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PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

PERLANTIKAN AHLI-AHLI LEMBAGA PENGAMPUNAN

Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Fasal (5) Perkara 42 Perlembagaan
Persekutuan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang telah melantik
orang-orang yang dinamakan dalam ruang (1) Jadual menjadi ahli-ahli Lembaga
Pengampunan bagi Negeri Pahang selama tempoh yang dinyatakan dalam ruang
(2) bersetentangan dengan nama mereka masing-masing.

FEDERAL CONSTITUTION

APPOINTMENT OF MEMBERS OF THE PARDONS BOARD

In exercise of the powers conferred by Clause (5) of Article 42 of the Federal
Constitution, His Royal Highness the Sultan of Pahang has appointed the persons
named in column (1) of the Schedule to be members of the Pardons Board for
the State of Pahang for the period specified in column (2) against their respective
names.

JADUAL/SCHEDULE

(1) (2)
Nama/Name Tempoh/Period

1. YDH. Orang Kaya Indera Pahlawan Pahang, 1-3-2005-1-3-2008
Dato’ Sri Wan Haji Abdul Wahid bin Haji Wan Hassan,
SSAP., SIMP., DSAP., SAP., JSM., AMP.
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2. YH. Dato’ Sri Haji Abdul Rashid bin 13-8-2006-13-8-2009
Haji Abdul Rahman, SSAP., SIMP., DSAP.,
PJN., SMP., KMN., AMN., PPN., PJK.

3. YH. Dato’ Haji Abdul Jabbar bin Haji Ibrahim, 1-6-2005-1-6-2008
SIMP., DSAP., JSM., AMN.

Bertarikh 30 Disember 2005 Menteri Besar

Dated 30 December 2005 Pahang

ENAKMEN BEKALAN AIR

WATER SUPPLY ENACTMENT

No. 59.
BEKALAN AIR PERCUMA DI BAWAH SUBSEKSYEN 16(ii)

FREE WATER SUPPLY UNDER SUBSECTION 16(ii)

Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 16(ii) Enakmen Bekalan
Air [N.M.B. Bab 203] yang telah diwakilkan kepadanya oleh Pihak Berkuasa
Negeri P.W. 233/82., Setiausaha Kerajaan Pahang telah mengarahkan supaya air
dibekalkan secara percuma tiap-tiap bulan kepada rumah-rumah ibadat yang
dinyatakan dalam ruang (1) Jadual menurut had meter padu yang dinyatakan
dalam ruang (2) Jadual bersetentangan dengan tiap-tiap satu rumah ibadat mulai
dari 1 Oktober 2005.

In exercise of the powers conferred by subsection 16(ii) of the Water Supply
Enactment [F.M.S. Cap. 203] which had been delegated to him by the State
Authority G.N. 233/82., the State Secretary of Pahang has directed that water
be supplied free of charge each month to the places of worship specified in
column (1) of the Schedule according to the limits of cubic metre specified in
column (2) of the Schedule corresponding to each place of worship with effect
from the 1 October 2005.

JADUAL/SCHEDULE

(1) (2)

Rumah Ibadat Had Meter Padu
Places of Worship Limits of Cubic Metre

1. Masjid Kampung Dong, Raub 200 meter padu yang pertama
The first 200 cubic metres

Bertarikh 27 Disember 2005

Dated 27 December 2005
[SUK.Phg. (KT)6023]

DATO’ HAJI ABDUL RAHMAN BIN HAJI IMAM ARSHAD
Setiausaha Kerajaan

Pahang

(1) (2)
Nama/Name Tempoh/Period
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KANUN TANAH NEGARA

(Akta 56 tahun 1965)

No. 60.

(Seksyen 261)

SAMAN KEPADA PENGGADAI SUPAYA HADIR DALAM SIASATAN

Kepada Mohd Bazi bin Ali, 44 TJ 8/7 Taman Temerloh Jaya, 28000 Temerloh,
penggadai dalam gadaian yang tersebut dalam Jadual di bawah ini bagi tanah
yang tersebut di dalamnya.

Bahawasanya saya telah menerima daripada pemegang gadaian dalam gadaian
yang tersebut suatu permohonan supaya perintah jual dikeluarkan di bawah
subseksyen 260(2) Kanun Tanah Negara.

Dan bahawasanya saya bercadang hendak mengadakan suatu siasatan berkenaan
dengan permohonan tersebut di Pejabat Tanah Temerloh, Pahang pada hari
Rabu bersamaan 15 Mac 2006 jam 10.00 pagi.

Maka oleh yang demikian, menurut perenggan 261(1)(c) Kanun Tanah Negara,
tuan/puan adalah dengan ini dikehendaki hadir dalam siasatan tersebut dan
menunjukkan sebab-sebab mengapa perintah tersebut tidak patut dibuat.

JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN

Mukim—Mentakab Daerah Temerloh. No. P.T.—13731. Jenis dan No. Hakmilik—
H.S.(M) 4310. Bahagian Tanah (jika ada)—Semua Bahagian. No. Berdaftar
Gadaian—No. Perserahan 114/2003. ((1) Hakmilik sahaja).

Bertarikh 28 September 2005 Pentadbir Tanah Daerah
[PTT 4/369/27/2005] Temerloh

No. 61.

[Perenggan 261(1)(c)]

SAMAN KEPADA PENGGADAI SUPAYA HADIR DALAM SIASATAN

Di Pejabat Tanah Daerah Lipis, dalam Negeri Pahang.

Di antara

BANK ISLAM (M) BERHAD Pemegang Gadai

Dan

NOR FADHILLAH BINTI ABDUL HAMID Penggadai

Kepada Nor Fadhillah binti Abdul Hamid beralamat di 23 Kampung Bapong,
27200 Kuala Lipis, Pahang.
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Ambil perhatian bahawasanya pemegang gadaian ke atas hakmilik yang
tersebut di dalam Jadual di bawah ini telah membuat permohonan di bawah
subseksyen 260(2) Kanun Tanah Negara supaya Perintah Jualan dikeluarkan
ke atas tanah tersebut.

Sila ambil perhatian bahawa siasatan berhubung dengan permohonan pemegang
gadaian akan diadakan pada 28 Mac 2006 pukul 10.00 pagi bertempat di Bilik
Penolong Pentadbir Tanah, Pejabat Tanah Daerah Lipis. Tuan/puan adalah
dikehendaki hadir.

Dan sila ambil perhatian bahawa kegagalan tuan/puan menghadiri siasatan
tersebut akan menyebabkan Perintah Jualan Dikeluarkan ke atas tanah tersebut
di bawah seksyen 263 Kanun Tanah Negara 1965.

JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN

Mukim—Penjom. No. P.T.—4682. Jenis dan No. Hakmilik—H.S.(M) 3078.
Bahagian Tanah (jika ada)—Semua Bahagian. No. Berdaftar Gadaian (jika
ada)—No. Perserahan 424/2003.

Bertarikh 21 November 2005 MD FUAD BIN MOHD SHERIF
[PTL.Pen. 15/055/2005] b.p. Pentadbir Tanah

Lipis

No. 62.

(Seksyen 257 dan 263)

PERINTAH-PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN

Saya, Khairun Nissa binti Aris, Penolong Pentadbir Tanah Kuantan, pada
menjalankan kuasa yang diperuntukkan oleh seksyen 257/263 Kanun Tanah
Negara, dengan ini perintah supaya dijual tanah/bahagian tanah yang tak dipecahkan/
pajakan/pajakan kecil yang diperihalkan di dalam Jadual di bawah:

Dan saya selanjutnya memerintahkan—

(a) bahawa jualan itu, hendaklah dengan jalan lelong awam, yang akan
diadakan pada 15 Mac 2006 jam 10.00 pagi di Perkarangan Pejabat
Tanah Kuantan; dan

(b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan ialah RM190,000.00.

2. Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian
pada tarikh ini ialah RM12,871.10. Nama pemegang gadaian: Malayan Banking
Berhad.

3. Jualan ini hendaklah tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

(a) penawar memiliki jumlah yang bersamaan dengan sepuluh peratus
daripada harga rizab yang ditetapkan di bawah perenggan 1(b) di atas:
RM19,000.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Belas Ribu sahaja);

(b) amaun penuh harga jualan boleh dibayar serta-merta selepas tukul
dijatuhkan oleh penawar yang berjaya kepada pemegang gadaian;
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(c) di mana amaun penuh harga jualan tidak dibayar selepas tukul dijatuhkan
oleh penawar yang berjaya—

(i) maka, jumlah yang dinyatakan di perenggan (a) hendaklah
dibayar kepada pemegang gadaian dan ia hendaklah dipegang
sebagai deposit sehingga keseluruhan harga belian telah dibayar;
dan

(ii) sebelum baki harga belian diselesaikan, jumlah yang dinyatakan
di dalam subperenggan (i) hendaklah dikreditkan ke dalam
akaun penggadai untuk tujuan mengurangkan jumlah yang kena
dibayar kepada pemegang gadaian;

(d) baki harga belian hendaklah diselesaikan dalam masa tidak lebih
daripada satu ratus dua puluh hari daripada tarikh jualan, iaitu, tidak
lewat dari 13 Julai 2006 dan bahawa hendaklah tiada apa-apa lanjutan
masa bagi tempoh yang telah ditetapkan; dan

(e) di mana harga belian sepenuhnya tidak diselesaikan sebelum atau
pada tarikh yang ditentukan dalam perenggan (d), jumlah yang dibayar
sebagai deposit di bawah perenggan (c) kepada pemegang gadaian
hendaklah dilucuthak dan dilupuskan dengan cara yang ditetapkan di
bawah seksyen 267.

JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN

Pekan/Mukim—Kuala Kuantan. No. Lot—10686. Jenis dan No. Hakmilik—
G.M. 10977. Bahagian Tanah (jika ada)—Semua Bahagian. No. Berdaftar (jika
ada)—No. Perserahan 4137/97, Jilid 389, Folio 23. (Satu (1) Hakmilik sahaja).

Bertarikh 20 September 2005 Penolong Pentadbir Tanah Daerah
[PTK. 4/5/1/3547] Kuantan

No. 63.

Saya, Khairun Nissa binti Aris, Penolong Pentadbir Tanah Kuantan, pada
menjalankan kuasa yang diperuntukkan oleh seksyen 257/263 Kanun Tanah
Negara, dengan ini perintah supaya dijual tanah/bahagian tanah yang tak dipecahkan/
pajakan/pajakan kecil yang diperihalkan di dalam Jadual di bawah:

Dan saya selanjutnya memerintahkan—

(a) bahawa jualan itu, hendaklah dengan jalan lelong awam, yang akan
diadakan pada 15 Mac 2006 jam 10.00 pagi di Perkarangan Pejabat
Tanah Kuantan; dan

(b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan ialah RM95,000.00.

2. Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian
pada tarikh ini ialah RM89,060.60. Nama pemegang gadaian: HSBC Bank
Malaysia Berhad.
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3. Jualan ini hendaklah tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

(a) penawar memiliki jumlah yang bersamaan dengan sepuluh peratus
daripada harga rizab yang ditetapkan di bawah perenggan 1(b) di atas:
RM9,500.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Ribu Lima Ratus sahaja);

(b) amaun penuh harga jualan boleh dibayar serta-merta selepas tukul
dijatuhkan oleh penawar yang berjaya kepada pemegang gadaian;

(c) di mana amaun penuh harga jualan tidak dibayar selepas tukul dijatuhkan
oleh penawar yang berjaya—

(i) maka, jumlah yang dinyatakan di perenggan (a) hendaklah
dibayar kepada pemegang gadaian dan ia hendaklah dipegang
sebagai deposit sehingga keseluruhan harga belian telah dibayar;
dan

(ii) sebelum baki harga belian diselesaikan, jumlah yang dinyatakan
di dalam subperenggan (i) hendaklah dikreditkan ke dalam
akaun penggadai untuk tujuan mengurangkan jumlah yang kena
dibayar kepada pemegang gadaian;

(d) baki harga belian hendaklah diselesaikan dalam masa tidak lebih
daripada satu ratus dua puluh hari daripada tarikh jualan, iaitu, tidak
lewat dari 13 Julai 2006 dan bahawa hendaklah tiada apa-apa lanjutan
masa bagi tempoh yang telah ditetapkan; dan

(e) di mana harga belian sepenuhnya tidak diselesaikan sebelum atau
pada tarikh yang ditentukan dalam perenggan (d), jumlah yang dibayar
sebagai deposit di bawah perenggan (c) kepada pemegang gadaian
hendaklah dilucuthak dan dilupuskan dengan cara yang ditetapkan di
bawah seksyen 267.

JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN

Pekan/Mukim—Kuala Kuantan. No. P.T.—48305. Jenis dan No. Hakmilik—
H.S.(M) 40370. Bahagian Tanah (jika ada)—Semua Bahagian. No. Berdaftar
(jika ada)—No. Perserahan 6461/2002. (Satu (1) Hakmilik sahaja).

Bertarikh 21 September 2005 Penolong Pentadbir Tanah Daerah
[PTK. 4/5/1/3683] Kuantan

No. 64.

Saya, Khairun Nissa binti Aris, Penolong Pentadbir Tanah Kuantan, pada
menjalankan kuasa yang diperuntukkan oleh seksyen 257/263 Kanun Tanah
Negara, dengan ini perintah supaya dijual tanah/bahagian tanah yang tak dipecahkan/
pajakan/pajakan kecil yang diperihalkan di dalam Jadual di bawah:

Dan saya selanjutnya memerintahkan—

(a) bahawa jualan itu, hendaklah dengan jalan lelong awam, yang akan
diadakan pada 15 Mac 2006 jam 10.00 pagi di Perkarangan Pejabat
Tanah Kuantan; dan

(b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan ialah RM115,000.00.



WARTA KERAJAAN NEGERI PAHANG

2hb Feb. 2006] 87

2. Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian
pada tarikh ini ialah RM39,359.36. Nama pemegang gadaian: HSBC Bank
Malaysia Berhad.

3. Jualan ini hendaklah tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

(a) penawar memiliki jumlah yang bersamaan dengan sepuluh peratus
daripada harga rizab yang ditetapkan di bawah perenggan 1(b) di atas:
RM11,500.00 (Ringgit Malaysia: Sebelas Ribu Lima Ratus sahaja);

(b) amaun penuh harga jualan boleh dibayar serta-merta selepas tukul
dijatuhkan oleh penawar yang berjaya kepada pemegang gadaian;

(c) di mana amaun penuh harga jualan tidak dibayar selepas tukul dijatuhkan
oleh penawar yang berjaya—

(i) maka, jumlah yang dinyatakan di perenggan (a) hendaklah
dibayar kepada pemegang gadaian dan ia hendaklah dipegang
sebagai deposit sehingga keseluruhan harga belian telah dibayar;
dan

(ii) sebelum baki harga belian diselesaikan, jumlah yang dinyatakan
di dalam subperenggan (i) hendaklah dikreditkan ke dalam
akaun penggadai untuk tujuan mengurangkan jumlah yang kena
dibayar kepada pemegang gadaian;

(d) baki harga belian hendaklah diselesaikan dalam masa tidak lebih
daripada satu ratus dua puluh hari daripada tarikh jualan, iaitu, tidak
lewat dari 13 Julai 2006 dan bahawa hendaklah tiada apa-apa lanjutan
masa bagi tempoh yang telah ditetapkan; dan

(e) di mana harga belian sepenuhnya tidak diselesaikan sebelum atau
pada tarikh yang ditentukan dalam perenggan (d), jumlah yang dibayar
sebagai deposit di bawah perenggan (c) kepada pemegang gadaian
hendaklah dilucuthak dan dilupuskan dengan cara yang ditetapkan di
bawah seksyen 267.

JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN

Pekan/Mukim—Kuala Kuantan. No. P.T.—51743. Jenis dan No. Hakmilik—
H.S.(M) 41762. Bahagian Tanah (jika ada)—Semua Bahagian. No. Berdaftar
(jika ada)—No. Perserahan 7553/2001. (Satu (1) Hakmilik sahaja).

Bertarikh 21 September 2005 Penolong Pentadbir Tanah Daerah
[PTK. 4/5/1/3636] Kuantan

No. 65.

Saya, Khairun Nissa binti Aris, Penolong Pentadbir Tanah Kuantan, pada
menjalankan kuasa yang diperuntukkan oleh seksyen 257/263 Kanun Tanah
Negara, dengan ini perintah supaya dijual tanah/bahagian tanah yang tak dipecahkan/
pajakan/pajakan kecil yang diperihalkan di dalam Jadual di bawah:
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Dan saya selanjutnya memerintahkan—

(a) bahawa jualan itu, hendaklah dengan jalan lelong awam, yang akan
diadakan pada 15 Mac 2006 jam 10.00 pagi di Perkarangan Pejabat
Tanah Kuantan; dan

(b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan ialah RM140,000.00.

2. Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian
pada tarikh ini ialah RM110,943.25. Nama pemegang gadaian: HSBC Bank
Malaysia Berhad.

3. Jualan ini hendaklah tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

(a) penawar memiliki jumlah yang bersamaan dengan sepuluh peratus
daripada harga rizab yang ditetapkan di bawah perenggan 1(b) di atas:
RM14,000.00 (Ringgit Malaysia: Empat Belas Ribu sahaja);

(b) amaun penuh harga jualan boleh dibayar serta-merta selepas tukul
dijatuhkan oleh penawar yang berjaya kepada pemegang gadaian;

(c) di mana amaun penuh harga jualan tidak dibayar selepas tukul dijatuhkan
oleh penawar yang berjaya—

(i) maka, jumlah yang dinyatakan di perenggan (a) hendaklah
dibayar kepada pemegang gadaian dan ia hendaklah dipegang
sebagai deposit sehingga keseluruhan harga belian telah dibayar;
dan

(ii) sebelum baki harga belian diselesaikan, jumlah yang dinyatakan
di dalam subperenggan (i) hendaklah dikreditkan ke dalam
akaun penggadai untuk tujuan mengurangkan jumlah yang kena
dibayar kepada pemegang gadaian;

(d) baki harga belian hendaklah diselesaikan dalam masa tidak lebih
daripada satu ratus dua puluh hari daripada tarikh jualan, iaitu, tidak
lewat dari 13 Julai 2006 dan bahawa hendaklah tiada apa-apa lanjutan
masa bagi tempoh yang telah ditetapkan; dan

(e) di mana harga belian sepenuhnya tidak diselesaikan sebelum atau
pada tarikh yang ditentukan dalam perenggan (d), jumlah yang dibayar
sebagai deposit di bawah perenggan (c) kepada pemegang gadaian
hendaklah dilucuthak dan dilupuskan dengan cara yang ditetapkan di
bawah seksyen 267.

JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN

Pekan/Mukim—Kuala Kuantan. No. P.T.—21197. Jenis dan No. Hakmilik—
H.S.(M) 22016. Bahagian Tanah (jika ada)—Semua Bahagian. No. Berdaftar
(jika ada)—No. Perserahan 8364/2001. (Satu (1) Hakmilik sahaja).

Bertarikh 22 September 2005 Penolong Pentadbir Tanah Daerah
[PTK. 4/5/1/3639] Kuantan
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No. 66.

Saya, Khairun Nissa binti Aris, Penolong Pentadbir Tanah Kuantan, pada
menjalankan kuasa yang diperuntukkan oleh seksyen 257/263 Kanun Tanah
Negara, dengan ini perintah supaya dijual tanah/bahagian tanah yang tak dipecahkan/
pajakan/pajakan kecil yang diperihalkan di dalam Jadual di bawah:

Dan saya selanjutnya memerintahkan—

(a) bahawa jualan itu, hendaklah dengan jalan lelong awam, yang akan
diadakan pada 15 Mac 2006 jam 10.00 pagi di Perkarangan Pejabat
Tanah Kuantan; dan

(b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan ialah RM90,000.00.

2. Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian
pada tarikh ini ialah RM93,153.46. Nama pemegang gadaian: Public Bank
Berhad.

3. Jualan ini hendaklah tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

(a) penawar memiliki jumlah yang bersamaan dengan sepuluh peratus
daripada harga rizab yang ditetapkan di bawah perenggan 1(b) di atas:
RM9,000.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Ribu sahaja);

(b) amaun penuh harga jualan boleh dibayar serta-merta selepas tukul
dijatuhkan oleh penawar yang berjaya kepada pemegang gadaian;

(c) di mana amaun penuh harga jualan tidak dibayar selepas tukul dijatuhkan
oleh penawar yang berjaya—

(i) maka, jumlah yang dinyatakan di perenggan (a) hendaklah
dibayar kepada pemegang gadaian dan ia hendaklah dipegang
sebagai deposit sehingga keseluruhan harga belian telah dibayar;
dan

(ii) sebelum baki harga belian diselesaikan, jumlah yang dinyatakan
di dalam subperenggan (i) hendaklah dikreditkan ke dalam
akaun penggadai untuk tujuan mengurangkan jumlah yang kena
dibayar kepada pemegang gadaian;

(d) baki harga belian hendaklah diselesaikan dalam masa tidak lebih
daripada satu ratus dua puluh hari daripada tarikh jualan, iaitu, tidak
lewat dari 13 Julai 2006 dan bahawa hendaklah tiada apa-apa lanjutan
masa bagi tempoh yang telah ditetapkan; dan

(e) di mana harga belian sepenuhnya tidak diselesaikan sebelum atau
pada tarikh yang ditentukan dalam perenggan (d), jumlah yang dibayar
sebagai deposit di bawah perenggan (c) kepada pemegang gadaian
hendaklah dilucuthak dan dilupuskan dengan cara yang ditetapkan di
bawah seksyen 267.
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JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN

Pekan/Mukim—Kuala Kuantan. No. P.T.—65692. Jenis dan No. Hakmilik—
H.S.(M) 50401. Bahagian Tanah (jika ada)—Semua Bahagian. No. Berdaftar
(jika ada)—No. Perserahan 9573/2003. (Satu (1) Hakmilik sahaja).

Bertarikh 22 September 2005 Penolong Pentadbir Tanah Daerah
[PTK. 4/5/1/3640] Kuantan

No. 67.

Saya, Khairun Nissa binti Aris, Penolong Pentadbir Tanah Kuantan, pada
menjalankan kuasa yang diperuntukkan oleh seksyen 257/263 Kanun Tanah
Negara, dengan ini perintah supaya dijual tanah/bahagian tanah yang tak dipecahkan/
pajakan/pajakan kecil yang diperihalkan di dalam Jadual di bawah:

Dan saya selanjutnya memerintahkan—

(a) bahawa jualan itu, hendaklah dengan jalan lelong awam, yang akan
diadakan pada 15 Mac 2006 jam 10.00 pagi di Perkarangan Pejabat
Tanah Kuantan; dan

(b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan ialah RM155,000.00.

2. Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian
pada tarikh ini ialah RM130,180.89. Nama pemegang gadaian: Public Bank
Berhad.

3. Jualan ini hendaklah tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

(a) penawar memiliki jumlah yang bersamaan dengan sepuluh peratus
daripada harga rizab yang ditetapkan di bawah perenggan 1(b) di atas:
RM15,500.00 (Ringgit Malaysia: Lima Belas Ribu Lima Ratus sahaja);

(b) amaun penuh harga jualan boleh dibayar serta-merta selepas tukul
dijatuhkan oleh penawar yang berjaya kepada pemegang gadaian;

(c) di mana amaun penuh harga jualan tidak dibayar selepas tukul dijatuhkan
oleh penawar yang berjaya—

(i) maka, jumlah yang dinyatakan di perenggan (a) hendaklah
dibayar kepada pemegang gadaian dan ia hendaklah dipegang
sebagai deposit sehingga keseluruhan harga belian telah dibayar;
dan

(ii) sebelum baki harga belian diselesaikan, jumlah yang dinyatakan
di dalam subperenggan (i) hendaklah dikreditkan ke dalam
akaun penggadai untuk tujuan mengurangkan jumlah yang kena
dibayar kepada pemegang gadaian;

(d) baki harga belian hendaklah diselesaikan dalam masa tidak lebih
daripada satu ratus dua puluh hari daripada tarikh jualan, iaitu, tidak
lewat dari 13 Julai 2006 dan bahawa hendaklah tiada apa-apa lanjutan
masa bagi tempoh yang telah ditetapkan; dan
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(e) di mana harga belian sepenuhnya tidak diselesaikan sebelum atau
pada tarikh yang ditentukan dalam perenggan (d), jumlah yang dibayar
sebagai deposit di bawah perenggan (c) kepada pemegang gadaian
hendaklah dilucuthak dan dilupuskan dengan cara yang ditetapkan di
bawah seksyen 267.

JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN

Pekan/Mukim—Kuala Kuantan. No. P.T.—58936. Jenis dan No. Hakmilik—
H.S.(M) 47716. Bahagian Tanah (jika ada)—Semua Bahagian. No. Berdaftar
(jika ada)—No. Perserahan 9719/2002. (Satu (1) Hakmilik sahaja).

Bertarikh 22 September 2005 Penolong Pentadbir Tanah Daerah
[PTK. 4/5/1/3641] Kuantan

No. 68.

Saya, Haji Harun bin Abdullah, Penolong Pentadbir Tanah Kuantan, pada
menjalankan kuasa yang diperuntukkan oleh seksyen 257/263 Kanun Tanah
Negara, dengan ini perintah supaya dijual tanah/bahagian tanah yang tak dipecahkan/
pajakan/pajakan kecil yang diperihalkan di dalam Jadual di bawah:

Dan saya selanjutnya memerintahkan—

(a) bahawa jualan itu, hendaklah dengan jalan lelong awam, yang akan
diadakan pada 22 Mac 2006 jam 10.00 pagi di Perkarangan Pejabat
Tanah Kuantan; dan

(b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan ialah RM100,000.00.

2. Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian
pada tarikh ini ialah RM207,601.76. Nama pemegang gadaian: Affin Bank
Berhad.

3. Jualan ini hendaklah tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

(a) penawar memiliki jumlah yang bersamaan dengan sepuluh peratus
daripada harga rizab yang ditetapkan di bawah perenggan 1(b) di atas:
RM10,000.00 (Ringgit Malaysia: Sepuluh Ribu sahaja);

(b) amaun penuh harga jualan boleh dibayar serta-merta selepas tukul
dijatuhkan oleh penawar yang berjaya kepada pemegang gadaian;

(c) di mana amaun penuh harga jualan tidak dibayar selepas tukul dijatuhkan
oleh penawar yang berjaya—

(i) maka, jumlah yang dinyatakan di perenggan (a) hendaklah
dibayar kepada pemegang gadaian dan ia hendaklah dipegang
sebagai deposit sehingga keseluruhan harga belian telah dibayar;
dan

(ii) sebelum baki harga belian diselesaikan, jumlah yang dinyatakan
di dalam subperenggan (i) hendaklah dikreditkan ke dalam
akaun penggadai untuk tujuan mengurangkan jumlah yang kena
dibayar kepada pemegang gadaian;
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(d) baki harga belian hendaklah diselesaikan dalam masa tidak lebih
daripada satu ratus dua puluh hari daripada tarikh jualan, iaitu, tidak
lewat dari 20 Julai 2006 dan bahawa hendaklah tiada apa-apa lanjutan
masa bagi tempoh yang telah ditetapkan; dan

(e) di mana harga belian sepenuhnya tidak diselesaikan sebelum atau
pada tarikh yang ditentukan dalam perenggan (d), jumlah yang dibayar
sebagai deposit di bawah perenggan (c) kepada pemegang gadaian
hendaklah dilucuthak dan dilupuskan dengan cara yang ditetapkan di
bawah seksyen 267.

JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN

Pekan/Mukim—Kuala Kuantan. No. Lot—20387. Jenis dan No. Hakmilik—
G.M. 8092. Bahagian Tanah (jika ada)—Semua Bahagian. No. Berdaftar (jika
ada)—No. Perserahan 3737/2002. (Satu (1) Hakmilik sahaja).

Bertarikh 28 September 2005 Penolong Pentadbir Tanah Daerah
[PTK. 4/5/1/3583] Kuantan

No. 69.

Saya, Haji Harun bin Abdullah, Penolong Pentadbir Tanah Kuantan, pada
menjalankan kuasa yang diperuntukkan oleh seksyen 257/263 Kanun Tanah
Negara, dengan ini perintah supaya dijual tanah/bahagian tanah yang tak dipecahkan/
pajakan/pajakan kecil yang diperihalkan di dalam Jadual di bawah:

Dan saya selanjutnya memerintahkan—

(a) bahawa jualan itu, hendaklah dengan jalan lelong awam, yang akan
diadakan pada 22 Mac 2006 jam 10.00 pagi di Perkarangan Pejabat
Tanah Kuantan; dan

(b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan ialah RM90,000.00.

2. Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian
pada tarikh ini ialah RM193,888.26. Nama pemegang gadaian: Tenaga Nasional
Berhad.

3. Jualan ini hendaklah tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

(a) penawar memiliki jumlah yang bersamaan dengan sepuluh peratus
daripada harga rizab yang ditetapkan di bawah perenggan 1(b) di atas:
RM9,000.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Ribu sahaja);

(b) amaun penuh harga jualan boleh dibayar serta-merta selepas tukul
dijatuhkan oleh penawar yang berjaya kepada pemegang gadaian;

(c) di mana amaun penuh harga jualan tidak dibayar selepas tukul dijatuhkan
oleh penawar yang berjaya—

(i) maka, jumlah yang dinyatakan di perenggan (a) hendaklah
dibayar kepada pemegang gadaian dan ia hendaklah dipegang
sebagai deposit sehingga keseluruhan harga belian telah dibayar;
dan
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(ii) sebelum baki harga belian diselesaikan, jumlah yang dinyatakan
di dalam subperenggan (i) hendaklah dikreditkan ke dalam
akaun penggadai untuk tujuan mengurangkan jumlah yang kena
dibayar kepada pemegang gadaian;

(d) baki harga belian hendaklah diselesaikan dalam masa tidak lebih
daripada satu ratus dua puluh hari daripada tarikh jualan, iaitu, tidak
lewat dari 20 Julai 2006 dan bahawa hendaklah tiada apa-apa lanjutan
masa bagi tempoh yang telah ditetapkan; dan

(e) di mana harga belian sepenuhnya tidak diselesaikan sebelum atau
pada tarikh yang ditentukan dalam perenggan (d), jumlah yang dibayar
sebagai deposit di bawah perenggan (c) kepada pemegang gadaian
hendaklah dilucuthak dan dilupuskan dengan cara yang ditetapkan di
bawah seksyen 267.

JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN

Pekan/Mukim—Kuala Kuantan. No. P.T.—37586. Jenis dan No. Hakmilik—
H.S.(M) 35239. Bahagian Tanah (jika ada)—Semua Bahagian. No. Berdaftar
(jika ada)—No. Perserahan 6751/96, Jilid 361, Folio 46. (Satu (1) Hakmilik
sahaja).

Bertarikh 28 September 2005 Penolong Pentadbir Tanah Daerah
[PTK. 4/5/1/3536] Kuantan

No. 70.

Saya, Khairun Nissa binti Aris, Penolong Pentadbir Tanah Kuantan, pada
menjalankan kuasa yang diperuntukkan oleh seksyen 257/263 Kanun Tanah
Negara, dengan ini perintah supaya dijual tanah/bahagian tanah yang tak dipecahkan/
pajakan/pajakan kecil yang diperihalkan di dalam Jadual di bawah:

Dan saya selanjutnya memerintahkan—

(a) bahawa  jualan itu, hendaklah dengan jalan lelong awam, yang akan
diadakan pada 22 Mac 2006 jam 10.00 pagi di Perkarangan Pejabat
Tanah Kuantan; dan

(b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan ialah RM170,000.00.

2. Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian
pada tarikh ini ialah RM78,306.35. Nama pemegang gadaian: Malaysia Building
Society Berhad.

3. Jualan ini hendaklah tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

(a) penawar memiliki jumlah yang bersamaan dengan sepuluh peratus
daripada harga rizab yang ditetapkan di bawah perenggan 1(b) di atas
RM17,000.00 (Ringgit Malaysia: Tujuh Belas Ribu sahaja);

(b) amaun penuh harga jualan boleh dibayar serta-merta selepas tukul
dijatuhkan oleh penawar yang berjaya kepada pemegang gadaian;
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(c) di mana amaun penuh harga jualan tidak dibayar selepas tukul dijatuhkan
oleh penawar yang berjaya—

(i) maka, jumlah yang dinyatakan di perenggan (a) hendaklah
dibayar kepada pemegang gadaian dan ia hendaklah dipegang
sebagai deposit sehingga keseluruhan harga belian telah dibayar;
dan

(ii) sebelum baki harga belian diselesaikan, jumlah yang dinyatakan
di dalam subperenggan (i) hendaklah dikreditkan ke dalam
akaun penggadai untuk tujuan mengurangkan jumlah yang kena
dibayar kepada pemegang gadaian;

(d) baki harga belian hendaklah diselesaikan dalam masa tidak lebih
daripada satu ratus dua puluh hari daripada tarikh jualan, iaitu, tidak
lewat dari 20 Julai 2006 dan bahawa hendaklah tiada apa-apa lanjutan
masa bagi tempoh yang telah ditetapkan; dan

(e) di mana harga belian sepenuhnya tidak diselesaikan sebelum atau
pada tarikh yang ditentukan dalam perenggan (d), jumlah yang dibayar
sebagai deposit di bawah perenggan (c) kepada pemegang gadaian
hendaklah dilucuthak dan dilupuskan dengan cara yang ditetapkan di
bawah seksyen 267.

JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN

Pekan/Mukim—Kuala Kuantan. No. P.T.—60797. Jenis dan No. Hakmilik—
H.S.(M) 48651. Bahagian Tanah (jika ada)—Semua Bahagian. No. Berdaftar
(jika ada)—No. Perserahan 5624/2002. (Satu (1) Hakmilik sahaja).

Bertarikh 12 Oktober 2005 Penolong Pentadbir Tanah Daerah
[PTK. 4/5/1/3651] Kuantan

No. 71.

Saya, Khairun Nissa binti Aris, Penolong Pentadbir Tanah Kuantan, pada
menjalankan kuasa yang diperuntukkan oleh seksyen 257/263 Kanun Tanah
Negara, dengan ini perintah supaya dijual tanah/bahagian tanah yang tak dipecahkan/
pajakan/pajakan kecil yang diperihalkan di dalam Jadual di bawah:

Dan saya selanjutnya memerintahkan—

(a) bahawa  jualan itu, hendaklah dengan jalan lelong awam, yang akan
diadakan pada 22 Mac 2006 jam 10.00 pagi di Perkarangan Pejabat
Tanah Kuantan; dan

(b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan ialah RM110,000.00.

2. Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian
pada tarikh ini ialah RM240,191.19. Nama pemegang gadaian: Affin Bank
Berhad.
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3. Jualan ini hendaklah tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

(a) penawar memiliki jumlah yang bersamaan dengan sepuluh peratus
daripada harga rizab yang ditetapkan di bawah perenggan 1(b) di atas
RM11,000.00 (Ringgit Malaysia: Sebelas Ribu sahaja);

(b) amaun penuh harga jualan boleh dibayar serta-merta selepas tukul
dijatuhkan oleh penawar yang berjaya kepada pemegang gadaian;

(c) di mana amaun penuh harga jualan tidak dibayar selepas tukul dijatuhkan
oleh penawar yang berjaya—

(i) maka, jumlah yang dinyatakan di perenggan (a) hendaklah
dibayar kepada pemegang gadaian dan ia hendaklah dipegang
sebagai deposit sehingga keseluruhan harga belian telah dibayar;
dan

(ii) sebelum baki harga belian diselesaikan, jumlah yang dinyatakan
di dalam subperenggan (i) hendaklah dikreditkan ke dalam
akaun penggadai untuk tujuan mengurangkan jumlah yang kena
dibayar kepada pemegang gadaian;

(d) baki harga belian hendaklah diselesaikan dalam masa tidak lebih
daripada satu ratus dua puluh hari daripada tarikh jualan, iaitu, tidak
lewat dari 20 Julai 2006 dan bahawa hendaklah tiada apa-apa lanjutan
masa bagi tempoh yang telah ditetapkan; dan

(e) di mana harga belian sepenuhnya tidak diselesaikan sebelum atau
pada tarikh yang ditentukan dalam perenggan (d), jumlah yang dibayar
sebagai deposit di bawah perenggan (c) kepada pemegang gadaian
hendaklah dilucuthak dan dilupuskan dengan cara yang ditetapkan di
bawah seksyen 267.

JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN

Pekan/Mukim—Kuala Kuantan. No. Lot—43 seksyen 34. Jenis dan No. Hakmilik—
G.M. 10298. Bahagian Tanah (jika ada)—Semua Bahagian. No. Berdaftar (jika
ada)—No. Perserahan 4997/2002. (Satu (1) Hakmilik sahaja).

Bertarikh 13 Oktober 2005 Penolong Pentadbir Tanah Daerah
[PTK. 4/5/1/3652] Kuantan

No. 72.

Saya, Khairun Nissa binti Aris, Penolong Pentadbir Tanah Kuantan, pada
menjalankan kuasa yang diperuntukkan oleh seksyen 257/263 Kanun Tanah
Negara, dengan ini perintah supaya dijual tanah/bahagian tanah yang tak dipecahkan/
pajakan/pajakan kecil yang diperihalkan di dalam Jadual di bawah:

Dan saya selanjutnya memerintahkan—

(a) bahawa  jualan itu, hendaklah dengan jalan lelong awam, yang akan
diadakan pada 22 Mac 2006 jam 10.00 pagi di Perkarangan Pejabat
Tanah Kuantan; dan

(b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan ialah RM80,000.00.
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2. Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian
pada tarikh ini ialah RM45,002.39. Nama pemegang gadaian: HSBC Bank
Malaysia Berhad.

3. Jualan ini hendaklah tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

(a) penawar memiliki jumlah yang bersamaan dengan sepuluh peratus
daripada harga rizab yang ditetapkan di bawah perenggan 1(b) di atas
RM8,000.00 (Ringgit Malaysia: Lapan Ribu sahaja);

(b) amaun penuh harga jualan boleh dibayar serta-merta selepas tukul
dijatuhkan oleh penawar yang berjaya kepada pemegang gadaian;

(c) di mana amaun penuh harga jualan tidak dibayar selepas tukul dijatuhkan
oleh penawar yang berjaya—

(i) maka, jumlah yang dinyatakan di perenggan (a) hendaklah
dibayar kepada pemegang gadaian dan ia hendaklah dipegang
sebagai deposit sehingga keseluruhan harga belian telah dibayar;
dan

(ii) sebelum baki harga belian diselesaikan, jumlah yang dinyatakan
di dalam subperenggan (i) hendaklah dikreditkan ke dalam
akaun penggadai untuk tujuan mengurangkan jumlah yang kena
dibayar kepada pemegang gadaian;

(d) baki harga belian hendaklah diselesaikan dalam masa tidak lebih
daripada satu ratus dua puluh hari daripada tarikh jualan, iaitu, tidak
lewat dari 20 Julai 2006 dan bahawa hendaklah tiada apa-apa lanjutan
masa bagi tempoh yang telah ditetapkan; dan

(e) di mana harga belian sepenuhnya tidak diselesaikan sebelum atau
pada tarikh yang ditentukan dalam perenggan (d), jumlah yang dibayar
sebagai deposit di bawah perenggan (c) kepada pemegang gadaian
hendaklah dilucuthak dan dilupuskan dengan cara yang ditetapkan di
bawah seksyen 267.

JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN

Pekan/Mukim—Kuala Kuantan. No. P.T.—54156. Jenis dan No. Hakmilik—
H.S.(M) 43657. Bahagian Tanah (jika ada)—Semua Bahagian. No. Berdaftar
(jika ada)—No. Perserahan 3843/2001. (Satu (1) Hakmilik sahaja).

Bertarikh 13 Oktober 2005 Penolong Pentadbir Tanah Daerah
[PTK. 4/5/1/3655] Kuantan

No. 73.

Saya, Ahmad Fuad bin Mohd Yusof, Penolong Pentadbir Tanah Pekan, Pendaftar
Mahkamah Tinggi/Pentadbir Tanah pada menjalankan kuasa yang diperuntukkan
oleh seksyen 257/263 Kanun Tanah Negara, dengan ini perintah supaya dijual
tanah/bahagian tanah yang tak dipecahkan/pajakan/pajakan kecil yang diperihalkan
di dalam Jadual di bawah:
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Dan saya selanjutnya memerintahkan—

(a) bahawa jualan itu, hendaklah dengan jalan lelong awam, yang akan
diadakan pada 22 Mac 2006 pada 10.00 pagi di Pejabat Tanah Pekan,
Pahang; dan

(b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan ialah—

(i) RM22,000.00 (Ringgit Malaysia: Dua Puluh Dua Ribu sahaja);

(ii) RM20,000.00 (Ringgit Malaysia: Dua Puluh Ribu sahaja).

2. Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian/
pemegang-pemegang gadaian pada tarikh ini ialah RM84,331.19. Nama pemegang
gadaian: Bank Pertanian Malaysia, Tingkat 1, Bangunan BPM, 57 Jalan Tun
Ismail, 25000 Kuantan.

3. Jualan ini hendaklah tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

(a) penawar memiliki, jumlah yang bersamaan dengan sepuluh peratus
daripada harga rizab yang ditetapkan di bawah perenggan 1(b) di atas:

(i) RM2,200.00 (Ringgit Malaysia: Dua Ribu Dua Ratus sahaja);

(ii) RM2,000.00 (Ringgit Malaysia: Dua Ribu sahaja);

(b) amaun penuh harga jualan boleh dibayar serta-merta selepas tukul
dijatuhkan oleh penawar yang berjaya kepada pemegang gadaian;

(c) di mana amaun penuh harga jualan tidak dibayar selepas tukul dijatuhkan
oleh penawar yang berjaya—

(i) maka, jumlah yang dinyatakan di perenggan (a) hendaklah
dibayar kepada pemegang gadaian dan ia hendaklah dipegang
sebagai deposit sehingga keseluruhan harga belian dibayar;
dan

(ii) sebelum baki harga belian diselesaikan, jumlah yang dinyatakan
di dalam subperenggan (i) hendaklah dikreditkan ke dalam
akaun penggadai untuk tujuan mengurangkan jumlah yang kena
dibayar kepada pemegang gadaian;

(d) baki harga belian hendaklah diselesaikan dalam masa tidak lebih
daripada satu ratus dua puluh hari daripada tarikh jualan, iaitu, tidak
lewat dari tarikh 19 Julai 2006 dan bahawa hendaklah tiada apa-apa
lanjutan masa bagi tempoh yang telah ditetapkan; dan

(e) di mana harga belian sepenuhnya tidak selesaikan sebelum atau pada
tarikh yang ditentukan dalam perenggan (d), jumlah yang dibayar
sebagai deposit di bawah perenggan (c) kepada pemegang gadaian
hendaklah dilucuthak dan dilupuskan dengan cara yang ditetapkan di
bawah seksyen 267.
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JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN

Mukim No. Lot Jenis dan Bahagian No. Berdaftar No.
No. Hakmilik Tanah Pajakan/ Berdaftar

(jika ada) Pajakan Gadaian
Kecil (jika ada)

(jika ada)

G.M.

Temai 1062 254 Semua — No. Perserahan
Bahagian 673/2002

Temai 1072 251 Semua — No. Perserahan
Bahagian 673/2002

(Dua (2) Suratan Hakmilik sahaja)

Bertarikh 21 September 2005 Pentadbir Tanah Daerah
[PTP. 4L-0020/2005] Pekan

No. 74.

Saya, Ahmad Fuad bin Mohd Yusof, Penolong Pentadbir Tanah Pekan, Pendaftar
Mahkamah Tinggi/Pentadbir Tanah pada menjalankan kuasa yang diperuntukkan
oleh seksyen 257/263 Kanun Tanah Negara, dengan ini perintah supaya dijual
tanah/bahagian tanah yang tak dipecahkan/pajakan/pajakan kecil yang diperihalkan
di dalam Jadual di bawah:

Dan saya selanjutnya memerintahkan—

(a) bahawa jualan itu, hendaklah dengan jalan lelong awam, yang akan
diadakan pada 22 Mac 2006 pada 10.00 pagi di Pejabat Tanah Pekan,
Pahang; dan

(b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan ialah RM11,000.00 (Ringgit
Malaysia: Sebelas Ribu sahaja).

2. Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian/
pemegang-pemegang gadaian pada tarikh ini ialah RM76,235.33. Nama pemegang
gadaian: Bank Islam Malaysia, Pusat Pemulihan & Susulan Negeri Johor,
Aras 2, Menara Perisind, 8 Jalan Bukit Timbalan, 80000 Johor Bahru.

3. Jualan ini hendaklah tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

(a) penawar memiliki, jumlah yang bersamaan dengan sepuluh peratus
daripada harga rizab yang ditetapkan di bawah perenggan 1(b) di atas:
RM1,100.00 (Ringgit Malaysia: Satu Ribu Satu Ratus sahaja);

(b) amaun penuh harga jualan boleh dibayar serta-merta selepas tukul
dijatuhkan oleh penawar yang berjaya kepada pemegang gadaian;

(c) di mana amaun penuh harga jualan tidak dibayar selepas tukul dijatuhkan
oleh penawar yang berjaya—

(i) maka, jumlah yang dinyatakan di perenggan (a) hendaklah
dibayar kepada pemegang gadaian dan ia hendaklah dipegang
sebagai deposit sehingga keseluruhan harga belian dibayar;
dan
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(ii) sebelum baki harga belian diselesaikan, jumlah yang dinyatakan
di dalam subperenggan (i) hendaklah dikreditkan ke dalam
akaun penggadai untuk tujuan mengurangkan jumlah yang kena
dibayar kepada pemegang gadaian;

(d) baki harga belian hendaklah diselesaikan dalam masa tidak lebih
daripada satu ratus dua puluh hari daripada tarikh jualan, iaitu, tidak
lewat dari tarikh 19 Julai 2006 dan bahawa hendaklah tiada apa-apa
lanjutan masa bagi tempoh yang telah ditetapkan; dan

(e) di mana harga belian sepenuhnya tidak selesaikan sebelum atau pada
tarikh yang ditentukan dalam perenggan (d), jumlah yang dibayar
sebagai deposit di bawah perenggan (c) kepada pemegang gadaian
hendaklah dilucuthak dan dilupuskan dengan cara yang ditetapkan di
bawah seksyen 267.

JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN

Mukim—Bebar. No. Lot—1278. Jenis dan No. Hakmilik—G.M. 273. Bahagian
Tanah (jika ada)—Semua Bahagian. No. Berdaftar Gadaian (jika ada)—No.
Perserahan 289/2002. (Satu (1) Suratan Hakmilik sahaja).

Bertarikh 21 September 2005 Pentadbir Tanah Daerah
[PTP. 4L-0021/2005] Pekan

No. 75.

Saya, Ahmad Fuad bin Mohd Yusof, Penolong Pentadbir Tanah Pekan, Pendaftar
Mahkamah Tinggi/Pentadbir Tanah pada menjalankan kuasa yang diperuntukkan
oleh seksyen 257/263 Kanun Tanah Negara, dengan ini perintah supaya dijual
tanah/bahagian tanah yang tak dipecahkan/pajakan/pajakan kecil yang diperihalkan
di dalam Jadual di bawah:

Dan saya selanjutnya memerintahkan—

(a) bahawa jualan itu, hendaklah dengan jalan lelong awam, yang akan
diadakan pada 22 Mac 2006 pada 10.00 pagi di Pejabat Tanah Pekan,
Pahang; dan

(b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan ialah RM14,000.00 (Ringgit
Malaysia: Empat Belas Ribu sahaja).

2. Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian/
pemegang-pemegang gadaian pada tarikh ini ialah RM66,533.86. Nama pemegang
gadaian: Bank Islam Malaysia Berhad, Pusat Pemulihan & Susulan Negeri
Johor, Aras 2, Menara Perisind, 8 Jalan Bukit Timbalan, 80000 Johor Bahru.

3. Jualan ini hendaklah tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

(a) penawar memiliki, jumlah yang bersamaan dengan sepuluh peratus
daripada harga rizab yang ditetapkan di bawah perenggan 1(b) di atas:
RM1,400.00 (Ringgit Malaysia: Satu Ribu Empat Ratus sahaja);
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(b) amaun penuh harga jualan boleh dibayar serta-merta selepas tukul
dijatuhkan oleh penawar yang berjaya kepada pemegang gadaian;

(c) di mana amaun penuh harga jualan tidak dibayar selepas tukul dijatuhkan
oleh penawar yang berjaya—

(i) maka, jumlah yang dinyatakan di perenggan (a) hendaklah
dibayar kepada pemegang gadaian dan ia hendaklah dipegang
sebagai deposit sehingga keseluruhan harga belian dibayar;
dan

(ii) sebelum baki harga belian diselesaikan, jumlah yang dinyatakan
di dalam subperenggan (i) hendaklah dikreditkan ke dalam
akaun penggadai untuk tujuan mengurangkan jumlah yang kena
dibayar kepada pemegang gadaian;

(d) baki harga belian hendaklah diselesaikan dalam masa tidak lebih
daripada satu ratus dua puluh hari daripada tarikh jualan, iaitu, tidak
lewat dari tarikh 19 Julai 2006 dan bahawa hendaklah tiada apa-apa
lanjutan masa bagi tempoh yang telah ditetapkan; dan

(e) di mana harga belian sepenuhnya tidak selesaikan sebelum atau pada
tarikh yang ditentukan dalam perenggan (d), jumlah yang dibayar
sebagai deposit di bawah perenggan (c) kepada pemegang gadaian
hendaklah dilucuthak dan dilupuskan dengan cara yang ditetapkan di
bawah seksyen 267.

JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN

Mukim—Bebar. No. P.T.—3805. Jenis dan No. Hakmilik—H.S.(M). 1454.
Bahagian Tanah (jika ada)—Semua Bahagian. No. Berdaftar Gadaian (jika
ada)—No. Perserahan 288/2002. (Satu (1) Suratan Hakmilik sahaja).

Bertarikh 21 September 2005 Pentadbir Tanah Daerah
[PTP. 4L-0019/2005] Pekan

No. 76.

Saya, Ahmad Fuad bin Mohd Yusof, Penolong Pentadbir Tanah Pekan, Pendaftar
Mahkamah Tinggi/Pentadbir Tanah pada menjalankan kuasa yang diperuntukkan
oleh seksyen 257/263 Kanun Tanah Negara dengan ini perintah supaya dijual
tanah/bahagian tanah yang tak dipecahkan/pajakan/pajakan kecil yang diperihalkan
di dalam Jadual di bawah:

Dan saya selanjutnya memerintahkan—

(a) bahawa jualan itu, hendaklah dengan jalan lelong awam, yang akan
diadakan pada 22 Mac 2006 pada 10.00 pagi di Pejabat Tanah Pekan,
Pahang; dan
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(b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan ialah RM30,000.00 (Ringgit
Malaysia: Tiga Puluh Ribu sahaja).

2. Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian/
pemegang-pemegang gadaian pada tarikh ini ialah RM30,088.20. Nama pemegang
gadaian: Majlis Amanah Rakyat (Mara) Pejabat Mara Negeri Pahang, Tingkat
3, Plaza Gambut, Jalan Gambut, Peti Surat 310, 25730 Kuantan.

3. Jualan ini hendaklah tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

(a) penawar memiliki, jumlah yang bersamaan dengan sepuluh peratus
daripada harga rizab yang ditetapkan di bawah perenggan 1(b) di atas:
RM3,000.00 (Ringgit Malaysia: Tiga Ribu sahaja);

(b) amaun penuh harga jualan boleh dibayar serta-merta selepas tukul
dijatuhkan oleh penawar yang berjaya kepada pemegang gadaian;

(c) di mana amaun penuh harga jualan tidak  dibayar selapas tukul dijatuhkan
oleh penawar yang berjaya—

(i) maka, jumlah yang dinyatakan di perenggan (a) hendaklah dibayar
kepada pemegang gadaian dan ia hendaklah dipegang sebagai
deposit sehingga keseluruhan harga belian telah dibayar; dan

(ii) sebelum baki harga belian diselesaikan, jumlah yang dinyatakan
di dalam subperenggan (i) hendaklah dikreditkan ke dalam akaun
penggadai untuk tujuan mengurangkan jumlah yang kena dibayar
kepada pemegang gadaian;

(d) baki harga belian hendaklah diselesaikan dalam masa tidak lebih
daripada satu ratus dua puluh hari daripada tarikh jualan, iaitu, tidak
lewat dari tarikh 19 Julai 2006 dan bahawa hendaklah tiada apa-apa
lanjutan masa bagi tempoh yang telah ditetapkan; dan

(e) di mana harga belian sepenuhnya tidak diselesaikan sebelum atau
pada tarikh yang ditentukan dalam perenggan (d), jumlah yang dibayar
sebagai deposit di bawah perenggan (c) kepada pemegang gadaian
hendaklah dilucuthak dan dilupuskan dengan cara yang ditetapkan di
bawah seksyen 267.

JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN

Mukim—Pekan. No. Lot—4513. Jenis dan No. Hakmilik—P.M. 281 (Hakmilik
dahulu H.S.(M) 2547 P.T. 5912). Bahagian Tanah (jika ada)—Semua Bahagian.
No. Berdaftar Gadaian (jika ada)—No. Perserahan 67/1999. (Satu (1) Suratan
Hakmilik sahaja).

Bertarikh 21 September 2005 Pentadbir Tanah Daerah
[PTP. 4L-0015/2005] Pekan
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No. 77.

Saya, Ahmad Fuad bin Mohd Yusof, Penolong Pentadbir Tanah Pekan, Pendaftar
Mahkamah Tinggi/Pentadbir Tanah pada menjalankan kuasa yang diperuntukkan
oleh seksyen 257/263 Kanun Tanah Negara dengan ini perintah supaya dijual
tanah/bahagian tanah yang tak dipecahkan/pajakan/pajakan kecil yang diperihalkan
di dalam Jadual di bawah:

Dan saya selanjutnya memerintahkan—

(a) bahawa jualan itu, hendaklah dengan jalan lelong awam, yang akan
diadakan pada 22 Mac 2006 pada 10.00 pagi di Pejabat Tanah Pekan,
Pahang; dan

(b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan ialah RM100,000.00 (Ringgit
Malaysia: Satu Ratus Ribu sahaja).

2. Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian/
pemegang-pemegang gadaian pada tarikh ini ialah RM446,985.44. Nama
pemegang gadaian: Bumiputra Commerce Bank Berhad, 23 Jalan Tahan, 27000
Jerantut.

3. Jualan ini hendaklah tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

(a) penawar memiliki, jumlah yang bersamaan dengan sepuluh peratus
daripada harga rizab yang ditetapkan di bawah perenggan 1(b) di atas:
RM10,000.00 (Ringgit Malaysia: Sepuluh Ribu sahaja);

(b) amaun penuh harga jualan boleh dibayar serta-merta selepas tukul
dijatuhkan oleh penawar yang berjaya kepada pemegang gadaian;

(c) di mana amaun penuh harga jualan tidak  dibayar selapas tukul dijatuhkan
oleh penawar yang berjaya—

(i) maka, jumlah yang dinyatakan di perenggan (a) hendaklah dibayar
kepada pemegang gadaian dan ia hendaklah dipegang sebagai
deposit sehingga keseluruhan harga belian telah dibayar; dan

(ii) sebelum baki harga belian diselesaikan, jumlah yang dinyatakan
di dalam subperenggan (i) hendaklah dikreditkan ke dalam akaun
penggadai untuk tujuan mengurangkan jumlah yang kena dibayar
kepada pemegang gadaian;

(d) baki harga belian hendaklah diselesaikan dalam masa tidak lebih
daripada satu ratus dua puluh hari daripada tarikh jualan, iaitu, tidak
lewat dari tarikh 19 Julai 2006 dan bahawa hendaklah tiada apa-apa
lanjutan masa bagi tempoh yang telah ditetapkan; dan
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(e) di mana harga belian sepenuhnya tidak diselesaikan sebelum atau
pada tarikh yang ditentukan dalam perenggan (d), jumlah yang dibayar
sebagai deposit di bawah perenggan (c) kepada pemegang gadaian
hendaklah dilucuthak dan dilupuskan dengan cara yang ditetapkan di
bawah seksyen 267.

JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN

Mukim—Pekan. No. Lot—5169. Jenis dan No. Hakmilik—G.M. 2136 (Hakmilik
dahulu H.S.(M) 4314 P.T. 8690). Bahagian Tanah (jika ada)—Semua Bahagian.
No. Berdaftar Gadaian (jika ada)—No. Perserahan 508/1999. (Satu (1) Suratan
Hakmilik sahaja).

Bertarikh 21 September 2005 Pentadbir Tanah Daerah
[PTP. 4L-0006/2005] Pekan

Hakcipta Pencetak  H

PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD
Semua Hak Terpelihara. Tiada mana-mana bahagian jua daripada penerbitan ini boleh diterbitkan semula atau disimpan di dalam bentuk
yang boleh diperolehi semula atau disiarkan dalam sebarang bentuk dengan apa jua cara elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman dan/
atau sebaliknya tanpa mendapat izin daripada Percetakan Nasional Malaysia Berhad (Pencetak kepada Kerajaan Malaysia yang
dilantik).

DICETAK OLEH
PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD,
CAWANGAN KUALA LUMPUR
BAGI PIHAK DAN DENGAN PERINTAH KERAJAAN MALAYSIA


