JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN
TINGKAT 7, MENARA MPS
Persiaran 3, Bandar Baru Selayang,
68100 Batu Caves, Selangor Darul Ehsan.
Tel : 03-61265812 / Faks : 03-61361978

JAWATAN KOSONG
MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG
(IKLAN LUARAN)
Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh
tutup iklan adalah dipelawa memohon jawatan dalam iklan ini :

BIL

1.

JAWATAN

:

PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT



Ujian kemahiran pengaturcaraan Oracle
Database dan penyelesaian masalah
berkaitan
Oracle
Development
menggunakan web.



Calon-calon wajib mempunyai kemahiran
yang tinggi dalam pengaturcaraan
Oracle 11 ke atas.

TARAF / KEKOSONGAN

:

KONTRAK / 01

KUMPULAN PERKHIDMATAN

:

PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN

:

SISTEM MAKLUMAT

GRED JAWATAN

:

F41

JADUAL GAJI

:

MINIMUM (RM 2,315.00)
MAKSIMUM (RM 9,618.00)

SYARAT-SYARAT LANTIKAN :1.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
(a)

Warganegara Malaysia;

(b)

Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
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(c)

(i)

ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang sains komputer dan teknologi
maklumat atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred F41: RM2,315.00); atau

(ii)

ijazah sarjana muda kejuruteraan dalam bidang komputer atau bidang berkaitan
yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred F41: RM2,522.44); atau

(iii)

ijazah sarjana dalam bidang sains komputer, teknologi maklumat, kejuruteraan
komputer atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred F41: RM2,833.78); atau

(iv)

ijazah doktor falsafah (PhD) dalam bidang sains komputer, teknologi maklumat,
kejuruteraan

komputer

atau

bidang

berkaitan

yang

diiktiraf

oleh

Kerajaan

daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred F41: RM3,145.11).

2.

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.

3.

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat adalah
layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara
Lantikan ke jawatan Pegawai Teknologi Maklumat Gred F41, tertakluk kepada kekosongan
jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
(a)

mempunyai kelayakan di perenggan 1 (c); 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.

(iii)

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

JAWATAN

:

PENOLONG AKAUNTAN

2.

TARAF / KEKOSONGAN

:

TETAP / 01

KUMPULAN PERKHIDMATAN

:

PELAKSANA

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN

:

KEWANGAN

GRED JAWATAN

:

W29

JADUAL GAJI

:

MINIMUM (RM 1,498.00)
MAKSIMUM (RM 5,678.00)

SYARAT-SYARAT LANTIKAN :1.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
(a)

Warganegara Malaysia;

(b)

Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

(c)

(i)

sijil dalam bidang pengajian perniagaan atau penyimpan kira yang diiktiraf oleh
Kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya.
(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

perakaunan

yang

bidang
diiktiraf

pengajian
oleh

perniagaan,

Kerajaan

kewangan,

daripada

institusi

perbankan

atau

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).

2.

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.
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3.

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Akauntan dan Pembantu Tadbir
(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)

(b)

(i)

mempunyai kelayakan di perenggan 1(c); atau

(ii)

lulus Peperiksaan Khas; dan

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.
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BIL

3.

JAWATAN

:

PENOLONG PEGAWAI PENGUAT KUASA

TARAF / KEKOSONGAN

:

TETAP / 01

KUMPULAN PERKHIDMATAN

:

PELAKSANA

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN

:

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN
AWAM

GRED JAWATAN

:

KP29

JADUAL GAJI

:

MINIMUM (RM 1,493.00)
MAKSIMUM (RM 5,696.00)

SYARAT-SYARAT LANTIKAN :-

1.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
(a)

Warganegara Malaysia;

(b)

Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

(c)

(i)

Sijil

Tinggi

Persekolahan

Malaysia

atau

kelayakan

yang

diiktiraf

setaraf

dengannya oleh Kerajaan.
(Gaji Permulaan ialah pada Gred KP29 : RM 1,493.00) atau
(ii)

Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
Kerajaan.
(Gaji Permulaan ialah pada Gred KP29 : RM 1,493.00) atau

(iii)

Bekas anggota polis atau tentera yang sekurang-kurangnya berpangkat Sarjan atau
yang setaraf dengannya dan telah disahkan dalam jawatan tersebut serta mempunyai
rekod perkhidmatan yang baik.
(Gaji Permulaan ialah pada Gred KP29 : RM 1,493.00) atau

(iv)

diploma dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji Permulaan ialah pada Gred KP29 : RM 1,770.95) atau

(v)

diploma dalam bidang undang-undang yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada
institusi

pengajian

tinggi

tempatan

atau

kelayakan

yang

diiktiraf

setaraf

dengannya.
(Gaji Permulaan ialah pada Gred KP29 : RM 1,846.15)
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dan (d) Mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti berikut :
(i)

tinggi sekurang-kurangnya 1.57m bagi lelaki dan 1.53m bagi wanita tanpa bersepatu;

(ii)

berat badan sekurang-kurangnya 48kg bagi lelaki dan 46kg bagi wanita;

(iii)

mempunyai ukuran Indeks Jisim Badan (BMI) di antara julat 19 hingga 26;

(iv)

mempunyai sekurang-kurangnya 79sm ukuran dada yang biasa dan 84sm semasa
menarik nafas (lelaki sahaja);

(v)

lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasingan dengan
ketetapan V6/9 tanpa menggunakan cermin mata;

(vi)

pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat; dan

(vii)

diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat oleh pengamal perubatan berdaftar.

2. 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.

3.

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Penguat Kuasa atau Pemeriksa
Kereta Motor Gred AB19, Gred AB22 atau Gred AB26 adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak
Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Penolong Pegawai
Penguat Kuasa Gred KP29, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam
perkhidmatan dan:
(a)

(b)

(i)

mempunyai kelayakan di perenggan 1(c); atau

(ii)

lulus Peperiksaan Khas; dan

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.
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BIL

JAWATAN

:

PEMBANTU PENGUAT KUASA

4.

TARAF / KEKOSONGAN

:

TETAP / 03

KUMPULAN PERKHIDMATAN

:

PELAKSANA

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN

:

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN
AWAM

GRED JAWATAN

:

KP19

JADUAL GAJI

:

MINIMUM (RM 1,360.00)
MAKSIMUM (RM 4,052.00)

SYARAT-SYARAT LANTIKAN :1.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
(a)

Warganegara Malaysia;

(b)

Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

(c)

(i)

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
Kerajaan.
(Gaji Permulaan ialah pada Gred KP19: RM 1,360.00) atau

(ii)

bekas

anggota

polis

atau

tentera

yang

sekurang-kurangnya

berpangkat

Konstabel atau Prebet atau yang setaraf dengannya dan telah disahkan dalam
jawatan

tersebut

serta

mempunyai

rekod

perkhidmatan

yang

baik

dan

berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu dengan
memuaskan.
(Gaji Permulaan ialah pada Gred KP19 : RM 1,360.00) 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 KP19: RM 1,416.40) atau

(iv)

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 KP19: RM 1,472.80)
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dan (d) mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti berikut :
(i)

tinggi sekurang-kurangnya 1.57m bagi lelaki dan 1.53m bagi wanita tanpa bersepatu;

(ii)

berat badan sekurang-kurangnya 48kg bagi lelaki dan 46kg bagi wanita;

(iii)

mempunyai ukuran Indeks Jisim Badan (BMI) di antara julat 19 hingga 26;

(iv)

mempunyai sekurang-kurangnya 79sm ukuran dada yang biasa dan 84sm semasa
menarik nafas (lelaki sahaja);

(v)

lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasingan dengan
ketetapan V6/9 tanpa menggunakan cermin mata;

2.

(vi)

pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat; dan

(vii)

diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat oleh pengamal perubatan berdaftar.

Calon bagi lantikan dengan kelayakan 1(c)(i), 1(c)(iii), atau 1(c)(iv) hendaklah memiliki Kepujian
(sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran
Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf denganya oleh Kerajaan.
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BIL

5.

JAWATAN

:

PEMBANTU KESIHATAN AWAM

TARAF / KEKOSONGAN

:

TETAP / 01

KUMPULAN PERKHIDMATAN

:

PELAKSANA

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN

:

PERUBATAN DAN KESIHATAN

GRED JAWATAN

:

U19

JADUAL GAJI

:

MINIMUM (RM 1,360.00)
MAKSIMUM (RM 4,052.00)

SYARAT-SYARAT LANTIKAN :1.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
(a)

Warganegara Malaysia;

(b)

Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

(c)

(i)

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan
serta Sijil Pembantu Kesihatan Awam yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred U19 : RM1,418.12).

2.

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 TAMBAHAN :1.

Mesyuarat PBM Bil. 07/2016 bertarikh 29 November 2016 telah menetapkan syarat bagi
pelaksanaan tindakan pengisian jawatan Pembantu Kesihatan Awam U19 di Majlis Perbandaran
Selayang (MPS) adalah mengikut skim perkhidmatan yang berkuasa kuasa dan perlu memiliki
Sijil PKA.
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BIL

6.

JAWATAN

:

PENJAGA JENTERA ELEKTRIK

TARAF / KEKOSONGAN

:

KONTRAK / 01

KUMPULAN PERKHIDMATAN

:

PELAKSANA

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN

:

KEJURUTERAAN

GRED JAWATAN

:

J19

JADUAL GAJI

:

MINIMUM (RM 1,377.00)
MAKSIMUM (RM 4,052.00)

SYARAT-SYARAT LANTIKAN :1.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
(a)

Warganegara Malaysia;

(b)

Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

(c)

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta
sekurang-kurangnya Sijil Kekompetenan Kategori A0 (Sistem Voltan Rendah) yang
dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
Gaji permulaan di Gred J19 ditetapkan mengikut Kategori Sijil Kekompetenan:


2.

A0/A1

:

RM 1,435.12

 A4-2/A4-1/A4

:

RM 1,493.24



:

RM 1,551.36

B0-2/BO-1/B0/B1/B4

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.
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BIL

JAWATAN

:

PEMBANTU PENILAIAN
(Keutamaan adalah kepada calon lelaki)

7.

TARAF / KEKOSONGAN

:

KONTRAK / 01

KUMPULAN PERKHIDMATAN

:

PELAKSANA

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN

:

KEWANGAN

GRED JAWATAN

:

W19

JADUAL GAJI

:

MINIMUM (RM 1,353.00)
MAKSIMUM (RM 4,005.00)

SYARAT-SYARAT LANTIKAN:1.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
(a)

Warganegara Malaysia;

(b)

Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

(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: RM 1,353.00); 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 : RM 1,409.40); 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: RM 1,465.80)

2.

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.
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BIL

JAWATAN

:

PENGAWAL KESELAMATAN

8.

TARAF / KEKOSONGAN

:

KONTRAK / 01

KUMPULAN PERKHIDMATAN

:

PELAKSANA

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN

:

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN
AWAM

GRED JAWATAN

:

KP11

JADUAL GAJI

:

MINIMUM (RM 1,205.00)
MAKSIMUM (RM 2,939.00)

SYARAT-SYARAT LANTIKAN:1.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
(a)

Warganegara Malaysia;

(b)

Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

(c)

(i)

Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya oleh Kerajaan.
(Gaji Permulaan ialah pada : RM 1,205.00) atau

(ii)

bekas anggota polis atau tentera yang sekurang-kurangnya berpangkat Konstabel
Polis Sokongan atau Prebet atau yang setaraf dengannya dan telah disahkan dalam
jawatan tersebut serta mempunyai rekod perkhidmatan yang baik.
(Gaji Permulaan ialah pada: RM 1,205.00)

dan (d) mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti berikut :
(i)

tinggi sekurang-kurangnya 1.57m bagi lelaki dan 1.53m bagi wanita tanpa
bersepatu;

(ii)

berat badan sekurang-kurangnya 48kg bagi lelaki dan 46kg bagi wanita;

(iii)

mempunyai ukuran Indeks Jisim Badan (BMI) di antara julat 19 hingga 26;

(iv)

mempunyai sekurang-kurangnya 79sm ukuran dada yang biasa dan 84sm semasa
menarik nafas (lelaki sahaja);

(v)

lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasingan dengan
ketetapan V6/9 tanpa menggunakan cermin mata;

(vi)

pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat; dan

(vii)

diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat oleh pengamal perubatan berdaftar.
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2.

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.
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TERTAKLUK DI BAWAH SYARAT-SYARAT SKIM PERKHIDMATAN :-

Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim
perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari
masa ke semasa.
PERHATIAN KEPADA PEMOHON :i.

Permohonan dari mereka yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan atau Badan-Badan Berkanun
perlu mencetak borang permohonan dan ditandatangani oleh Ketua Jabatan dan dibawa ke sesi
temu duga berserta dengan salinan Buku Rekod Perkhidmatan dan Laporan Nilaian Prestasi
Tahunan (LNPT) yang terkini.

ii.

Permohonan perlu dibuat secara online melalui Sistem e-Jawatan yang boleh dicapai melalui
laman sesawang/portal rasmi Majlis Perbandaran Selayang (www.mps.gov.my).

iii.

Hanya permohonan yang ditapis senarai sahaja akan dipanggil temuduga.

iv.

Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan selepas tiga (3) bulan dari tarikh tutup iklan
adalah dianggap tidak berjaya.

v.

Sila pastikan semua ruangan yang perlu diisi, hendaklah dilengkapkan.

Tarikh iklan

:

24 Jun 2019 (Isnin)

Tarikh tutup iklan

:

08 Julai 2019 (Isnin pukul 5.00 Petang)

No. Iklan

:

Bil.(11)dlm.MPS.JKP.500-3/1/1
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