
PENGENALAN
Pertandingan ini merupakan salah satu aktiviti
yang akan dilaksanakan oleh Majlis Daerah
Tapah bagi tahun 2019.

OBJEKTIF PROGRAM
•Untuk meningkatkan kesedaran dan minat
terhadap masyarakat tentang kepentingan
menjaga kebersihan alam sekitar.

•Untuk mewujudkan rasa kecintaan kepada
keindahan dan keceriaan di persekitaran
kawasan kediaman.

•Untuk mendorong dan mencetuskan
kreativiti masyarakat bagi mengindahkan
persekitaran kawasan kediaman.

KRITERIA PENILAIAN
•Jalan Masuk ke Kawasan Taman Perumahan
•Susun Atur Tanaman Hiasan
•Kebersihan Kawasan Lapang
•Penambahan bonus sekiranya terdapat
pelaksanaan SPAH/ Kompos/ Konsep “Edible 
Garden”. (Tanaman Herba/Sayur-Sayuran)

HADIAH
Johan :RM3,000 beserta Sijil penyertaan

dan plak

Naib Johan :RM2,000 beserta Sijil penyertaan
dan plak

Ketiga :RM1,000 beserta Sijil penyertaan
dan plak

SYARAT PENYERTAAN
•Bagi kategori kawasan kejiranan hanya di
dalam kawasan pentadbiran Majlis Daerah
Tapah sahaja iaitu Taman Perumahan,
Kampung Baru dan Kampung Tersusun.

•Penyertaan adalah melibatkan pembayar
cukai taksiran kepada Majlis Daerah Tapah
sahaja.

•Tarikh tutup penyertaan adalah pada
19 Julai 2019 (Jumaat). (Penyertaan selepas
tarikh berkenaan tidak akan di terima)

•Bagi penyertaan yang layak akan
dimaklumkan melalui panggilan telefon dan
surat yang akan diedarkan kelak.

•Penyertaan akan dinilai pada 18 Sept. 2019
hingga 30 Sept. 2019 oleh panel hakim yang
dilantik (tertakluk pada perubahan).
Keputusan panel hakim adalah MUKTAMAD
dan sebarang bantahan tidak akan dilayan.

•Bagi borang penyertaan yang telah lengkap
diisi, hendaklah di hantar atau dikembalikan
kepada:-

Jabatan Perancangan, Pembangunan dan
Landskap, 
Majlis Daerah Tapah,
Jalan Stesyen,
35000 Tapah, Perak.

• Sebarang pertanyaan sila hubungi Pn. Dara
Darmila Ahmad Riduan di talian 05-4011326.

MAKLUMAT TAMAN

NAMA TAMAN : ...................................................

...................................................

JUMLAH UNIT KEDIAMAN : ………………………

NAMA WAKIL PENDUDUK (Yang Boleh

Dihubungi) : 

……………………………………………………..

NO. TEL (Yang Boleh Dihubungi) : 

......................................

KATEGORI PERTANDINGAN (KUMPULAN)

(i) Taman Perumahan
(ii) Kampung Baru/ Kampung Tersusun

PENGAKUAN
Saya seperti nama dan alamat di atas
mengaku bahawa semua maklumat yang
diberikan adalah benar dan pihak
penganjur berhak membatalkan penyertaan
saya sekiranya maklumat yang diberikan di
dapati palsu.

Tandatangan: Tarikh:

…………………. …………….

BORANG PENYERTAAN PERTANDINGAN LANDSKAP DI KAWASAN 

PERUMAHAN PERINGKAT MAJLIS DAERAH TAPAH TAHUN 2019
(KAWASAN KEJIRANAN - KATEGORI KUMPULAN) 


