
 
 

        MAJLIS DAERAH LABIS 
             85300 LABIS, JOHOR. 

 
 JAWATAN KOSONG 

 
Permohonan adalah dipelawa kepada Rakyat Negeri Johor Darul Ta’zim atau 
Warganegara Malaysia untuk mengisi jawatan berikut di Majlis Daerah Labis: 
 
 

A.  JAWATAN LANTIKAN 
 
1. SKIM PERKHIDMATAN : PEGAWAI PENILAIAN 
 GRED : W41 
 TARAF JAWATAN : TETAP 
 KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : KEWANGAN 
 KUMPULAN PERKHIDMATAN : PELAKSANA 

 
            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)  Ijazah Sarjana Muda Sains (Pengurusan Harta Tanah) yang diiktiraf oleh Kerajaan 
daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred W41: RM2,508.29) 

 
             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 Penolong Pegawai Penilaian adalah layak 
dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara 
Lantikan ke jawatan Pegawai Penilaian Gred W41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, 
apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:- 

 



 (a) (i) mempunyai kelayakan di perenggan (c) di atas; atau 
 

  (ii) Lulus Peperiksaan Ikhtisas Bahagian I, Bahagian II dan Bahagian III anjuran 
Lembaga Penilai, Pentaksir dan Ejen Harta Tanah Malaysia atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan 

 
 (b) had umur perlantikan: 

 
  (i) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur 

persaraan paksa 55 @ 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. 

 
 
 

2. SKIM PERKHIDMATAN : PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA 
 GRED : J41 
 TARAF JAWATAN : TETAP 
 KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : KEJURUTERAAN 
 KUMPULAN PERKHIDMATAN : PELAKSANA 
 

         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) Ijazah Sarjana Muda Perancang Bandar dan Wilayah yang diiktiraf oleh Kerajaan 

daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred J41: RM2,529.00); atau 
 

 (ii) Ijazah Sarjana Muda kepujian dalam bidang geografi, ekonomi, sains sosial, 
antropologi atau perangkaan yang diiktiraf oleh Kerajaan serta ijazah sarjana 
atau diploma lepasan ijazah dalam bidang perancangan bandar atau bidang-
bidang lain berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. 
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred J41: RM2,529.00); atau 

 (iii) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam serta ijazah sarjana atau diploma 
lepasan ijazah dalam bidang perancangan bandar atau bidang-bidang lain 
berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi 



tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. 
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred J41: RM2,736.28); atau 
 

 (iv) Ijazah Sarjana Muda Seni Bina serta ijazah sarjana atau diploma lepasan ijazah 
dalam bidang perancangan bandar atau bidang-bidang lain berkaitan yang 
diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. 
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred J41: RM2,943.84) 
 

             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 Penolong Pegawai Perancang Bandar dan 
Desa adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk 
Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred J41, 
tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:- 

 
 (a) (i) mempunyai kelayakan di perenggan (c) di atas; atau 

 
 (b) had umur perlantikan: 

 
  (i) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur 

persaraan paksa 55 @ 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. SKIM PERKHIDMATAN : JURUTERA 
 GRED : J41 
 TARAF JAWATAN : TETAP 
 KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : KEJURUTERAAN 
 KUMPULAN PERKHIDMATAN : PELAKSANA 

 
           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) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi 
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. 
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred J41: RM2,529.00). 

 
             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 Penolong Jurutera dan Pemeriksa Kereta 
Motor Gred AB29/30, AB36, AB38 dan AB40 adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak 
Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Jurutera J41, 
tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:- 

 
 (a) (i) mempunyai kelayakan di perenggan (c) di atas; atau 

 
  (ii) Lulus Peperiksaan Badan Ikhtisas Bahagian I dan Bahagian II anjuran Lembaga 

Jurutera Malaysia/Institut Jurutera Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh Kerajaan; dan 

 
 (b) had umur perlantikan: 

 
  (i) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur 

persaraan paksa 55 @ 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. 



 
4. SKIM PERKHIDMATAN : PENOLONG ARKITEK LANDSKAP 
 GRED : JA29 
 TARAF JAWATAN : TETAP 
 KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : KEJURUTERAAN 
 KUMPULAN PERKHIDMATAN : PELAKSANA 
 

 
         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 teknologi landskap yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada 

institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1,549.00); atau 
 

 (ii) sijil dalam bidang perancang bandar, kejuruteraan awan (seni bina) atau 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 
 

 (iii) diploma dalam bidang seni bina landskap 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. SKIM PERKHIDMATAN : PEN. PEG. TADBIR 
 GRED : N29 
 TARAF JAWATAN : TETAP 
 KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : PENTADBIRAN DAN SOKONGAN 
 KUMPULAN PERKHIDMATAN : PELAKSANA 

 
 
         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 Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf 

dengannya oleh Kerajaan. 
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred N29: RM1,493.00); atau 
 

 (ii) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh 
Kerajaan. 
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred N29: RM1,493.00); atau 
 

 (iii) diploma dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi 
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. 
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred N29: RM1,770.95) 
 

 
          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 Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), 
Pembantu Setiausaha Pejabat, Pembantu Tadbir (Kewangan), Pemeriksa Cap Jari dan Pegawai 
Khidmat Pelanggan adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan 
untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Penolong Pegawai Tadbir Gred N29, tertakluk 
kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:- 

 
 (a) (i) mempunyai kelayakan di perenggan (c) di atas; atau 

 
  (ii) Lulus peperiksaan Khas; dan 



 
 (b) had umur perlantikan: 

 
  (i) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur 

persaraan paksa 55 @ 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. 

 
 

6. SKIM PERKHIDMATAN : PENOLONG AKAUNTAN 
 GRED : W29 
 TARAF JAWATAN : TETAP 
 KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : KEWANGAN 
 KUMPULAN PERKHIDMATAN : PELAKSANA 

 
 
         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 pengajian perniagaan atau penyimpan kira yang diiktiraf oleh 

Kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengan. 
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred W29: RM1,510.92); atau 
 

 (ii) Certified Accounting Technician (CAT) yang diiktiraf oleh Kerajaan. 
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred W29: RM1,510.92); atau 
 

 (iii) diploma dalam bidang pengajian perniagaan, kewangan, perbankan atau 
perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. 
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred W29: RM1,776.08); atau 
 

 (iv) Licentiate of The Chartered Institute of Secretaries and Administrators of United 
Kingdom dalam bidang kewangan yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya. 
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred W29: RM2001.68) 



 
             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 Pembantu Akauntan dan Pembantu Tadir 
(Kewangan) adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk 
Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Penolong Akauntan Gred W29, tertakluk kepada 
kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:- 

 
 (a) (i) mempunyai kelayakan di perenggan (c) di atas; atau 

 
  (ii) Lulus peperiksaan Khas; dan 

 
 (b) had umur perlantikan: 

 
  (i) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur 

persaraan paksa 55 @ 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. 

 
 

7. SKIM PERKHIDMATAN : PEMBANTU PENILAIAN 
 GRED : W19 
 TARAF JAWATAN : TETAP 
 KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : KEWANGAN 
 KUMPULAN PERKHIDMATAN : PELAKSANA 

 
         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) 
 

(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. 

 
 

8. SKIM PERKHIDMATAN : PEMBANTU AKAUNTAN 
 GRED : W19 
 TARAF JAWATAN : TETAP 
 KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : KEWANGAN 
 KUMPULAN PERKHIDMATAN : PELAKSANA 

 
         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 dan 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) 
 

(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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. SKIM PERKHIDMATAN : PEMANDU KENDERAAN 
 GRED : H11 
 TARAF JAWATAN : TETAP 
 KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : KEMAHIRAN 
 KUMPULAN PERKHIDMATAN : PELAKSANA 

 
           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) Pentaksiran Tingkatan Tiga / Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan 

yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; 
 

 (ii) Lesen memandu Kelas D/E/E1/E2/F/G/H/I yang dikeluarkan oleh Jabatan 
Pengangkutan Jalan [kecuali lesen memandu dalam tempoh percubaan (P)]; 
dan  
 

 (iii) berkebolehan memandu, mengendali dan menyenggara kenderaan 
berkenaan yang diliputi oleh skim perkhidmatan ini. 
 
Gaji permulaan Gred H11 ditetapkan mengikut Kelas Lesen Memandu: 
 
 Lesen D : RM1,264.15 
 Lesen E/E1/E2 : RM1,310.30 
 Lesen F/H : RM1,356.45 
 Lesen G/I : RM1,402.60 

 

   
 

             SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU 
 

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam  
subjek Bahasa Melayu pada peringkat Pentaksiran Tingkatan Tiga / Penilaian Menengah 
Rendah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CARA MEMOHON 
 
Permohonan hendaklah dibuat dalam Borang Permohonan Jawatan yang boleh didapati 
di Pejabat Majlis Daerah Labis dengan harga RM1.00/set atau dengan mengemukakan 
sampul surat beralamat sendiri dan bersetem RM0.60 beserta wang pos bernilai 
RM1.00.  
 
Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar kepada:  

 
 
    YANG DIPERTUA 

MAJLIS DAERAH LABIS 
85300 LABIS, JOHOR 

 
             TARIKH TUTUP PERMOHONAN:  5 FEBRUARI 2017 
 
             (Sila nyatakan nama jawatan yang dipohon pada penjuru sebelah kiri sampul surat) 
 
 

 PERHATIAN KEPADA PEMOHON  
 

a) Semua permohonan dari pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat dalam 
Perkhidmatan Awam, Badan-badan Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan 
mestilah melalui Ketua Jabatan masing-masing mengikut Perintah Am Bab A 
Bil. 21 dan hendaklah disertakan dengan salinan Penyata Rekod Perkhidmatan 
yang kemaskini serta Laporan Nilaian Prestasi Tahunan terkini; 
  

b) Borang permohonan yang lengkap diisi hendaklah disertakan dengan sekeping 
gambar berukuran passport, salinan kad pengenalan, sijil lahir, sijil-sijil 
persekolahan, kelulusan akademik, transkrip keputusan peperiksaan semua 
semester dan dokumen-dokumen lain yang telah diakui sah; 
 

c) Permohonan yang lewat, tidak lengkap atau tidak mengikut syarat di atas 
akan ditolak; 
 

d) Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk 
temuduga; dan 
 

e) Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan selepas enam (6) bulan dari 
tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya. 
 

f) Pentadbiran MDL tidak akan bertanggungjawab atau menanggung segala 
perbelanjaan berkaitan dengan temuduga. 

 
 
    YANG DIPERTUA, 
             MAJLIS DAERAH LABIS, 
     85300 LABIS. 


