
MINIMUM MAKSIMUM

1. G29 PERTANIAN PELAKSANA TETAP 22 1,847.86 5,674.00 145.00

2. W19 KEWANGAN PELAKSANA  KONTRAK 25 1,353.00 4,005.00 100.00

3. N19
PENTADBIRAN & 

SOKONGAN
PELAKSANA KONTRAK 16 1,352.00 4,003.00 100.00

1 Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

(a) terdiri daripada warganegara Malaysia;

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

1. (c) (i)

(Gaji permulaan ialah pada Gred G29: RM1,847.86). 

(d) dan

2.  SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN:

   (a)   (i)

(ii)

(b) had umur pelantikan:

(i)

(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.

1. (c) (i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(d) dan

2.  SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN:

PEMBANTU TADBIR 

(KEWANGAN)

PENOLONG 

PEGAWAI 

RANCANGAN TANAH

PEMBANTU TADBIR 

(PERKERANIAN/ 

OPERASI)

kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (sekurang-kurangnya Gred C) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional 

Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penyelia Rancangan Tanah adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk

Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Penolong Pegawai Rancangan Tanah Gred G29, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan

dalam perkhidmatan dan :

SYARAT LANTIKAN BAGI JAWATAN DI ATAS ADALAH SEPERTI BERIKUT:

PEMOHON-PEMOHON HENDAKLAH MEMPUNYAI KELAYAKAN SEPERTI BERIKUT:

JAWATAN  1 : PENOLONG PEGAWAI RANCANGAN TANAH GRED G29 (TETAP)

Diploma dalam bidang perladangan, pertanian atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi 

tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. 

Pembantu Tadbir (Kewangan) yang menunjukkan prestasi yang cemerlang adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk

Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Penolong Pegawai Tadbir Gred N29 atau Penolong Akauntan Gred W29 yang kosong mengikut syarat-syarat yang

ditetapkan dalam skim perkhidmatan berkenaan.

kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (sekurang-kurangnya Gred C) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional 

Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Kepujian dalam subjek Matematik, 

Perdagangan atau Prinsip Perakaunan pada peringkat peperiksaan tersebut.

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.

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);

(Gaji permulaan ialah pada Gred W19: RM1,409.40);

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);

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);

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

mempunyai kelayakan di perenggan 1 ( c ); atau

lulus Peperiksaan Khas; dan

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

JAWATAN 2 : PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W19 (KONTRAK) 

PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH

(KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH)

ADALAH DIPELAWA WARGANEGARA MALAYSIA YANG BERKELAYAKAN

UNTUK MEMOHON MENGISI KEKOSONGAN JAWATAN BERIKUT DALAM PERKHIDMATAN RISDA

KEKOSONGAN
JADUAL GAJI (RM) KENAIKAN       

GAJI                                                              

TAHUNAN

BIL. GRED
KLASIFIKASI 

PERKHIDMATAN
KUMPULAN

TARAF 

JAWATAN
JAWATAN



1. (c) (i)

(Gaji permulaan ialah pada Gred N19: RM1,352.00); atau

(ii)

(Gaji permulaan ialah pada Gred N19: RM1,408.40); atau

(iii)

(Gaji permulaan ialah pada Gred N19: RM1,464.80). 

(d) dan

2.  SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN:

   (a)   (i)

(ii)

(b) had umur pelantikan:

(i)

(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.

a) Butiran terperinci mengenai lantikan boleh melayari laman web RISDA di www.risda.gov.my  bermula 18 Disember 2017

b) Permohonan hendaklah dibuat SECARA ONLINE SAHAJA melalui www.jobsmalaysia.gov.my

c) Jawatan kosong yang diiklankan adalah bertaraf TETAP/KONTRAK

mempunyai kelayakan di perenggan 1 ( c ); atau

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

JAWATAN  3 : PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N19 (KONTRAK)

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.

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 :

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.

kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (sekurang-kurangnya Gred C) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional 

Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

lulus Peperiksaan Khas; dan

PENAKLUKAN DIBAWAH SYARAT-SYARAT SKIM PERKHIDMATAN

PERMOHONAN

Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan yang berkenaan yang sedang berkuatkuasa serta

pindaan-pindaan yang dibuat keatasnya dari semasa ke semasa.

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

Permohonan dari mereka yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan dan Badan-Badan Berkanun dikehendaki membawa surat pelepasan dari Ketua Jabatan

masing-masing ketika menghadiri temuduga;

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

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

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

TARIKH TUTUP PERMOHONAN IALAH PADA 26 DISEMBER 2017

PERHATIAN KEPADA PEMOHON


