




















































































































UJI KEFAHAMAN

1. Apakah maksud GCR?

a) Gantian Cuti Rekod
b) Ganjaran Cuti Rekod
c) Gantian Cuti Tanpa Usik
d) Gantian Cuti Rehat



UJI KEFAHAMAN

2. Siapa yang TIDAK layak menerima faedah
persaraan?

a) Pegawai yang meletakkan jawatan
b) Pegawai yang dibuang kerja
c) Pegawai kontrak, sangkut dan sambilan
d) Semua di atas



UJI KEFAHAMAN

3. Berapakah nilai pencen terendah dan bilakah
ianya berkuat kuasa?

a) RM850, mulai 1 Julai 2016
b) RM850, mulai 1 Januari 2016
c) RM1,000, mulai 1 Januari 2018
d) RM950, mulai 1 Julai 2016



UJI KEFAHAMAN

4. Berapa lamakah tempoh anak cacat tanggungan
pesara (hasil perkahwinan semasa masih sedang
berkhidmat) layak menerima pencen terbitan setelah
kematian pesara?

a) tidak lebih 20 tahun dari tahun pegawai bersara
b) tidak lebih 20 tahun dari tarikh perkahwinan
c) sepanjang hayat anak cacat tersebut
d) tidak lebih 12 tahun setengah dari tarikh

pegawai bersara



UJI KEFAHAMAN

5. Berapakah kadar kenaikan pencen tahunan dan
bilakah ianya mula berkuat kuasa?

a) 2%, 1 Januari 2012
b) 2%, 1 Januari 2013
c) 3%, 1 januari 2013
d) 3%, 1 Julai 2016



UJI KEFAHAMAN

6. Apakah syarat-syarat utama untuk bersara pilihan (awal)?

a) Umur tidak kurang 40 tahun, berkhidmat tidak kurang 10 tahun
secara tetap dalam tempoh yang boleh dimasuk kira

b) Umur tidak kurang 45 tahun, berkhidmat tidak kurang 10 tahun
secara tetap dalam tempoh yang boleh dimasuk kira

c) Umur tidak kurang 40 tahun, berkhidmat tidak kurang 15 tahun
secara tetap dalam tempoh yang boleh dimasuk kira

d) Umur tidak kurang 50 tahun, berkhidmat tidak kurang 10 tahun
secara tetap dalam tempoh yang boleh dimasuk kira



UJI KEFAHAMAN

7. Penjawat awam layak untuk memilih 1 sahaja opsyen persaraan
samada:

a) Skim Pencen Awam atau Skim Pencen Swasta

b) Skim KWSP atau Skim Pencen

c) Skim Pencen Pekerja Swasta atau Skim Pencen Pegawai Kerajaan

d) Skim Persaraan Persekutuan atau Skim Persaraan Pekerjaan



UJI KEFAHAMAN

8. Berapakah nilai bantuan mengurus jenazah yang diberikan
kepada tanggungan/waris pegawai/pesara yang meninggal?

a) RM3,500

b) RM3,000

c) RM2,500

d) RM2,000




