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AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 

PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 

STATUT UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
(TAKRIF DAN MAKNA) 2020

Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh subseksyen 35( I) Perlembagaan 
Universiti Malaysia Sarawak [P. U. (A) 391/12J, Canselor membuat Statut 
yang berikut:

BAHAGIAN I

PERMI'LAAti

Nama

I. Statut ini bolehlah dinamakan Statut Universiti Malaysia Sarawak (Takrif 
dan Makna) 2020.

BAHAGIAN II

FAKRIF DAN MAKNA

Takrif dan Makna

2. Perkataan dan ungkapan berikut yang dinyatakan dalam apa-apa dokumen 
Universiti hendaklah mempunyai takrif dan makna berikut-

"Akademi", "Institut" atau "Pusat" ertinya entiti akademik utama dan 

merupakan Pihak Berkuasa Universiti yang ditubuhkan mengikut seksyen 24 
Perlembagaan dan hendaklah bertanggungjawab kepada Senat, atas penyusunan 
pengajaran dalam mata pelajaran mengenai pengajian, dalam bidang kuasa 
Akademi, Institut atau Pusat itu mengikut mana-mana yang berkenaan dan 
boleh menjalankan apa-apa tugas lain sebagaimana diberikan kepadanya oleh 
statut, kaedah-kaedah atau peraturan-peraturan serta menjalankan penyelidikan, 
perundingan dan perkhidmatan untuk kecemerlangan keilmuan dalam satu 
atau pelbagai bidang ilmu sebagaimana yang ditentukan oleh Senat dan boleh 
melahirkan graduan dalam apa-apa program pengajian;

"Akademik" ertinya hal ehwal yang berkaitan dengan pengajaran, pembelajaran, 
penyelidikan, perundingan, perkhidmatan untuk kecemerlangan keilmuan dalam 

satu atau pelbagai bidang ilmu dan kesarjanaan; 

"Bahagian" ertinya sub entiti pentadbiran dalam Pejabat yang ditubuhkan 
di Universiti dan hendaklah mempunyai fungsi sepertimana yang ditentukan 

oleh Pejabat; 

"Dekan" ertinya ketua bagi sesuatu Fakulti yang dilantik oleh Naib Canselor 

setelah berunding dengan guru setiap Fakulti mengikut subseksyen 24(4) 
Perlembagaan;



WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 
14hb April 20211 10289

"Fakulti atau Sekolah" ertinya entiti akademik utania dan merupakan Pihak 
Berkuasa Universiti yang ditubuhkan di bawah seksyen 24 Perlembagaan yang 
bertanggungjawab kepada Senat, atas penyusunan pengajaran dalam mata 
pelajaran mengenai pengajian, dalam bidang kuasa Akademi, Institut atau 
Pusat itu mengikut mana-mana yang berkenaan dan boleh menjalankan apa- 
apa tugas lain sebagaimana diberikan kepadanya oleh statut, kaedah-kaedah 
atau peraturan-peraturan serta menjalankan pengajaran bagi program-program 
sijil, diploma, ijazah atau apa-apa kelayakan akademik lain sebagaimana 
yang ditetapkan oleh Senat untuk melahirkan graduan dalam apa-apa program 
pengajian serta menjalankan penyelidikan, perundingan dan perkhidmatan untuk 
kecemerlangan keilmuan dan profesionalisme;

"Guru" ertinya merujuk kepada jawatan Akademik;

"Hal Ehwal Pelajar" ertinya hal ehwal yang berkaitan kebajikan, kesejahteraan, 
sahsiah dan tatatertib pelajar;

"Ijazah" ertinya suatu kelayakan akademik di peringkat praijazah, lepas 
ijazah atau lepas kedoktoran sebagai tanda lulus atau tanda tamat pengajian 
dari universiti;

"Ijazah Kehormat" ertinya penganugerahan akademik kepada orang yang 
telah memberi sumbangan terhadap kemajuan atau penyebaran pengetahuan 
atau yang telah membuat jasa cemerlang kepada awam;

"Jabatan" ertinya entiti akademik yang ditubuhkan di bawah Fakulti, Sekolah, 
Pusat, Akademi atau Institut dan hendaklah mempunyai fungsi sepertimana 
yang ditentukan oleh Fakulti, Sekolah, Pusat Akademi atau Institut;

"Ketua" berhubung dengan sesuatu Sekolah, Pusat, Akademi atau Institut 
ertinya ketua sesuatu Sekolah, Pusat, Akademi atau Institut, dengan gelaran 
apa jua disebut, yang dilantik oleh Naib Canselor;

"Kolej kediaman" ertinya mana-mana tempat tinggal, dengan apa-apa jua 
nama yang dipanggil, yang disediakan oleh Universiti bagi kediaman pelajar;

"Laboratori" ertinya entiti penyelidikan di bawah Fakulti, Akademi atau 
Institut dan hendaklah mempunyai fungsi sebagaimana yang ditentukan oleh 
sesuatu Fakulti, Akademi atau Institut;

"Pegawai" ertinya merujuk kepada jawatan bukan akademik;

"Pejabat" ertinya entiti pentadbiran utama di Universiti yang hendaklah 
menjalankan fungsi-fungsinya sebagaimana yang ditentukan oleh Lembaga 
dan Jawatankuasa Eksekutif Universiti;

"Pengetua" atau apa-apa jua nama yang dipanggil ertinya ketua bagi sesuatu 
kolej kediaman yang dilantik oleh Naib Canselor;

"Pusat perkhidmatan" ertinya entiti perkhidmatan dengan apa jua nama 
disebut, yang dituhuhkan oleh Universiti dan hendaklah menjalankan fungsi- 
fungsi perkhidmatan sebagaimana yang ditentukan oleh Naib Canselor dan 
hendaklah tidak menjadi sebahagian daripada Fakulti, Sekolah, Pusat, Akademi 
atau Institut;



WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 
10290 114hb April 2021

"Pusat kecemerlangan" ertinya entiti di Universiti yang menjalankan aktiviti 
penyelidikan dan pembangunan, perundingan, pengkomersilan-hasil dan dapatan 
penyelidikan dan aktiviti lain yang ditentukan oleh Universiti; 

"Timbalan Dekan" ertinya timbalan ketua bagi sesuatu Fakulti yang dilantik 
oleh Naib Canselor, setelah berunding dengan guru setiap Fakulti. mengikut 
subseksyen 24(4) Perlembagaan;

"Seksyen" ertinya suatu sub entiti di bawah sesuatu Bahagian yang ditubuhkan 
di Universiti dan hendaklah mempunyai fungsi sebagaimana yang ditentukan 
oleh Pejabat yang berkenaan;

"Senat" ertinya berhubung dengan sesuatu Universiti, ertinya Senat bagi 
Universiti itu yang menjadi badan akademik bagi Universiti, dan tertakluk 
kepada peruntukan Perlembagaan. Statut. Kaedah-Kaedah dan Peraturan- 
Peraturan, berhak mengawal dan memberikan arahan secara am mengenai 
pengajaran, penyelidikan dan peperiksaan, dan pengurniaan ijazah, diploma, 
sijil dan kepujian akademik yang lain; dan 

"Unit" ertinya suatu sub entiti yang ditubuhkan di bawah sesuatu pusat 
perkhidmatan, pusat kecemerlangan, jabatan atau seksyen dan hendaklah 
mempunyai fungsi sebagaimana yang ditentukan oleh pusat perkhidmatan, 
pusat kecemerlangan, jabatan atau seksyen itu.

Dibuat 30 September 2020 
IMinit Mesyuarat LPU Bil. 03/2020 Ke-951 
JUNIMAS/PEND(S). 01! 06-01/02 JId. 5 (75) (Takrif dan Makna)l

TUAN YANG TERI'TAMA YANG DI-PERTUA NEGERI SARAWAK 

TUN PEHIN SRI HAJI ABDUL TAIB MAHMUD 

Canselor 
Unit"ersiti Malav. via Sarawak
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AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 

PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 

STATUT UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
(SENAT) 2020

Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 35(1) Perlembagaan 
Universiti Malaysia Sarawak IP. U. (A) 3911121, Canselor membuat Statut berikut:

BAHAGIAN I

PERMULAAN

Nama

I. Statut ini bolehlah dinamakan Statut Universiti Malaysia Sarawak (Senat) 
2020.

BAHAGIAN II

KEAHLIAN SENAF

Keahlian 

2. (I ) Senat hendaklah terdiri daripada- 

(a) Naib Canselor, yang hendaklah menjadi Pengerusi; 

(b) semua Timbalan Naib Canselor; 

(c) semua Dekan Fakulti dan semua Ketua Kampus Cawangan, Sekolah, 
Pusat, Akademi dan Institut Universiti;

(d) tidak lebih daripada dua puluh (20) orang profesor sepenuh masa yang 
dipilih bagi tempoh tiga (3) tahun oleh semua Profesor dan Profesor 
madya sepenuh masa Universiti; dan

(e) tidak lebih daripada lima (5) orang daripada Universiti yang hendaklah 
diko-opt oleh Naib Canselor selama tiga (3) tahun.

(2) Tertakluk kepada perenggan 2( 1 )(d), tatacara pemilihan dan jumlah 
keahlian hendaklah ditentukan oleh Senat.

(3) Pendaftar hendaklah menjadi Setiausaha Senat.

(4) Pendaftar. Bursar, Ketua Pustakawan dan Penasihat Undang-Undang 
hendaklah menjadi ahli ex-officio tetapi tidak berhak untuk mengundi dalam 
Mesyuarat Senat.
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3. (I) Tempoh keahlian seseorang ahli dipilih dan ahli diko-opt hendaklah 
selama tiga (3) tahun.

(2) Ahli yang dipilih untuk mengisi kekosongan keahlian ahli dipilih yang 
terhenti menjadi ahli menurut perenggan 2 Jadual Perlembagaan hendaklah 

memegang jawatan selama baki tempoh All yang terdahulu itu dipilih.

(3) Ahli yang diko-opt untuk mengisi kekosongan keahlian ahli diko-opt 
yang terhenti menjadi ahli menurut perenggan 2 Jadual Perlembagaan hendaklah 
memegang jawatan selama baki tempoh ahli yang terdahulu itu diko-opt.

Peletakan jawatan dan pembatalan pelantikan

4. Ahli dipilih atau ahli diko-opt boleh meletakkan jawatan dengan memberikan 
notis satu (1 ) bulan secara bertulis kepada Pengerusi.

BAHAGIAN III

FUNGSI DAN KUASA SENAT

Fungsi dan Kuasa Senat

5. Senat hendaklah mempunyai fungsi dan kuasa yang berikut, sepertimana 
yang diperuntukkan di bawah subseksyen 4(3), yakni seksyen 4(1 )(a), 
(b), (c), (d), (e), (g), (k) dan (o) dan sebagai tambahan kepada fungsi 
subseksyen 22(5) dan (6) Perlembagaan, Senat botch melaksanakan fungsi-,

(a) untuk menubuhkan Fakulti, Sekolah, Pusat, Akademi dan Institut, dan 
jabatan, unit atau badan di bawah Fakulti, Sekolah, Pusat, Akademi 
dan Institut itu;

(b) dengan keizinan Lembaga, untuk memberikan ijazah kehormat kepada 
orang yang telah menyumbang terhadap kemajuan atau penyebaran 
pengetahuan, atau yang telah memberi khidmat awam yang cemerlang;

(c) untuk membentuk dasar dan kaedah pengajaran dan pembelajaran, 
peperiksaan, penyelidikan, biasiswa dan latihan yang dijalankan di 
dalarn, oleh atau dan Universiti;

(d) untuk memastikan standard pendidikan dalam kursus pengajian yang 
diadakan di dalam, oleh atau darf Universiti:

(e) untuk menentukan kebolehlaksanaan atau selainnya apa-apa cadangan 
berkenaan dengan apa-apa kurikulum atau kursus pengajian yang 
dijalankan atau hendak dijalankan di dalam, oleh atau dan Universiti;

(f) untuk menentukan kelayakan yang dikehendaki bagi diterima masuk 
ke dalam mana-mana kursus pengajian yang diadakan di dalam, oleh 
atau dari Universiti;
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(g) ) untuk mengawal selia penjalanan penilaian dan peperiksaan, mengesahkan 
keputusan peperiksaan dan menentukan rayuan;

(h) untuk menggubal dasar bagi melindungi kebebasan akademik dan 
kecemerlangan profesional; dan

(i) untuk melakukan segala perkara yang suai manfaat atau perlu bagi atau 
bersampingan dengan pelaksanaan fungsinya di bawah Perlembagaan. 

6. Tanpa menjejaskan peruntukan pada Seksyen 5 di dalam Statut ini, fungsi 
dan kuasa Senat, termasuklah fungsi dan kuasa berikut: -

(a) menimbangkan cadangan mengadakan Statut baru atau meminda Statut 
atau membatalkan Statut, menurut subseksyen 35(3) Perlembagaan; 

(b) menimbangkan cadangan mengadakan Kaedah-Kaedah baru atau 
meminda Kaedah-Kaedah atau membatalkan Kaedah-Kaedah, menurut 
kuasa di bawah Seksyen 36 Perlembagaan;

(c) membuat peraturan untuk menetapkan kursus-kursus pengajian dan 
sukatan pelajaran bagi peperiksaan;

(d) memilih pemeriksa dalam dan luar Universiti;

(e) mengeluarkan arahan kepada pemeriksa dan jawatankuasa pemeriksa; 

(f) meluluskan keputusan peperiksaan Universiti dan pengurniaan ijazah, 
diploma, sijil dan kepujian akademik yang lain mengikut Statut, 
Kaedah-Kaedah dan Peraturan-Peraturan;

(g) mengurniakan zamalah (fellnwship), biasiswa, bantuan, hadiah dan 
pingat,

(h) memberikan arahan-arahan mengenai pengajaran dan penyelidikan;

(i) memberikan arahan am mengenai kemudahan pengajaran dan penyelidikan 
lain di Universiti; dan

(j) membuat perakuan-perakuan kepada Lembaga mengenai semua perkara 
lain yang tidak ditugaskan secara khusus kepada mana-mana Pihak 
Berkuasa, selain daripada Senat dan Lembaga.

BAHAGIAN IV

MESY'l'ARAI

Mesyuarat

7. ( I ) Senat hendaklah mengadakan mesyuarat pada tarikh, masa dan tempat 
seperti yang ditetapkan oleh Pengerusi dan mesyuarat hendaklah dipanggil 
oleh Setiausaha Senat.
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(? ) Dalam masa ketidakhadiran Pengerusi, seorang Timbalan Naib Canselor 
hendaklah mempengerusikan mesyuarat Senat.

(3) Kuorum Senat adalah satu pertiga ( 1/3) daripada jumlah ahlinya, tidak 
termasuk ahli er nýj'iriu. Tiada Mesyuarat Senat diadakan jika keahliannya 
kurang daripada satu pertiga ( 1/3) daripada jumlah ahlinya.

(4) Jika pada bila-bila masa dalam perjalanan Mesyuarat Senat, jumlah 
keahlian Senat menjadi kurang daripada satu pertiga (1/3), maka Mesyuarat 
Senat itu hendaklah ditangguhkan tanpa menyentuh kesahihan segala keputusan 
yang dibuat sebelum mesyuarat ditangguhkan.

(5) Sekiranya mana-mana ahli Senat tidak dapat hadir pada sesuatu Mesyuarat 
Senat, ahli yang tidak hadir itu hendaklah mengemukakan alasan ketidakhadiran 
dan memohon kebenaran daripada Naib Canselor untuk menghantar wakil.

(6) Senat boleh dari semasa ke semasa mengundang mana-mana orang, 
termasuk mana-mana pelajar, untuk menghadiri mesyuarat Senat bagi 
memberikan pandangan atau menasihati Senat tentang apa-apa perkara yang 
sedang dibinrangkan, dengan syarat, ianya tidak melibatkan konflik kepentingan 
kepada mana-mana orang ataupun mana-mana pelajar itu.

(7) Mana-mana orang atau mana-mana pelajar yang diundang di dalam 
Mesyuarat Senat tidak berhak mengundi.

(8) Peruntukan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai memberi hak untuk 
mengundi atau mengambil bahagian dalam proses membuat ketetapan.

Notis Mesyuarat

8. ( I ) Notis bagi sesuatu mesyuarat Jawatankuasa hendaklah disampaikan secara 
bertulis atau secara elektronik oleh Setiausaha kepada ahli-ahli Jawatankuasa 
sekurang-kurangnya tujuh (7) hari sebelum mesyuarat diadakan.

(2) Jemputan ini hendaklah mengandungi maklumat-maklumat asas seperti 
yang berikut:

(a) Nama mesyuarat;

(b) Tarikh dan tempat mesyuarat; 

(c) Masa mula dan masa dijangka tamat; 

(d) Nama dan jawatan Pengerusi mesyuarat; 

(e) Agenda mesyuarat; dan

(f) Pernyataan yang memaklumkan sama ada ahli yang dijemput dibenarkan 
menghantar wakil. Sekiranya dibenarkan, nama dan jawatan wakil 
hendaklah dinyatakan semasa pengesahan kehadiran.
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Pengisytiharan Kepentingan

9. ( I ) Jika Pengerusi atau mana-mana keahlian dalam Senat termasuklah mana- 
mana orang atau mana-mana pelajar yang diundang itu, mempunyai apa-apa 
kepentingan dalam Mesyuarat tersebut, maka dia hendaklah mengisytiharkan 
jenis kepentingan itu dan perisytiharan itu hendaklah direkodkan dalam minit 
mesyuarat yang dalamnya pengisytiharan itu telah dibuat.

(2) Pengerusi atau mana-mana keahlian dalam Senat termasuklah mana- 
mana orang atau mana-mana pelajar yang diundang itu yang mempunyai 
kepentingan di dalam Mesyuarat tersebut tidak boleh mengambil bahagian 
dalam pertimbangtelitian atau keputusan di dalam Mesyuarat tersebut.

BAHAGIAN V

PERWAKILAN KUASA

Kuasa mewakilkan

1 0 
. 

( I ) Tertakluk kepada Seksyen 22 (7), dalam melaksanakan kewajipan, fungsi 
dan tanggungjawabnya, Senat boleh mewakilkan mana-mana daripada kewajipan, 
fungsi dan tanggungjawabnya kepada ahlinya atau sesuatu jawatankuasa yang 
terdiri daripada ahlinya.

(2) Kewajipan, fungsi dan tanggungjawab yang diwakilkan itu adalah kepada 
ahli-ahlinya atau suatu jawatankuasa yang terdiri daripada ahli-ahlinya atau 
suatu Fakulti, Sekolah, Pusat, Akademi dan Institut, atau mana-mana Pihak 
Berkuasa lain, atau mana-mana pegawai, mana-mana kewajipan, fungsi dan 
tanggungjawabnya.

(3) Walau apa pun subseksyen ( I ), Senat boleh, sekiranya ia berpendapat 

perlu, menyemak mana-mana keputusan yang dibuat oleh pihak yang kepadanya 
ia telah mewakilkan kuasa dan botch mengesahkan, membatalkan, mengubah 
atau meminta pihak itu menimbangkan semula keputusan itu.

Dibuat 30 September 2020 
IMinit Mesyuarat LPU Bil. 03/2020 Ke-951 
JUNIMAS/PEND(S). 01/06-01/02 Jid. 5 (75) (Senat)l

TUAN YANG TERI'TAMA YANG DI-PERTUA NEGERI SARAWAK 

TUN PEHIN SRI HAJI ABDUL TAIB MAHMUD 

Can se/or 
Uºliversiti Malaysia Sarawak
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No. 5677. 

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971

PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

STATUT UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
(FAKUI: TI, SEKOLAH, PUSAT, AKADEMI, INSTITUT) 2020

SUSUNAN SEKSYEN-SEKSYEN

BAHAGIAN I

PERMULAAN

Sekspen 

1. Nama

10297

BAHAGIAN II 

FAKULTI, SEKOLAH, PUSAT, AKADEMI, INSTITUT 

2. Penubuhan Fakulti, Sekolah, Pusat, Akademi dan Institut 

3. Keahlian Fakulti 

4. Keahlian Sekolah, Pusat, Akademi dan Institut 

5. Kuasa dan kewajipan Fakulti, Sekolah, Pusat, Akademi, dan Institut

BAHAGIAN III

MESYUARAT

6. Mesyuarat 

7. Setiausaha mesyuarat 

8. Notis mesyuarat 

9. Tatacara mesyuarat 

10. Minit mesyuarat 

11. Rekod mesyuarat 

12. Mesyuarat Khas 

13. Pengisytiharan kepentingan
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AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 

PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 

STATUT UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
(FAKULTI, SEKOLAH. Pt'SAT. AKADEMI. INSTITUT) 2020 

Pada menjalankan kuasa yang diberikan di bawah subseksyen 35(I) Perlembagaan 
Universiti Malaysia Sarawak JP. U. (A) 391//2J, Canselor membuat Statut berikut:

BAHAGIAN I

PFRM1II'LAAfV

Nama

I. Statut ini bolehlah dinamakan Statut Universiti Malaysia Sarawak (Fakulti, 
Sekolah, Pusat, Akademi, Institut) 2020.

BAHAGIAN 11 

FAKULTI. SEKOLAH. PUSAT. AKADEMI. INSTITUT 

Penubuhan Fakulti, Sekolah, Pusat, Akademi, Institut

2. ( I ) Maka hendaklah ditubuhkan Fakulti, Sekolah, Pusat, Akademi dan 
Institut mengikut namanya masing-masing sebagaimana yang disenaraikan 
dalam Jadual kepada Statut ini.

(2) Jadual kepada Statut im boleh dipinda oleh Senat darf semasa ke semasa.

Keahlian Fakulti

3 
. ( I ) 

Sesuatu Fakulti hendaklah terdiri daripada-

(a) Dekan, yang hendaklah menjadi ketua Fakulti dan pengerusi mesyuarat 
Fakulti;

(b) semua Timbalan Dekan;

(c) semua ketua jabatan Fakulti, ketua unit, ketua program atau ketua 
badan lain Fakulti-.

(d) semua profesor dan profesor madya Fakulti, jika ada; dan

(e) semua pensyarah dan guru Fakulti.
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(2) Ianpa nien, jejaskan peruntukan peruntukan lain yang terdapal dalam 
Perlembagaan, Statut, Kaedah atau Peraturan, maka hendaklah ditubuhkan 
beberapa sub-entiti yang diberikan gelaran Jabatan Fakulti/Unit/Program mengikut 
nama yang ditentukan oleh Senat dan hendaklah berfungsi sepertimana yang 
dikehendaki oleh Fakulti.

(3) Ketua bagi sesuatu Jabatan Fakulti/Unit/Program itu hendaklah dinamakan 
dengan gelaran ketua jabatan Fakulti, ketua unit, ketua program atau ketua 
badan lain Fakulti.

Keahlian Sekolah, Pusat, Akademi, Institut

4. Sesuatu Sekolah, Pusat, Akademi dan Institut hendaklah terdiri daripada-

(a) seorang Dekan bagi Sekolah atau Pengarah bagi Pusat, Akademi atau 
Institut yang hendaklah juga menjadi pengerusi mesyuarat Sekolah, 
Pusat, Akademi dan Institut itu:

(b) semua i'imbalan Dekan atau Timbalan Pengarah;

(c) semua ketua jabatan, ketua program, ketua unit atau kenia badan lain 
Sekolah, Pusat, Akademi dan Institut.

(d) semua profesor dan profesor madya Sekolah, Pusat, Akademi dan 
Institut, jika ada; dan

(e) semua guru Sekolah, Pusat, Akaderni dan Institut.

Kuasa dan kewajipan Fakulti, Sekolah, Pusat, Akademi, Institut

5. (I ) Tanpa menjejaskan peruntukan-peruntukan lain yang terdapat dalam 
Perlembagaan, Statut, Kaedah-Kaedah atau Peraturan-Peraturan, sesuatu 
Fakulti, Sekolah, Pusat, Akademi dan Institut hendaklah mempunyai kuasa 
dan kewajipan berikut-

(a) bertanggungjawab kepada Senat clan tertakluk kepada kelulusan clan 
arahan Senat, inenyediakan kursus pengajian, kaedah pengajaran clan 
pembelajaran, peperiksaan, menjalankan penyelidikan, biasiswa, latihan 
yang dijalankan di dalam, oleh atau dari Universiti, menýýadakan 
penilaian dan mengambil apa-apa langkah lain yang didapati perlu atau 
suai manfaat derni meningkatkan clan nienyebarkan ilmu pengetahuan;

(b) melaksanakan kuasa yang diturunkan atau diwakilkan kepadanya oleh 
Senat;

(r) menubuhkan jawatankuasa bagi maksud melaksanakan mana-mana 
kuasanya:
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(d) mengadakan hubungan dengan mana-mana Fakulti, Sekolah, Pusat, 
Akademi dan Institut di Universiti dan lain-lain Universiti, badan- 
badan ikhtisas, penyelidikan dan lain-lain badan yang berkaitan di 
peringkat nasional atau antarabangsa, bagi maksud meningkatkan 
kecemerlangan kesarjanaan;

(e) membantu Universiti dalam perencanaan pelan strategik dengan 
mengambil langkah-langkah yang perlu untuk merealisasikan pelan 
strategik sesuai dengan visi dan misi Universiti;

(f) merancang keperluan jawatan dan pembangunan sumber manusia di 
Fakulti, Sekolah, Pusat. Akademi dan Institut;

(g) menubuhkan tabung amanah bagi mengukuhkan pengajaran dan 
penyelidikan;

(h) merancang keperluan kewangan dan perbelanjaan tahunan, keperluan 
pengajaran dan pembelajaran Fakulti, Sekolah, Pusat, Akademi dan 
Institut.

(i) meluluskan perolehan-perolehan aset dan perkhidmatan mengikut garis 
panduan kewangan Universiti; dan

(j) menyediakan perkhidmatan bagi menyokong aktiviti pengajaran dan 
pe m belajaran, penyelidikan dan perundingan.

BAHAGIAN III

MESYUARAT

Mesyuarat

6. ( I ) Fakulti, Sekolah, Pusat, Akademi dan Institut hendaklah bermesyuarat 

sekurang-kurangnya sekali pada setiap semester pada tarikh, masa, tempat dan 
mengikut agenda mesyuarat yang ditentukan oleh Pengerusi.

(2) Jika Dekan atau Pengarah, yang mana berkenaan, tidak dapat hadir 
pada sesuatu mesyuarat Fakulti, Sekolah, Pusat, Akademi dan Institut, maka 
mesyuarat itu hendaklah dipengerusikan oleh Timbalan Dekan atau Timbalan 
Pengarah atau seorang ahli Fakulti, Sekolah, Pusat, Akademi dan Institut yang 
diberi kuasa bagi maksud itu oleh Dekan atau Pengarah, dan jika ahli yang 
diberi kuasa itu tidak hadir atau jika Dekan atau Pengarah tidak memberi 
kuasa bagi maksud itu kepada mana-mana ahli, maka mesyuarat itu hendaklah 
dipengerusikan oleh seorang ahli yang dipilih dari kalangan ahli-ahli yang 
hadir.

(3) Kuorum bagi mesyuarat Fakulti. Sekolah, Pusat, Akademi dan Institut 
hendaklah tidak kurang satu pertiga ( 1,3) daripada jumlah keahliannya. Tiada 
Mesyuarat Jawatankuasa Kebajikan Pelajar diadakan jika keahliannya kurang 
daripada satu pertiga ( 1! 3) daripada jumlah ahlinya.
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(4) Jika pada bila-bila masa dalam perjalanan Mesyuarat Fakulti, Sekolah, 
Pusat, Akademi dan Institut, jumlah keahlian Fakulti, Sekolah, Pusat, Akademi 
dan Institut menjadi kurang daripada satu pertiga (1/3), maka Mesyuarat 
Fakulti, Sekolah, Pusat, Akademi dan Institut itu hendaklah ditangguhkan 
tanpa menyentuh kesahihan segala keputusan yang dibuat sebelum mesyuarat 
ditangguhkan.

(5) Mesyuarat Fakulti, Sekolah, Pusat, Akademi dan Institut boleh dari 
semasa ke semasa mengundang mana-mana orang, untuk menghadiri Mesyuarat 
Fakulti, Sekolah, Pusat, Akademi dan Institut bagi memberikan pandangan 
atau menasihati kepada Fakulti, Sekolah, Pusat, Akademi dan Institut tentang 
apa-apa perkara dalam bidang kuasa Fakulti, Sekolah, Pusat, Akademi dan 
Institut, dengan syarat, ianya tidak melibatkan konflik kepentingan kepada 

mana-mana orang itu.

(6) Peruntukan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai memberi hak untuk 
mengundi atau mengambil bahagian dalam proses membuat ketetapan.

(7) Bagi maksud menentukan kuorum, mana-mana guru Fakulti, Sekolah, 
Pusat, Akademi dan Institut yang sedang bercuti belajar, bercuti sabatikal, 
bercuti tanpa gaji, bercuti bagi apa-apa tempoh yang melebihi satu ( I ) bulan 
atau dipinjamkan ke mana-mana institusi atau badan luar Universiti tidak akan 
dikira sebagai ahli mesyuarat.

Setiausaha Mesyuarat

7. Pendaftaratau wakilnya hendaklah menjadi Setiausaha bagi semua mesyuarat 
Fakulti, Sekolah, Pusat, Akademi dan Institut.

Notis Mesyuarat

8. Notis bagi sesuatu mesyuarat Fakulti, Sekolah, Pusat, Akademi dan Institut 
hendaklah disampaikan secara bertulis oleh Setiausaha kepada anggota Fakulti, 
Sekolah, Pusat, Akademi dan Institut selewat-Iewatnya tujuh (7) hari sebelum 
mesyuarat diadakan.

Tatacara Mesyuarat

9. (I ) Fakulti, Sekolah, Pusat, Akademi dan Institut boleh menentukan tatacara 
mesyuaratnya sendiri.

(2) Kertas pembentangan digalakkan untuk dikemukakan kepada pihak urus 
setia sekurang-kurangnya tujuh (7) hari bekerja sebelum mesyuarat. Urus setia 
boleh memohon untuk disediakan bahan pembentangan seperti yang berikut:

(a) Slaid atau kertas pembentangan atau kedua-duanya disediakan dalam 
bentuk salinan lembut (soft copy); dan
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(b) Menyediakan ringkasan eksekutif (sekiranya perlu). Ringkasan eksekutif 
disediakan bagi kertas pembentangan melebihi lima belas ( 15) muka 
surat (tidak termasuk lampiran).

(3) Mengadakan sesi pramesyuarat (pre-council) untuk membincangkan 
kertas-kertas yang akan dibentangkan (sekiranya perlu).

(4) Bagi mesyuarat yang diadakan melalui sistem pengurusan dan pemantauan 
mesyuarat secara dalam talian iaitu e-Mesyuarat, kertas pembentangan dan 
lain-lain dokumen seperti fail-fail agenda dan slaid hendaklah dimuat naik 
untuk makluman ahli mesyuarat.

(5) Kertas pembentangan perlu diedarkan kepada ahli mesyuarat dalam 
tempoh tiga (3) hari bekerja sebelum mesyuarat.

Minit Mesyuarat

1 0 
. ( I ) Min it mesyuarat Fakulti, Sekolah, Pusat, Akademi dan Institut hendaklah 

disimpan oleh Setiausaha mesyuarat.

(2) Minit mesyuarat Fakulti, Sekolah, Pusat, Akademi dan Institut hendaklah 
dikemukakan kepada Senat melainkan Senat memutuskan sebaliknya.

Rekod Mesyuarat

I I 
. 

Pengerusi sesuatu mesyuarat Fakulti, Sekolah, Pusat, Akademi dan Institut 
itu hendaklah memastikan bahawa rekod dan minit tiap-tiap mesyuarat Fakulti, 
Sekolah, Pusat, Akademi dan Institut itu disimpan dengan sempurna.

Mesyuarat Khas

12. Mesyuarat Khas boleh diadakan dengan persetujuan Pengerusi dan ianya 
hendaklah dimaklumkan kepada ahli Mesyuarat dalam tempoh yang munasabah 
dan bersesuaian.

Pengisytiharan Kepentingan

1 3 
. ( I ) Jika Pengerusi atau mana-mana anggota sesuatu mesyuarat Fakulti, 

Sekolah, Pusat, Akademi dan Institut itu mempunyai apa-apa kepentingan 
dalam mana-mana mesyuarat, dia hendaklah mengisytiharkan jenis kepentingan 
itu dan perisytiharan itu hendaklah direkodkan dalam minit mesyuarat yang 
dalamnya pengisytiharan itu telah dibuat.
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(2) Pengerusi atau mana-mana anggota sesuatu mesyuarat Fakulti, Sekolah, 
Pusat, Akademi dan Institut yang mempunyai kepentingan dalam mana-mana 
mesyuarat tidak boleh mengambil bahagian dalam pertimbangtelitian atau 
keputusan dalam mesyuarat itu.

Dibuat 30 September 2020 
[Minit Mesyuarat LPU Bil. 03/2020 Ke-95] 
[UNIMAS/PEND(S). 0l/06-01/02 JId. 5 (75) (Fakulti, Sekolah, Pusat, Akademi, 
Institut)]

TUAN YANG TERUTAMA YANG DI-PERTUA NEGERI SARAWAK 

TUN PEHIN SRI HAJI ABDUL TAIB MAHMUD 

Canselor 
Universiti Malaysia Sarawak

JADUAL SENARAI FAKULTI, SEKOLAH, PUSAT, AKADEMI, INSTITUT 

I. Fakulti Sains dan Teknologi Sumber 

2. Fakulti Kejuruteraan 

3. Fakulti Ekonomi dan Perniagaan 

4. Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan 

5. Fakulti Sains Sosial Dan Kemanusiaan 

6. Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia 

7. Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif 

8. Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 

9. Fakulti Bahasa dan Komunikasi 

10. Fakulti Alam Bina
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AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 

PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 

STATUT UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
(IJAZAH KEHORMAT) 2020 

Pada menjalankan kuasa yang diberikan di bawah subseksyen 35(I) Perlembagaan 
Universiti Malaysia Sarawak [P. U. (A) 391/121, Canselor membuat Statut berikut:

BAHAGIAN I

Nama
PERMULAAN

I. Statut ini bolehlah dinamakan Statut Universiti Malaysia Sarawak (Ijazah 
Kehormat) 2020.

BAHAGIAN II

Pencalonan

IJAZAH KEHORMAT

2. ( I ) Pencalonan bagi penganugerahan sesuatu Ijazah Kehormat hendaklah 
dikemukakan kepada Senat oleh Fakulti, Sekolah, Pusat, Akademi, Institut 
atau oleh mana-mana ahli Senat.

(2) Penganugerahan sesuatu Ijazah Kehormat kepada mana-mana orang 
hendaklah diberikan oleh Senat atas syor jawatankuasa khas yang ditubuh 
olehnya dan dengan keizinan Lembaga.

BAHAGIAN III 

KEAHLIAN JAWATANKUASA KHAS 

Penubuhan dan keahlian jawatankuasa khas

3. (I) Jawatankuasa khas yang ditubuhkan oleh Senat hendaklah terdiri 
daripada-

(a) Naib Canselor, yang hendaklah menjadi Pengerusi; 

(b) Semua Timbalan Naib Canselor; 

(c) Pendaftar; 

(d) Dekan Fakulti atau Ketua Sekolah, Pusat, Akademi atau Institut yang 
berkenaan; dan 

(e) Dua (2) orang profesor yang dinamakan oleh Senat.
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(2) Bahagian Pengajian Prasiswazah hendaklah menjadi Setiausaha 
Jawatankuasa khas.

Fungsi dan kewajipan jawatankuasa khas

4. ( 1 ) Jawatankuasa khan hendaklah menim bang dan mengesyorkan kepada 
Senat mana-mana calon yang telah dicadangkan untuk penganugerahan Ijazah 
Kehormat.

(2) Bagi tujuan subseksyen ( I ). Senat boleh menganugerahkan Ijazah 
Kehormat kepada orang yang telah memberi sumbangan terhadap kemajuan 
atau penyebaran pengetahuan atau yang telah membuat jasa cemerlang kepada 
awam.

Penganugerahan

5. Tertakluk kepada perenggan 22(6)(b) Perlembagaan Universiti Malaysia 
Sarawak, Senat boleh menganugerahkan apa-apa Ijazah Kehormat di peringkat 
Sarjana Muda, Sarjana, Doktor Falsafah atau setaraf, yang berkaitan dengan 
program-program pengajian yang ditawarkan atau bidang yang difikirkan sesuai 
oleh Senat.

BAHAGIAN IV

MESYI'ARAT

Mesyuarat

6. ( I ) Jawatankuasa khas hendaklah mengadakan mesyuarat pada tarikh, masa 
dan tempat seperti yang ditetapkan oleh Pengerusi dan mesyuarat hendaklah 
dipanggil oleh Setiausaha Jawatankuasa khas.

(2) Kuorum Jawatankuasa khas adalah satu pertiga (1/3) daripada jumlah 
ahlinya. Tiada Jawatankuasa khas diadakan jika keahliannya kurang daripada 

satu pertiga (1/3) daripada jumlah ahlinya.

(3) Sekiranya Pengerusi tidak dapat hadir pada sesuatu Jawatankuasa khas, 
Mesyuarat berkenaan hendaklah memilih seorang Pengerusi di antara ahli yang 
hadir sebagai Pengerusi mesyuarat itu.

(4) Sekiranya mana-mana ahli Jawatankuasa khas tidak dapat hadir pada 
sesuatu Jawatankuasa khas, ahli yang tidak hadir itu hendaklah mengemukakan 
alasan ketidakhadiran dan memohon kebenaran daripada Pengerusi untuk 
menghantar wakil (jika ada).

(5) lawatankuasa khas boleh dari semasa ke semasa mengundang mana-mana 
orang, untuk menghadiri Jawatankuasa khas bagi memberikan pandangan atau 
menasihati Jawatankuasa khas tentang apa-apa perkara yang sedang dibincangkan, 
dengan syarat, ianya tidak melibatkan konflik kepentingan kepada mana-mana 
orang itu.
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(6) Peruntukan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai memberi hak untuk 
mengundi atau mengambil bahagian dalam proses membuat ketetapan.

Notis Mesyuarat

7. ( I ) Notis bagi sesuatu mesyuarat Jawatankuasa hendaklah disampaikan 
secara bertulis atau secara elektronik oleh Setiausaha kepada ahli-ahli mesyuarat 
Jawatankuasa sekurang-kurangnya tujuh (7) hari sebelum mesyuarat diadakan.

(2) Jemputan ini hendaklah mengandungi maklumat-maklumat asas seperti 
yang berikut:

(a) Nama mesyuarat; 

(b) Tarikh dan tempat mesyuarat; 

(c) Masa mula dan masa dijangka tamat; 

(d) Nama dan jawatan Pengerusi mesyuarat; 

(e) Agenda mesyuarat; dan

(f) Pernyataan yang memaklumkan sama ada ahli yang dijemput dibenarkan 
menghantar wakil. Sekiranya dibenarkan, nama dan jawatan wakil 
hendaklah dinyatakan semasa pengesahan kehadiran.

Agenda Mesyuarat

8. ( I ) Agenda bagi sesuatu mesyuarat biasa hendaklah disampaikan kepada 
ahli-ahli Jawatankuasa selewat-Iewatnya tujuh (7) hari sebelum tarikh yang 
ditetapkan bagi mesyuarat itu.

(2) Seseorang ahli Jawatankuasa yang hendak memasukkan sesuatu perkara 
dalam agenda mesyuarat biasa hendaklah memberitahu Setiausaha selewat- 
Iewatnya tiga (3) hari sebelum mesyuarat diadakan.

(3) Agenda bagi sesuatu mesyuarat khas hendaklah disampaikan kepada 
ahli-ahli Jawatankuasa bersama-sama dengan notis mesyuarat itu.

Tatacara Mesyuarat 

9. ( I ) Mesyuarat boleh menentukan tatacara mesyuaratnya sendiri. 

(2) Kertas pembentangan digalakkan untuk dikemukakan kepada pihak urus 
setia sekurang-kurangnya tujuh (7) hari bekerja sebelum mesyuarat. 

(3) Bagi mesyuarat yang diadakan melalui sistem pengurusan, kertas 
pembentangan dan lain-lain dokumen hendaklah dimuat naik untuk makluman 
ahli mesyuarat.
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(4) Kertas pembentangan perlu diedarkan kepada ahli mesyuarat dalam 
tempoh tiga (3) hari bekerja sebelum mesyuarat.

Minit Mesyuarat

1 0 
. ( I ) Resolusi dan/atau nasihat yang diberikan oleh Mesyuarat semasa 

mesyuarat hendaklah diminitkan.

(2) Minit mesyuarat hendaklah diedarkan kepada ahli-ahli Jawatankuasa 
dalam masa tiga (3) hari selepas mesyuarat itu diadakan.

(3) Cadangan-cadangan bagi pembetulan sesuatu minit hendaklah dibuat 
dalam mesyuarat yang berikutnya.

(4) Minit-minit bagi sesuatu mesyuarat hendaklah disahkan dalam mesyuarat 
yang berikutnya.

(5) Minit-minit mesyuarat yang disahkan hendaklah disifatkan sebagai rekod 
yang lengkap mengenai ketetapan-ketetapan yang dibuat oleh Mesyuarat dan 
tindakan-tindakan susulan mematuhi ketetapan-ketetapan tersebut hendaklah 
diambil oleh pihak-pihak yang dipertanggungjawabkan.

(6) Minit mesyuarat hendaklah disimpan oleh Setiausaha.

Pengisytiharan Kepentingan

I I . ( I ) Jika Pengerusi atau mana-mana keahlian dalam Jawatankuasa khas 
termasuklah mana-mana orang yang diundang itu, mempunyai apa-apa 
kepentingan dalam Mesyuarat tersebut, maka dia hendaklah mengisytiharkan 
jenis kepentingan itu dan perisytiharan itu hendaklah direkodkan dalam minit 
mesyuarat yang dalamnya pengisytiharan itu telah dibuat.

(2) Pengerusi atau mana-mana keahlian dalam Jawatankuasa khas termasuklah 
mana-mana orang yang diundang itu yang mempunyai kepentingan di dalam 
Mesyuarat tersebut tidak boleh mengambil bahagian dalam pertimbangtelitian 
atau keputusan di dalam Mesyuarat tersebut.

Dibuat 30 September 2020 
(Minit Mesyuarat LPU Bil. 03/2020 Ke-951 
[UNIMAS/PEND(S). 0I/06-01/02 JId. 5 (75) (ijazah Kehormat)l

TUAN YANG TERUTAMA YANG DI-PERTUA NEGERI SARAWAK 

TUN PEHIN SRI HAJI ABDUL TAIB MAHMUD 
Canselor 

Universiti Malaysia Sarawak
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No. 5679. 

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971

PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

STATUT UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
(JAWATANKUASA PEMILIH DAN PIHAK BERKUASA MELANTIK) 2020

SUSUNAN SEKSYEN-SEKSYEN

BAHAGIAN I

PERMULAAN

Seksyen 

1. Nama

10309

BAHAGIAN 11 

KEAHLIAN 1AWATANKUASA PEMILIH 

2. Keahlian Jawatankuasa 

3. Setiausaha 

4. Fungsi dan Kuasa Jawatankuasa Pemilih dan laporan penilaian pakar luar 

5. Mengundang menghadiri mesyuarat 

6. Kuorum mesyuarat 

7. Rekod mesyuarat 

8. Keputusan Jawatankuasa Pemilih hendaklah diberitahukan kepada pegawai

BAHAGIAN III 

PIHAK BERKUASA MELANTIK 

9. Pelantikan dan kenaikan pangkat

BAHAGIAN IV 
RAYUAN 

10. Rayuan berhubung pelantikan dan kenaikan pangkat 
11. Keputusan Lembaga 

12. Pegawai hendaklah diberitahu mengenai keputusan Lembaga 

13. Pengisytiharan Kepentingan
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AKTA CNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 

PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 

STATUT UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
(JAWATANKUASA PEMILIH DAN PIHAK BERKUASA MELANTIK) 2020 

Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 35(l) Perlembagaan 
Universiti Malaysia Sarawak [P. U. (A) 391/121, Canselor membuat statut berikut:

BAHAGIAN I

PERMULAAN

Nama

I. Statut ini bolehlah dinamakan Statut Universiti Malaysia Sarawak 
(Jawatankuasa Pemilih clan Pihak Berkuasa Melantik) 2020.

BAHAGIAN II

JAWATANKF'ASA PFiMILIH

Keahlian Jawatankuasa

Pelantikan Ke Sesuatu Kursi Dan Pelantikan Atau Kenaikan Pangkat Ke 
Jawatan Profesor Kanan Dan Profesor

2. ( I ) Keahlian Jawatankuasa bagi maksud pelantikan ke sesuatu kursi dan 
pelantikan atau kenaikan pangkat ke jawatan Profesor Kanan dan Profesor 
hendaklah terdiri daripada- 

(a) Naib Canselor yang hendaklah menjadi Pengerusi; 

(b) dua (2) ahli Lembaga yang dilantik oleh Lembaga; 

(c) dua (2) ahli Senat yang dilantik oleh Senat; dan 

(d) Dekan Fakulti atau ketua Sekolah, Pusat, Akademi atau Institut yang 
baginya kursi itu atau jawatan profesor kanan atau profesor diuntukkan.

Pelantikan Atau Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Pendaftar, Bursar, Ketua 
Pustakawan Dan Penasihat Undang-Undang

(2) Keahlian Jawatankuasa bagi maksud pelantikan atau kenaikan pangkat 
kejawatan Pendaftar, Bursar, Ketua Pustakawan dan Penasihat Undang-Undang 
hendaklah terdiri daripada- 

(a) Naib Canselor yang hendaklah menjadi Pengerusi; 

(b) dua (2) ahli Lembaga yang dilantik oleh Lembaga; dan 

(c) dua (2) ahli Senat yang dilantik oleh Senat.
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Pelantikan Dan Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Guru
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(3) Keahlian Jawatankuasa bagi maksud pelantikan dan kenaikan pangkat 
ke jawatan guru selain daripada jawatan profesor kanan, profesor atau yang 
bersamaan dengannya di bawah mana-mana skim perkhidmatan yang diterima 
pakai oleh Universiti, hendaklah terdiri daripada ahli yang berikut yang dilantik 
oleh Lembaga, atas syor Naib Canselor-

(a) Timbalan Naib Canselor yang hendaklah menjadi Pengerusi; 

(b) Pendaftar; 

(c) Dua (2) ahli Senat yang dilantik oleh Senat; dan 

(d) Dekan Fakulti atau ketua Sekolah, Pusat, Akademi atau Institut yang 
baginya jawatan itu diuntukkan.

Pelantikan Dan Kenaikan Pangkat Pekerja Universiti Dalam Kumpulan 
Pengurusan Dan Profesional

(4) Keahlian Jawatankuasa bagi maksud pelantikan dan kenaikan pangkat 
Staf Pentadbiran Universiti dalam kumpulan pengurusan dan profesional 
hendaklah terdiri daripada ahli-ahli berikut yang dilantik oleh Lembaga, atas 
syor Naib Canselor-

(a) Timbalan Naib Canselor yang hendaklah menjadi Pengerusi; 

(b) Pendaftar; 

(c) dua (2) orang pegawai kanan Universiti; dan 

(d) Ketua bagi setiap Pusat Tanggungjawab yang baginya jawatan itu 
diuntukkan.

Pelantikan Dan Kenaikan Pangkat Pekerja Universiti Dalam Kumpulan Sokongan 

(5) Keahlian Jawatankuasa bagi maksud pelantikan dan kenaikan pangkat 
pekerja Universiti dalam kumpulan pelaksana hendaklah terdiri daripada ahli- 
ahli berikut yang dilantik oleh Lembaga-

(a) Pendaftar atau wakilnya yang hendaklah menjadi Pengerusi; dan

(b) Tiga (3) orang pegawai Universiti.

Setiausaha

3. Pengerusi hendaklah melantik seorang Setiausaha dari kalangan pegawai 
Universiti.
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Fungsi dan Kuasa Jawatankuasa Pemilih dan Laporan penilaian pakar luar

4. ( I ) Bagi maksud pelantikan ke kursi dan pelantikan dan kenaikan pangkat 
ke jawatan profesor kanan dan profesor, Jawatankuasa Pemilih yang berkenaan 
hendaklah menimbang laporan penilaian daripada sekurang-kurangnya tiga (3) 
orang pakar luar.

(2) Bagi maksud pelantikan dan kenaikan pangkat ke jawatan reader dan 
profesor madya, Jawatankuasa Pemilih yang berkenaan hendaklah menimbang 
laporan penilaian daripada sekurang-kurangnya dua (2) orang pakar luar.

(3) Senarai calon yang layak berserta kenyataan kelayakan calon itu 
hendaklah diberikan kepada pakar luar itu.

(4) Senarai calon itu boleh juga mengandungi nama orang yang tidak memohon 
jawatan itu tetapi yang difikirkan Iayak oleh Pihak Berkuasa Universiti untuk 
dipertimbangkan.

(5) Jawatankuasa Pemilih yang berkenaan tidak boleh membuat apa-apa 
pemilihan sehingga ia telah menerima dan mempertimbangkan laporan mengenai 
calon itu daripada pakar luar itu.

Mengundang menghadiri mesyuarat

5. Jawatankuasa Pemilih yang berkenaan boleh mengundang mana-mana orang 
untuk menghadiri mesyuarat bagi menasihatinya tentang apa-apa perkara yang 
dibincangkan tetapi orang itu tidak berhak mengundi.

Kuorum Mesyuarat

6. Kuorum bagi mesyuarat semua Jawatankuasa Pemilih yang berkenaan 
hendaklah terdiri daripada tiga (3) orang ahli termasuk Pengerusi.

Rekod Mesyuarat

7. Pengerusi sesuatu Jawatankuasa Pemilih hendaklah memastikan bahawa 
rekod dan minit tiap-tiap mesyuarat Jawatankuasa Pemilih itu disimpan dengan 
sempurna.

Keputusan Jawatankuasa Pemilih hendaklah diberitahukan kepada pegawai

8. Tiap-tiap Jawatankuasa Pemilih hendaklah memastikan bahawa keputusannya 
dalam mana-mana mesyuarat diberitahukan secara bertulis kepada pegawai 
yang menjadi subjek mesyuarat itu.
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BAHAGIAN III 

PIHAK BERKUASA MELANTIK 

Pelantikan dan kenaikan pangkat
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9. (1) Pelantikan ke suatu jawatan kursi dan pelantikan dan kenaikan pangkat 
bagi jawatan profesor kanan, profesor, Pendaftar, Bursar, Ketua Pustakawan 
dan Penasihat Undang-Undang hendaklah dibuat oleh Lembaga atas nasihat 
Jawatankuasa yang berkenaan.

(2) Pelantikan dan kenaikan pangkat bagi jawatan guru selain daripada 
profesor kanan dan profesor hendaklah dibuat oleh Naib Canselor atas nasihat 
Ja w atankuasa yang berkenaan.

(3) Pelantikan dan kenaikan pangkat bagi pekerja Universiti selain daripada 
yang disebut di subseksyen ( I ) dan (2) hendaklah dibuat oleh Naib Canselor 

atas nasihat Jawatankuasa yang berkenaan.

(4) Surat cara pelantikan dan kenaikan pangkat yang dibuat di bawah Statut 
ini hendaklah ditandatangani oleh Pendaftar bagi pihak Universiti.

BAHAGIAN IV 

RAYUAN 

Rayuan berhubung pelantikan dan kenaikan pangkat 

10. (I ) Mana-mana pekerja Universiti yang terkilan dengan penjalanan kuasa 
melantik dan menaikkan pangkat bolehlah merayu kepada Lembaga. 

(2) Lembaga hendaklah mempunyai kuasa untuk menerima, menimbangkan 
dan memutuskan apa-apa rayuan yang dikemukakan oleh seseorang pegawai 
terhadap keputusan sesuatu Jawatankuasa Pemilih.

(3) Apa-apa rayuan yang dibuat hendaklah dinyatakan dengan jelas alasan 
rayuan itu dan dikemukakan kepada Lembaga untuk pertimbangan dalam 
tempoh empat belas (14) hari dari tarikh keputusan pelantikan atau kenaikan 
pangkat itu disampaikan kepada pekerja itu.

Keputusan Lembaga 

I I 
. ( I ) Dalam menimbangkan rayuan yang dibuat oleh pegawai terhadap 

keputusan sesuatu Jawatankuasa Pemilih yang berkenaan, Lembaga itu boleh-

(a) menghantar batik kes itu kepada Jawatankuasa Pemilih yang berkenaan 
untuk ditimbangkan sernuta;

(b) mengesahkan keputusan Jawatankuasa Pemilih yang berkenaan;
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(c) mengesahkan keputusan Jawatankuasa Pemilih yang berkenaan, 
berhubung dengan pelantikan atau kenaikan pangkat pegawai itu, 
tetapi mengubah pelantikan atau kenaikan pangkat pegawai tersebut 
kepada suatu pangkat yang lebih rendah, setara atau yang lebih tinggi; 
atau

(d) membatalkan keputusan Jawatankuasa Pemilih yang berkenaan dan 
mengekalkan jawatan pegawai tersebut.

(2) Keputusan Lembaga adalah muktamad.

Pegawai hendaklah diberitahu mengenai keputusan Lembaga

12. Lembaga, setelah membuat keputusannya di bawah Seksyen I I atas suatu 
rayuan yang dibuat oleh seseorang pegawai, hendaklah memberitahu pegawai 
mengenai keputusan itu.

Pengisytiharan Kepentingan

13. ( I ) Jika Pengerusi atau mana-mana anggota sesuatu Jawatankuasa Pemilih 
atau Lembaga mempunyai apa-apa kepentingan dalam mana-mana mesyuarat, 
dia hendaklah mengisytiharkan jenis kepentingan itu dan perisytiharan itu 
hendaklah direkodkan dalam minit mesyuarat yang dalamnya pengisytiharan 
itu telah dibuat.

(2) Pengerusi atau mana-mana anggota sesuatu Jawatankuasa Pemilih atau 
Lembaga yang mempunyai kepentingan dalam mana-mana mesyuarat tidak boleh 
mengambil bahagian dalam pert imbangtelitian atau keputusan Jawatankuasa 
Pemilih atau Lembaga itu dalam mesyuarat itu.

Dibuat 30 September 2020 
[Minit Mesyuarat LPU BiI. 03/2020 Ke-951 
[UNIMAS/PEND(S). 0I/06-0I/02 JId. 5 (75) (Jawatankuasa Pemilih dan Pihak 
Berkuasa Melantik)]

TUAN YANG TERUTAMA YANG DI-PERTUA NEGERI SARAWAK 
TUN PEHIN SRI HAJI ABDUL TAIB MAHMUD 

Canselor 
Universiti Malavsia Sarawak
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No 5680. 

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971

PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

STATUT UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
(NAIB CANSELOR DAN TIMBALAN NAIB CANSELOR) 2020

SUSUNAN SEKSYEN-SEKSYEN

BAHAGIAN I

PERMULAAN

Seksyen 

I. Nama

BAHAGIAN 11 

NAIB CANSELOR 

2. Kuasa dan kewajipan Naib Canselor 

3. Kuasa budi bicara

BAHAGIAN III 

TIMBALAN NAIB CANSELOR 

4. Kuasa dan kewajipan Timbalan Naib Canselor
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AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 

PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 

STATUT UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
(NAIB CANSELOR DAN TIMBALAN NAIB CANSELOR) 2020 

Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 35(1) Perlembagaan 
Universiti Malaysia Sarawak (P. U. (A)39///2J, Canselor membuat Statut berikut:

BAHAGIAN I

PERMULAAN

Nama

I. Statut ini bolehlah dinamakan Statut Universiti Malaysia Sarawak (Naib 
Canselor clan Timbalan Naib Canselor) 2020.

BAHAGIAN II 

NAIB CANSELOR 

Kuasa dan kewajipan Naib Canselor

2. ( I ) Seorang Naib Canselor hendaklah dilantik oleh Menteri atas nasihat 
jawatankuasa yang dilantik di bawah seksyen 4A Akta dan selepas berunding 
dengan Lembaga.

(2) Naib Canselor yang dilantik hendaklah berkhidmat sepenuh masa sebagai 
Pegawai Universiti mengikut subseksyen 12(1) Perlembagaan Universiti. 

(3) Tempoh jawatan dan syarat lain perkhidmatan bagi Naib Canselor 
hendaklah ditetapkan oleh Menteri, selepas berunding dengan Lembaga dan 
Universiti hendaklah terikat dengannya.

(4) Tanpa menjejaskan peruntukan-peruntukan lain yang terdapat dalam 
Perlembagaan, Statut, Kaedah atau Peraturan, kuasa dan kewajipan Naib 
Canselor yang dilantik, termasuklah perkara yang berikut: 

(a) menjadi ketua pegawai eksekutif Universiti dan hendaklah 
bertanggungjawab bagi keseluruhan fungsi pentadbiran, akademik 
dan pengurusan dan hal ehwal hari ke hari Universiti;

(b) menjadi pihak berkuasa tatatertib pelajar Universiti;

(c) menjadi Pengerusi Senat dan Jawatankuasa-Jawatankuasa Utama 
Universiti, yang hendaklah terdiri daripada Jawatankuasa Eksekutif 
Universiti, Jawatankuasa Kebajikan Pelajar dan Jawatankuasa 
Pemilih bagi maksud pelantikan ke sesuatu kursi dan pelantikan atau
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kenaikan pangkat ke jawatan profesor kanan, profesor dan jawatan 
pegawai utama Universiti bagi Pendaftar, Bursar, Ketua Pustakawan 
dan Penasihat Undang-Undang, dan Jawatankuasa-Jawatankuasa lain 
dalam Pentadbiran Universiti, sebagaimana yang ditetapkan oleh 
Pihak Berkuasa Universiti;

(d) menjadi Pengerusi Jawatankuasa Tatatertib Staf bagi pekerja Universiti 
mengikut Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000 
[Akta 605] bersesuaian dengan bidangkuasa Naib Cansetor di dalam 
keanggotaan tersebut;

(e) menjadi ahli dan berhak untuk mengundi dalam Mesyuarat Lembaga 
Pengarah Universiti;

(f) menjadi penggerak utama dalam perencanaan pelan strategik dan 
mengambil langkah-Iangkah yang perlu untuk merealisasikan pelan 
strategik selaras dengan visi dan misi Universiti;

(g) mewakili Universiti dalam semua hubungan dengan institusi pengajian 
tinggi, badan-badan ikhtisas, badan-badan penyelidikan dan badan- 
badan lain di peringkat nasional dan antarabangsa untuk meningkatkan 
kece merlangan kesarjanaan;

(h) menjalankan pengawasan am ke atas semua peraturan dan mengeluarkan 
arahan pentadbiran dari semasa ke semasa atas segala urusan mengenai 
pengajaran, pembelajaran, penyelidikan, perundingan, perkhidmatan, 
pembangunan, kewangan, pengurusan aset, pentadbiran, kebajikan 
dan tatatertib di Universiti;

(i) dengan persetujuan Lembaga, menandatangani clan menyempurnakan 
bagi pihak Universiti apa-apa dokumen atau suratcara yang lain 
jika disempurnakan oleh seseorang yang bukannya suatu pertubuhan 
perbadanan tidak dikehendaki dimeteraikan;

(j) melantik seorang Dekan bagi setiap Fakulti dan sekurang-kurangnya 
seorang Timbalan Dekan selepas berunding dengan guru setiap Fakulti 
dan memaklumkan kepada Lembaga mengenai pelantikan itu;

(k) melantik ketua dan sekurang-kurangnya seorang timbalan ketua, selepas 
berunding dengan guru setiap Sekolah, Pusat, Akademi dan Institut, 
selepas berunding dengan kakitangan akademik setiap Sekolah, Pusat, 
Akademi dan Institut itu;

(I) menjadi Pengerusi Konvokesyen jika Canselor atau Pro-Canselor tidak 
hadir;

(m) membuat pertimbangan terhadap anggaran pendapatan dan perbelanjaan 
Universiti bagi setiap tahun kewangan yang telah disediakan oleh 
mana-mana pegawai Universiti;

(n) bertindak di bawah kuasa dan arahan am Lembaga dan Senat;
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(o) mengko-opt tidak lebih daripada lima (5) orang untuk menjadi ahli 
Senat Universiti selama tiga (3) tahun;

(p) menyimpan dalam jagaannya cap meterai Universiti;

(q) menyaksikan penurunan cap meterai pada suratcara dan menandatangani 
suratcara itu;

(r) memberi arahan dan mengenakan kawalan kepada Ketua Kampus 
Cawangan;

(s) menentukan bilangan perwakilan bagi Kawasan Fakulti dan Kawasan 
Umum yang akan dipertandingkan dalam pemilihan Majlis Perwakilan 
Pelajar :

(t) memastikan semua pihak berkuasa dan pegawai Universiti menjalankan 
kuasa dan tugas sebagaimana yang ditetapkan oleh Perlembagaan, 
Statut, Kaedah atau Peraturan Universiti;

(u) melakukan segala perkara yang suai manfaat atau perlu bagi atau 
bersampingan dengan pelaksanaan tugasnya; dan

(v) menjalankan apa-apa tugas lain sebagaimana yang diarahkan oleh 
Menteri, Lembaga atau Senat darf semasa ke semasa.

Kuasa budi bicara

3. (1) Tanpa menjejaskan peruntukan-peruntukan lain yang terdapat dalam 
Perlembagaan, Statut, Kaedah atau Peraturan, Naib Canselor boleh-

(a) menjadi Komandan Kehormat Pasukan Latihan Pegawai Simpanan 
(PALAPES), Kor Sukarelawan Polls Siswa (KOR SUKSIS), Jabatan 
Pertahanan Awam Malaysia (JPAM) atau mana-mana pasukan 
beruniform Universiti;

(b) dari semasa ke semasa, mewakilkan mana-mana kuasa clan kewajipannya 
kepada mana-mana Timbalan Naib Canselor atau mana-mana pegawai 
lain Universiti;

(c) membatalkan pelantikan Dekan atau Timbalan Dekan Fakulti, atau ketua 
sesuatu Sekolah, Pusat, Akademi dan Institut atau mana-mana orang 
yang diberi tanggungjawab untuk menjalankan kewajipan sebagai 
Dekan atau Timbalan Dekan Fakulti atau ketua sesuatu Sekolah, Pusat, 
Akademi dan Institut pada bila-bila masa dalam tempoh pelantikan 
itu;

(d) membenarkan pertambahan jawatan dalam Majlis Pewakilan Pelajar 
selain daripadajawatan Yang di-Pertua, Naib Yang di-Pertua, Setiausaha 
dan Bendahari;

(e) memberi kelulusan kepada Majlis Pewakilan Pelajar untuk membentuk 
jawatankuasa ad hoc dari antara ahli Majlis Pewakilan Pelajar bagi 
maksud atau tujuan tertentu:
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(f)

(g)
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Melanjutkan tempoh pelantikan Majlis Pewakilan Pelajar sedia ada 
atau melantik mana-mana pelajar lain yang difikirkan sesuai untuk 
menjalankan tugas sementara (caretaker) sehingga Majlis Pewakilan 
Pelajar baharu dilantik;

memberi kelulusan kepada seseorang pelajar yang keputusan prosiding 
tatatertib terhadapnya masih ditunggu, atau yang telah didapati 
bersalah atas suatu kesalahan tatatertib untuk bertanding atau terus 
menjadi ahli Majlis Pewakilan Pelajar atau memegang jawatan bagi 
mana-mana badan atau jawatankuasa pelajar;

(h) memberi arahan kepada Majlis Pewakilan Pelajar dalam urusan 
penyusunan dan penyeliaan kemudahan kebajikan pelajar di Universiti 
termasuk kemudahan rekreasi, aktiviti kerohanian dan keagamaan, 
dan pembekalan makanan dan minuman;

(i) menerima, menimbang dan mengambil tindakan yang sewajarnya 
dalam hal ehwal kebajikan pelajar yang dikemukakan oleh Majlis 
Pewakilan Pelajar;

(j) membenarkan mana-mana pelajar atau pertubuhan, badan atau kumpulan 
pelajar memungut atau menganjurkan pemungutan wang atau harta 
lain tertakluk kepada apa-apa terma clan syarat;

(k) menggantung pelajar yang dituduh atas kesalahan boleh daftar daripada 
menjadi seorang pelajar;

(1) menggantung atau membubarkan pertubuhan, badan atau kumpulan 
pelajar Universiti yang menjalankan urusannya yang pada pendapat 
Naib Canselor boleh merosakkan atau mendatangkan mudarat kepada 
kepentingan dan kesentosaan Universiti atau pelajar atau pekerja 
Universiti atau kepada ketenteraman atau keselamatan awam atau 
yang melanggar mana-mana undang-undang bertulis; pertubuhan, 
badan atau kumpulan itu hendaklah diberi suatu peluang untuk 
membuat representasi bertulis sebelum penggantungan atau pembubaran 
pertubuhan, badan atau kumpulan pelajar Universiti itu; dan

(m) meluluskan dan menentukan apa-apa terma dan syarat berhubung 
penubuhan badan pelajar lain yang keanggotaannya tidak kurang 
daripada sepuluh (10) orang pelajar.

BAHAGIAN III 

TIMBALAN NAIB CANSELOR 

Kuasa dan tanggungjawab Timbalan Naib Canselor

4. ( I ) Hendaklah ada sekurang-kurangnya seorang Timbalan Naib Canselor 
yang dilantik oleh Menteri atas nasihat jawatankuasa yang dilantik di bawah 
seksyen 4A Akta dan selepas berunding dengan Naib Canselor.
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(2) Tanpa menjejaskan peruntukan-peruntukan lain yang terdapat dalam 
Perlembagaan, Statut, Kaedah atau Peraturan, tugas-tugas Timbalan Naib Canselor 
hendaklah termasuk hal-ehwal akademik dan antarabangsa, penyelidikan dan 
inovasi, pembangunan, pengurusan pelajar dan alumni Universiti, jaringan 
industri dan masyarakat dan perkara-perkara lain seperti berikut: -

(a) menjadi ahli semua Pihak Berkuasa Universiti kecuali diperuntukkan 
sebaliknya;

(b) membantu Naib Canselor dalam perencanaan pelan strategik dan 
mengambil Iangkah-Iangkah yang perlu untuk merealisasikan pelan 
strategik selaras dengan visi dan misi Universiti;

(c) membantu Naib Canselor dalam mewakili Universiti dalam semua 
hubungan dengan institusi pengajian tinggi dan badan-badan lain 
di peringkat nasional clan antarabangsa;

(d) dengan persetujuan Lembaga, menandatangani dan menyempurnakan 
bagi pihak Universiti, apa-apa dokumen atau suratcara yang lain 
jika disempurnakan oleh seseorang yang bukannya suatu pertubuhan 
perbadanan tidak dikehendaki dimeteraikan;

(e) menjadi ahli ex-officio Lembaga tetapi tidak berhak untuk mengundi 
dalam mesyuarat Lembaga;

(f) menjadi ahli Senat dan ahli Jawatankuasa Pengurusan Universiti;

(g) mempengerusikan Jawatankuasa Pemilih bagi tujuan pelantikan dan 
kenaikan pangkat ke jawatan guru selain daripada profesor kanan, 
profesor, Pendaftar, Bursar, Ketua Pustakawan dan Penasihat Undang- 
Undang;

(h) bertanggungjawab kepada Naib Canselor dalam hal-ehwal penyelidikan 
dan inovasi serta pengurusannya, mengawal selia (custodian) harta 
intelek dan mengambil Iangkah tertentu bagi memelihara kepentingan 
Universiti;

(i) bertanggungjawab kepada Naib Canselor dalam hal ehwal pelajar 
termasuk pembangunan sahsiah, kebajikan, tatatertib dan segala 
perkara yang berkaitan dengannya serta hal ehwal alumni Universiti; 
dan

(j) menjalankan apa-apa kuasa clan kewajipan lain sebagaimana yang 
diarahkan dari semasa ke semasa oleh Naib Canselor.

Dibuat 30 September 2020 
IMinit Mesyuarat LPU Bil. 03/2020 Ke-951 
IUNIMAS/PEND(S). 0I/06-0I/02 1Id. 5 (75) (Naib Canselor dan Timbalan 
Naib Canselor)J

TUAN YANG TERUTAMA YANG DI-PERTUA NEGERI SARAWAK 
TUN PEHIN SRI HA1I ABDUL TAIB MAHMUD 

Canselor 
Universiti Malaysia Sarawak
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No. 5681. 

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971

PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

STATUT UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
(PENDAFTAR) 2020

SUSUNAN SEKSYEN-SEKSYEN

BAHAGIAN I

PERMULAAN

Seksyen 

1. Nama

BAHAGIAN 11

PENDAFTAR

2. Pelantikan 

3. Tempoh jawatan dan syarat lantikan 

4. Kuasa dan kewajipan Pendaftar 

5. Mewakilkan kuasa dan kewajipan
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AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 

PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 

STATUT UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
(PENDAFTAR) 2020

Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 35(1) Perlembagaan 
Universiti Malaysia Sarawak [P. U. (A) 391/12], Canselor membuat Statut 
yang berikut:

BAHAGIAN I

PERMULAAN

Nama

I. Statut ini bolehlah dinamakan Statut Universiti Malaysia Sarawak (Pendaftar) 
2020.

BAHAGIAN 11

PEVDAfT. AR

Pelantikan

2 
. 

( I ) Seorang Pendaftar hendaklah dilantik oleh Lembaga mengikut nasihat 
Jawatankuasa Pemilih di bawah seksyen 14 Perlembagaan Universiti Malaysia 
Sarawak.

(2) Pendaftar hendaklah berkhidmat sebagai pegawai sepenuh masa Universiti 
dan yang mempunyai kuasa dan kewajipan sebagaimana yang ditetapkan oleh 
Statut.

Tempoh Jawatan dan Syarat Lantikan

3. ( I ) Tempoh jawatan clan syarat atau syarat-syarat lain pelantikan Pendaftar 
hendaklah ditentukan oleh Lembaga.

(2) Seseorang Pendaftar, melainkan jika dia meletakkan jawatan atau 
mengosongkan jawatannya atau pelantikannya dibatalkan, memegang jawatan 

selama tempoh yang tidak melebihi tiga (3) tahun dan apabila tempoh itu 
habis, Pendaftar itu adalah Iayak untuk dilantik semula.

(3) Pelantikan Pendaftar boleh, pada bila-bila masa, dibatalkan oleh Lembaga 
dengan menyatakan sebab bagi pembatalan itu.
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Kuasa dan kewajipan Pendaftar
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4. (1) Tertakluk kepada Perlembagaan, Statut, Kaedah dan Peraturan, Pendaftar 
hendaklah mempunyai kuasa dan kewajipan berikut:

(a) menjadi Ketua Pejabat Pendaftar;

(b) menjadi setiausaha bagi semua Pihak Berkuasa Universiti melainkan 
diperuntukan sebaliknya;

(c) menjadi ahli ex-officio Lembaga Pengarah Universiti dan Senat;

(d) bertanggungjawab mengurus hal berkaitan sumber manusia, keselamatan 
dan pentadbiran am Universiti;

(e) bertanggungjawab mengurus hal ehwal akademik Universiti;

(f) bertanggungjawab mengurus hal ehwal pelajar Universiti;

(g) menjadi ahli Jawatankuasa Pengurusan Universiti dan mana-mana 
jawatankuasa lain sebagaimana yang ditetapkan oleh Perlembagaan, 
Statut, Kaedah atau Peraturan;

(h) dengan keizinan Lembaga, menyempurnakan apa-apa surat cara atau 
dokumen yang berkaitan skim perkhidmatan pekerja Universiti dan 
sumber manusia secara amnya;

(i) bertanggungjawab untuk mengawal selia (custodian) rekod, minit-minit 
mesyuarat dan dokumen Universiti seperti yang ditentukan oleh Naib 
Canselor dari semasa ke semasa;

(j) mengurus hal-hal berkaitan pelantikan, tugas dan tanggungjawab, 
saraan, tatatertib dan syarat-syarat perkhidmatan pekerja Universiti;

(k) membantu Naib Canselor dalam merancang pelan strategik dan 
mengambil Iangkah-Iangkah yang perlu atau mengarahkan diambil 
Iangkah-Iangkah yang perlu untuk merealisasikan pelan strategik 
sesuai dengan visi dan misi Universiti;

(I) membantu Naib Canselor dalam mewakili Universiti dalam semua 
hubungan dengan Universiti-Universiti, badan-badan ikhtisas dan 
lain-lain yang berkaitan di peringkat nasional dan antarabangsa untuk 
meningkatkan kecemerlangan pengurusan Universiti;

(m) menyelaras, memantau dan melaksanakan segala aktiviti rasmi Universiti;

(n) atas persetujuan dan arahan Naib Canselor, mengeluarkan arahan- 
arahan pentadbiran berkaitan Skim Perkhidmatan, Skim Saraan dan 
penempatan staf Universiti;
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(o) melaksanakan apa-apa kuasa atau kewajipan lain sebagaimana yang 
diperlukan dalam menjalankan dengan sewajarnya kuasa atau kewajipan 
itu di bawah Perlembagaan, Statut, Kaedah dan Peraturan; dan

(p) menjalankan tugas-tugas dan fungsi lain yang diarahkan oleh Naib 
Canselor darf semasa ke semasa.

Mewakilkan kuasa dan kewajipan

5. (1) Tertakluk kepada Perlembagaan, Pendaftar boleh mewakilkan mana- 
mana kuasa atau kewajipannya kepada mana-mana pegawai Universiti melalui 
suratcara bertulis.

(2) Semasa ketiadaan Pendaftar atas apa-apa alasan, Naib Canselor boleh 
melantik mana-mana pegawai untuk menjalankan kesemua atau mana-mana 
kuasa atau tanggungjawab Pendaftar.

Dibuat 30 September 2020 
[Minit Mesyuarat LPU Bil. 03/2020 Ke-951 
[UNIMAS/PEND(S). 01/06-01/02 Jid. 5 (75) (Pendaftar)]

TUAN YANG TERUTAMA YANG DI-PERTUA NEGERI SARAWAK 

TUN PEHIN SRI HA11 ABDUL TAIB MAHMUD 

Cunselor 
Universiti Malaysia Sarawak
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AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971

PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

STATUT UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
(BURSAR) 2020

SUSUNAN SEKSYEN-SEKSYEN

BAHAGIAN I

PERMULAAN

Seksyen 

1. Nama

BAHAGIAN II

BURSAR

2. Pelantikan 

3. Tempoh Jawatan dan Syarat Lantikan 

4. Kuasa dan kewajipan Bursar 

5. Mewakilkan kuasa dan kewajipan

10325



WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 
10326 [ 14hb April 2021

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 

PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 

STATUT UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
(BURSAR) 2020

Pada menjalankan kuasa yang diberi di bawah subseksyen 35(I) Perlembagaan 
Universiti Malaysia Sarawak [P. U. (A) 3911/21, Canselor membuat Statut 
yang berikut:

BAHAGIAN 1

PERMULAAN

Nama

I. Statut ini bolehlah dinamakan Statut Universiti Malaysia Sarawak (Bursar) 
2020.

BAHAGIAN II

BURSAR

Pelantikan

2. ( I ) Seorang Bursar hendaklah dilantik oleh Lembaga mengikut nasihat 
Jawatankuasa Pemilih di bawah Seksyen 14 Perlembagaan Universiti Malaysia 
Sarawak.

(2) Jawatan Bursar dengan ini juga dikenali dengan nama Bendahari 

sebagaimana yang ditentukan oleh Lembaga.

(3) Bursar hendaklah berkhidmat sebagai pegawai sepenuh masa Universiti 
dan yang mempunyai kuasa dan kewajipan sebagaimana yang ditetapkan oleh 
Statut.

Tempoh Jawatan dan Syarat Lantikan

3. ( I ) Tempoh jawatan clan syarat atau syarat-syarat lain pelantikan Bursar 
hendaklah ditentukan oleh Lembaga.

(2) Seseorang Bursar, melainkan jika dia meletakkan jawatan atau 
mengosongkan jawatannya atau pelantikannya dibatalkan, memegang jawatan 

selama tempoh yang tidak melebihi tiga (3) tahun dan apabila tempoh itu 
habis, Bursar itu adalah Iayak untuk dilantik semula.

(3) Pelantikan Bursar boleh, pada bila-bila masa, dibatalkan oleh Lembaga 
dengan menyatakan sebab bagi pembatalan itu.
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Kuasa dan kewajipan Bursar

4. ( 1 ) Tertakluk kepada Perlembagaan, Statut, Kaedah dan Peraturan, Bursar 
hendaklah mempunyai kuasa dan kewajipan berikut:

(a) menjadi Ketua Pejabat Bendahari;

(b) menjadi setiausaha bagi Jawatankuasa Tetap Kewangan Universiti 
dan mana-mana Jawatankuasa Kewangan melainkan diperuntukkan 
sebaliknya;

(c) menjadi ahli ex-officio Lembaga Pengarah Universiti dan Senat;

(d) menjadi Ketua Pegawai Kewangan yang hendaklah menguruskan 
hal ehwal kewangan dan perbelanjaan Universiti bagi setiap tahun 
kewangan untuk pertimbangan Naib Canselor serta Jawatankuasa 
Tetap Kewangan dan diangkat untuk kelulusan Lembaga;

(e) terlibat dalam merancang, melaksana dan memantau aktiviti-aktiviti 
penjanaan pendapatan Universiti;

(f) menjadi ahli Jawatankuasa Pengurusan Universiti dan mana-mana 
jawatankuasa lain yang ditetapkan oleh Perlembagaan, Statut, Kaedah 
dan Peraturan;

(g) dengan keizinan Lembaga, menyempurnakan apa-apa surat cara atau 
dokumen yang berkaitan dengan perbelanjaan Universiti yang hendaklah 
dibuat secara bertulis, ditandatangani bagi pihak Universiti;

(h) bertanggungjawab untuk mengawal selia (custodian) rekod kewangan, 
minit-minit mesyuarat dan dokumen Universiti seperti yang ditentukan 
oleh Naib Canselor dari semasa ke semasa;

(i) membantu Naib Canselor dalam perencanaan pelan strategik dengan 
mengambil Iangkah-Iangkah pengurusan kewangan yang perlu atau 
mengarahkan diambil Iangkah-Iangkah yang perlu untuk merealisasikan 
pelan strategik selaras dengan visi dan misi Universiti;

(j) membantu Naib Canselor dalam mewakili Universiti dalam semua 
hubungan dengan Universiti-Universiti, badan-badan ikhtisas dan 
lain-lain yang berkaitan di peringkat nasional dan antarabangsa untuk 
meningkatkan kecemerlangan pengurusan Universiti;

(k) atas persetujuan dan arahan Naib Canselor, mengeluarkan arahan-arahan 
pengurusan kewangan dan memberi nasihat berkaitan hal kewangan;

(I) melaksanakan apa-apa kuasa atau kewajipan lain sebagaimana yang 
diperlukan dalam menjalankan dengan sewajarnya kuasa atau kewajipan 
itu di bawah Perlembagaan, Statut, Kaedah clan Peraturan,

(m) terlibat dalam merancang, melaksana dan memantau aktiviti pengurusan 
sumber dalam penjanaan pendapatan dalaman Universiti;
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(n) menyediakan dan menguruskan penyata atau laporan kewangan tahunan 
dan apa-apa laporan kewangan khas Universiti;

(o) menuntut, menerima dan mengakaun hasil dan terimaan termasuklah 
semua fi, sewa dan wang lain yang diterima oleh Universiti dan 
mengeluarkan resit untuk yang sama;

(p) mengurus dan mentadbir perolehan Universiti;

(q) bertanggungjawab untuk mengawal selia (custodian) kepada aset 
Universiti termasuklah mengurus, merekod dan melupus aset itu;

(r) menyelaras urusan pengauditan penyata kewangan Universiti;

(s) membuat dan mengakaunkan pembayaran kepada mana-mana pihak 
yang berkenaan;

(t) meminta penjelasan berhubung apa-apa perbelanjaan Universiti dan 
boleh menolak mana-mana perbelanjaan yang melebihi daripada 
peruntukan yang diluluskan; dan

(u) menjalankan tugas-tugas clan fungsi lain yang diarahkan oleh Naib 
Canselor darf semasa ke semasa.

Mewakilkan kuasa dan kewajipan

5 ( I ) Tertakluk kepada Perlembagaan. Bursar boleh mewakilkan mana-mana 
kuasa dan kewajipannya kepada mana-mana pegawai atau pekerja Universiti 
melalui suatu suratcara bertulis.

(2) Semasa ketiadaan Bursar atas apa-apa sebab, Naib Canselor boleh 
melantik mana-mana pegawai kewangan Universiti untuk menjalankan mana- 
mana atau kesemua kuasa atau kewajipan Bursar.

Dibuat 30 September 2020 
[Minit Mesyuarat LPU Bil. 03/2020 Ke-951 
[UNIMAS/PEND(S). 01/06-01/02 JId. 5 (75) (Bursar)l

TUAN YANG TERUTAMA YANG DI-PERTUA NEGERI SARAWAK 
TUN PEHIN SRI HAJI ABDUL TAIB MAHMUD 

Canselor 
Universiti Malaysia Sarawak
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No. 5683. 

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971
PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

STATUT UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
(KETUA PUSTAKAWAN) 2020

SUSUNAN SEKSYEN-SEKSYEN

BAHAGIAN I

PERMULAAN

Seksyen 

1. Nama

BAHAGIAN II

KETUA PUSTAKAWAN

2. Pelantikan 

3. Tempoh Jawatan dan Syarat Lantikan 

4. Kuasa dan kewajipan Ketua Pustakawan 

5. Mewakilkan kuasa dan kewajipan
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AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 

PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 

STATUT UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
(KETUA PUSTAKAWAN) 2020

Pada menjalankan kuasa yang diberi di bawah subseksyen 35(I ), Perlembagaan 
Universiti Malaysia Sarawak [P. U. (A) 391/121 Canselor membuat Statut yang 
berikut:

BAHAGIAN I

PERMULAAN

Nama

I. Statut ini bolehlah dinamakan Statut Universiti Malaysia Sarawak (Ketua 
Pustakawan) 2020.

BAHAGIAN II

KETUA Pl1STAKAWAN

Pelantikan

2. ( I ) Seorang Ketua Pustakawan hendaklah dilantik oleh Lembaga mengikut 
nasihat Jawatankuasa Pemilih di bawah Seksyen 14 Perlembagaan Universiti 
Malaysia Sarawak.

(2) Jawatan Ketua Pustakawan dengan ini juga dikenali dengan nama Pengarah 
Perpustakaan Tun Abdul Rahman Ya'kub sebagaimana yang ditentukan oleh 
Lembaga.

(3) Ketua Pustakawan hendaklah berkhidmat sebagai pegawai sepenuh 
masa Universiti dan yang mempunyai kuasa dan kewajipan sebagaimana yang 
ditetapkan oleh Statut.

Tempoh Jawatan dan Syarat Lantikan 

3. (I ) Tempoh jawatan clan syarat atau syarat-Syarat lain pelantikan Ketua 
Pustakawan hendaklah ditentukan oleh Lembaga.

(2) Seseorang Ketua Pustakawan, melainkan jika dia meletakkan jawatan 

atau mengosongkan jawatannya atau pelantikannya dibatalkan, memegang 
jawatan selama tempoh yang ditetapkan oleh Lembaga.

(3) Pelantikan Ketua Pustakawan boleh, pada bila-bila masa, dibatalkan 

oleh Lembaga dengan menyatakan sebab bagi pembatalan itu.
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Kuasa dan kewajipan Ketua Pustakawan

4. Tertakluk kepada Perlembagaan, Statut, Kaedah dan Peraturan, Ketua 
Pustakawan hendaklah mempunyai kuasa dan kewajipan berikut:

(a) menjadi Ketua Perpustakaan;

(b) menjadi Ketua Pegawai Perpustakaan yang hendaklah menguruskan 
hal ehwal perpustakaan Universiti untuk pertimbangan Naib Canselor 
serta Jawatankuasa Pengurusan termasuklah Senat dan jika perlu, 
diangkat untuk kelulusan Lembaga;

(c) menjadi Setiausaha Jawatankuasa Perpustakaan dan mana-mana 
Jawatankuasa Perpustakaan melainkan diperuntukkan sebaliknya;

(d) menjadi ahli Jawatankuasa Pengurusan Universiti dan mana-mana 
jawatankuasa lain yang ditetapkan oleh Perlembagaan, Statut, Kaedah 
dan Peraturan;

(e) menjadi ahli mana-mana jawatankuasa yang berkaitan dengan penerbitan 
atau penyelidikan Universiti;

(f) menjadi ahli e. x-officio Senat;

(g) membantu Naib Canselor dalam perencanaan pelan strategik dengan 
mengambil langkah-langkah pengurusan berkaitan dengan perpustakaan 
yang perlu atau mengarahkan diambil langkah-langkah yang perlu 
untuk merealisasikan pelan strategik selaras dengan visi dan misi 
Universiti;

(h) atas persetujuan dan arahan Naib Canselor, mengeluarkan arahan- 
arahan pengurusan perpustakaan dan memberi nasihat berkaitan hal 
perpustakaan;

(i) membantu Naib Canselor dalam mewakili Universiti dalam semua 
hubungan dengan Universiti-Universiti, badan-badan ikhtisas dan 
lain-lain yang berkaitan di peringkat nasional dan antarabangsa untuk 
meningkatkan keremerlangan pengurusan Universiti;

(j) bertanggungjawab terhadap pengurusan dan pentadbiran perpustakaan 
Universiti dan mana-mana perpustakaan cawangan atau perpustakaan 
fakulti yang ditubuhkan;

(k) merancang, membangun dan menyenggara bangunan, ruang, kemudahan, 
persekitaran dan infrastruktur teknologi yang sesuai untuk menjalankan 
operasi dan perkhidmatan perpustakaan;

(I) merancang, melaksana dan menguruskan perkhidmatan perpustakaan, 
perkhidmatan maklumat bibliometrik, perkhidmatan maklumat akademik 
dan apa-apa perkhidmatan lain bagi memenuhi fungsi dan objektif 
Universiti;
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(m) memperoleh dan men}enggara koleksi sumber maklumat perpustakaan, 
sama ada bahan bercetak atau bukan bercetak dan termasuklah bahan 
digital;

(n) menyempurnakan apa-apa surat cara atau dokumen berkaitan dengan 
pembelian buku dan sumber ilmu Universiti secara amnya;

(o) tertakluk kepada Peraturan Kewangan Universiti dan apa-apa peraturan 
yang berkuatkuasa, memasuki apa-apa perjanjian atau surat cara 
yang berkaitan dengan pengurusan, penjalanan dan pengoperasian 
perpustakaan;

(p) membangun, menyenggara dan memulihara repositori institusi dan 
arkib Universiti;

(q) bertanggungjawab untuk mengawal selia (custodian) rekod berkaitan 
dengan pengurusan perpustakaan. minit-minit mesyuarat dan dokumen 
Universiti seperti yang ditentukan oleh Naib Canselor dari semasa 
ke semasa;

(r) melaksanakan apa-apa kuasa atau tanggungjawab lain sebagaimana yang 
diperlukan di bawah Perlembagaan. Statut, Kaedah dan Peraturan; 
dan

(s) menjalankan tugas-tugas clan fungsi lain yang diarahkan Naib Canselor 
darf semasa ke semasa.

Mewakilkan kuasa dan kewajipan

5. ( I ) Tertakluk kepada Perlembagaan, Ketua Pustakawan boleh mewakilkan 
mana-mana kuasa dan kewajipannya kepada mana-mana pustakawan Universiti 
melalui suatu suratcara bertulis.

(2) Semasa ketiadaan Ketua Pustakawan atas apa-apa alasan, Naib Canselor 
boleh melantik mana-mana pustakawan Universiti untuk menjalankan mana- 
mana atau kesemua kuasa atau kewajipan Ketua Pustakawan.

Dibuat 30 September 2020 
IMinit Mesyuarat LPU Bil. 03/2020 Ke-951 
JUNIMAS/PEND(S). 0I/06-01/02 JId. 5 (75) (Ketua Pustakawan)l

TUAN YANG TERI'TAMA YANG DI-PERTUA NEGERI SARAWAK 
TUN PEHIN SRI HAJI ABDUL TAIB MAHMUD 

Canselor 
Universiti Malaysia Sarawak
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No. 5684. 

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971

PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

STATUT UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
(PENASIHAT UNDANG-UNDANG) 2020

SUSUNAN SEKSYEN-SEKSYEN

BAHAGIAN I

PERMULAAN

Seksyen 

1. Nama

BAHAGIAN 11

PENASIHAT UNDANG-UNDANG

2. Pelantikan 

3. Tempoh Jawatan dan Syarat Lantikan 

4. Kuasa dan kewajipan Penasihat Undang-Undang 

5. Mewakilkan kuasa dan kewajipan
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AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 

PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 

STATUT UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
(PENASIHAT UNDANG-UNDANG) 2020

Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 35(1) Perlembagaan 
Universiti Malaysia Sarawak [P. U. (A) 391/121, Canselor membuat Statut 
yang berikut:

BAHAGIAN I

PERMI'LAAN

Nama

I. Statut ini bolehlah dinamakan Statut Universiti Malaysia Sarawak (Penasihat 
Undang-Undang) 2020.

BAHAGIAN II

PENASIHAT l'NDANG-UNDANG

Pelantikan

2. (I ) Seorang Penasihat Undang-Undang hendaklah dilantik oleh Lembaga 

mengikut nasihat Jawatankuasa Pemilih di bawah Seksyen 14 Perlembagaan 
Universiti Malaysia Sarawak.

(2) Penasihat Undang-Undang hendaklah berkhidmat sebagai pegawai sepenuh 
masa Universiti dan yang mempunyai kuasa dan kewajipan sebagaimana yang 
ditetapkan oleh Statut.

Tempoh Jawatan dan Syarat Lantikan

3. ( I ) Tempoh jawatan clan syarat atau syarat-syarat lain pelantikan Penasihat 
Undang-Undang hendaklah ditentukan oleh Lembaga.

(2) Seseorang Penasihat Undang-Undang, melainkan jika dia meletakkan 
jawatan atau mengosongkan jawatannya atau pelantikannya dibatalkan, memegang 
jawatan selama tempoh yang tidak melebihi tiga (3) tahun dan apabila tempoh 
itu habis, Penasihat Undang-Undang itu adalah Iayak untuk dilantik semula.

(3) Pelantikan Penasihat Undang-Undang boleh, pada bila-bila masa, 
dibatalkan oleh Lembaga dengan menyatakan sebab bagi pembatalan itu.
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Kuasa dan kewajipan Penasihat Undang-Undang

4. (1) Tertakluk kepada Perlembagaan, Statut, Kaedah dan Peraturan, Penasihat 
Undang-Undang hendaklah mempunyai kuasa dan kewajipan berikut:

(a) menjadi ketua Pejabat Penasihat Undang-Undang;

(b) menjadi penasihat mengenai hal ehwal undang-undang berkaitan dengan 
Universiti kepada Lembaga Pengarah Universiti dan mana-mana pihak 
berkuasa Universiti;

(c) menjadi ahli e. r-offic"io Lembaga Pengarah Universiti dan Senat;

4 (d) menjadi Ketua Pegawai Undang-Undang yang hendaklah menguruskan 
hal ehwal perundangan Universiti dan memberi nasihat perundangan 
untuk pertimbangan Naib Canselor serta semua Pihak Berkuasa 
Universiti;

(e) terlibat dalam merancang, melaksana dan memantau aktiviti-aktiviti 
Universiti agar selaras dan patuh dengan perundangan di dalam dan 
di luar Universiti;

(f) menjadi ahli Jawatankuasa Pengurusan Universiti dan mana-mana 
jawatankuasa lain sebagaimana yang ditetapkan oleh Perlembagaan, 
Statut, Kaedah atau Peraturan;

(g) dengan keizinan Lembaga, menyempurnakan apa-apa surat cara atau 
dokumen yang berkaitan dengan perundangan Universiti yang hendaklah 
dibuat secara bertulis, ditandatangani bagi pihak Universiti;

(h) bertanggungjawab untuk mengawal selia (custodian) rekod perundangan, 
minit-minit mesyuarat dan dokumen Universiti seperti yang ditentukan 
oleh Naib Canselor dari semasa ke semasa;

I (i ) membantu Naib Canselor dalam perencanaan pelan strategik dengan 
mengambil langkah-langkah pengurusan dan kepatuhan Undang- 
Undang yang perlu atau mengarahkan diambil langkah-langkah yang 
perlu untuk merealisasikan pelan strategik selaras dengan visi dan 
misi Universiti;

(j) membantu Naib Canselor dalam mewakili Universiti dalam semua 
hubungan dengan Universiti-Universiti, badan-badan ikhtisas dan 
lain-lain yang berkaitan di peringkat nasional dan antarabangsa untuk 
meningkatkan kecemerlangan pengurusan Universiti;

(k) atas persetujuan dan arahan Naib Canselor, mengeluarkan arahan-arahan 
berkaitan hal ehwal perundangan;

(1) bertanggungjawab dalam hal-hal yang berkaitan perundangan Universiti 
termasuklah-

(i) menasihati Universiti dalam semua hal ehwal perundangan;
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(ii) menggubal, menyemak dan melulus dokumen perundangan; 

(ii) menyedia, menyemak dan melulus surat cara perundangan; 

(iv) menguruskan hal-hal berkaitan transaksi perundangan; dan 

(v) menguruskan hal-hal berkaitan litigasi.

(m) melaksanakan apa-apa kuasa atau kewajipan lain sebagaimana yang 
diperlukan dalam menjalankan dengan sewajarnya kuasa atau kewajipan 
itu di bawah Perlembagaan, Statut. Kaedah dan Peraturan;

(n) memberi nasihat dan menjalankan prosiding berkaitan urusan tatatertib 
pekerja dan pelajar Universiti;

(o) melaksanakan apa-apa kuasa dan kewajipan lain dan mengambil apa- 
apa tindakan sebagaimana yang diperlukan dalam menjalankan kuasa 
dan kewajipan yang ditetapkan oleh Perlembagaan, Statut, Kaedah 
atau Peraturan: dan

(p) menjalankan tugas-tugas clan fungsi lain yang diarahkan oleh Naib 
Canselor darf semasa ke semasa.

Mewakilkan kuasa dan kewajipan

4. ( I ) Tertakluk kepada Perlembagaan, Penasihat Undang-Undang boleh 
mewakilkan mana-mana kuasa dan kewajipannya kepada mana-mana pegawai 
Universiti yang berkelayakan melalui suatu surat cara bertulis.

(2) Semasa ketiadaan Penasihat Undang-Undang atas apa-apa sebab, Naib 
Canselor boleh melantik mana-mana pegawai Universiti yang berkelayakan 
untuk menjalankan mana-mana atau kesemua kuasa dan kewajipan Penasihat 
Undang-Undang.

Dibuat 30 September 2020 
(Minit Mesyuarat LPU Bil. 03/2020 Ke-95J 
JUNIMAS/PEND(S). 01/06-01/02 JId. 5 (75) (Penasihat Undang-Undang)J

TUAN YANG TERUTAMA YANG DI-PERTUA NEGERI SARAWAK 
TUN PEHIN SRI HAJI ABDUL TAIB MAHMUD 

Canselor 
Universiti Malaysia Sarawak
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No. 5685. 

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971

PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

STATUT UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
(JAWATANKUASA TETAP KEWANGAN) 2020

SUSUNAN SEKSYEN-SEKSYEN

BAHAGIAN I

PERMULAAN

Seksyen

I. Nama

BAHAGIAN If

KEAHLIAN JAWATANKI ASA TETAP KEWANGAN

2. Keahlian

BAHAGIAN III 

FUNGSI DAN KUASA 1AWATANKUASA TETAP KEWANGAN 

3. Fungsi dan kuasa Jawatankuasa Tetap Kewangan

BAHAGIAN IV

MESYUARAT

4. Mesyuarat 

5. Notis Mesyuarat 

6. Agenda Mesyuarat 

7. Tatacara Mesyuarat 

8. Minit Mesyuarat 

9. Mesyuarat Khas 

10. Pengisytiharan Kepentingan
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AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971

PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

STATUT UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
(JAWATANKUASA TETAP KEWANGAN) 2020

Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 35(1) Perlembagaan 
Universiti Malaysia Sarawak [P. U. (A) 391//21, Canselor membuat Statut berikut:

BAHAGIAN I

PER'Nl'LAAN

Nama

I. Statut ini bolehlah dinamakan Statut Universiti Malaysia Sarawak 
(Jawatankuasa Tetap Kewangan) 2020.

BAHAGIAN II

KEAHLIAN 1AN'ATANKUASA TETAP KE. \NAN(; AN

Keahlian

2. ( I ) Jawatankuasa Tetap Kewangan hendaklah terdiri daripada- 

(a) Seorang ahli Lembaga sebagai Pengerusi; 

(b) Naib Canselor; 

(c) Seorang ahli Lembaga; 

(d) Timbalan-Timbalan Naib Canselor; 

(e) Lantikan khas ahli oleh Lembaga Pengarah (Wakil Senat); 

(f) Pendaftar; dan 

(g) Penolong Naib Canselor yang mana lantikan dan tempoh lantikan 
adalah sebagaimana yang ditetapkan oleh Lembaga. 

(2) Bursar hendaklah menjadi Setiausaha Jawatankuasa Tetap Kewangan.

BAHAGIAN III 

FUNGSI DAN KUASA 1AWATANKUASA TETAP KEWANGAN 

Fungsi dan Kuasa Jawatankuasa Tetap Kewangan 

3. Jawatankuasa Tetap Kewangan hendaklah mempunyai fungsi dan kuasa 
yang berikut- 

(a) Mengatur dan mengawal kewangan Universiti;
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(b) Untuk menyediakan bagi pertimbangan Naib Canselor, anggaran 
pendapatan dan perbelanjaan Universiti bagi tiap-tiap satu (1) tahun 
kewangan;

(c) Menimbangkan anggaran belanjawan tahunan dan anggaran tambahan 
Universiti untuk dikemukakan kepada Lembaga;

(d) Menyediakan penyata kewangan tahunan untuk dikemukakan kepada 
Lembaga;

(e) Menetapkan tatacara perolehan, pengendalian inventori dan pelupusan 
harta Universiti;

(f) Memastikan setiap pihak berkuasa Universiti mematuhi semua arahan, 
peraturan dan ketetapan kewangan berkuat kuasa dari semasa ke 
semasa mengikut amalan terbaik pengurusan kewangan; dan

(g) Memperakukan strategi-strategi penjanaan pendapatan dan penjimatan 
kepada Lembaga.

BAHAGIAN IV

MESYUARAT

Mesyuarat

4. ( I ) Jawatankuasa Tetap Kewangan hendaklah mengadakan mesyuarat pada 
tarikh, masa dan tempat seperti yang ditetapkan oleh Pengerusi dan mesyuarat 
hendaklah dipanggil oleh Setiausaha Jawatankuasa Tetap Kewangan.

(2) Kuorum Jawatankuasa Tetap Kewangan adalah satu pertiga (1/3) daripada 
jumlah ahlinya, termasuk Naib Canselor, Bursar dan seorang ahli Lembaga. 
Tiada Mesyuarat Jawatankuasa Tetap Kewangan diadakan jika keahliannya 
kurang daripada satu pertiga (1/3) daripada jumlah ahlinya.

(3) Jika pada bila-bila masa dalam perjalanan Mesyuarat Jawatankuasa Tetap 
Kewangan, jumlah keahlian Jawatankuasa Tetap Kewangan menjadi kurang 
daripada satu pertiga ( 1/3), maka Mesyuarat Jawatankuasa Tetap Kewangan 
itu hendaklah ditangguhkan tanpa menyentuh kesahihan segala keputusan yang 
dibuat sebelum mesyuarat ditangguhkan.

(4) Sekiranya Pengerusi tidak dapat hadir pada sesuatu Mesyuarat 
Jawatankuasa Tetap Kewangan, Jawatankuasa berkenaan hendaklah memilih 
seorang Pengerusi di antara ahli yang hadir sebagai Pengerusi mesyuarat itu.

(5) Sekiranya mana-mana ahli Jawatankuasa Tetap Kewangan tidak dapat 
hadir pada sesuatu Mesyuarat Jawatankuasa Tetap Kewangan, ahli yang tidak 
hadir itu hendaklah mengemukakan alasan ketidakhadiran dan memohon 
kebenaran daripada Pengerusi untuk menghantar wakil (jika ada).
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(6) Jawatankuasa Tetap Kewangan boleh dari semasa ke semasa mengundang 
mana-mana orang, untuk menghadiri mesyuarat Jawatankuasa Tetap Kewangan 
bagi memberikan pandangan atau menasihati Jawatankuasa Tetap Kewangan 
tentang apa-apa perkara yang sedang dibincangkan, dengan syarat, ianya tidak 
melibatkan konflik kepentingan kepada mana-mana orang itu.

(7) Peruntukan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai memberi hak untuk 
mengundi atau mengambil bahagian dalam proses membuat ketetapan.

Notis Mesyuarat

5. ( I ) Notis bagi sesuatu mesyuarat Jawatankuasa hendaklah disampaikan secara 
bertulis atau secara elektronik oleh Setiausaha kepada ahli-ahli Jawatankuasa 
sekurang-kurangnya tujuh (7) hari sebelum mesyuarat diadakan.

(2) Jemputan ini hendaklah mengandungi maklumat-maklumat asas seperti 
yang berikut:

(a) Nama mesyuarat; 

(b) Tarikh dan tempat mesyuarat; 

(c) Masa mula dan masa dijangka tamat; 

(d) Nama dan jawatan Pengerusi mesyuarat; 

(e) Agenda mesyuarat; dan

(f) Pernyataan yang memaklumkan sama ada ahli yang dijemput dibenarkan 
menghantar wakil. Sekiranya dibenarkan, nama dan jawatan wakil 
hendaklah dinyatakan semasa pengesahan kehadiran.

Agenda Mesyuarat

6. ( I ) Agenda bagi sesuatu mesyuarat biasa serta kertas-kertas yang berkaitan 
hendaklah disampaikan kepada ahli-ahli Jawatankuasa selewat-Iewatnya tujuh 
(7) hari sebelum tarikh yang ditetapkan bagi mesyuarat itu.

(2) Seseorang ahli Jawatankuasa yang hendak memasukkan sesuatu perkara 
dalam agenda mesyuarat biasa hendaklah memberitahu Setiausaha selewat- 
Iewatnya dua (2) hari sebelum mesyuarat diadakan.

(3) Agenda bagi sesuatu mesyuarat khas hendaklah disampaikan kepada 
ahli-ahli Jawatankuasa bersama-sama dengan notis mesyuarat itu.

Tatacara Mesyuarat

7 
. ( I ) Jawatankuasa boleh menentukan tatacara mesyuaratnya sendiri.
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(2) Kertas pembentangan digalakkan untuk dikemukakan kepada pihak urus 
setia sekurang-kurangnya tujuh (7) hari bekerja sebelum mesyuarat. Urus setia 
boleh memohon untuk disediakan bahan pembentangan seperti yang berikut:

(a) Slaid atau kertas pembentangan atau kedua-duanya disediakan dalam 
bentuk salinan lembut (soft copy); dan

(b) Menyediakan ringkasan eksekutif (sekiranya perlu). Ringkasan eksekutif 
disediakan bagi kertas pembentangan melebihi lima belas (15) muka 
surat (tidak termasuk lampiran).

(3) Mengadakan sesi pramesyuarat (pre-council) untuk membincangkan 
kertas-kertas yang akan dibentangkan (sekiranya perlu).

(4) Bagi mesyuarat yang diadakan melalui sistem pengurusan dan pemantauan 
mesyuarat secara dalam talian iaitu e-Mesyuarat, kertas pembentangan dan 
lain-lain dokumen seperti fail-fail agenda dan slaid hendaklah dimuat naik 
untuk makluman ahli mesyuarat.

(5) Kertas pembentangan perlu diedarkan kepada ahli mesyuarat dalam 
tempoh tiga (3) hari bekerja sebelum mesyuarat.

Minis Mesyuarat

8. (1) Resolusi dan/atau nasihat yang diberikan oleh Jawatankuasa semasa 
mesyuarat hendaklah diminitkan.

(2) Minit mesyuarat hendaklah diedarkan kepada ahli-ahli Jawatankuasa 
dalam masa tiga (3) han selepas mesyuarat itu diadakan.

(3) Cadangan-cadangan bagi pe m betulan sesuatu minit hendaklah dibuat 
dalam mesyuarat yang berikutnya.

(4) Minit-minit bagi sesuatu mesyuarat hendaklah disahkan dalam mesyuarat 
yang berikutnya.

(5) Minit-minit mesyuarat yang disahkan hendaklah disifatkan sebagai rekod 
yang Iengkap mengenai ketetapan-ketetapan yang dibuat oleh Jawatankuasa dan 
tindakan-tindakan susulan mematuhi ketetapan-ketetapan tersebut hendaklah 
diambil oleh pihak-pihak yang dipertanggungjawabkan.

(6) Minit mesyuarat Jawatankuasa hendaklah disimpan oleh Setiausaha.

Mesvuarat Khas

9. Mesyuarat Khas boleh diadakan dengan persetujuan Pengerusi dan ianya 
hendaklah dimaklumkan kepada ahli Mesyuarat dalam tempoh yang munasabah 
dan bersesuaian.
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Pengisytiharan Kepentingan

1 0 
. ( I ) Jika Pengerusi atau mana-mana keahlian dalam Jawatankuasa Tetap 

Kewangan termasuklah mana-mana orang yang diundang itu, mempunyai apa-apa 
kepentingan dalam Mesyuarat tersebut, maka dia hendaklah mengisytiharkan 
jenis kepentingan itu dan perisytiharan itu hendaklah direkodkan dalam minit 
mesyuarat yang dalamnya pengisytiharan itu telah dibuat.

(2) Pengerusi atau mana-mana keahlian dalam Jawatankuasa Tetap 
Kewangan termasuklah mana-mana orang yang diundang itu yang mempunyai 
kepentingan di dalam Mesyuarat tersebut tidak boleh mengambil bahagian 
dalam pertimbangtelitian atau keputusan di dalam Mesyuarat tersebut.

Dibuat 30 September 2020 
[Minit Mesyuarat LPU Bil. 03/2020 Ke-95; 
UNIMAS/PEND(S). 01/06-01/02 JId. 5 (75) (Jawatankuasa Tetap Kewangan)1

TUAN YANG TERUTAMA YANG DI-PERTUA NEGERI SARAWAK 
TUN PEHIN SRI HAJI ABDUL TAIB MAHMUD 

Canselor 
Universiti Malaysia Sarawak
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No 5686. 

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971

PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

STATUT UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
(JAWATANKUASA TETAP AUDIT DALAM) 2020

SUSUNAN SEKSYEN-SEKSYEN

BAHAGIAN I

PERMULAAN

Seksyen 

1. Nama

BAHAGIAN 11 

KEAHLIAN JAWATANKUASA TETAP AUDIT DALAM 

2. Keahlian

BAHAGIAN III

FUNGSI DAN KUASA JAWATANKUASA TETAP AUDIT DALAM

3. Fungsi Jawatankuasa Tetap Audit Dalam 

4. Kuasa Jawatankuasa Tetap Audit Dalam

BAHAGIAN IV

MESYIIARAT

5. Mesyuarat 

6. Notis Mesyuarat 

7. Agenda Mesyuarat 

8. Tatacara Mesyuarat 

9. Minit Mesyuarat 

10. Mesyuarat Khas 

I I. Pengisytiharan Kepentingan
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AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 

PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 

STATUT UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
(JAWATANKUASA TETAP AUDIT DALAM) 2020 

Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 35(1) Perlembagaan 
Universiti Malaysia Sarawak jP. U. (A) 391/121, Canselor membuat Statut berikut:

BAHAGIAN I

PERMULAAN

Nama

I. Statut ini bolehlah dinamakan Statut Universiti Malaysia Sarawak 
(Jawatankuasa Tetap Audit Dalam) 2020.

BAHAGIAN II

Keahlian

KEAHLIAN 1A%4'ATANKL'ASA TETAP AUDIT DALAM

2. ( I ) Jawatankuasa Tetap Audit Dalam boleh dianggotai oleh tiga (3) hingga 
lima (5) orang ahli yang hendaklah terdiri daripada-

(a) Ahli Lembaga Pengarah bukan eksekutif. Jawatankuasa Tetap Audit 
Dalam boleh melantik Pengerusinya sendiri atau boleh juga dilantik 
oleh Lembaga Pengarah;

(b) Lantikan Khas ahli oleh Lembaga Pengarah: (i) Setiausaha Persekutuan 
Negeri; dan (ii) Wakil Senat;

(2) Ketua Audit Dalam hendaklah menjadi Setiausaha Jawatankuasa Tetap 
Audit Dalam.

BAHAGIAN III 

FUNGSI DAN KUASA JAWATANKt'ASA TETAP AUDIT DALAM 

Fungsi Jawatankuasa Tetap Audit Dalam 

3. Jawatankuasa Tetap Audit Dalam hendaklah mempunyai fungsi berikut- 

(a) Mengkaji keperluan Audit Dalam termasuk piagamnya; 

(b) Mengkaji keberkesanan dan kemampuan sistem pengawalan dari dalam;
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(c) Mengkaji perancangan aktiviti audit oleh Audit Dalam yang meliputi 
skop kerja, jadual, keanggotaan, serta penyelarasan di antara Juruaudit 
Dalam dan Luar;

(d) Mengkaji laporan daripada Juruaudit Dal am dan Luar dan memperakukan 
tindakan susulan yang perlu kepada Le m baga Pengarah;

(e) Mengkaji dan menasihat Lembaga Pengarah berhubung dengan penyata 
kewangan, prospektus dan laporan-laporan kewangan lain yang 
dikeluarkan;

(f) Mengkaji dan menasihat Lembaga Pengarah berhubung dengan 
maklumat prestasi secara kuantitatif di atas aktiviti yang tertakluk 
kepada auditan dan perkara lain yang melibatkan tanggungjawab 
sebagaimana yang diputuskan oleh Lembaga Pengarah;

(g) Mengesan pematuhan kepada peraturan yang ditetapkan oleh Lembaga 
Pengarah serta tatakelakuan pegawai/kakitangan dan mengambil daya 
usaha menyiasat sebarang pertelingkahan yang berlaku di Universiti;

(h) Memastikan bahawa Universiti sentiasa mengubahsuai pelaksanaan 
kerja selaras dengan perubahan ikhtisas seperti pengisytiharan oleh 
Institut Akauntan Malaysia dan Jawatankuasa Piawaian Perakaunan 
Antarabangsa dan International Professional Practices Framework 
(IPPF) oleh Institut of Internal Auditor;

(i) Mengesah Piagam Audit Dalam clan Manual Audit Dalam;

(j) M eluluskan rancangan Audit Tahunan yang disediakan berasaskan 
risiko;

(k) Melaksanakan fungsi-fungsi yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah 
dari semasa ke semasa; dan

(I) Melaporkan kepada pihak pengurusan mengenai kakitangan yang 
didapati telah melakukan sebarang penyelewengan untuk tindakan 
yang sesuai.

Kuasa Jawatankuasa Tetap Audit Dalam

4. Jawatankuasa diberi kuasa oleh Lembaga Pengarah seperti berikut-

(a) Menyiasat sebarang aktiviti atau fungsi atau Pusat Tanggungjawab 
menurut terma rujukannya. la dibenarkan mengumpul, memperolehi 
maklumat yang diperlukan dari mana-mana pegawai dan kesemua 
pegawai diarahkan untuk memberi kerjasama terhadap sebarang 
permintaan Jawatankuasa Tetap Audit Dalam;

(b) Jawatankuasa Tetap Audit Dalam boleh mendapatkan nasihat perundangan 
luar atau nasihat profesional bebas yang lain dan mendapatkan khidmat 
mereka dengan pengalaman dan kemahiran berkaitan, jika perlu;
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(c) Mengkaji dan meneliti laporan Juruaudit Dalam dan Juruaudit Luar 
dan memperakukan tindakan-tindakan yang perlu kepada Lembaga;

(d) Memperaku dan menetapkan nama pegawai yang sepatutnya mengambil 
tindakan mengenai sesuatu teguran Audit; dan

(e) Mengesan pematuhan kepada peraturan-peraturan kewangan serta 
tatakelakuan pegawai yang ditetapkan oleh Lembaga.

BAHAGIAN IV

MESYI'ARAT

Mesyuarat

5. (I ) Jawatankuasa Tetap Audit Dalam hendaklah mengadakan mesyuarat pada 
tarikh, masa dan tempat seperti yang ditetapkan oleh Pengerusi Jawatankuasa 
Tetap Audit Dalam.

(2) Kuorum Jawatankuasa Tetap Audit Dalam adalah satu pertiga (1/3) 
daripada jumlah ahlinya.

(3) Naib Canselor. Pendaftar dan Bendahari adalah dijemput hadir setiap 
kali Mesyuarat Jawatankuasa Tetap Audit Dalam diadakan.

(4) Sekiranya Pengerusi tidak dapat hadir pada sesuatu Mesyuarat 
Jawatankuasa Tetap Audit Dalam, Jawatankuasa berkenaan hendaklah memilih 
seorang Pengerusi di antara ahli yang hadir sebagai Pengerusi mesyuarat itu.

(5) Sekiranya mana-mana ahli Jawatankuasa Tetap Audit Dalam tidak dapat 
hadir pada sesuatu Mesyuarat Jawatankuasa Tetap Audit Dalam, ahli yang 
tidak hadir itu hendaklah mengemukakan alasan ketidakhadiran.

(6) Jawatankuasa Tetap Audit Dalam boleh dan semasa ke semasa mengundang 
mana-mana orang, untuk menghadiri mesyuarat Jawatankuasa Tetap Audit Dalam 
bagi memberikan pandangan atau menasihati Jawatankuasa Tetap Audit Dalam 
tentang apa-apa perkara yang sedang dibincangkan, dengan syarat, ianya tidak 
melibatkan konflik kepentingan kepada mana-mana orang itu.

(7) Peruntukan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai memberi hak untuk 
mengundi atau mengambil bahagian dalam proses membuat ketetapan.

Notis Mesyuarat

6. ( I ) Notis bagi sesuatu mesyuarat Jawatankuasa hendaklah disampaikan secara 
bertulis atau secara elektronik oleh Setiausaha kepada ahli-ahli Jawatankuasa 

sekurang-kurangnya tujuh (7) hari sebelum mesyuarat diadakan.
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(2) Jemputan ini hendaklah mengandungi maklumat-maklumat asas seperti 
yang berikut:

(a) Nama mesyuarat; 

(b) Tarikh dan tempat mesyuarat; 

(c) Masa mula dan masa dijangka tamat; 

(d) Nama dan jawatan Pengerusi mesyuarat; 

(e) Agenda mesyuarat.

Agenda Mesyuarat

7. ( I ) Agenda bagi sesuatu mesyuarat biasa serta kertas-kertas yang berkaitan 
hendaklah disampaikan kepada ahli-ahli Jawatankuasa selewat-lewatnya tujuh 
(7) hari sebelum tarikh yang ditetapkan bagi mesyuarat itu.

(2) Seseorang ahli Jawatankuasa yang hendak memasukkan sesuatu perkara 
dalam agenda mesyuarat biasa hendaklah memberitahu Setiausaha selewat- 
Iewatnya dua (2) hari sebelum mesyuarat diadakan.

(3) Agenda bagi sesuatu mesyuarat khas hendaklah disampaikan kepada 
ahli-ahli Jawatankuasa bersama-sama dengan notis mesyuarat itu.

Tatacara Mesyuarat

8. ( I ) Jawatankuasa boleh menentukan tatacara mesyuaratnya sendiri.

(2) Kertas pembentangan digalakkan untuk dikemukakan kepada pihak urus 
setia sekurang-kurangnya tujuh (7) hari bekerja sebelum mesyuarat. Urus setia 
boleh memohon untuk disediakan bahan pembentangan seperti yang berikut:

(a) Slaid atau kertas pembentangan atau kedua-duanya disediakan dalam 
bentuk salinan lembut (soft cop. v); dan

(b) Menyediakan ringkasan eksekutif (sekiranya perlu). Ringkasan eksekutif 
disediakan bagi kertas pembentangan melebihi lima belas (15) muka 
surat (tidak termasuk lampiran).

(3) Mengadakan sesi pramesyuarat (pre-council) untuk membincangkan 
kertas-kertas yang akan dibentangkan (sekiranya perlu).

(4) Bagi mesyuarat yang diadakan melalui sistem pengurusan dan pemantauan 
mesyuarat secara dalam talian iaitu e-Mesyuarat, kertas pembentangan dan 
lain-lain dokumen seperti fail-fail agenda dan staid hendaklah dimuat naik 
untuk makluman ahli mesyuarat.

(5) Kertas pembentangan perlu diedarkan kepada ahli mesyuarat dalam 
tempoh tiga (3) hari bekerja sebelum mesyuarat.
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Minit mesyuarat

9. ( I ) Resolusi dan/atau nasihat yang diberikan oleh Jawatankuasa semasa 
mesyuarat hendaklah diminitkan.

(2) Minit mesyuarat hendaklah diedarkan kepada ahli-ahli Jawatankuasa 
dalam masa tiga (3) hari selepas mesyuarat itu diadakan.

(3) Cadangan-cadangan bagi pembetulan sesuatu minit hendaklah dibuat 
dalam Mesyuarat yang berikutnya.

(4) Minit-minit bagi sesuatu mesyuarat hendaklah disahkan dalam mesyuarat 
yang berikutnya.

(5) Minit-minit mesyuarat yang disahkan hendaklah disifatkan sebagai rekod 
yang Iengkap mengenai ketetapan-ketetapan yang dibuat oleh Jawatankuasa dan 
tindakan-tindakan susulan mematuhi ketetapan-ketetapan tersebut hendaklah 
diambil oleh pihak-pihak yang dipertanggungjawabkan.

(6) Minit mesyuarat Jawatankuasa hendaklah disimpan oleh Setiausaha.

Mesyuarat Khas

10. Mesyuarat Khas boleh diadakan dengan persetujuan Pengerusi dan ianya 
hendaklah dimaklumkan kepada ahli Mesyuarat dalam tempoh yang munasabah 
dan bersesuaian.

Pengisytiharan Kepentingan

I I 
. 

( I ) Jika Pengerusi atau mana-mana keahlian dalam Jawatankuasa Tetap Audit 
Dalam termasuklah mana-mana orang yang diundang itu, mempunyai apa-apa 
kepentingan dalam Mesyuarat tersebut, maka dia hendaklah mengisytiharkan 
jenis kepentingan itu dan perisytiharan itu hendaklah direkodkan dalam minit 
mesyuarat yang dalamnya pengisytiharan itu telah dibuat.

(2) Pengerusi atau mana-mana keahlian dalam Jawatankuasa Tetap Audit 
Dalam termasuklah mana-mana orang yang diundang itu yang mempunyai 
kepentingan di dalam Mesyuarat tersebut tidak boleh mengambil bahagian 
dalam pertimbangtelitian atau keputusan di dalam Mesyuarat tersebut.

Dibuat 30 September 2020 
IMinit Mesyuarat LPU Bil. 03/2020 Ke-951 
IUNIMAS/PEND(S). 01/06-01/02 Jld. 5 (75) (JawatankuasaTetapAudit Dalam)1

TUAN YANG TERUTAMA YANG DI-PERTUA NEGERI SARAWAK 
TUN PEHIN SRI HAJI ABDUL TAIB MAHMUD 

Canselor 
Universiti Malaysia Sarawak
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No. 5687. 

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971

PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

STATUT UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
(JAWATANKUASA TETAP PELABURAN) 2020

SUSUNAN SEKSYEN-SEKSYEN

BAHAGIAN I

PERMULAAN

Seksyen 

1. Nama

BAHAGIAN II 

KEAHLIAN JAWATANKUASA TETAP PELABURAN 

2. Keahlian

BAHAGIAN 111 

FUNGSI DAN KIIASA JAWATANKUASA TETAP PF. LABURAN 

3. Fungsi dan kuasa Jawatankuasa Tetap Pelaburan

BAHAGIAN IV

MESYUARAT

4. Mesyuarat 

5. Notis Mesyuarat 

6. Agenda Mesyuarat 

7. Tatacara Mesyuarat 

8. Minit Mesyuarat 

9. Mesyuarat Khas 

10. Pengisytiharan Kepentingan
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AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 

PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 

STATUT UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
(JAWATANKUASA TETAP PELABURAN) 2020 

Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 35(I) Perlembagaan 
Universiti Malaysia Sarawak [P. U. (A) 391/121. Canselor membuat Statut berikut:

BAHAGIAN I

PERMULAAN

Nama

I. Statut ini bolehlah dinamakan Statut Universiti Malaysia Sarawak 
(Jawatankuasa Tetap Pelaburan) 2020.

BAHAGIAN II
KEAHLIAN JAWATANKUASA TETAP PELABI'RAN

Keahlian 

2. ( I ) Jawatankuasa Tetap Pelaburan hendaklah terdiri daripada- 

(a) Seorang Ahli Lembaga Pengarah sebagai Pengerusi; 

(b) Dua (2) orang Ahli Lembaga Pengarah; dan 

(c) Naib Canselor. 

(2) Bendahari hendaklah menjadi Setiausaha Jawatankuasa Tetap Pelaburan.

BAHAGIAN III 

FUNGSI DAN KUASA JAWATANKUASA TETAP PELABURAN 

Fungsi dan Kuasa Jawatankuasa Tetap Pelaburan 

3. Jawatankuasa Tetap Pelaburan hendaklah mempunyai fungsi dan kuasa 
yang berikut- 

(a) Jawatankuasa Tetap Pelaburan mencadangkan kepada Lembaga Pengarah 
Universiti berkaitan dasar pelaburan; dan

(b) Memastikan Universiti mematuhi hal-hal yang melibatkan pelaburan 
yang memerlukan persetujuan Kementerian Kewangan setelah 
mendapat kelulusan Kementerian Pendidikan Malaysia selaras dengan 
peruntukan Surat Pekeliling Am 3/1998 serta mengawal pelaburan 
mengikut had yang ditetapkan.
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BAHAGIAN IV

MESYUARAT

Mesyuarat
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4. ( I ) Jawatankuasa Tetap Pelaburan hendaklah mengadakan mesyuarat pada 
tarikh, masa dan tempat seperti yang ditetapkan oleh Pengerusi dan mesyuarat 
hendaklah dipanggil oleh Setiausaha Jawatankuasa Tetap Pelaburan.

(2) Kuorum Jawatankuasa Tetap Pelaburan adalah satu pertiga (1/3) daripada 
jumlah ahlinya. Tiada Jawatankuasa Tetap Pelaburan diadakan jika keahliannya 
kurang daripada satu pertiga (1/3) daripada jumlah ahlinya.

(3) Jika pada bila-bila masa dalam perjalanan Jawatankuasa Tetap Pelaburan, 
jumlah keahlian Jawatankuasa Tetap Pelaburan menjadi kurang daripada satu 
pertiga (1! 3), maka Jawatankuasa Tetap Pelaburan itu hendaklah ditangguhkan 
tanpa menyentuh kesahihan segala keputusan yang dibuat sebelum mesyuarat 
ditangguhkan.

(4) Sekiranya Pengerusi tidak dapat hadir pada sesuatu Mesyuarat Jawatankuasa 
Tetap Pelaburan, Mesyuarat berkenaan hendaklah memilih seorang Pengerusi 
di antara ahli yang hadir sebagai Pengerusi mesyuarat itu.

(5) Sekiranya mana-mana ahli Jawatankuasa Tetap Pelaburan tidak dapat 
hadir pada sesuatu Mesyuarat Jawatankuasa Tetap Pelaburan, ahli yang tidak 
hadir itu hendaklah mengemukakan alasan ketidakhadiran dan memohon 
kebenaran daripada Pengerusi untuk menghantar wakil (jika ada).

(6) Jawatankuasa Tetap Pelaburan boleh dari semasa ke semasa mengundang 
mana-mana orang, untuk menghadiri Jawatankuasa Tetap Pelaburan bagi 
memberikan pandangan atau menasihati Jawatankuasa Tetap Pelaburan tentang 
apa-apa perkara yang sedang dibincangkan, dengan syarat, ianya tidak melibatkan 
konflik kepentingan kepada mana-mana orang itu.

(7) Peruntukan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai memberi hak untuk 
mengundi atau mengambil bahagian dalam proses membuat ketetapan.

Notis Mesyuarat

5. (I ) Notis bagi sesuatu mesyuarat Jawatankuasa hendaklah disampaikan secara 
bertulis atau secara elektronik oleh Setiausaha kepada ahli-ahli Jawatankuasa 
sekurang-kurangnya tujuh (7) hari sebelum mesyuarat diadakan.

(2) Jemputan ini hendaklah mengandungi maklumat-maklumat asas seperti 
yang berikut:

(a) Nama mesyuarat;

(b) Tarikh dan tempat mesyuarat;
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(c) Masa mula dan masa dijangka tamat; 

(d) Nama dan jawatan Pengerusi mesyuarat; 

(e) Agenda mesyuarat; dan

(f) Pernyataan yang memaklumkan sama ada ahli yang dijemput dibenarkan 
menghantar wakil. Sekiranya dibenarkan, nama dan jawatan wakil 
hendaklah dinyatakan semasa pengesahan kehadiran.

Agenda Mesyuarat

6. (I ) Agenda bagi sesuatu mesyuarat biasa serta kertas-kertas yang berkaitan 
hendaklah disampaikan kepada ahli-ahli Jawatankuasa selewat-Iewatnya tujuh 
(7) hari sebelum tarikh yang ditetapkan bagi mesyuarat itu.

(2) Seseorang ahli Jawatankuasa yang hendak memasukkan sesuatu perkara 
dalam agenda mesyuarat biasa hendaklah memberitahu Setiausaha selewat- 
Iewatnya dua (2) hari sebelum mesyuarat diadakan.

(3) Agenda bagi sesuatu mesyuarat khas hendaklah disampaikan kepada 
ahli-ahli Jawatankuasa bersama-sama dengan notis mesyuarat itu.

Tatacara Mesyuarat

7. ( I ) Mesyuarat boleh menentukan tatacara mesyuaratnya sendiri.

(2) Kertas pembentangan digalakkan untuk dikemukakan kepada pihak urus 
setia sekurang-kurangnya tujuh (7) hari bekerja sebelum mesyuarat. Urus setia 
boleh memohon untuk disediakan bahan pembentangan seperti yang berikut:

(a) Slaid atau kertas pembentangan atau kedua-duanya disediakan dalam 
bentuk salinan lembut (. soft copY); dan

(b) Menyediakan ringkasan eksekutif (sekiranya perlu). Ringkasan eksekutif 
disediakan bagi kertas pembentangan melebihi lima belas ( 15) muka 
surat (tidak termasuk lampiran).

(3) Mengadakan sesi pramesyuarat (pre-council) untuk membincangkan 
kertas-kertas yang akan dibentangkan (sekiranya perlu).

(4) Bagi mesyuarat yang diadakan melalui sistem pengurusan dan pemantauan 
mesyuarat secara dalam talian iaitu e-Mesyuarat, kertas pembentangan dan 
lain-lain dokumen seperti fail-fail agenda clan slaid hendaklah dimuat naik 
untuk makluman ahli mesyuarat.

(5) Kertas pembentangan perlu diedarkan kepada ahli mesyuarat dalam 
tempoh tiga (3) hari bekerja sebelum mesyuarat.
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8. ( I ) Resolusi dan/atau nasihat yang diberikan oleh Mesyuarat semasa 
mesyuarat hendaklah diminitkan.

(2) Minit mesyuarat hendaklah diedarkan kepada ahli-ahli Jawatankuasa 
dalam masa tiga (3) hari selepas mesyuarat itu diadakan.

(3) Cadangan-cadangan bagi pe m betulan sesuatu minit hendaklah dibuat 
dalam mesyuarat yang berikutnya.

(4) Minit-minit bagi sesuatu mesyuarat hendaklah disahkan dalam mesyuarat 
yang berikutnya.

(5) Minit-minit mesyuarat yang disahkan hendaklah disifatkan sebagai rekod 
yang Iengkap mengenai ketetapan-ketetapan yang dibuat oleh Mesyuarat dan 
tindakan-tindakan susulan mematuhi ketetapan-ketetapan tersebut hendaklah 
diambil oleh pihak-pihak yang dipertanggungjawabkan.

(6) Minit mesyuarat hendaklah disimpan oleh Setiausaha.

Mesyuarat Khas

9. Mesyuarat Khas boleh diadakan dengan persetujuan Pengerusi dan ianya 
hendaklah dimaklumkan kepada ahli Mesyuarat dalam tempoh yang munasabah 
dan bersesuaian.

Pengisytiharan Kepentingan

10. ( I ) Jika Pengerusi atau mana-mana keahlian dalam Jawatankuasa Tetap 
Pelaburan termasuklah mana-mana orang yang diundang itu, mempunyai apa-apa 
kepentingan dalam Mesyuarat tersebut, maka dia hendaklah mengisytiharkan 
jenis kepentingan itu dan perisytiharan itu hendaklah direkodkan dalam minit 
mesyuarat yang dalamnya pengisytiharan itu telah dibuat.

(2) Pengerusi atau mana-mana keahlian dalam Jawatankuasa Tetap 
Pelaburan termasuklah mana-mana orang yang diundang itu yang mempunyai 
kepentingan di dalam Mesyuarat tersebut tidak boleh mengambil bahagian 
dalam pertimbangtelitian atau keputusan di dalam Mesyuarat tersebut.

Dibuat 30 September 2020 
(Minit Mesyuarat LPU Bil. 03/2020 Ke-951 
JUNIMAS/PEND(S). 01/06-01/02 JId. 5 (75) (Jawatankuasa Tetap Pelaburan)]

TUAN YANG TERUTAMA YANG DI-PERTUA NEGERI SARAWAK 
TUN PEHIN SRI HAJI ABDUL TAIB MAHMUD 

Canselor 
Universiti Ma/avsiu Sarawak
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No. 5688. 

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971

PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

STATUT UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
(JAWATANKUASA TETAP PENGURUSAN RISIKO) 2020

SUSUNAN SEKSYEN-SEKSYEN

BAHAGIAN I

PERMULAAN

Seksyen 

1. Nama

BAHAGIAN II 

KEAHLIAN JAWATANKUASA TETAP PEtiGI'RI; SAN RISIKO 

2. Keahlian

BAHAGIAN 111 

FUNGSI DAN KUASA JAWATANKUASA TETAP PENGURUSAN RISIKO 

3. Fungsi dan kuasa Jawatankuasa Tetap Pengurusan Risiko

BAHAGIAN IV

MESYUARAT

4. Mesyuarat 

5. Notis Mesyuarat 

6. Agenda Mesyuarat 

7. Tatacara Mesyuarat 

8. Minit Mesyuarat 

9. Mesyuarat Khas 

10. Pengisytiharan Kepentingan
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AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 

PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 

STATUT UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
(JAWATANKUASA PENGURUSAN TETAP RISIKO) 2020 

Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 35(l) Perlembagaan 
Universiti Malaysia Sarawak [P. U. (A) 391/12J, Canselor membuat Statut berikut:

BAHAGIAN I

PERMULAAN

Nama

I. Statut ini bolehlah dinamakan Statut Universiti Malaysia Sarawak 
(Jawatankuasa Tetap Pengurusan Risiko) 2020.

BAHAGIAN II

KEAHLIAN JAWATANKUASA TETAP PENGURUSAN RISIKO

Keahlian 

2 
. ( I ) Jawatankuasa Tetap Pengurusan Risiko hendaklah terdiri daripada- 

(a) Seorang Ahli Lembaga Pengarah Universiti yang dilantik oleh Pengerusi 
Lembaga Pengarah sebagai Pengerusi; 

(b) Naib Canselor; 

(c) Timbalan-Timbalan Naib Canselor; 

(d) Pendaftar; 

(e) Bursar; 

(f) Penasihat Undang-Undang; 

(g) Pengarah, Pusat Perancangan Strategik, Pengurusan Kualiti dan Risiko; 

(h) Pengarah, Pusat Pembangunan dan Khidmat Teknologi Maklumat; 

(i) Pengarah, Pejabat Canselori dan Hubungan Antarabangsa; 

(j) Pengarah, Pejabat Pembangunan; 

(k) Pengarah, Pusat Penyelidikan, Inovasi dan Enterprise;
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(I) Dekan, Fakulti Kejuruteraan; 

(m) Dekan, Fakulti Sains dan Teknologi Sumber; 

(n) Dekan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan; 

(o) Ketua, Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan; dan 

(p) Pegawai-pegawai lain yang dilantik oleh Pengerusi.

(2) Timbalan Pengarah (Pengurusan Risiko), Pusat Perancangan Strategik, 
Pengurusan Kualiti dan Risiko hendaklah menjadi Setiausaha Jawatankuasa 
Tetap Pengurusan Risiko.

BAHAGIAN III 

FUNGSI DAN KUASA JAWATANKUASA TETAP PENGURUSAN RISIKO 

Fungsi dan Kuasa Jawatankuasa Tetap Pengurusan Risiko 

3. Jawatankuasa Tetap Pengurusan Risiko hendaklah mempunyai fungsi dan 
kuasa yang berikut- 

(a) Merangka dan menggubal Dasar dan Tatacara Pengurusan Risiko 
UNIMAS; 

(b) Menyelia dan mengkaji semula Dasar dan Tatacara Pengurusan Risiko; 

(c) Merangka dan merancang pelaksanaan Pengurusan Risiko Universiti; 

(d) Menetapkan halatuju dan strategi Pengurusan Risiko Universiti;

(e) Merancang, mengenalpasti dan mencadangkan sumber seperti kepakaran, 
tenaga kerja dan kewangan yang diperlukan bagi melaksanakan 
halatuju dan strategi Pengurusan Risiko Universiti;

(f) Membuat keputusan dalam menangani isu-isu dan risiko Universiti 

yang dibentangkan,

(g) Memberi khidmat nasihat kepada Pusat Tanggungjawab dalam pengurusan 
mana-mana program dan projek yang berisiko tinggi;

(h) Melapor dari semasa ke semasa mengenai perkembangan status dan 
maklumat pengurusan risiko UNIMAS kepada Lembaga Pengarah 
Universiti;

(i) Mengkaji sama ada pendekatan yang mantap dan berkesan telah 
dilaksanakan dan diikuti dalam membangunkan pelan strategik 
UNIMAS;
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(j) Mengkaji dan mengesyorkan pengurusan risiko yang menentukan 
dasar-dasar dan garis panduan, dan apa-apa perubahan penting yang 
perlu, untuk diluluskan Lembaga Pengarah Universiti;

(k) Mengenalpasti dan membuat keputusan ke atas sebarang risiko tertakluk 
kepada keadaan dari semasa ke semasa;

(I) Mengaudit pelaksanaan yang dibuat terhadap keputusan Lembaga 
Pengarah Universiti; dan

Menerima laporan yang Iengkap berserta bukti daripada Pengurus 
Risiko Pusat Tanggungjawab berkenaan ketidakpatuhan Dasar Tetap 
Pengurusan Risiko untuk dibincangkan.

BAHAGIAN IV

MESYUARAT

Mesyuarat

4. ( I ) Jawatankuasa Tetap Pengurusan Risiko hendaklah mengadakan mesyuarat 
pada tarikh, masa dan tempat seperti yang ditetapkan oleh Pengerusi dan 
mesyuarat hendaklah dipanggil oleh Setiausaha Jawatankuasa Tetap Pengurusan 
Risiko.

(2) Kuorum Jawatankuasa Tetap Pengurusan Risiko adalah dua pertiga (2/3) 
daripada jumlah ahlinya. Tiada Mesyuarat Jawatankuasa Tetap Pengurusan 
Risiko diadakan jika keahliannya kurang daripada satu pertiga (1/3) daripada 
jumlah ahlinya.

(3) Jika pada bila-bila masa dalam perjalanan Mesyuarat Jawatankuasa Tetap 
Pengurusan Risiko, jumlah keahlian Jawatankuasa Tetap Pengurusan Risiko 
menjadi kurang daripada satu pertiga (1 /3), maka Mesyuarat Jawatankuasa Tetap 
Pengurusan Risiko itu hendaklah ditangguhkan tanpa menyentuh kesahihan 

segala keputusan yang dibuat sebelum mesyuarat ditangguhkan.

(4) Sekiranya Pengerusi tidak dapat hadir pada sesuatu Mesyuarat Jawatankuasa 
Tetap Pengurusan Risiko, Jawatankuasa berkenaan hendaklah memilih seorang 
Pengerusi di antara ahli yang hadir sebagai Pengerusi mesyuarat itu.

(5) Sekiranya mana-mana ahli Jawatankuasa Tetap Pengurusan Risiko tidak 
dapat hadir pada sesuatu Mesyuarat Jawatankuasa Tetap Pengurusan Risiko, 
ahli yang tidak hadir itu hendaklah mengemukakan alasan ketidakhadiran dan 
memohon kebenaran daripada Pengerusi untuk menghantar wakil (jika ada).

(6) Jawatankuasa Tetap Pengurusan Risiko boleh dan semasa ke semasa 
mengundang mana-mana orang, untuk menghadiri mesyuarat Jawatankuasa Tetap 
Pengurusan Risiko bagi memberikan pandangan atau menasihati Jawatankuasa 
Tetap Pengurusan Risiko tentang apa-apa perkara yang sedang dibincangkan, 
dengan syarat, ianya tidak melibatkan konflik kepentingan kepada mana-mana 
orang itu.
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(7) Peruntukan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai memberi hak untuk 
mengundi atau mengambil bahagian dalam proses membuat ketetapan.

Notis Mesyuarat

5. ( I ) Notis bagi sesuatu mesyuarat Jawatankuasa hendaklah disampaikan secara 
bertulis atau secara elektronik oleh Setiausaha kepada ahli-ahli Jawatankuasa 
sekurang-kurangnya tujuh (7) hari sebelum mesyuarat diadakan.

(2) Jemputan ini hendaklah mengandungi maklumat-maklumat asas seperti 
yang berikut:

(a) Nama mesyuarat; 

(b) Tarikh dan tempat mesyuarat; 

(c) Masa mula dan masa dijangka tamat; 

(d) Nama dan jawatan Pengerusi mesyuarat; 

(e) Agenda mesyuarat; dan

(f) Pernyataan yang memaklumkan sama ada ahli yang dijemput dibenarkan 
menghantar wakil. Sekiranya dibenarkan, nama dan jawatan wakil 
hendaklah dinyatakan semasa pengesahan kehadiran.

Agenda Mesyuarat

6. ( I ) Agenda bagi sesuatu mesyuarat biasa serta kertas-kertas yang berkaitan 
hendaklah disampaikan kepada ahli-ahli Jawatankuasa selewat-Iewatnya tujuh 
(7) hari sebelum tarikh yang ditetapkan bagi mesyuarat itu.

(2) Seseorang ahli Jawatankuasa yang hendak memasukkan sesuatu perkara 
dalam agenda mesyuarat biasa hendaklah memberitahu Setiausaha selewat- 
Iewatnya dua (2) hari sebelum mesyuarat diadakan.

(3) Agenda bagi sesuatu mesyuarat khas hendaklah disampaikan kepada 

ahli-ahli Jawatankuasa bersama-sama dengan notis mesyuarat itu.

Tatacara Mesyuarat

7 
. 

( I ) Jawatankuasa boleh menentukan tatacara mesyuaratnya sendiri dan 
hendaklah mengadakan Mesyuarat sekurang-kurangnya empat (4) kali setahun.

(2) Kertas pembentangan digalakkan untuk dikemukakan kepada pihak urus 
setia sekurang-kurangnya tujuh (7) hari bekerja sebelum mesyuarat. Urus setia 
boleh memohon untuk disediakan bahan pembentangan seperti yang berikut-

(a) Slaid atau kertas pembentangan atau kedua-duanya disediakan dalam 
bentuk salinan lembut (soft cop}"); dan
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(b) Menyediakan ringkasan eksekutif (sekiranya perlu). Ringkasan eksekutif 
disediakan bagi kertas pembentangan melebihi lima belas (15) muka 
surat (tidak termasuk lampiran).

(3) Mengadakan sesi pramesyuarat (pre-council) untuk membincangkan 
kertas-kertas yang akan dibentangkan (sekiranya perlu).

(4) Bagi mesyuarat yang diadakan melalui sistem pengurusan dan pemantauan 
mesyuarat secara dalam talian iaitu e-Mesyuarat, kertas pembentangan dan 
lain-lain dokumen seperti fail-fail agenda dan slaid hendaklah dimuat naik 
untuk makluman ahli mesyuarat.

(5) Kertas pembentangan perlu diedarkan kepada ahli mesyuarat dalam 
tempoh tiga (3) hari bekerja sebelum mesyuarat.

Minit Mesyuarat

8. (1) Resolusi dan/atau nasihat yang diberikan oleh Jawatankuasa semasa 
mesyuarat hendaklah diminitkan.

(2) Minit mesyuarat hendaklah diedarkan kepada ahli-ahli Jawatankuasa 
dalam masa tiga (3) hari selepas mesyuarat itu diadakan.

(3) Cadangan-cadangan bagi pe m betulan sesuatu minit hendaklah dibuat 
dalam mesyuarat yang berikutnya.

(4) Minit-minit bagi sesuatu mesyuarat hendaklah disahkan dalam mesyuarat 
yang berikutnya.

(5) Minit-minit mesyuarat yang disahkan hendaklah disifatkan sebagaE rekod 
yang Iengkap mengenai ketetapan-ketetapan yang dibuat oleh Jawatankuasa dan 
tindakan-tindakan susulan mematuhi ketetapan-ketetapan tersebut hendaklah 
diambil oleh pihak-pihak yang dipertanggungjawabkan.

(6) Minit mesyuarat Jawatankuasa hendaklah disimpan oleh Setiausaha.

Mesyuarat Khas

9. Mesyuarat Khas boleh diadakan dengan persetujuan Pengerusi dan ianya 
hendaklah dimaklumkan kepada All Mesyuarat dalam tempoh yang munasabah 
dan bersesuaian.

Pengisytiharan Kepentingan

10. ( I ) Jika Pengerusi atau mana-mana keahlian dalam Jawatankuasa Tetap 
Pengurusan Risiko termasuklah mana-mana orang yang diundang itu, mempunyai 
apa-apa kepentingan dalam Mesyuarat tersebut, maka dia hendaklah mengisytiharkan 
jenis kepentingan itu dan perisytiharan itu hendaklah direkodkan dalam minit 
mesyuarat yang dalamnya pengisytiharan itu telah dibuat.
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(2) Pengerusi atau mana-mana keahlian dalam lawatankuasa Tetap Pengurusan 
Risiko termasuklah mana-mana orang yang diundang itu yang mempunyai 
kepentingan di dalam Mesyuarat tersebut tidak boleh mengambil bahagian 
dalam pertimbangtelitian atau keputusan di dalam Mesyuarat tersebut.

Dibuat 30 September 2020 
IMinit Mesyuarat LPU Bil. 03/2020 Ke-951 
IUNIMAS/PEND(S). 01/06-01/02 JId. 5 (75) (Jawatankuasa Tetap Pengurusan 
Risiko)]

TUAN YANG TERUTAMA YANG DI-PERTUA NEGERI SARAWAK 
TUN PEHIN SRI HAJI ABDUL TAIB MAHMUD 

Canselor 
Universiti Malaysia Sara %'ak
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No. 5689. 

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971

PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

STATUT UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
(JAWATANKUASA ADUAN PELAJAR) 2020

SUSUNAN SEKSYEN-SEKSYEN

BAHAGIAN I

PERMULAAN

Seksyen 

1. Nama

BAHAGIAN 11

KEAHLIAN JAWATANKUASA ADUAN PELAJAR

2. Keahlian Jawatankuasa 

3. Fungsi dan Kuasa Jawatankuasa 

4. Siasatan atau Inkuiri 

5. Tatacara Aduan dan Inkuiri

BAHAGIAN III

MESYUARAT

6. Mesyuarat Jawatankuasa 

7. Hasil Dapatan Mesyuarat 

8. Notis Mesyuarat 

9. Agenda Mesyuarat 

10. Tatacara Mesyuarat 

11. Minit Mesyuarat 

12. Pengisytiharan Kepentingan
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AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ LNIVERSITI 1971 

PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 

STATUT UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
(JAWATANKUASA ADUAN PELAJAR) 2020 

Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 35(I) Perlembagaan 
Universiti Malaysia Sarawak IP. U. (A) 3911121, Canselor membuat Statut berikut:

BAHAGIAN I

PERMULAAN

Nama

I. Statut ini bolehlah dinamakan Statut Universiti Malaysia Sarawak 
(Jawatankuasa Aduan Pelajar) 2020.

BAHAGIAN 11

JAWATANKUASA ADL'. AN PELAJAR

Keahlian Jawatankuasa 

2. (I ) Jawatankuasa hendaklah terdiri daripada- 

(a) Naib Canselor yang hendaklah menjadi Pengerusi; 

(b) dua (2) orang ahli yang dipilih oleh Majlis Perwakilan Pelajar; 

(c) dua (2) orang ahli yang dipilih oleh Persatuan Siswazah atau Alumni 
Universiti; dan

(d) dua (2) orang Pegawai lain Universiti yang dilantik oleh Lembaga 
selepas mengambil kira dengan sewajarnya kepentingan untuk menjamin 
suatu Jawatankuasa Aduan Pelajar yang mendapat keyakinan pelajar.

(2) Pengerusi Jawatankuasa hendaklah melantik mana-mana pegawai 
Universiti yang bertanggungjawab dengan hal-ehwal pelajar menjadi Setiausaha 
Jawatankuasa.

Fungsi dan Kuasa Jawatankuasa

3. ( I ) Jawatankuasa hendaklah mempunyai apa-apa kuasa dalam menjalankan 
siasatan atau inkuiri ke atas apa-apa aduan yang dibuat oleh pelajar termasuklah: -

(a) aduan berkenaan salah laku pekerja Universiti terhadap pelajar;
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(b) aduan berkenaan denaan salah laku pelajar terhadap pekerja Universiti 
atau mana-mana orang; dan

(c) aduan berkenaan salah guna kuasa, penyelewengan, salah tadbir dan 
seumpamanya dalam aspek pentadbiran Universiti.

(2) Semua aduan di dalam subseksyen I(a) hingga (c) boleh disiasat 
kecuali-

(a) hal-hal berkaitan dengan bidang kuasa pihak berkuasa lain; 

(b) masalah peribadi termasuklah masalah keluarga; 

(c) dasar-dasar Universiti clan Kerajaan yang telah ditetapkan; 

(d) tuntutan sivil oleh atau terhadap mana-mana orang; 

(e) penilaian terhadap pencapaian akademik pelajar; 

(f) perkara yang berkaitan dengan isu perkauman, keagamaan clan perkara- 
perkara sensitif yang berkaitan dengannya; 

(g) aduan yang mempunyai unsur hasutan; clan 

(h) aduan yang tidak mempunyai fakta berasas clan sumber yang diragui.

Siasatan atau Inkuiri

4. ( I ) Jawatankuasa hendaklah menerima pengaduan, menyiasat pengaduan, 
melapor dan memperakukan hasil siasatan kepada pihak berkuasa yang berkenaan 
untuk tindakan susulan.

(2) Jawatankuasa hendaklah mengesan dan mengawasi tindakan susulan 
daripada pihak berkuasa berkenaan.

(3) Jawatankuasa hendaklah memaklumkan hasil siasatan atau laporan 
tindakan susulan kepada pelajar yang membuat aduan.

Tatacara Aduan dan Inkuiri

5 
. ( I ) Aduan boleh dibuat secara lisan dan disusuli secara bertulis atau 

mengikut kaedah-kaedah yang ditetapkan oleh Universiti.

(2) Semua aduan hendaklah disertakan dengan dokumen sokongan atau 
bukti (jika berkenaan).

(3) Semua aduan adalah sulit dan akan dirahsiakan.

(4) Selain daripada aduan yang dikecualikan di bawah subseksyen 3(2), 
Jawatankuasa hendaklah membuka kertas siasatan.
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(5) Dalam membuat siasatan Jawatankuasa boleh memanggil- 

(a) pengadu 

(b) orang yang kena adu 

(c) orang yang mempunyai maklumat atau pengetahuan mengenai aduan 
tersebut 

(d) orang yang boleh membantu siasatan

(6) Jawatankuasa juga boleh meminta daripada mana-mana pihak yang 
berkenaan di Universiti apa-apa dokumen, bahan atau artikel lain dalam apa 
jua bentuk yang boleh membantu dalam siasatan.

(7) Jawatankuasa hendaklah menimbang dan membuat laporan berdasarkan 
semua fakta, bukti dan keterangan yang dikemukakan di hadapannya.

(8) Semua dapatan yang dibuat oleh Jawatankuasa hendaklah disalurkan 
kepada pihak berkuasa atau mana-mana pihak berkenaan untuk tindakan susulan.

BAHAGIAN III

MESYUARAT

Mesyuarat Jawatankuasa

6. ( I ) Jawatankuasa hendaklah mengadakan mesyuarat pada tarikh, masa dan 
tempat seperti yang ditetapkan oleh Pengerusi.

(2) Kuorum untuk sesuatu mesyuarat Jawatankuasa hendaklah tidak kurang 
daripada tiga (3) orang termasuk Pengerusi.

Hasil Dapatan Mesyuarat

7. Hasil dapatan Mesyuarat Jawatankuasa hendaklah dimaklumkan kepada 
Jawatankuasa Pengurusan Universiti. Peruntukan Jadual subseksyen 16 (3) 
Perlembagaan Universiti hendaklah terpakai bagi ahli Jawatankuasa ini.

Notis Mesyuarat

8. Notis bagi sesuatu mesyuarat Jawatankuasa hendaklah disampaikan secara 
bertulis atau secara elektronik oleh Setiausaha kepada ahli-ahli Jawatankuasa 

sekurang-kurangnya tiga (3) hari sebelum mesyuarat diadakan.
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Agenda Mesyuarat
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9. (I ) Agenda bagi sesuatu mesyuarat biasa serta kertas-kertas yang berkaitan 
hendaklah disampaikan kepada ahli-ahli Jawatankuasa selewat-Iewatnya tujuh 
(7) hari sebelum tarikh yang ditetapkan bagi mesyuarat itu.

(2) Seseorang ahli Jawatankuasa yang hendak memasukkan sesuatu perkara 
dalam agenda mesyuarat biasa hendaklah memberitahu Setiausaha selewat- 
lewatnya dua (2) hari sebelum mesyuarat diadakan.

(3) Agenda bagi sesuatu mesyuarat khas hendaklah disampaikan kepada 

ahli-ahli Jawatankuasa bersama-sama dengan notis mesyuarat itu.

Tatacara Mesyuarat

10. Jawatankuasa boleh menentukan tatacara mesyuaratnya sendiri.

Minit Mesyuarat

II. (I) Resolusi dan/atau nasihat yang diberikan oleh Ja w atankuasa semasa 
mesyuarat hendaklah diminitkan.

(2) Minit mesyuarat hendaklah diedarkan kepada ahli-ahli Jawatankuasa 
dalam masa tiga (3) hari selepas mesyuarat itu diadakan.

(3) Cadangan-cadangan bagi pe m betulan sesuatu minit hendaklah dibuat 
dalam mesyuarat yang berikutnya.

(4) Minit-minit bagi sesuatu mesyuarat hendaklah disahkan dalam mesyuarat 
yang berikutnya.

(5) Minit-minit mesyuarat yang disahkan hendaklah disifatkan sebagai rekod 
yang Iengkap mengenai ketetapan-ketetapan yang dibuat oleh Jawatankuasa dan 

tindakan-tindakan susulan mematuhi ketetapan-ketetapan tersebut hendaklah 
diambil oleh pihak-pihak yang dipertanggungjawabkan.

(6) Minit mesyuarat Jawatankuasa hendaklah disimpan oleh Setiausaha.

Pengisytiharan Kepentingan

12. ( I ) Jika Pengerusi atau mana-mana keahlian dalam Jawatankuasa termasuklah 
mana-mana orang yang diundang itu, mempunyai apa-apa kepentingan dalam 
Jawatankuasa tersebut, maka dia hendaklah mengisytiharkan jenis kepentingan 
itu dan perisytiharan itu hendaklah direkodkan dalam minit mesyuarat yang 
dalamnya pengisytiharan itu telah dibuat.
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(2) Pengerusi atau mana-mana keahlian dalam Jawatankuasa termasuklah 
mana-mana orang yang diundang itu yang mempunyai kepentingan di dalam 
Jawatankuasa tersebut tidak boleh mengambil bahagian dalam pertimbangtelitian 
atau keputusan di dalam Jawatankuasa tersebut.

Dibuat 30 September 2020 
[Minit Mesyuarat LPU Bil. 03/2020 Ke-951 
JUNIMAS/PEND(S). 01/06-01/02 JId. 5 (75) (Jawatankuasa Aduan Pelajar)j

TUAN YANG TERUTAMA YANG DI-PERTUA NEGERI SARAWAK 
TUN PEHIN SRI HAJI ABDUL TAIB MAHMUD 

Canselor 
Universili Malaysia Sarawak
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No. 5690. 

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971

PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

STATUT UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
(JAWATAN KUASA KEBAJIKAN PELAJAR) 2020

SUSUNAN SEKSYEN-SEKSYEN

BAHAGIAN I

PERMULAAN

Seksyen 

1. Nama

BAHAGIAN 11 

KEAHLIAN JAWATANKUASA KEBAJIKAN PELAJAR 

2. Keahlian Jawatankuasa

BAHAGIAN III 

FUNGSI DAN KUASA JAWATANKUASA 

3. Fungsi dan Kuasa Jawatankuasa

BAHAGIAN IV

MESYUARAT

4. Mesyuarat Jawatankuasa 

5. Setiausaha Jawatankuasa 

6. Notis Mesyuarat 

7. Agenda Mesyuarat 

8. Tatacara Mesyuarat 

9. Minit Mesyuarat 

10. Mesyuarat Khas 

I I. Pengisytiharan Kepentingan

10367



WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 
10368 1 I4hb April 2021

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 

PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 

STATUT UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
(JAWATANKI'ASA KEBAJIKAN PELAJAR) 2020 

Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 35(I) Perlembagaan 
Universiti Malaysia Sarawak [P. U. (A) 391/121, Canselor membuat Statut berikut:

BAHAGIAN I

PERMI'LAAti

Nama

I. Statut ini bolehlah dinamakan Statut Universiti Malaysia Sarawak 
(Jawatankuasa Kebajikan Pelajar) 2020.

BAHAGIAN II

JAW'ATANKUASA

Keahlian Jawatankuasa 

2. Jawatankuasa hendaklah terdiri daripada- 

(a) Naib Canselor yang hendaklah menjadi Pengerusi; 

(b) dua (2) orang ahli yang dipilih oleh Majlis Perwakilan Pelajar; clan 

(c) mana-mana ahli lain yang dilantik oleh Lembaga.

BAHAGIAN III 

Ft! NGSI DAN KUASA JA%'ATANKt`ASA 

Fungsi dan Kuasa Jawatankuasa 

3. ( I ) Fungsi Jawatankuasa hendaklah termasuk yang berikut- 

(a) mempertimbangkan semua perkara yang berkaitan dengan hal ehwal 
kehajikan pelajar; 

(b) mencadangkan dan memperakukan polisi berkaitan kebajikan pelajar 
yang merangkumi aspek-aspek berikut: 

(i) pembangunan sahsiah pelajar; 

(ii) persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang kondusif;
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(iii) kemudahan penginapan, pengangkutan dan perhubungan; 

(iv) kesihatan dan keselamatan; dan 

(v) rekreasi dan riadah; 

(c) memperakukan polisi berkaitan bantuan kewangan pelajar Universiti; 

(d) memperakukan penubuhan tabung amanah kebajikan dan pembangunan 
pelajar; dan 

(e) memberi pandangan terhadap isu-isu tatatertib yang memberi kesan 
terhadap kebajikan pelajar.

(2) Jawatankuasa boleh merujuk mana-mana perkara di dalam perenggan 
(I )(a) hingga (e) kepada pihak berkuasa Universiti yang berkenaan untuk 
kelulusan, jika perlu.

BAHAGIAN IV

MESYUARAT

Mesyuarat Jawatankuasa

4. ( I ) Jawatankuasa hendaklah mengadakan mesyuarat pada tarikh, masa dan 
di tempat yang ditetapkan oleh Pengerusi.

(2) Jawatankuasa hendaklah bermesyuarat sekurang-kurangnya dua (2) kali 
dalam setahun.

(3) Kuorum Jawatankuasa Kebajikan Pelajar adalah satu pertiga (1/3) 
daripada jumiah ahlinya. Tiada Mesyuarat Jawatankuasa Kebajikan Pelajar 
diadakan jika keahliannya kurang daripada satu pertiga (1/3) daripada jumlah 
ahlinya.

(4) Jika pada bila-bila masa dalam perjalanan Mesyuarat Jawatankuasa 
Kebajikan Pelajar, jumlah keahlian Jawatankuasa Pengurusan menjadi kurang 
daripada satu pertiga (1/3), maka Mesyuarat Jawatankuasa Kebajikan Pelajar 
itu hendaklah ditangguhkan tanpa menyentuh kesahihan segala keputusan yang 
dibuat sebelum mesyuarat ditangguhkan.

(5) Jawatankuasa Kebajikan Pelajar boleh dari semasa ke semasa mengundang 
mana-mana orang, untuk menghadiri mesyuarat Jawatankuasa Kebajikan Pelajar 
bagi memberikan pandangan atau menasihati Jawatankuasa tentang apa-apa 
perkara yang sedang dibincangkan, dengan syarat, ianya tidak melibatkan 
konflik kepentingan kepada mana-mana orang itu.

(6) Peruntukan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai memberi hak untuk 
mengundi atau mengambil bahagian dalam proses membuat ketetapan.
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Setiausaha Jawatankua, a

5. Pengerusi Jawatankuasa hendaklah melantik mana-mana pegawai Universiti 
yang bertanggungjawab dalam hal-ehwal pelajar menjadi Setiausaha Jawatankuasa.

Notis Mesyuarat

6. (I ) Notis bagi sesuatu mesyuarat Jawatankuasa hendaklah disampaikan secara 
bertulis atau secara elektronik oleh Setiausaha kepada ahli-ahli Jawatankuasa 
sekurang-kurangnya tiga (3) hari sebelum mesyuarat diadakan.

(2) Jemputan ini hendaklah mengandungi maklumat-maklumat asas seperti 
yang berikut:

(a) Nama mesyuarat; 

(b) Tarikh dan tempat mesyuarat; 

(c) Masa mula dan masa dijangka tamat; 

(d) Nama dan jawatan Pengerusi mesyuarat; 

(e) Agenda mesyuarat; dan

(f) Pernyataan yang memaklumkan sama ada ahli yang dijemput dibenarkan 
menghantar wakil. Sekiranya dibenarkan, nama dan jawatan wakil 
hendaklah dinyatakan semasa pengesahan kehadiran.

Agenda Mesyuarat

7. (I ) Agenda bagi sesuatu mesyuarat biasa serta kertas-kertas yang berkaitan 
hendaklah disampaikan kepada ahli-ahli Jawatankuasa selewat-Iewatnya tujuh 
(7) hari sebelum tarikh yang ditetapkan bagi mesyuarat itu.

(2) Seseorang ahli Jawatankuasa yang hendak mernasukkan sesuatu perkara 
dalam agenda mesyuarat biasa hendaklah memberitahu Setiausaha selewat- 
Iewatnya dua (2) hari sebelum mesyuarat diadakan.

(3) Agenda bagi sesuatu mesyuarat khas hendaklah disampaikan kepada 
ahli-ahli Jawatankuasa bersama-sama dengan notis mesyuarat itu.

Tatacara Mesyuarat

S. ( I ) Jawatankuasa boleh menentukan tatacara mesy uaratnya sendiri.
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(2) Kertas penibentangan digalakkan untuk dikemukakan kepada pihak urus 
setia sekurang-kurangnya tujuh (7) hari bekerja sebelum mesyuarat. Urus setia 
boleh memohon untuk disediakan bahan pembentangan seperti yang berikut:

(a) Slaid atau kertas pembentangan atau kedua-duanya disediakan dalam 
bentuk salinan lembut (soft ropy): dan

(b) Menyediakan ringkasan eksekutif (sekiranya perlu). Ringkasan eksekutif 
disediakan bagi kertas pembentangan melebihi lima belas (15) muka 
surat (tidak termasuk lampiran).

(3) Mengadakan sesi pramesyuarat (pre-council) untuk membincangkan 
kertas-kertas yang akan dibentangkan (sekiranya perlu).

(4) Bagi mesyuarat yang diadakan melalui sistem pengurusan dan pemantauan 
mesyuarat secara dalam talian iaitu e-Mesyuarat, kertas pembentangan dan 
lain-lain dokumen seperti fail-fail agenda dan slaid hendaklah dimuat naik 
untuk makluman ahli mesyuarat.

(5) Kertas pembentangan perlu diedarkan kepada ahli mesyuarat dalam 
tempoh tiga (3) hari bekerja sebelum mesyuarat.

Minit Mesyuarat

9. ( 1 ) Resolusi dan/atau nasihat yang diberikan oleh Jawatankuasa semasa 
mesyuarat hendaklah diminitkan.

(2) Minit mesyuarat hendaklah diedarkan kepada ahli-ahli Jawatankuasa 
dalam masa tiga (3) hari selepas mesyuarat itu diadakan.

(3) Cadangan-cadangan bagi pembetulan sesuatu minit hendaklah dibuat 
dalam mesyuarat yang berikutnya.

(4) Minit-minit bagi sesuatu mesyuarat hendaklah disahkan dalam mesyuarat 
yang berikutnya.

(5) Minit-minit mesyuarat yang disahkan hendaklah disifatkan sebagai rekod 
yang Iengkap mengenai ketetapan-ketetapan yang dibuat oleh Jawatankuasa dan 
tindakan-tindakan susulan mematuhi ketetapan-ketetapan tersebut hendaklah 
diambil oleh pihak-pihak yang dipertanggungjawabkan.

(6) Minit mesyuarat Jawatankuasa hendaklah disimpan oleh Setiausaha.

Mesyuarat Khas

10. Mesyuarat Khas boleh diadakan dengan persetujuan Pengerusi dan ianya 
hendaklah dimaktumkan kepada ahli Mesyuarat dalam tempoh yang munasabah 
dan bersesuaian.
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Pengisytiharan Kepentingan

I I 
. ( I ) Jika Pengerusi atau mana-mana keahlian dalam Jawatankuasa termasuklah 

mana-mana orang yang diundang itu, mempunyai apa-apa kepentingan dalam 
Jawatankuasa tersebut, maka dia hendaklah mengisytiharkan jenis kepentingan 
itu dan perisytiharan itu hendaklah direkodkan dalam minit mesyuarat yang 
dalamnya pengisytiharan itu telah dibuat.

(2) Pengerusi atau mana-mana keahlian dalam Jawatankuasa termasuklah 
mana-mana orang yang diundang itu yang mempunyai kepentingan di dalam 
Jawatankuasa tersebut tidak boleh mengambil bahagian dalam pertimbangtelitian 
atau keputusan di dalam Jawatankuasa tersebut.

Dibuat 30 September 2020 
JMinit Mesyuarat LPU Bil. 03/2020 Ke-95J 
(UNIMAS/PEND(S). 01/06-0I/02 Jid. 5 (75) (Jawatankuasa Kebajikan Pelajar)J

TUAN YANG TERUTAMA YANG DI-PERTUA NEGERI SARAWAK 
TUN PEHIN SRI HAiI ABDUL TAIB MAHMUD 

Canselor 
Universiti Malaysia Sarawak



WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 
14hb April 2021 ]

No. 5691. 

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971

PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

STATUT UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
(JAWATANKUASA PENGURUSAN UNIVERSITI) 2020

SUSUNAN SEKSYEN-SEKSYEN

BAHAGIAN I

PERMULAAN

Seksyen 

1. Nama

BAHAGIAN II 

KEAHLIAN 1AWATANKUASA PENGURUSAN UNIVERSITI 

2. Keahlian Jawatankuasa

3. Fungsi dan Kuasa Jawatankuasa

BAHAGIAN III

MESYUARAT

4. Mesyuarat Jawatankuasa 

5. Setiausaha Jawatankuasa 

6. Notis mesyuarat 

7. Agenda mesyuarat 

8. Tatacara mesyuarat 

9. Minit mesyuarat 

10. Mesyuarat Khas 

I I. Pengisytiharan Kepentingan
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AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 

PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 

STATUT UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
(JAWATANKUASA PENGURUSAN UNIVERSITI( 2020 

Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 35(1) Perlembagaan 
Universiti Malaysia Sarawak [P. U. (A) 391/121, Canselor membuat Statut berikut:

BAHAGIAN I

PERMULAAN

Nama

1. Statut ini bolehlah dinamakan Statut Universiti Malaysia Sarawak 
(Jawatankuasa Pengurusan Universiti) 2020.

BAHAGIAti 11

JAWATANKUASA

Keahlian Jawatankuasa 

2. ( I ) Jawatankuasa Pengurusan Universiti hendaklah terdiri daripada- 

(a) Naib Canselor, yang hendaklah menjadi Pengerusi; 

(b) semua Timbalan Naib Canselor; 

(c) Pendaftar; 

(d) Bursar; 

(e) Penasihat Undang-Undang; 

(f) Ketua Pustakawan; clan 

(g) mana-mana pegawai lain Universiti yang dilantik oleh Naib Canselor. 

(2) Jawatankuasa Pengurusan Universiti juga dikenali dengan nama 
Jawatankuasa Eksekutif.

Fungsi dan Kuasa Jawatankuasa

3. (I ) Jawatankuasa hendaklah menasihati Naib Canselor di dalam menjalankan 
kuasa dan tanggungjawabnya sebagai ketua pegawai eksekutif yang 
bertanggungjawab bagi keseluruhan fungsi pentadbiran, akademik, pengurusan 
dan hal-ehwal harian Universiti selaras dengan apa-apa kuasa yang diberikan 
kepada Naib Canselor mengikut Perlembagaan atau mana-mana Statut, Kaedah 
dan Peraturan.
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(2) Bagi maksud subseksyen (I ), perkara yang boleh dinasihati oleh 
Jawatankuasa termasuklah-

(a) akademik; 

(b) pengantarabangsaan; 

(C) penyelidikan, pembangunan dan pengkomersilan; 

(d) jaringan industri dan masyarakat; 

(e) pelajar dan alumni; 

(f) pengurusan dan pembangunan sumber manusia; 

(g) kewangan; 

(h) pembangunan dan pengurusan aset; 

( i ) perundangan dan keselamatan; 

(j) perpustakaan; 

(k) teknologi maklumat dan komunikasi; dan 

(I) perancangan aktiviti-aktiviti Universiti yang menepati visi, misi dan 
pelan strategik Universiti.

BAHAGIAN III

MESYUARAT

Mesyuarat Jawatankuasa

4. (I ) Jawatankuasa hendaklah mengadakan mesyuarat pada tarikh, tempat 
dan masa yang ditetapkan oleh Pengerusi.

(2) Agenda mesyuarat Jawatankuasa hendaklah ditentukan oleh Pengerusi.

(3) Jawatankuasa hendaklah bermesyuarat sekurang-kurangnya sekali pada 
setiap bulan.

(4) Kuorum Jawatankuasa Pengurusan adalah satu pertiga (1/3) daripada 
jumlah ahlinya. Tiada Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan diadakan jika 
keahliannya kurang daripada satu pertiga (1/3) daripada jumlah ahlinya.

(5) Jika pada bila-bila masa dalam perjalanan Mesyuarat Jawatankuasa 
Pengurusan, jumlah keahlian Jawatankuasa Pengurusan menjadi kurang daripada 
satu pertiga ( I /3), maka Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan itu hendaklah 
ditangguhkan tanpa menyentuh kesahihan segala keputusan yang dibuat sebelum 
mesyuarat ditangguhkan.
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(6) Jawatankuasa Pengurusan boleh dari semasa ke semasa mengundang 
mana-mana orang, untuk menghadiri mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan bagi 
memberikan pandangan atau menasihati Jawatankuasa Pengurusan tentang apa- 
apa perkara yang sedang dibincangkan, dengan syarat, ianya tidak melibatkan 
konflik kepentingan kepada mana-mana orang itu.

(7) Peruntukan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai memberi hak untuk 
mengundi atau mengambil bahagian dalam proses membuat ketetapan.

Setiausaha Jawatankuasa

5. Pengerusi hendaklah melantik seorang Setiausaha dari kalangan pegawai 
Universiti.

Notis mesyuarat

6. ( I ) Notis bagi sesuatu mesyuarat Jawatankuasa hendaklah disampaikan secara 
bertulis atau secara elektronik oleh Setiausaha kepada ahli-ahli Jawatankuasa 
sekurang-kurangnya tujuh (7) han sebelum mesyuarat diadakan.

(2) Jemputan ini hendaklah mengandungi maklumat-maklumat asas seperti 
yang berikut:

(a) Nama mesyuarat; 

(b) Tarikh dan tempat mesyuarat; 

(c) Masa mula dan masa dijangka tamat; 

(d) Nama dan jawatan Pengerusi mesyuarat; 

(e) Agenda mesyuarat; dan

(f) Pernyataan yang memaklumkan sama ada ahli yang dijemput dibenarkan 
menghantar wakil. Sekiranya dibenarkan, nama dan jawatan wakil 
hendaklah dinyatakan semasa pengesahan kehadiran.

Agenda Mesyuarat

7. ( I ) Agenda bagi sesuatu mesyuarat biasa serta kertas-kertas yang berkaitan 
hendaklah disampaikan kepada ahli-ahli Jawatankuasa selewat-Iewatnya tujuh 
(7) hari sebelum tarikh yang ditetapkan bagi mesyuarat itu.

(2) Seseorang All Jawatankuasa yang hendak memasukkan sesuatu perkara 
dalam agenda mesyuarat biasa hendaklah memberitahu Setiausaha selewat- 
Iewatnya dua (2) hari sebelum mesyuarat diadakan.

(3) Agenda bagi sesuatu mesyuarat khas hendaklah disampaikan kepada 
ahli-ahli Jawatankuasa bersama-sama dengan notis mesyuarat itu.
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( I ) Jawatankuasa boleh menentukan tatacara mesyuaratnya sendiri.

10377

(2) Kertas pembentangan digalakkan untuk dikemukakan kepada pihak urus 
setia sekurang-kurangnya tujuh (7) hari bekerja sebelum mesyuarat. Urus setia 
boleh memohon untuk disediakan bahan pembentangan seperti yang berikut:

(a) Slaid atau kertas pembentangan atau kedua-duanya disediakan dalam 
bentuk salinan lembut (soft copy); dan

(b) Menyediakan ringkasan eksekutif (sekiranya perlu). Ringkasan eksekutif 
disediakan bagi kertas pembentangan melebihi lima belas (15) muka 
surat (tidak termasuk lampiran).

(3) Mengadakan sesi pramesyuarat (pre-council) untuk membincangkan 
kertas-kertas yang akan dibentangkan (sekiranya perlu).

(4) Bagi mesyuarat yang diadakan melalui sistem pengurusan dan pemantauan 
mesyuarat secara dalam talian iaitu e-Mesyuarat, kertas pembentangan dan 
lain-lain dokumen seperti fail-fail agenda dan slaid hendaklah dimuat naik 
untuk makluman ahli mesyuarat.

(5) Kertas pembentangan perlu diedarkan kepada ahli mesyuarat dalam 
tempoh tiga (3) hari bekerja sebelum mesyuarat.

Minit Mesyuarat

9. ( I ) Resolusi dan/atau nasihat yang diberikan oleh Jawatankuasa -semasa 
mesyuarat hendaklah diminitkan.

(2) Minit mesyuarat hendaklah diedarkan kepada ahli-ahli Jawatankuasa 
dalam masa tiga (3) hari selepas mesyuarat itu diadakan.

(3) Cadangan-cadangan bagi pembetulan sesuatu minit hendaklah dibuat 
dalam mesyuarat yang berikutnya.

(4) Minit-minit bagi sesuatu mesyuarat hendaklah disahkan dalam mesyuarat 
yang berikutnya.

(5) Minit-minit mesyuarat yang disahkan hendaklah disifatkan sebagai rekod 
yang Iengkap mengenai ketetapan-ketetapan yang dibuat oleh Jawatankuasa dan 
tindakan-tindakan susulan mematuhi ketetapan-ketetapan tersebut hendaklah 
diambil oleh pihak-pihak yang dipertanggungjawabkan.

(6) Minit mesyuarat Jawatankuasa hendaklah disimpan oleh Setiausaha.
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Mesyuarat Khas

10. Mesyuarat Khas boleh diadakan dengan persetujuan Pengerusi dan ianya 
hendaklah dimaklumkan kepada ahli Mesyuarat dalam tempoh yang munasabah 
dan bersesuaian.

Pengisytiharan Kepentingan

I I 
. 

( I ) Jika Pengerusi atau mana-mana anggota Jawatankuasa Pengurusan 
mempunyai apa-apa kepentingan dalam mana-mana mesyuarat, dia hendaklah 
mengisytiharkan jenis kepentingan itu dan perisytiharan itu hendaklah direkodkan 
dalam minit mesyuarat yang dalamnya pengisytiharan itu telah dibuat.

(2) Pengerusi atau mana-mana anggota sesuatu Jawatankuasa Pengurusan 
yang mempunyai kepentingan dalam mana-mana mesyuarat tidak boleh 
mengambil bahagian dalam pert imbangtelitian atau keputusan Jawatankuasa 
Pengurusan itu dalam mesyuarat itu.

Dibuat 30 September 2020 
IMinit Mesyuarat LPU Bil. 03/2020 Ke-951 
JUNIMAS/PEND(S). 01/06-01/02 JId. 5(75) (Jawatankuasa Pengurusan Universiti)l

TUAN YANG TERUTAMA YANG DI-PERTUA NEGERI SARAWAK 
TUN PEHIN SRI HA1I ABDUL TAIB MAHMUD 

Canselor 
Universiti Malaysia Sarawak
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No. 5692. 

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971

PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

STATUT UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
(MAJLIS BERSAMA JABATAN) 2020

SUSUNAN SEKSYEN-SEKSYEN

BAHAGIAN I

PERMULAAN

Seksyen 

1. Nama

BAHAGIAN II

KEAHLIAN MAJLIS BERSAMA JABATAN

2. Keahlian

BAHAGIAN III 

FUNGSI DAN KUASA MAJLIS BERSAMA JABATAN 

3. Fungsi dan kuasa Majlis Bersama Jabatan

BAHAGIAN IV

MESYUARAT

4. Mesyuarat 

5. Notis Mesyuarat 

6. Agenda Mesyuarat 

7. Tatacara Mesyuarat 

8. Minit Mesyuarat 

9. Mesyuarat Khas 

10. Pengisytiharan Kepentingan
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AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 

PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 

STATUT UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
(MAJLIS BERSAMA JABATAN) 2020

Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 35(I) Perlembagaan 
Universiti Malaysia Sarawak IP. U. (A) 391//2J, Canselor membuat Statut berikut:

BAHAGIAN I

PERMULAAN

Nama

I. Statut ini bolehlah dinamakan Statut Universiti Malaysia Sarawak (Majlis 
Bersama Jabatan) 2020.

BAHAGIAN 11

KEAHLIAN MAJLIS BERSAMA JABATAN

Keahlian 

2. ( I ) Keahlian Majlis Bersama Jabatan hendaklah terdiri daripada- 

(a) Naib Canselor sebagai Pengerusi; 

(b) Timbalan-Timbalan Naib Canselor; 

(C) Pendaftar; 

(d) Bursar; 

(e) Penasihat Undang-Undang; 

(f) Ketua Pustakawan; 

(g) Pengarah, Pejabat Pembangunan; 

(h) Pengarah, Pusat Pembangunan dan Khidmat Teknologi Maklumat; 

(i) Ketua, Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan; dan 

(j) dua (2) wakil setiap Persatuan. 

(2) Pendaftar hendaklah menjadi Setiausaha Majlis Bersama Jabatan.
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BAHAGIAN III 

FUNGSI DAN KUASA MAJLIS BERSAMA JABATAN 

Fungsi dan Kuasa Majlis Bersama Jabatan 

3. Majlis Bersama Jabatan hendaklah mempunyai fungsi dan kuasa yang 
berikut:

(a) Untuk memperolehi kerjasama yang menyeluruh di antara Pihak 
Pegawai dan Pihak Pekerja di mana Pihak Pekerja di Pihak Berkuasa 
Badan Berkanun diberi peluang untuk mengemukakan pendapat dan 

mengambil bahagian secara aktif dalam membincang dan menyelesaikan 
isu berkaitan dengan syarat-syarat perkhidmatan dan perjalanan 
organisasi yang ada hubungkait dengan pentadbiran, sistem kerja 
dan kebajikan pekerja di Badan Berkanun, kecuali yang menyentuh 
dasar kerajaan atau hal-hal perseorangan.

BAHAGIAN IV

MESYUARAT

Mesyuarat

4. ( I ) Majlis Bersama Jabatan hendaklah mengadakan mesyuarat pada tarikh, 
masa dan tempat seperti yang ditetapkan oleh Pengerusi dan mesyuarat hendaklah 
dipanggil oleh Setiausaha Majlis Bersama Jabatan.

(2) Semua urusan berkaitan dengan Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan seperti 
penentuan kuorum dan penyediaan agenda mesyuarat hendaklah mematuhi 
kaedah serta ketetapan di dalam Perlembagaan Majlis Bersama Jabatan.

(3) Jika tiada ketetapan penentuan kuorum di dalam Perlembagaan Majlis 
Bersama Jabatan, maka adalah ditetapkan kuorum Majlis Bersama Jabatan 

adalah satu pertiga (1/3) daripada jumlah ahlinya. Tiada Majlis Bersama Jabatan 
diadakan jika keahliannya kurang daripada satu pertiga (1/3) daripada jumlah 
ahlinya.

(4) Jika pada bila-bila masa dalam perjalanan Majlis Bersama Jabatan, jumiah 
keahlian Majlis Bersama Jabatan menjadi kurang daripada satu pertiga (1/3), 
maka Majlis Bersama Jabatan itu hendaklah ditangguhkan tanpa menyentuh 
kesahihan segala keputusan yang dibuat sebelum mesyuarat ditangguhkan.

(5) Sekiranya Pengerusi tidak dapat hadir pada sesuatu Majlis Bersama 
Jabatan, maka ahli pihak pegawai yang terkanan boleh menjadi Pengerusi 
ganti.
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(6) Naib Pengerusi Majlis Bersama Jahatan iaitu, Penverusi Pihak Pekerja, 
tidak boleh mempengerusikan Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan dalam apa 
keadaan sekalipun.

(7) Sekiranya mana-mana ahli Majlis Bersama Jabatan tidak dapat hadir 
pada sesuatu Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan. ahli yang tidak hadir itu 
hendaklah mengemukakan alasan ketidakhadiran dan memohon kebenaran 
daripada Pengerusi untuk menghantar wakil (jika ada).

(8) Majlis Bersama Jabatan boleh dari semasa ke semasa mengundang 
mana-mana orang, untuk menghadiri Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan bagi 
memberikan pandangan atau menasihati Majlis Bersama Jabatan tentang apa- 
apa perkara yang sedang dibincangkan, dengan syarat, ianya tidak melibatkan 
konflik kepentingan kepada mana-mana orang itu.

(9) Peruntukan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai memberi hak untuk 
mengundi atau mengambil bahagian dalam proses membuat ketetapan.

Notis Mesyuarat

5. ( I ) Notis bagi sesuatu mesyuarat hendaklah disampaikan secara bertulis 
atau secara elektronik oleh Setiausaha kepada ahli-ahli mesyuarat sekurang- 
kurangnya tujuh (7) hari sebelum mesyuarat diadakan.

(2) Jemputan ini hendaklah mengandungi maklumat-maklumat asas seperti 
yang berikut:

(a) Nama mesyuarat; 

(b) Tarikh dan tempat mesyuarat; 

(c) Masa mula dan masa dijangka tamat; 

(d) Nama dan jawatan Pengerusi mesyuarat; 

(e) Agenda mesyuarat; dan

(f) Pernyataan yang memaklumkan sama ada ahli yang dijemput dibenarkan 
menghantar wakil. Sekiranya dibenarkan, nama dan jawatan wakil 
hendaklah dinyatakan semasa pengesahan kehadiran.

Agenda Mesyuarat

6. ( I ) Agenda bagi sesuatu mesyuarat biasa serta kertas-kertas yang berkaitan 
hendaklah disampaikan kepada ahli-ahli Jawatankuasa selewat-Iewatnya tujuh 
(7) hari sebelum tarikh yang ditetapkan bagi mesyuarat itu.

(2) Seseorang ahli lawatankuasa yang hendak memasukkan sesuatu perkara 
dalam agenda mesyuarat biasa hendaklah memberitahu Setiausaha selewat- 
Iewatnya dua (2) hari sebelum mesyuarat diadakan.
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(3) Agenda bagi sesuatu mesyuarat khas hendaklah disampaikan kepada 

ahli-ahli Jawatankuasa bersama-sama dengan notis mesyuarat itu.

Tatacara Mesyuarat

7. (1) Majlis Bersama Jabatan boleh menentukan tatacara mesyuaratnya sendiri 
dan hendaklah mengadakan mesyuarat sebanyak sekali dalam tempoh tiga (3) 
bulan, iaitu empat (4) kali setahun.

(2) Perkara yang hendak dibincangkan dalam Mesyuarat Majlis Bersama 
Jabatan bolehlah dirujuk terlebih dahulu dengan Pengerusi dan Naib Pengerusi 
mengikut keperluannya.

(3) Kertas pembentangan digalakkan untuk dikemukakan kepada pihak urus 
setia sekurang-kurangnya tujuh (7) hari bekerja sebelum mesyuarat. Urus setia 
boleh memohon untuk disediakan bahan pembentangan seperti yang berikut:

(a) Slaid atau kertas pembentangan atau kedua-duanya disediakan dalam 
bentuk salinan lembut (soft copy); dan

(b) Menyediakan ringkasan eksekutif (sekiranya perlu). Ringkasan eksekutif 
disediakan bagi kertas pembentangan melebihi lima belas ( 15) muka 
surat (tidak termasuk lampiran).

(3) Mengadakan sesi pramesyuarat (pre-council) untuk membincangkan 
kertas-kertas yang akan dibentangkan (sekiranya perlu).

(4) Bagi mesyuarat yang diadakan melalui sistem pengurusan dan pemantauan 
mesyuarat secara dalam talian iaitu e-Mesyuarat, kertas pembentangan dan 
lain-lain dokumen seperti fail-fail agenda dan staid hendaklah dimuat naik 
untuk maktuman ahli mesyuarat.

(5) Kertas pembentangan perlu diedarkan kepada ahli mesyuarat dalam 
tempoh tiga (3) hari bekerja sebelum mesyuarat.

Minis Mesyuarat

8 
. 

( I ) Resolusi dan/atau nasihat yang diberikan oleh Majlis Bersama Jabatan 

semasa mesyuarat hendaklah diminitkan.

(2) Minit mesyuarat hendaklah diedarkan kepada ahli-ahli Majlis Bersama 
Jabatan dalam masa tiga (3) hari selepas mesyuarat itu diadakan.

(3) Cadangan-cadangan bagi pembetulan sesuatu minit hendaklah dibuat 
dalam mesyuarat yang berikutnya.

(4) Minit-minit bagi sesuatu mesyuarat hendaklah disahkan dalam mesyuarat 
yang berikutnya.
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(5) Minit-minit mesyuarat yang disahkan hendaklah disifatkan sebagai rekod 
yang Iengkap mengenai ketetapan-ketetapan yang dibuat oleh Majlis Bersama 
Jabatan dan tindakan-tindakan susulan mematuhi ketetapan-ketetapan tersebut 
hendaklah diambil oleh pihak-pihak yang dipertanggungjawabkan.

(6) Minit Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan hendaklah disimpan oleh 
Setiausaha.

(7) Setiausaha hendaklah mengemukakan minit Mesyuarat Majlis Bersama 
Jabatan yang diadakan pada tahun berkenaan tidak lewat dari dua (2) minggu 
selepas mesyuarat diadakan ke Jabatan Perkhidmatan Awam untuk tujuan 
pemantauan isu.

Mesyuarat Khas

9. Mesyuarat Khas boleh diadakan dengan persetujuan Pengerusi dan ianya 
hendaklah dimaklumkan kepada ahli Mesyuarat dalam tempoh yang munasabah 
dan bersesuaian.

Pengisytiharan Kepentingan

1 0 
. ( I ) Jika Pengerusi atau mana-mana keahlian dalam Mesyuarat Majlis Bersama 

Jabatan termasuklah mana-mana orang yang diundang itu, mempunyai apa-apa 
kepentingan dalam Mesyuarat tersebut, maka dia hendaklah mengisytiharkan 
jenis kepentingan itu dan perisytiharan itu hendaklah direkodkan dalam minit 
mesyuarat yang dalamnya pengisytiharan itu telah dibuat.

(2) Pengerusi atau mana-mana keahlian dalam Mesyuarat Majlis Bersama 
Jabatan termasuklah mana-mana orang yang diundang itu yang mempunyai 
kepentingan di dalam Mesyuarat tersebut tidak boleh mengambil bahagian 
dalam pertimbangtelitian atau keputusan di dalam Mesyuarat tersebut.

Dibuat 30 September 2020 
(Minit Mesyuarat LPU Bil. 03/2020 Ke-951 
(UNIMAS/PEND(S). 01/06-01/02 JId. 5 (75) (Majlis Bersama Jabatan)1

TUAN YANG TERUTAMA YANG DI-PERTUA NEGERI SARAWAK 
TUN PEHIN SRI HAJI ABDUL TAIB MAHMUD 

Cunselor 
Universiti Malaysia Sarawak
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PEKELILING PERBENDAHARAAN 

(Pekeliling Perbendaharaan WP 7.5)

TREASURY CIRCULAR 

(Treasury Circular WP 7.5)

No. 5693.
LEMBAGA PEROLEHAN UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK PROCUREMENT BOARD

10385

Bagi maksud Pekeliling Perbendaharaan WP 7.5 Peraturan Perolehan Badan 
Berkanun Persekutuan, berikut adalah Lembaga Perolehan yang dilantik 
oleh Lembaga Pengarah Universiti Malaysia Sarawak di bawah Pekeliling 
Perbendaharaan WP 7.5 Peraturan Perolehan Badan Berkanun Persekutuan.

Pembatalan

Pelantikan Lembaga Perolehan bagi Universiti Malaysia Sarawak oleh Lembaga 
Pengarah Universiti Malaysia Sarawak di bawah kuasa yang sama melalui 
penetapan kuoram keanggotaan yang diluluskan dalam Mesyuarat Lembaga 
Pengarah Universiti Malaysia Sarawak Bil. 5/2019 Ke-91 pada 15 November 2019 
dibatalkan.

Appoinment of Procurement Board

For the purposes of Treasury Circular WP 7.5 Federal Statutory Bodies 
Procurement Regulations, the Procurement Board appointed by the Universiti 
Malaysia Sarawak Board of Directors under Treasury Circular WP 7.5 Federal 
Statutory Bodies Procurement Regulations shall he as specified in the Schedule.

Revocation

The Appointment of the Procurement Board of Universiti Malaysia Sarawak 
by the Universiti Malaysia Sarawak Board of'Directors under the same power 
through the determination of the membership quorum approved in Mes_vuarat 
Lembaga Pengarah Universiti Malaysia Sarawak Bil. 5/20/9 Ke-9/ dated 
/5 November 20/9 is revoked.

JADUAL/SCHEDULE

LEMBAGA PEROLEHAN 
PROCUREMENT BOARD

Lembaga Perolehan Universiti Malaysia Sarawak adalah dibenarkan untuk 
menimbang clan meluluskan tender yang bernilai melebihi RM500,000.00 
sehingga RM I00,000,000.00.
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The Procurement Board of Universiti Malaysia Sarawak is allowed to 
consider and certify tenders with the value of more than RM500,000.00 up 
to RMI00,000,000.00.

Bit. / Jawatan/Position Keahlian/Membership 
No. 

1. Pengerusi/Chairman Naib Canselor/Vice Chancellor 

2. Pengerusi Ganti/ Timbalan Naib Canselor/ 
Alternate Chairman Deputy Vice Chancellor 

3. Ahli/Memher Wakil Kementerian Kewangan/ 
Representative from Ministry of Finance 

4. Ahli/Member Wakil Kementerian Pengajian Tinggi/ 
Representative front Ministry of Higher 
Education 

5. Ahli/Member Wakil Jabatan Kerja Raya/Representative 
from Public Work Department 

6. Setiausaha/Secretarv Bendahari/Bursar

Hakcipa Pencetak 
OH 

PF. R('FTAKAN NASIONAI. MAI. AVSIA BERHAD 
SfOWa Ilak Trrpchhara Tiada mana-mana bahapan lua daripada prnerhitan ini botch dilerbitkan semula atau disimpan di dalam bentuk 

y ang botch diperolehi . emula atau disiarkan dalam seharang hrntuk dengan apa jua cara elektronik. mekanikal. lotokopi. rakaman dan' 

atau . chahknyatanpa mendapaltun danpada Percetakan Naslonal Malaysia BerhadlPencelak kepada Kerajaan Malaysia yang 
dilantiki

PNM©

u'FT. AK OLEH 
k(I TAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD, 

VIA LUMPUR 
\(I PIHAK DAN DFNGAN PERINTAH KERAJAAN MALAYSIA


