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PENENTUAN  KRITERIA  PENGURNIAAN  TANAH 
KEPADA KAKITANGAN KERAJAAN 

 
1. TUJUAN : 
 

1.1 Tujuan Pekeliling ini adalah untuk menyampaikan keputusan Majlis 
Mesyuarat Kerajaan mengenai penentuan kriteria-kriteria pengurniaan 
tanah kepada kakitangan Kerajaan. 

 
2. KEPUTUSAN  MAJLIS  MESYUARAT  KERAJAAN 
 

2.1 Majlis Mesyuarat Kerajaan dimesyuaratnya pada 23hb. mei, 1990 ( R/M. 
Bil. 454 / 90 ) telah bersetuju menetapkan kriteria-kriteria untuk 
menentukan peringkat-peringkat kesesuaian pemohon-pemohon daripada 
kakitangan Kerajaan untuk mendapatkan tanah Kerajaan. 

 
2.2 Syarat-syarat Kelayakan 

 
2.2.1 Hanya kakitangan Kerajaan yang memenuhi syarat-syarat 

kelayakan seperti dibawah yang akan dipertimbangkan untuk 
memohon tanah-tanah tapak rumah kediaman di kawasan bandar.   

  
2.2.1.1  Warganegara Malaysia. 
 
2.2.1.2  Rakyat Negeri Johor. 
 
2.2.1.3  Telah berkhidmat dengan Kerajaan selama 15 tahun. 

 
2.3 Kriteria-kriteria Yang Telah Ditetapkan 

 
2.3.1 Taraf Perkhidmatan 

 
2.3.1.1 Dari segi perkhidmatan, pertimbangan akan hanya 

diberikan bagi  pemohon-pemohon seperti 
berikut :- 

 
( i ) Rakyat Negeri Johor dan berkhidmat di 

Negeri Johor. 
 
( ii ) Rakyat Negeri Johor tetapi berkhidmat di luar 



Negeri Johor. 
 
( iii ) Rakyat bukan Negeri Johor tetapi berkhidmat 

dalam Negeri Johor selama 15 tahun terus 
menerus. 

 
2.3.1.2 Bagi syarat yang kedua di atas, permohonan akan 

hanya dipertimbangkan jika permohonan tanah itu 
letaknya di tempat lahirnya. Jika permohonan 
tersebut di tempat lain maka hendaklah ditolak terus. 

 
2.3.2 Pemilikan Harta 

 
 

2.3.2.1 Di bawah kriteria ini perkara yang dititikberatkan ialah 
pertimbangan patut diberikan kepada pemohon-
pemohon yang tidak mampu untuk memiliki harta. 

 
2.3.2.2 Pemilikan harta untuk tujuan ini adalah meliputi 

harta-harta tanah pertanian atau tapak rumah 
kediaman yang dimiliki oleh suami atau isteri 
pemohon dan juga atas nama Syarikat yang ianya 
mempunyai kepentingan. 

 
2.3.2.3 Atas persetujuan di atas maka hanya pemohon-

pemohon yang tiada langsung mempunyai tanah 
akan diberikan pertimbangan. Ini bermakna bagi 
pemohon-pemohon yang sediada ada memiliki tanah 
samada secara warisan, beli atau kurniaan Kerajaan 
hendaklah ditolak terus oleh Pejabat Tanah akan 
permohonannya. 

 
2.3.2.4 Ini juga bermakna bagi pemohon-pemohon yang 

telah mendapat pinjaman Kerajaan atau pinjaman 
daripada bank atau lain-lain Institusi Kewangan untuk 
memajukan tanah pertanian atau tapak rumah 
kediaman/kedai hendaklah ditolak terus permohonan 
yang diterima oleh Pejabat Tanah. 

 
2.3.3 Umur 

 
2.3.3.1 Permohonan-permohonan daripada kakitangan 

Kerajaan  hendaklah berumur 30 tahun ke atas barulah 
boleh  dipertimbangkan permohonan tanah Kerajaan. 



 
2.3.4 Lain-lain Kriteria 

 
2.3.4.1 Setiap permohonan daripada kakitangan Kerajaan 

hendaklah disertai dengan Laporan Sulit daripada 
Ketua Jabatan. Maklumat-maklumat ini boleh 
dijadikan sebagai asas pertimbangan. 

 
 

2.3.4.2 Bagi permohonan-permohonan yang diterima 
daripada Pegawai Tadbir Negeri Johor, syarat-syarat 
tempoh perkhidmatan 15 tahun dan umur 30 tahun 
ke atas adalah dikecualikan. Walaubagaimanapun 
Pegawai-pegawai Tadbir Negeri adalah disyaratkan 
telah disahkan dalam jawatan baru boleh 
dipertimbangkan untuk memohon tanah Kerajaan. 

 
2.3.4.3 Kriteria-kriteria sebagaimana yang telah dikurniakan 

di atas adalah juga tertakluk kepada bekas-bekas 
kakitangan Kerajaan yang telah bersara. 
Walaubagaimanapun pertimbangan ini hanya diberi 
dalam tempoh 5 tahun kakitangan tersebut bersara. 
Selepas tempoh tersebut permohonannya hendaklah 
berdasarkan kepada kriteria-kriteria sebagaimana 
yang ditetapkan kepada orang-orang awam. 

 
3. Majlis Mesyuarat Kerajaan juga telah bersetuju supaya meminda keputusan 

Majlis Jawatankuasa Hasil Bumi dimesyuaratnya pada 15hb. Mei, 1973 kepada 
seperti berikut :- 

 
“Pegawai-pegawai Kerajaan boleh dikurniakan tanah Kerajaan untuk  pertanian 
luas maksima tidak melebihi daripada 10 ekar melainkan Pegawai Tadbir Negeri 
tidak melebihi 20 ekar serta tanah tapak rumah tidak lebih daripada 1 unit 
sahaja.” 

 
 
4. TARIKH KUATKUASA   
 

4.1 Tarikh kuatkuasa Pekeliling ini adalah bermula pada 23hb. Mei, 1990. 
 
 
 
 
 



“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”  
 
 
 
   
( DATO’ HJ.RAHMAT BIN A.RAHMAN ) 
Timb. Pengarah Tanah dan Galian, Johor. 
 
Untuk Edaran :- 1)   Semua Pegawai Pejabat Tanah dan Galian Johor. 
     2)   Semua Pentadbir Tanah Daerah dan  
     3)   Semua Pen. Pentadbir Tanah Daerah Kecil. 
 
Pejabat PengarahTanah dan Galian,Johor. 
15hb. November,1990 
 


