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PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN

Saya Zainal Badri bin Abu Bakar, Pentadbir Tanah pada menjalankan kuasa
yang diperuntukkan oleh seksyen 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 cara lelongan awam, yang akan
diadakan pada hari Khamis 1 Jun 2006 jam 9.30 pagi di Pejabat
Tanah, Larut dan Matang, Taiping;

(b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan ialah RM45,000.00. (Ringgit:
Empat Puluh Lima Ribu sahaja); dan

(c) Bukan Simpanan Melayu.

2. Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian/
pemegang-pemegang gadaian pada tarikh siasatan ialah:

(a) RM28,742.45 Bumiputra-Commerce 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 RM4,500.00 (Ringgit: Empat Ribu Lima 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 telah dibayar;
dan

(ii) Sebelum baki harga belian diselesaikan, jumlah yang dinyatakan
di dalam subperenggan (b) 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 31 Oktober 2006 dan bahawa hendaklah tiada apa-
apa lanjutan bagi tempoh yang telah ditetapkan; dan

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

JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN

Mukim—Asam Kumbang. No. P.T.—177. Jenis dan No. Hakmilik—H.S.(M)
1723. Bahagian tanah (jika ada)—Semua. No. berdaftar gadaian (jika ada)—
Pers. No. 1558/2001.

Bertarikh 15 Mei 2006.
[PTLM 369/49/2005/01]

ZAINAL BADRI BIN ABU BAKAR

Pentadbir Tanah
Larut, Matang dan Selama

No.  697.

Saya Zainal Badri bin Abu Bakar, Pentadbir Tanah pada menjalankan kuasa
yang diperuntukkan oleh seksyen 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 cara lelongan awam, yang akan
diadakan pada hari Khamis 1 Jun 2006 jam 10.00 pagi di Pejabat
Tanah, Larut dan Matang, Taiping;
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(b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan ialah RM21,000.00. (Ringgit:
Dua Puluh Satu Ribu sahaja); dan

(c) Simpanan Melayu.

2. Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian/
pemegang-pemegang gadaian pada tarikh siasatan ialah:

(a) RM40,089.54 Bank Islam 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 RM2,100.00 (Ringgit: Dua Ribu Seratus 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 (b) 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 31 Oktober 2006 dan bahawa hendaklah tiada apa-
apa lanjutan bagi tempoh yang telah ditetapkan; dan

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

JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN

Mukim—Bukit Gantang. No. Lot—3669. Jenis dan No. Hakmilik—G.M. 4159.
Luas—1.166 hektar. Bahagian tanah (jika ada)—Semua. No. berdaftar gadaian
(jika ada)—Pers. No. 882/1995 Jld. 44 Fol. 133.

Bertarikh 15 Mei 2006.
[PTLM 369/04/2006/03]

ZAINAL BADRI BIN ABU BAKAR

Pentadbir Tanah
Larut, Matang dan Selama
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No.  698.

Saya Zainal Badri bin Abu Bakar, Pentadbir Tanah pada menjalankan kuasa
yang diperuntukkan oleh seksyen 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 cara lelongan awam, yang akan
diadakan pada hari Khamis 1 Jun 2006 jam 11.00 pagi di Pejabat
Tanah, Larut dan Matang, Taiping;

(b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan ialah RM40,000.00. (Ringgit:
Empat Puluh Ribu sahaja); dan

(c) Bukan Simpanan Melayu.

2. Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian/
pemegang-pemegang gadaian pada tarikh siasatan ialah:

(a) RM52,210.44 Bank Islam 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 RM4,000.00 (Ringgit: Empat 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 (b) 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 31 Oktober 2006 dan bahawa hendaklah tiada apa-
apa lanjutan bagi tempoh yang telah ditetapkan; dan

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

Mukim—Asam Kumbang. No. P.T.—8454. Jenis dan No. Hakmilik—H.S.(M)
4723. Luas—479 mp. Bahagian tanah (jika ada)—Semua. No. berdaftar gadaian
(jika ada)—Pers. No. 1684/2003.

Bertarikh 15 Mei 2006.
[PTLM 369/03/2006/01]

ZAINAL BADRI BIN ABU BAKAR

Pentadbir Tanah
Larut, Matang dan Selama

DICETAK OLEH

PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA  BERHAD,
CAWANGAN IPOH, PERAK DARUL RIDZUAN

BAGI PIHAK DAN DENGAN PERINTAH KERAJAAN MALAYSIA

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 apa jua cara elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman dan/
atau sebaliknya tanpa mendapat izin daripada Percetakan Nasional Malaysia Berhad (Pencetak kepada Kerajaan Malaysia yang
dilantik).


