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SemuaKetuaSetiausahaKementerian
SemuaKetuaJabatanPersekutuan
SemuaY.B. SetiausahaKerajaanNegeri
Tuan,
LARANGAN PENGLIBATAN PEGAWAI AWAM DALAM
PERHIMPUNAN HARAM ATAU
GERAKAN YANG
MENGANCAMKESELAMATANNEGARA
Denganhormatnyasaya menarikperhatiantuan kepadaperkara
di atas.
Dimaklumkan
2.
bahawapenglibatanpegawaiawam dalam
perhimpunan haram atau apa-apa bentuk gerakan yang
menggangguketenteraman
awam dan mengancamkeselamatan
negaraberlakudalambeberapabentuk,iaitu:
a)

penglibatansecaraaktif di luar masa bekerjadengan
menyertaiapa-apabentukgerakanatau perhimpunan
pihak;
haramyangdianjurkan
olehmana-mana

b)

menggunakanmasa pejabat dan meninggalkan
pejabat untuk melihat dan menyertaigerakan atau
perhimpunan
haram;dan

c)

menggunakanperalatanpejabatsepertimesin cetak,
mesin penyalin, komputer untuk mencetak dan
mengedarrisalahberkaitandenganapa-apagerakan
haram.
atauperhimpunan
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(Sila catatkanrujukan Jabatanini apabilaberhubung)
"JPA PENERAJU PERUBAHAN PERKHTDMATAN AWAM"

3.
Dari segi peraturan,penglibatanpegawaiawam dalam
perhimpunanharam atau sebarang gerakan yang boleh
di bawahtiga
negarabolehdisabitkan
mengancamkeselamatan
(3) peraturan
berikutiaitu:
a)

PegawaiAwam
Peraturan4(1), Peraturan-Peraturan
(Kelakuan dan Tatatertib)1993 iaitu seseorang
pegawai awam hendaklah pada setiap masa
memberikantaat setianyakepadaYang di-Pertuan
Agong,negaradan Kerajaan;

b)

Peraturan4(2)(a),(b) dan (c), Peraturanyang sama
iaitu pegawaiawam tidak boleh membelakangkan
dengan apa-apa
tugas awamnyaatau berkelakuan
cara yang mungkin menyebabkansyak yang
munasabah bahawa mereka telah membiarkan
kepentinganperibadinyabercanggahdengan tugas
awamnya sehingga menjejaskankebergunaannya
sebagaipegawaiawam;atau

c)

Peraturan21(1) dan (2), Peraturanyang sama iaitu
pegawaiawamdalampolitikdi
mengenaipenglibatan
Tertinggidan
mana PegawaiKumpulanPengurusan
dilarangsama
dan Profesional
KumpulanPengurusan
sekali mengambilbahagiandalam politik manakala
Pegawai Kumpulan Sokongan dan Pegawai
PerkhidmatanPendidikanSiswazah hanya boleh
memegangjawatandalam politiksetelahmendapat
kelulusan bertulis daripada Ketua Pengarah
Perkhidmatan Awam atau Ketua Setiausaha
mengikut
manayangberkenaan.
Kementerian

atas bertujuan untuk
Ketiga-tiga peraturan di
4.
prinsip'neutrality'dan'impartialitl dalam
mempertahankan
perkhidmatanawam. Oleh yang demikian pegawai awam
hendaklah melaksanakantugas dan tanggungjawabyang
kepadaorangawam.
untukmemberiperkhidmatan
diamanahkan
konsepintegriti
di atasjugaberlandaskan
Di sampingitu peraturan
merupakan
awam benar-benar
bagi memastikanperkhidmatan
yang stabilserta berkecuali
terhadapmana-mana
perkhidmatan
pihak,kumpulan
fahamandanpartipolitik.
termasukgerakan,
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Berdasarkanperaturanyang dinyatakandi atas, pegawai
5.
haramatau
diridalamperhimpunan
awamtidakbolehmelibatkan
negara.
keselamatan
sebaranggerakanyang bolehmengancam
Sekiranyacukup bukti menunjukkanpegawaiterlibat dalam
kegiatantersebut,maka pegawaitelah melanggartatakelakuan
pegawai awam khususnyaPeraturan4(1) Peraturan-Peraturan
(Kelakuan
1993iaitutidakmemberi
danTatatertib)
PegawaiAwam
taat setia kepadaYang di-PertuanAgong,negaradan Kerajaan.
Dengan yang demikian,tindakantatatertibboleh diambil ke
atasnya.
Sekian,dimaklumkan.
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