
 

NEGERI SABAH

[JPAN: 700-3/501/25/(1)]

PEKELILING PERKHIDMATAN NEGERI SABAH BIL. 3/2004

KAEDAH PENETAPAN GAJI PERMULAAN UNTUK BEKAS POLIS
DAN BEKAS TENTERA YANG DILANTIK SECARA TETAP KE DALAM

PERKHIDMATAN AWAM NEGERI SABAH

TUJUAN

1. Pekeliling  Perkhidmatan  ini bertujuan  memaklumkan kaedah  penetapan gaji
permulaan untuk bekas polis dan bekas tentera yang dilantik  ke dalam  Perkhidmatan Awam
Negeri Sabah secara tetap.

LATAR BELAKANG

2. Pekeliling Perkhidmatan ini dikeluarkan sebagai pengiktirafan ke atas jasa dan
pengorbanan bekas polis dan bekas tentera menjaga serta mempertahankan keselamatan dan
keamanan negara dan sejajar dengan  Pekeliling  Perkhidmatan (Persekutuan) Bilangan 7
Tahun 2001.

DEFINISI

3. Untuk maksud Pekeliling Perkhidmatan ini:

"bekas polis" bermaksud anggota Polis Diraja Malaysia (PDRM) yang telah menamat atau
ditamatkan perkhidmatan dengan baik tanpa pencen;

"bekas tentera" bermaksud anggota Angkatan Tentera Malaysia (ATM), Askar Wataniah,
Pasukan Sukarela Tentera Laut Diraja Malaysia dan Pasukan Sukarela Tentera Udara Diraja
Malaysia yang telah menamat atau ditamatkan perkhidmatan dengan baik tanpa pencen
mengikut peraturan yang terpakai dalam perkhidmatan ATM. Bagi anggota sukarela, mereka
hendaklah telah berkhidmat semasa peperangan atau dalam tempoh darurat yang
diisytiharkan di bawah Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan dan telah dikerah berkhidmat
secara sepenuh masa tidak kurang daripada 12 bulan;

 



SYARAT PELANTIKAN

4. Bekas polis dan bekas tentera layak dipertimbangkan untuk dilantik secara tetap ke
mana-mana jawatan dalam perkhidmatan awam negeri, khususnya jawatan yang disenaraikan
di Lampiran A, iaitu sekiranya mereka memenuhi semua syarat yang ditetapkan oleh skim
perkhidmatan bagi jawatan yang mereka pohon.  Mereka juga hendaklah warganegara
Malaysia yang berasal dari Sabah.

5.        Pemohon dikalangan bekas polis dan bekas tentera hendaklah  membuktikan status
mereka sebagai bekas polis dan bekas tentera dengan mengemukakan dokumen berikut:

( i) Dokumen yang  diakui sah  sebagai  bukti  bahawa  mereka  adalah bekas  
polis atau  bekas  tentera   yang  telah  tamat  atau  menamatkan perkhidmatan 
dengan baik; dan

(ii) Kenyataan  bertulis  daripada  ketua  jabatan  mereka   (PDRM / ATM)
berhubung dengan tempoh keseluruhan perkhidmatan dan tempoh bagi setiap
jenis pengalaman yang mereka perolehi semasa berkhidmat dengan PDRM
atau ATM. 

PENGESAHAN STATUS

6. Bekas polis dan bekas tentera yang gagal mengemukakan dokumen yang sah untuk
membuktikan status mereka sebagai bekas polis atau bekas   tentera  tidak layak
dipertimbangkan kemudahan di bawah Pekeliling ini. Taraf sebagai bekas polis atau bekas
tentera seseorang itu akan luput sebaik-baik sahaja mereka dilantik secara tetap ke dalam
perkhidmatan awam.
       
                                                       
KAEDAH PEMBERIAN HADIAH PERGERAKAN GAJI

7. Bekas polis dan bekas tentera yang dilantik semula secara tetap ke dalam
perkhidmatan awam negeri layak dipertimbangkan pemberian hadiah pergerakan gaji
mengikut salah satu kaedah berikut:

(i) Bagi bekas   polis dan bekas tentera  yang memiliki  pengalaman  kerja yang
sesuai dengan tugas jawatan perkhidmatan awam yang ditawarkan kepada
mereka, pemberian hadiah pergerakan gaji boleh ditetapkan   mengikut
peruntukan  Perintah  Am  Negeri  Sabah,  1982 26(2) Bahagian A, iaitu satu
pergerakan gaji bagi setiap genap satu tahun pengalaman. Misalnya, seorang
bekas tentera telah berkhidmat selama 18 tahun dengan ATM dan dari jumlah
itu selama 7 tahun 11 bulan terdiri daripada tempoh pengalaman yang
dianggap sesuai. Ini bermakna beliau layak dipertimbangkan sebanyak 7
hadiah pergerakan gaji.

      



(ii) Bagi bekas  polis  dan  bekas tentera  yang tidak memiliki  pengalaman kerja
yang sesuai, atau tempoh pengalaman yang sesuai itu pendek, pemberian
hadiah pergerakan gaji untuk mereka boleh ditetapkan seperti berikut:

(a) Bagi tempoh perkhidmatan yang genap 2 tahun tetapi kurang dari 4
tahun: 1 hadiah pergerakan gaji.

 
(b) Bagi tempoh perkhidmatan yang genap 4 tahun tetapi kurang dari 7

tahun: 2 hadiah pergerakan gaji.
 
(c) Bagi tempoh perkhidmatan yang genap 7 tahun tetapi kurang dari 10

tahun: 3  hadiah pergerakan gaji.
 
(d) Bagi tempoh perkhidmatan yang genap 10 tahun tetapi kurang dari 14

tahun: 4  hadiah pergerakan gaji.
 
(e) Bagi tempoh perkhidmatan yang genap 14 tahun tetapi kurang 18

tahun: 5 hadiah pergerakan gaji.
 
(f) Bagi tempoh perkhidmatan selama 18 tahun dan lebih: 6 hadiah

pergerakan gaji. 
                                                                                                                                           
8. Pemberian hadiah pergerakan gaji mengikut kaedah di perenggan 7(i) dan 7(ii) di atas
hendaklah dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik.

KAEDAH PENETAPAN GAJI PERMULAAN

9. Penetapan gaji permulaan seseorang bekas polis atau bekas tentera bergantung kepada
jumlah hadiah pergerakan gaji yang mereka layak terima dan mata gaji minimum yang
ditetapkan oleh skim perkhidmatan bagi jawatan yang ditawarkan kepada mereka. Misalnya,
jika seorang bekas tentera layak mendapat 7 hadiah pergerakan gaji dan beliau telah dilantik
ke jawatan yang menawarkan gaji minimum pada P1T3, maka bekas tentera berkenaan layak
mendapat gaji permulaan pada P1T10. Walau bagimanapun,  pemberian hadiah pergerakan
gaji ini tertakluk kepada mata gaji maksimum atau sekatan tertentu yang ditetapkan dari
semasa ke semasa bagi sesuatu jawatan itu.

TARIKH KUATKUASA 

10. Pekeliling Perkhidmatan ini dikuatkuasakan pada tarikh ianya dikeluarkan.
Peruntukan ini  terpakai kepada bekas polis dan bekas tentera yang dilantik secara tetap ke
jawatan dalam perkhidmatan awam negeri pada atau selepas tarikh tersebut. 



PEMAKAIAN

11.  Pekeliling Perkhidmatan ini dipanjangkan  kepada semua Pihak Berkuasa Berkanun
Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan Negeri, tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak
berkuasa masing-masing.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA DENGAN BERSIH CEKAP DAN AMANAH"

( K. Y.  MUSTAFA )
Setiausaha Kerajaan Negeri

Jabatan Ketua Menteri
KOTA KINABALU

Tarikh:   2 Mac, 2004

Diedarkan kepada: Semua Setiausaha Tetap Kementerian Negeri
Semua Ketua Jabatan Negeri
Semua Pihak Berkuasa Berkanun Negeri
Semua Pihak Berkuasa Tempatan Negeri
Semua Pegawai Daerah
Semua Penolong Pegawai Daerah, Daerah Kecil.



LAMPIRAN A
(PPNS BIL.3/2004)

SENARAI JAWATAN YANG BOLEH DIISI 
DENGAN BEKAS POLIS ATAU BEKAS TENTERA

Tukang K3, Gred R9, R1420

Pembantu Belia dan Sukan, Gred S17, S22, S2619

Pembantu Kesihatan Awam, Gred U11, G1418

Tukang Masak, Gred N1, N417

Pembantu Hidupan Liar Rendah, Gred G11, G1416

Pekerja Rendah Awam Khas (PRAK), Gred R3, R615

Pembantu Juruinjin Laut/ Juruinjin Laut, Gred A1, A11/12, A18, A2214

Operator Loji, Gred R3, R813

Operator Wireles, Gred N11, N1412

Tukang K2, Gred K2, R11, R2211

Pembantu Tadbir Rendah (PTR), Gred N11, N1410

Kelasi/Jurumudi, Gred A1, A3/49

Pengawal Keselamatan, Gred KP11, KP148

Pemandu Kereta Bermotor, Gred R3, R67

Atendan Kesihatan, Gred U1,U2, U126

Atendan Haiwan, Gred G1, G125

Pembantu Am Rendah (PAR), Gred N1, N44

Pembantu Penguatkuasa, Gred N17, N22, N263

Jaga, Gred R1, R42

Pekerja Rendah Awam (PRA), Gred R1, R41

NAMA JAWATAN SISTEM SARAAN MALAYSIA (SSM)BIL


