
NEGERI SABAH

[ CC. 117/92/2 JLD.6/216 ]

PEKELILING PERKHIDMATAN NEGERI SABAH BIL. 7/1993

PENUBUHAN MAJLIS BERSAMA JABATAN

Dengan hormatnya saya merujuk Pekeliling Perkhidmatan Persekutuan Bil. 2 tahun 1992 mengenai
Penyusunan Semula Majlis Bersama Kebangsaaan Bagi Pekerja-Pekerja Dalam Sektor Awam.

2. Sehubung dengan pekeliling tersebut Datuk/tuan/puan adalah diminta melaksanakan arahan di muka
(2) Perenggan 9 hingga 14 iaitu menyentuh penubuhan Majlis Bersama Jabatan (MBJ). Seperti yang
dihuraikan dalam perenggan-perenggan tersebut Majlis Bersama Jabatan adalah dikekalkan  di
Kementerian/Jabatan/ Badan Berkanun/Pihak Berkuasa Tempatan pejabat cawangan itu diketuai  oleh seorang
Ketua Pejabat yang bertanggungjawab keatas semua urusan pentadbiran, pengawasan kakitangan dan hal-hal
kewangan. Pengecualian boleh diberi oleh Jabatan Ketua Menteri mengikut merit tiap-tiap kes, kepada mana-
mana Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun/ Pihak Berkuasa Tempatan yang memohon untuk menubuhkan
Majlis Bersama Jabatan yang berbentuk lain daripada yang dihuraikan diatas. Permohonan untuk
mendapatkan pengecualian itu boleh dibuat oleh Ketua Jabatan atau Pihak Pekerja Kpeada Jabatan Ketua
Menteri.

3. Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun/Pihak Berkuasa Tempatan yang telah menubuhkan Majlis
Bersama Jabatan lain daripada apa yang dihuraikan di atas dan telah pun mendapat kelulusan Jabatan Ketua
Menteri, boleh meneruskan perjalanan Majlis Bersama Jabatannya seperti yang diamalkan.

4. Bagi Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun/Pihak Berkuasa Tempatan yang belum lagi menubuhkan
Majlis Bersama Jabatan atau Ketua Pejabat yang berkenaan hendaklah menubuhkannya dengan segera.

5. Ketua Jabatan atau Ketua Pejabat cawangan di sesuatu Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun/Pihak
Berkuasa Tempatan, di mana berkenaan, hendaklah memaklumkan kepada Jabatan Ketua Menteri apabila
mereka telah menubuhkan Majlis Bersama Jabatan di Jabatan atau pejabat masing-masing dan mengirimkan
bersama Perlembagaan Majlis serta nama-nama ahli Jawatankuasa melalui saluran rasmi.

6. Sekiranya timbul perbezaan pendapat atau pertentangan di antara Ketua Jabatan atau Ketua Pejabat
Cawangan dengan Pihak Pekerja Ketika Majlis Bersama Jabatan membincangkan apa-apa perkara yang ada
kaitan dengan dasar kerajaan, ataupun di mana Majlis Bersama Jabatan mengambil satu-satu keputusan yang
melibatkan dasar-dasar Kerajaan, maka Ketua Jabatan yang berkenaan atau Ketua Pejabata  Cawangan,
melalui Ketua Jabatannya, hendaklah memaklumkannya kepada Jabatan Ketua Menteri untuk mendapatkan
apa-apa keputusan ataupun arahan yang muktamad.

7. Contoh Perlembagaab Majlis Bersma Jabatan di Lampiran 'A' hendaklah dipakai setelah diubahsuai
untuk keperluan masing-masing. Perlembagaan Majlis hendaklah mendapat kelulusan Jabatan Ketua Menteri
sebelum dikuatkuaskan.

8. Adalah dimaklumkan Pekeliling Persekutuan bil. 2 Tahun 1992 tersebut memansuhkan Pekeliling
Perkhidmatan bil.2 Tahun 1979 dan surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 1989.

9. Pekeliling ini adalah berkuatkuasa mulai tarikh iannya dikeluarkan.



" BERKHIDMAT UNTUK NEGARA DENGAN BERSIH, CEKAP DAN AMANAH"

(DATUK S. SIPAUN)
Setiausaha Kerajaan Negeri

JABATAN KETUA MENTERI
88502 KOTA KTNARALU

01 Julai 1993.

Diedarkan Kepada: Semua Setiausaha Tetap Kementerian
Semua Ketua Jabatan
Semua Pengurus Besar Badan Berkanun Negeri'
Semua Ketua Pengurusan Pihak Berkuasa Tempatan
Negeri, dan
Semua Pegawai Daerah
Dan Penolong Pegawai Daerah.



Lampiran 'A'

PERLEMBAGAAN UNTUK MAJLIS BERSAMA JABATAN BAGI

KEAHLIAN

1. Mailis Bersama Jabatan Bagi  ……………………………………………………………………………

(selepas ini disebut sebagai "Majlis”)  hendaklah

mengandungi  ………………………………………………………..……………ahli termasuk Pengerusi, Naib

Pengerusi dan Setiausaha-setiausaha yang terdiri daripada  ……………………………………………………

ahli yang dilantik oleb Ketua Setiausaha Kementerian/Ketua Jabatan atau Ketua Pejabat Cawangan/pihak
bertanggungjawab Bahan-bahan Berkanun atau cawangannya/

Kuasa-kuasa Tempatan  ………………………………………………………………………………… ( selepas

Ini disebut sebagai  “ Pihak Pegawai “ ) dan  ……………………………………………………………………

Ahli yang dipilih oleh Kesatuan Sekerja dan Persatuan-persatuan Kakitangan yang mewakili pekerja-pekerja

di  ……………………………………………………………………………………… atau pekerja-pekerja itu

sendiri ( selepas ini di sebut sebagai “ Pihak Pekerja” ).

PIHAK PEGAWAI

2. Ahli-ahli bagi Pihak Pegawai hendaklah terdiri daripada pegawai-pegawai di mana Majlis Bersama
Jabatan ditubuhkan di dalam Kementerian/Jabatan/Badan-badan  Berkanun/Kuasa-kuasa Tempatan atau di
dalam pejabat cawangannya seperti berikut:-

(a) Ketua Setiausaha Kementerian/Timbalan Ketua - Pengerusi
Setiausaha Kementerian atau Ketua Jabatan/
Ketua Pejabat Cawangan atau Pengurus Besar/ Timabalan
Pengurus Besar atau Timbalan Pengerusi
atau Ketua Pegawai Pentadbir

(b) Setiausaha Bahagian Perjawatan/ Perkhidmatan
Atau Pegawai Kakitangan (Personnel Officer) - Ahli

(c) Pegawai yang bertanggungjawab mengenai - Ahli
Kewangan

(d) Pegawai yang bertanggungjawab mengenai - Setiausaha
pentadbiran Jabatan/pejabat

Mereka ini hendaklah dilantik atas nama jawatan masing-masing.

PIHAK PEKERJA

3. Ahli-ahli bagi pihak Pekerja hendaklah terdiri daripada pekerja-pekerja di mana Majlis Bersama
Jabatan ditubuhkan di dalam Kementerian/Jabatan/Badan-badan Berkanun/kuasa-kuasa Tempatan atau di
dalam  pejabat-pejabat cawangannya  di mana berkenaan dan dilantik oleh Kesatuan-kesatuan Sekerja dan
Persatuan-persatuan kakitangan yang berdaftar yang mewakili pekerja-pekerja tersebut (atau pekerja-pekerja
sendiri). Peraturan bagi pemilihan ahli-ahli Pihak Bekerja hendaklah mengikut peraturan-peraturan yang akan
disediakan buat permulaan oleh satu Jawatakuasa yang ditubuhkan oleh Pihak Pekerja di mana Majlis



Bersama akan ditubuhkan di dalam Kementerian/Jabatan/Badan-badan Berkanun/Kuasa-kuasa Tempatan atau
di dalam pejabat-pejabat cawangannya. Peraturan hendaklah diluluskan oleh Ketua Jabtan/Pejabat Cawangan
yang berkenaan.

4. Kekosongan yang berlaku di dalam keanggotaan Pihak Pekerja hendaklah dipenuhi oleh calon-calon
daripada Kesatuan/persatuan yang melantik wakil yang mengosongkan jawatan itu, atau pekerja-pekerja itu
sendiri.

5. Ahli-ahli Pihak Pekerja hendaklah memegang jawatan selama tempoh 1 atau 2 tahun mulai daripada
tarikh perlantikan meraka dan mereka boleh terus memegang jawatan tersebut sehingga ahli-ahli yang akan
mengambil alih telah dilantik/dipilih.

PEGAWAI-PEGAWAI MAJLIS

5. Pegawai-pegawai Majlis adalah terdiri daripada Pengerusi, Naib Pengerusi dan Setiausaha Bersama,
Naib Pengerusi hendaklah terdiri daripada dan dipilih oleh Pihak Pekerja. Tipa-tiap pihak dalam Majlis
hendaklah melantik seoang daripadanya untuk memenuhi jawatan Setiausaha Bersama.

TUJUAN

7. Tujuan Majlis adala.h untuk memperolehi seluas-luas kerjasama yang menyeluruh di antara
Kementerian/Jabatan/ Badan-badan Berkanun /Kuasa-kuasa Tempatan dengan pegawai-pegawai yang bergaji
di dalam Kementerian/ Jabatan/Badan-badan Berkanun/Kuasa-kuasa Tempatan dalam perkara-perkara yang
berkaitan dengan ke.licinan kerja dan kebajikan pekerja-pekerja yang berkenaan; untuk mengadakan jentera
bagi menguruskan soal-soal mengenai syarat-syarat bekerja dan amnya untuk mengumpul berbagai buah
fikiran
daripada Pekerja-pekerja dengan wakil-wakil rasmi Kementerian/Jabatan/Badan-badan ) Berkanan dan
Kuasa-kuasa Tempatan.

BIDANG DAN FUNGSI

8. Bidang dan fungsi Majlis hendaklah tertumpu hanya kepada perkara-perkara yang termasuk di dalam
bidang kuasa Majlis yang mana adalah seperti berikut:

i) membincangkan dan memutuskan akan perkara-perkara mengenai syarat-sysrat bekerja yang ada
berkaitan dengan pentadbiran yang berkenaan kecuali semua perkara mengenai pekerja-pekerja
persorangan;

ii) membolehkan kakitangan mengambil bahagian dan lebih bertanggungjawab di atas perkara-
perkara mengenai kerja-kerja mereka dan mematuhi syarat-syarat bawah mana tugas-tugas
mereka dijalankan.

iii) menggalakan kakitangan menerusi pengambilan bahagian dalam perbincangan-perbincangan
untuk mendapat pengetahuan  yang lebih lagi mengenai pentadbiran berbagai Jabatan; dan

iv) mengadakalan kemudahan bagi memperbaiki perjalanan dan organisasi pejabat serta peruntukan
bagi menerima cadangan dan syor-syor dari kakitangan mengenai perkara ini.

MESYUARAT-MESYUARAT

9. Mesyuarat-mesyuarat biasa bagi Majlis hendaklah diadakan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali.

10. Kuorom bagi mesyuarat Majlis hendaklah terdiri daripada …………………………………………. ahli
Pihak Pegawai dan ……………………………………………………………………………ahli Pihak Pekerja.

11. Agenda bagi mesyuarat-mesyuarat Majlis hendaklah disediakan oleh Setiausaha Bersama dan dihantar
oleh Setiausaha-setiausaha tersebut kepada pihak masing-masing tidak kurang daripada 7 hari sebelum tarikh



mesyuarat. Perkara-perkara yang tidak termasuk di dalam agenda hanya boleh dibincangkan dengan
kebenaran Pengerusi dan Naib Pengerusi.

12. Mesyuarat khas Majlis boleh diadakaln dengan permintaan Pengerusi atau Naib Pengerusi bila
dikehendaki. Tarikh mesyuarat tersebut hendaklah dipersetujui oleh pegawai-pegawai Majlis. Perkara-perkara
yang akan dibincangkan di mesyuarat tersebut hendaklah terhad kepada perkara-perkara yang dinyatakan
dalam notis memanggil mesyuarat tersebut.

KEPUTUSAN

13. Segala keputusan-keputusan Majlis hendaklah dicapai secara persetujuan di antara kedua-dua belah
pihak.

14. Keputusan yang diambil jika tidak ada hubungan dengan Jabatan-jabatan lain dan tidak pula
bertelingkah dengan dasar Kerajaan bolehlah diselenggarakan atau dilaksanakan terus oleh
Kementerian/Jabatan /Badan-badan Berkanun/ Kuasa-kuasa Tempatan atau Pejabat Cawangan di mana
berkenaan. Bagi keputusan yang ada kaitan dengan dasar Kerajaan ataupun dengan Jabatan-jabatan lain ianya
hendaklah dirujukan kepada Jabatan Perkhidmatan Awam ataupun kepada Jabtaan-jabatan yang berkenaan.

PINDAAN KEPADA PERLEMBAGAAN

15. Perlembagaan majls boleh dipinda di mana-mana satu mesyuarat Majlis. Notiis mengenai pindaan
hendaklah dibari mesyuarat Majlis. Notis mengenai pindaan hendaklah diberi dan diedarkan kepada ahli-ahli
Majlis sekurang-kurangnya sebulan sebelum tarikh mesyuarat. Segala pindaan perlembagaan yang telah
diluluskan oleh Majlis hendaklah dikemukakan ke Jabatan Perkhidamatan Awam untuk diluluskan.


