuk melaksanakan keputusan Kerajaan

untuk memanjangkan kemudahan tambang mengiringi jenazah kepada semua ahli keluarga
pegawai bertukar wilayah yang masih dalam tanggungan pegawai.
LATAR BELAKANG
2.

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 1978 iaitu perenggan 8, ada

memperuntukkan tambang kapal terbang bagi pengangkutan jenazah dan tambang kapal
terbang bagi seorang ahli keluarga pegawai bagi mengiringi jenazah balik ke kampung untuk
dikebumikan. Walau bagaimanapun, menyedari akan keperluan kehadiran semua waris untuk
turut serta mengiringi jenazah pegawai yang meninggal dunia, Kerajaan telah bersetuju
supaya kemudahan tambang mengiringi jenazah dipanjangkan kepada semua ahli keluarga
pegawai yang masih dalam tanggungan pegawai.
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PELAKSANAAN
3.

Bagi maksud Surat Pekeliling Perkhidmatan ini;
“keluarga” bermaksud keluarga pegawai iaitu isteri/suami dan anak-anak pegawai
yang di bawah umur 21 tahun, dan masih dalam tanggungan pegawai kecuali anak
yang daif disebabkan oleh kelemahan otak atau jasmani.

4.

Dalam keadaan di mana pegawai meninggal dunia semasa berkhidmat di luar daripada

wilayah asal pegawai, maka Kerajaan akan menanggung perbelanjaan tambang bagi semua
ahli keluarga yang masih dalam tanggungan pegawai untuk mengiringi jenazah ke wilayah
asal. Pasangan pegawai atau seorang ahli keluarga kemudian dibenarkan kembali ke tempat
pegawai berkhidmat untuk urusan pemindahan barang-barang atas tanggungan Kerajaan.

PINDAAN

5.

Dengan berkuatkuasanya Surat Pekeliling Perkhidmatan ini, maka peruntukan di

perenggan 8 dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 1978 adalah dipinda
seperti berikut;
“ Jika dibuat permintaan oleh waris apabila seseorang pegawai meninggal dunia semasa
berkhidmat di luar daripada wilayah asal pegawai, Kerajaan akan menanggung perbelanjaan
tambang kapal terbang untuk membawa jenazah pegawai tersebut bagi dikebumikan di
kampungnya. Tambang pengangkutan termasuk tambang bagi semua ahli keluarga yang
masih dalam tanggungan pegawai untuk mengiringi jenazah pegawai. Pasangan
pegawai atau seorang ahli keluarga kemudian dibenarkan kembali ke tempat pegawai
berkhidmat untuk urusan pemindahan barang-barang atas tanggungan Kerajaan. Bagi
maksud perenggan ini “wilayah” ertinya Semenanjung Malaysia, Sabah atau Sarawak.”
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TARIKH KUATKUASA
6.

Surat Pekeliling Perkhidmatan ini berkuatkuasa mulai 1 Oktober 2003.

PEMAKAIAN
7.

Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing, Surat

Pekeliling Perkhidmatan ini pada keseluruhannya dipanjangkan kepada semua Perkhidmatan
Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

(TAN SRI JAMALUDDIN BIN HAJI AHMAD DAMANHURI)
Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam
Malaysia.
JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
MALAYSIA
PUTRAJAYA
12 November 2003
Semua Ketua Setiausaha Kementerian
Semua Ketua Jabatan Persekutuan
Semua Y. B. Setiausaha Kerajaan Negeri
Semua Pihak Berkuasa Berkanun
Semua Pihak Berkuasa Tempatan
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