
 

 
 
 

 
 

MAJLIS BANDARAYA IPOH 
PERMOHONAN UNTUK MENGISI JAWATAN KOSONG 

 
Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia dan keutamaan kepada rakyat 
DYMM Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan yang berkelayakan bagi mengisi jawatan berikut:- 
 

1. JAWATAN  : PENOLONG JURUTERA GRED JA29 

 KUMPULAN 
PERKHIDMATAN 

: PELAKSANA (SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU) 

 KLASIFIKASI 
PERKHIDMATAN 

: 
KEJURUTERAAN 

 JADUAL GAJI 
(MIN – MAX) 

: GRED JA29 
RM1,549.00 – RM5,701.00 

 TARAF JAWATAN : TETAP 

 SYARAT LANTIKAN : Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: 

   (a)  warganegara Malaysia; 

   (b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan 
jawatan; dan 

(c) (i) sijil dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan 
daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya 
(Gaji permulaan ialah pada Gred JA29:RM1,549.00); 
atau 

 (ii)  diploma dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh 
Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. 
(Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1,935.02). 

(d) Keutamaan akan diberikan kepada calon yang mempunyai 
Diploma Kejuruteraan Elekronik (Komputer) yang diiktiraf oleh 
Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. 

 SYARAT KELAYAKAN 
BAHASA MELAYU 

: Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-
kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil 
Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang 
diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. 

SYARAT 
PENINGKATAN 
SECARA LANTIKAN 

: Pegawai yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penguasa 
Bekalan Air, Pembantu Kemahiran, Pemeriksa Kereta Motor Gred 
AB19, AB22 dan AB26, Penjaga Jentera Elektrik dan Merinyu Tali Air 
adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik 
berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Penolong 
Jurutera Gred JA29, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila 
telah disahkan dalam perkhidmatan dan: 



 

 

 (a) (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(d); atau 

  (ii) lulus Peperiksaan Khas; dan 

  (b) had umur pelantikan: 

   (i) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan 
bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 
tahun; atau 

   (ii) berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi 
pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau 

   (iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi 
pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun. 

 FUNGSI BIDANG 
TUGAS 

: Bertanggungjawab membangun program baharu untuk sesuatu 
sistem gunaan komputer, memperkembangkan sistem komputer yang 
sedia ada bagi memenuhi keperluan semasa, penyelenggaraan 
sistem dan memberikan latihan serta bantuan teknikal kepada pihak 
pengguna. 

 

2. JAWATAN  : PELUKIS PELAN (KEJURUTERAAN AWAM) GRED JA19 

 KUMPULAN 
PERKHIDMATAN 

: PELAKSANA (SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU) 

 KLASIFIKASI 
PERKHIDMATAN 

: KEJURUTERAAN 

 JADUAL GAJI 
(MIN – MAX) 

: GRED JA19 
RM1,377.00 – RM4,052.00 

 TARAF JAWATAN : TETAP 

 SYARAT LANTIKAN : Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: 

   (a)  warganegara Malaysia; 

   (b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan 
jawatan; dan 

(c) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Kepujian dalam 
subjek Pendidikan Seni Visual, Lukisan Geometri atau 
Lukisan Kejuruteraan pada peringkat peperiksaan 
tersebut. 
(Gaji permulaan ialah pada Gred JA19: RM1,377.00); 
atau 

 (ii)  Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran 
Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. 
(Gaji permulaan ialah pada Gred JA19:RM1,435.12); 
atau 



 

 (iii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran 
Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. 
(Gaji permulaan ialah pada Gred JA19: RM1,493.24). 

 SYARAT KELAYAKAN 

BAHASA MELAYU 

:  

 

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-
kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil 
Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang 
diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. 

 FUNGSI BIDANG 
TUGAS 

: Bertanggungjawab melukis, menyurih pelbagai pelan berkaitan 
lukisan arkitek, rangka bina, perspektif, rajah pembentukan besi, 
keratan rentas, kontur dan lain-lain berkaitan. 

 

3. JAWATAN  : PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) 

GRED N19 

 KUMPULAN 
PERKHIDMATAN 

: PELAKSANA 

 KLASIFIKASI 
PERKHIDMATAN 

: PENTADBIRAN DAN SOKONGAN 

 JADUAL GAJI 
(MIN – MAX) 

: GRED N19 
RM1,352.00 – RM4,003.00 

 TARAF JAWATAN : TETAP / KONTRAK 

 SYARAT LANTIKAN : Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: 

   (a)  warganegara Malaysia; 

   (b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; 
dan 

(c) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh Kerajaan.  
(Gaji permulaan ialah pada Gred N19: RM1,352.00); atau  

 (ii)  Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia 
Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya.  
(Gaji permulaan ialah pada Gred N19: RM1,408.40); atau  

 (iii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia 
Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya.  
(Gaji permulaan ialah pada Gred N19: RM1,464.80).  

 SYARAT KELAYAKAN 
BAHASA MELAYU 

: Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya 
Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran 
Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh Kerajaan. 



 

SYARAT 
PENINGKATAN 
SECARA LANTIKAN 

    

: 

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Bentara Parlimen, 
Pemandu Kenderaan, Penghantar Notis dan Pembantu Operasi 
adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik 
berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan 
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19, tertakluk kepada 
kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan 
dan:  

  (a) (i)   mempunyai kelayakan di perenggan 1(c); dan 

   (ii)  lulus Peperiksaan Khas; dan  

  (b) had umur pelantikan: 

   (i) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi 
pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau 

   (ii) berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi 
pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau 

   (iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi 
pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun. 

 FUNGSI BIDANG 
TUGAS 

: Bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas perkeranian dan 
operasi di peringkat Kumpulan Pelaksana yang merangkumi aspek 
perkeranian dan operasi (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, 
tugas-tugas pentadbiran am, pengurusan personel, perkhidmatan 
kaunter dan pemprosesan, pengumpulan data dan maklumat, 
pengendalian peralatan perhubungan/komunikasi). 

 

4. JAWATAN  : PENOLONG JURUTERA GRED JA29 

 KUMPULAN 
PERKHIDMATAN 

: PELAKSANA (SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU) 

 KLASIFIKASI 
PERKHIDMATAN 

: 
KEJURUTERAAN 

 JADUAL GAJI 
(MIN – MAX) 

: GRED JA29 
RM1,549.00 – RM5,701.00 

 TARAF JAWATAN : KONTRAK 

 SYARAT LANTIKAN : Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: 

   (a)  warganegara Malaysia; 

   (b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan 
jawatan; dan 

(c) (i) sijil dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh 
Kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya 
(Gaji permulaan ialah pada Gred JA29:RM1,549.00); 
atau 

 (ii)  diploma dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh 
Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. 
(Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1,935.02). 



 

 SYARAT KELAYAKAN 
BAHASA MELAYU 

: Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-
kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil 
Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang 
diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. 

Keutamaan diberi kepada calon yang mempunyai Diploma 
Kejuruteraan Awam. 

SYARAT 
PENINGKATAN 
SECARA LANTIKAN 

: Pegawai yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penguasa 
Bekalan Air, Pembantu Kemahiran, Pemeriksa Kereta Motor Gred 
AB19, AB22 dan AB26, Penjaga Jentera Elektrik dan Merinyu Tali Air 
adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik 
berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Penolong 
Jurutera Gred JA29, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila 
telah disahkan dalam perkhidmatan dan: 

 (a) (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(d); atau 

  (ii) lulus Peperiksaan Khas; dan 

  (b) had umur pelantikan: 

   (i) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan 
bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 
tahun; atau 

   (ii) berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi 
pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau 

   (iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi 
pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun. 

 FUNGSI BIDANG 
TUGAS 

: Bertanggungjawab mengendalikan pelaksanaan projek bagi skop 
kerja kejuruteraan antaranya kejuruteraan awam, mekanikal dan 
elektrik iaitu mengumpul maklumat untuk penyediaan reka bentuk, 
menyedia dan menyemak lukisan kejuruteraan, merekod inventori, 
mengawas tapak projek, menyelia pelaksanaan kerja pengawasan 
pembinaan di tapak projek, menyediakan laporan kemajuan projek, 
membantu kerja-kerja perundingan dan penyediaan sebut harga dan 
tender, menjalankan kerja penyenggaraan bangunan dan workshop, 
melaksanakan kerja-kerja kawalan, pengujian, penyenggaraan 
berkala peralatan elektrik, merancang dan menyusun aktiviti bagi 
mengawal selia sistem pengairan dan saliran serta menjalankan 
tugas-tugas yang berkaitan. 

 

5. JAWATAN  : PENOLONG PEGAWAI SENI BINA GRED JA29 

 KUMPULAN 
PERKHIDMATAN 

: PELAKSANA (SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU) 

 KLASIFIKASI 
PERKHIDMATAN 

: KEJURUTERAAN 

 JADUAL GAJI 
(MIN – MAX) 

: GRED JA19 
RM1,549.00 – RM5,701.00 

 TARAF JAWATAN : KONTRAK 

 SYARAT LANTIKAN : Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: 



 

   (a)  warganegara Malaysia; 

   (b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; 
dan 

(c) (i) Sijil dalam bidang seni bina yang diiktiraf oleh Kerajaan 
daripada politeknik tempatan atau kelayakan Yang diiktiraf 
setaraf dengannya. 
(Gaji Permulaan Ialah Pada Gred JA29: RM1,549.00); 
atau 

 (ii)  Diploma dalam bidang seni bina yang diiktiraf oleh Kerajaan 
daripada institusi pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. 
(Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1,935.02). 

 SYARAT KELAYAKAN 
BAHASA MELAYU 

: Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-
kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat 
Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan 
yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. 

 FUNGSI BIDANG 
TUGAS 

: Bertanggungjawab ke atas Permohonan Kebenaran Merancang 
Bagi Pendirian Bangunan, Permohonan Pelan Susun Atur, 
Permohonan Kelulusan Landskap, Permohonan Pemasangan 
Papan Tanda Bangunan Komersial dan Bangunan Pejabat 
Kerajaan. Menyelaras pengeluaran surat sokongan Perakuan 
Kelayakan Menduduki Bangunan (CF), Permohonan Ubahsuai 
Bangunan, reka bentuk ruang pameran dan bahan-bahan pameran, 
ulasan cadangan pencahayaan bangunan dan ulasan cadangan 
reka bentuk dalaman bagi bangunan-bangunan di bawah 
penyeliaan jabatan serta lain-lain tugas yang berkaitan. 

 

6. JAWATAN  : PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA 
GRED JA29 

 KUMPULAN 
PERKHIDMATAN 

: PELAKSANA (SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU) 

 KLASIFIKASI 
PERKHIDMATAN 

: KEJURUTERAAN 

 JADUAL GAJI 
(MIN – MAX) 

: GRED JA19 
RM1,549.00 – RM5,701.00 

 TARAF JAWATAN : KONTRAK 

 SYARAT LANTIKAN : Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: 

   (a)  warganegara Malaysia; 

   (b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; 
dan 



 

(c) (i) Sijil dalam bidang perancang bandar dan wilayah yang 
diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi 

tempatan atau politeknik tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya. 

(Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1,549.00); atau 

 (ii)  Diploma dalam bidang perancang bandar dan wilayah yang 
diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi 

tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. 
(Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1,935.02). 

 SYARAT KELAYAKAN 
BAHASA MELAYU 

 
 

: Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang 
kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat 
Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan 
yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. 

 FUNGSI BIDANG TUGAS : (i) 
 
 
 
 

(ii) 
 
 
 
 

(iii) 
 
 
 
 
 
 

(iv) 
 
 
 
 
 

Menyediakan maklumat dan pelan yang berkaitan untuk 
kegunaan perancangan dan koordinasi pembangunan 
infrastruktur dan utiliti serta pengangkutan/sistem trafik di 
kawasan perbandaran. 
 

Memberikan ulasan teknikal bagi permohonan kebenaran 
merancang pendirian bangunan, pindaan pendirian 
bangunan, kemudahan infrastruktur dan utiliti bagi kawasan 
perbandaran. 
 

Menyediakan pelan dan laporan lawatan tapak bagi 
permohonan membina struktur menara telekomunikasi dan 
permohonan cadangan untuk memasang struktur 
telekomunikasi atas bangunan oleh pihak penyedia 
perkhidmatan telekomunikasi dan menyediakan pelan bagi 
pegawai kawasan. 
 

Bertanggungjawab terhadap penyelarasan bajet berhubung 
dengan pengurusan projek, promosi pemasaran hartanah, 
pembangunan dan bajet mengurus. Pembangunan 
pangkalan data GIS untuk data-data perancangan serta 
pengumpulan maklumat-maklumat kemajuan perancangan 
dan pembangunan bandar. 

 

7. JAWATAN  : PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) 

GRED W19 

 KUMPULAN 
PERKHIDMATAN 

: PELAKSANA 

 KLASIFIKASI 
PERKHIDMATAN 

: KEWANGAN 

 JADUAL GAJI 
(MIN – MAX) 

: GRED W19 
RM1,353.00 – RM4,005.00 

 TARAF JAWATAN : KONTRAK 

 SYARAT 
LANTIKAN 

: Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: 



 

   (a) warganegara Malaysia; 

(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; 
dan 

(c) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh Kerajaan serta Kepujian dalam subjek 
Matematik, Perdagangan atau Prinsip Perakaunan pada 
peringkat peperiksaan tersebut.  
(Gaji permulaan ialah pada Gred W19:RM1,353.00); atau  

 (ii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Perdagangan Malaysia 
peringkat Pertengahan (Simpan Kira-kira) atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya.  
(Gaji permulaan ialah pada Gred W19:RM1,409.40); atau  

 (iii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia 
Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya.  
(Gaji permulaan ialah pada Gred W19: RM1,409.40); atau  

 (iv) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Perdagangan Malaysia 
peringkat Tertinggi (Perakaunan) atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya  
(Gaji permulaan ialah pada Gred W19:RM1,465.80); atau  

 (v) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia 
Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya.  
(Gaji permulaan ialah pada Gred W19: RM1,465.80).  

 

 SYARAT KELAYAKAN 
BAHASA MELAYU 

: Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya 
Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran 
Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh Kerajaan. 

 FUNGSI BIDANG 
TUGAS 

: Bertanggungjawab menjalankan tugas-tugas pengurusan kewangan 
sepenuh masa di peringkat Kumpulan Sokongan berhubung urusan-
urusan kawalan belanjawan, kewangan am, terimaan, perolehan 
kerajaan, bayaran emolumen, pembayaran, akaun, pelaburan dan 
pinjaman. 

 

8. JAWATAN  : PEMBANTU PENILAIAN GRED W19 

 KUMPULAN 
PERKHIDMATAN 

: 
PELAKSANA 

 KLASIFIKASI 
PERKHIDMATAN 

: 
KEWANGAN 

 BAYARAN 
PERKHIDMATAN 

: GRED W19 
RM1,353.00  

 TARAF JAWATAN : CONTRACT FOR SERVICE 



 

 SYARAT LANTIKAN : Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: 

   (a)  warganegara Malaysia; 

   (b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; 
dan 

 (c)  (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh Kerajaan serta Kepujian dalam subjek 
Matematik pada peringkat peperiksaan tersebut.  

     (Gaji permulaan ialah pada Gred W19: RM1,353.00); atau  

  (ii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf   
     dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 
     2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf 
     dengannya.  
     (Gaji permulaan ialah pada Gred W19: RM1,409.40);  atau  

  (iii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf 
      dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 
      3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf 
      dengannya.  
      (Gaji permulaan ialah pada Gred W19: RM1,465.80).  

 SYARAT 
KELAYAKAN 
BAHASA MELAYU 

: Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya 
Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran 
Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh Kerajaan. 

 FUNGSI BIDANG 
TUGAS 

: Bertanggungjawab menerima arahan dan menjalankan penilaian harta 
tanah dan pentadbiran, menjalankan latihan dan penyelidikan, 
mendapatkan kelulusan terhadap nilaian yang melebihi kuasa untuk 
melaporkannya dan lain-lain kelulusan terhadap perkara dinyatakan di 
atas. 

  

CARA MEMOHON 

 Permohonan kekosongan jawatan hendaklah dibuat menggunakan (Borang MBI.1) Pind.2/2009 
yang boleh dimuat turun melalui laman web rasmi Majlis Bandaraya Ipoh di www.mbi.gov.my 

 

Permohonan hendaklah disertakan:- 

i) Sekeping gambar terkini berukuran paspot; (dilekatkan pada borang permohonan); 

ii) Salinan Kad Pengenalan dan salinan Sijil Lahir; (disahkan); 

iii) Salinan Sijil Berhenti Sekolah; (disahkan); 

iv) Salinan Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia dan Pentaksiran Tingkatan 
 Tiga/Penilaian Menengah Rendah ; (disahkan); 

v) Salinan Diploma dan transkrip / Surat Pengesahan Kelulusan Peperiksaan Akhir    

           daripada pusat-pusat pengajian; dan (disahkan); 

vi) Salinan sijil-sijil lain yang berkaitan (disahkan) 

 

Borang permohonan yang telah lengkap diisi dengan mencatatkan nama jawatan di sebelah kiri 
sampul surat hendaklah dikemukakan kepada: 

 



 

Bahagian Sumber Manusia 

Majlis Bandaraya Ipoh 

Tingkat 1. Jalan Sultan Abdul Jalil, 

Greentown, 

30450 Ipoh, 

Perak Darul Ridzuan. 

 

Tarikh tutup permohonan : 30 JANUARI 2023 

 

 

 

 

 

CATATAN AM 

 

 (a) Pihak Majlis berhak menentukan asas-asas tapisan dalam menyenarai pendek calon-
calon yang layak dipanggil untuk sesi ujian / temuduga.   

 (b) Pemohon-pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 6 bulan dari 
tarikh iklan ditutup hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya. 

 (c) Hanya calon-calon yang diperakui sihat untuk berkhidmat oleh Pengamal Perubatan 
Berdaftar sahaja yang layak dilantik mengikut Peraturan-Peraturan Pegawai Awam 
(Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012. 

 


