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pERINTAh JUALAN ATAS pERmINTAAN pEmEGANG GADAIAN

Saya, Khairul Fahmi bin mahmud, penolong pentadbir Tanah hulu Langat, 
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 13 Ogos 2015 jam 10.00 pagi di pejabat Daerah/Tanah 
hulu Langat, Kompleks pentadbiran Daerah hulu Langat, Bangunan 
Sultan hisamuddin Alam Shah, persiaran pusat Bandar 1, Seksyen 
9, 43650 Bandar Baru Bangi; dan

 (b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan ialah Rm500,000.00 (Ringgit 
malaysia: Lima Ratus Ribu sahaja).
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2. Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian/
pemegang-pemegang gadaian pada tarikh ini ialah Rm175,403.13. Nama 
pemegang Gadaian: CImB Bank Berhad.

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

 (a) penawar memiliki, jumlah yang bersamaan dengan sepuluh peratus 
(10%) daripada harga rizab yang ditetapkan di bawah perenggan 1(b) 
di atas: Rm50,000.00 (Ringgit malaysia: Lima puluh 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 (120) hari daripada tarikh jualan, iaitu 
tidak lewat dari tarikh 11 Disember 2015 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

Bandar/pekan/mukim—Ampang. No. p.T.—27033. Jenis dan No. hakmilik—
h.S.(m) 27110. Bahagian Tanah (jika ada)—Semua. No. Berdaftar Gadaian 
(jika ada)—No. perserahan 9762/1997, Jilid 696, Folio 87. Tarikh 1-10-1997. 
(Satu (1) hakmilik sahaja).

Bertarikh 13 November 2014 Pentadbir Tanah
[pTDhL.ppJ(pend.) 700-6/8/29/-2008] Hulu Langat
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No. 2987.
(Seksyen 257 dan 263)

pERINTAh JUALAN ATAS pERmINTAAN pEmEGANG GADAIAN

Saya, Khairul Fahmi bin mahmud, penolong pentadbir Tanah hulu Langat, 
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 13 Ogos 2015 jam 10.00 pagi di pejabat Daerah/Tanah 
hulu Langat, Kompleks pentadbiran Daerah hulu Langat, Bangunan 
Sultan hisamuddin Alam Shah, persiaran pusat Bandar 1, Seksyen 
9, 43650 Bandar Baru Bangi; dan

 (b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan ialah Rm360,000.00 (Ringgit 
malaysia: Tiga Ratus Enam puluh Ribu sahaja).

2. Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian/
pemegang-pemegang gadaian pada tarikh ini ialah Rm185,388.22. Nama 
pemegang Gadaian: Alliance Islamic Bank Berhad.

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

 (a) penawar memiliki, jumlah yang bersamaan dengan sepuluh peratus 
(10%) daripada harga rizab yang ditetapkan di bawah perenggan 
1(b) di atas: Rm36,000.00 (Ringgit malaysia: Tiga puluh Enam 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 (120) hari daripada tarikh jualan, iaitu 
tidak lewat dari tarikh 11 Disember 2015 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

Bandar/pekan/mukim—Ampang. No. p.T.—1357 (Lot 13701). Jenis dan No. 
hakmilik—h.S.(m) 9030. Bahagian Tanah (jika ada)—Semua. No. Berdaftar 
Gadaian (jika ada)—No. perserahan 10840/2010. Tarikh 6-9-2010. (Satu (1) 
hakmilik sahaja).

Bertarikh 2 April 2015 Pentadbir Tanah
[pTDhL.ppJ(pend.) 700-6/3/180-2014] Hulu Langat

No. 2988.
(Seksyen 257 dan 263)

pERINTAh JUALAN ATAS pERmINTAAN pEmEGANG GADAIAN

Saya, Khairul Fahmi bin mahmud, penolong pentadbir Tanah hulu Langat, 
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 13 Ogos 2015 jam 10.00 pagi di pejabat Daerah/Tanah 
hulu Langat, Kompleks pentadbiran Daerah hulu Langat, Bangunan 
Sultan hisamuddin Alam Shah, persiaran pusat Bandar 1, Seksyen 
9, 43650 Bandar Baru Bangi; dan

 (b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan ialah Rm310,000.00 (Ringgit 
malaysia: Tiga Ratus Sepuluh Ribu sahaja).

2. Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian/
pemegang-pemegang gadaian pada tarikh ini ialah Rm51,849.42. 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 
(10%) daripada harga rizab yang ditetapkan di bawah perenggan 
1(b) di atas: Rm31,000.00 (Ringgit malaysia: Tiga puluh Satu Ribu 
sahaja);



WARTA KERAJAAN NEgERi sElANgoR
6hb ogos 2015] 2381

 (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 (120) hari daripada tarikh jualan, iaitu 
tidak lewat dari tarikh 11 Disember 2015 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

Bandar/pekan/mukim—Ampang. No. Lot—14457. Jenis dan No. hakmilik—
h.S.(m) 9232. Bahagian Tanah (jika ada)—Semua. No. Berdaftar Gadaian (jika 
ada)—No. perserahan 3749/2001. Tarikh 27-4-2001. (Satu (1) hakmilik sahaja).

Bertarikh 16 April 2015 Pentadbir Tanah
[pTDhL.ppJ(pend.) 700-6/3/128-2014] Hulu Langat

No. 2989.
(Seksyen 257 dan 263)

pERINTAh JUALAN ATAS pERmINTAAN pEmEGANG GADAIAN

Saya, Khairul Fahmi bin mahmud, penolong pentadbir Tanah hulu Langat, 
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 13 Ogos 2015 jam 10.00 pagi di pejabat Daerah/Tanah 
hulu Langat, Kompleks pentadbiran Daerah hulu Langat, Bangunan 
Sultan hisamuddin Alam Shah, persiaran pusat Bandar 1, Seksyen 
9, 43650 Bandar Baru Bangi; dan
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 (b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan ialah Rm200,000.00 (Ringgit 
malaysia: Dua Ratus Ribu sahaja).

2. Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian/
pemegang-pemegang gadaian pada tarikh ini ialah Rm334,165.48 & Rm47,644.97. 
Nama pemegang Gadaian: RhB Bank Berhad.

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

 (a) penawar memiliki, jumlah yang bersamaan dengan sepuluh peratus 
(10%) daripada harga rizab yang ditetapkan di bawah perenggan 1(b) 
di atas: Rm20,000.00 (Ringgit malaysia: Dua puluh 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 (120) hari daripada tarikh jualan, iaitu 
tidak lewat dari tarikh 11 Disember 2015 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

Bandar/pekan/mukim—Ampang. No. p.T.—15923. Jenis dan No. hakmilik—
h.S.(m) 16864. Bahagian Tanah (jika ada)—Semua. No. Berdaftar Gadaian 
(jika ada)—No. perserahan 1574/2002. Tarikh 28-2-2002. (Satu (1) hakmilik 
sahaja).

Bertarikh 16 April 2015 Pentadbir Tanah
[pTDhL.ppJ(pend.) 700-6/3/258-2014] Hulu Langat
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No. 2990.
(Seksyen 257 dan 263)

pERINTAh JUALAN ATAS pERmINTAAN pEmEGANG GADAIAN

Saya, Khairul Fahmi bin mahmud, penolong pentadbir Tanah hulu Langat, 
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 13 Ogos 2015 jam 10.00 pagi di pejabat Daerah/Tanah 
hulu Langat, Kompleks pentadbiran Daerah hulu Langat, Bangunan 
Sultan hisamuddin Alam Shah, persiaran pusat Bandar 1, Seksyen 
9, 43650 Bandar Baru Bangi; dan

 (b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan ialah Rm240,000.00 (Ringgit 
malaysia: Dua Ratus Empat puluh Ribu sahaja).

2. Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian/
pemegang-pemegang gadaian pada tarikh ini ialah Rm40,368.50. Nama 
pemegang Gadaian: Standard Chartered Bank malaysia Berhad.

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

 (a) penawar memiliki, jumlah yang bersamaan dengan sepuluh peratus 
(10%) daripada harga rizab yang ditetapkan di bawah perenggan 
1(b) di atas: Rm24,000.00 (Ringgit malaysia: Dua puluh 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 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 (120) hari daripada tarikh jualan, iaitu 
tidak lewat dari tarikh 11 Disember 2015 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

Bandar/pekan/mukim—Ampang. No. p.T.—10902. Jenis dan No. hakmilik—
h.S.(m) 4560. Bahagian Tanah (jika ada)—Semua. No. Berdaftar Gadaian (jika 
ada)—No. perserahan 5452/2006. Tarikh 8-6-2006. (Satu (1) hakmilik sahaja).

Bertarikh 7 mei 2015 Pentadbir Tanah
[pTDhL.ppJ(pend.) 700-6/3/143-2013] Hulu Langat

No. 2991.
(Seksyen 257 dan 263)

pERINTAh JUALAN ATAS pERmINTAAN pEmEGANG GADAIAN

Saya, Khairul Fahmi bin mahmud, penolong pentadbir Tanah hulu Langat, 
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 13 Ogos 2015 jam 10.00 pagi di pejabat Daerah/Tanah 
hulu Langat, Kompleks pentadbiran Daerah hulu Langat, Bangunan 
Sultan hisamuddin Alam Shah, persiaran pusat Bandar 1, Seksyen 
9, 43650 Bandar Baru Bangi; dan

 (b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan ialah Rm92,000.00 (Ringgit 
malaysia: Sembilan puluh Dua Ribu sahaja).

2. Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian/
pemegang-pemegang gadaian pada tarikh ini ialah Rm133,965.16. Nama 
pemegang Gadaian: maybank Islamic Berhad.

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

 (a) penawar memiliki, jumlah yang bersamaan dengan sepuluh peratus 
(10%) daripada harga rizab yang ditetapkan di bawah perenggan 1(b) 
di atas: Rm9,200.00 (Ringgit malaysia: Sembilan Ribu Dua Ratus 
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 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 (120) hari daripada tarikh jualan, iaitu 
tidak lewat dari tarikh 11 Disember 2015 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

Bandar/pekan/mukim—Ampang. No. Lot—29995. Jenis dan No. hakmilik— 
p.m. 192/m1/2/3. Bahagian Tanah (jika ada)—Semua. No. Berdaftar Gadaian 
(jika ada)—No. perserahan 6103/2003. Tarikh 10-7-2003. (Satu (1) hakmilik 
sahaja).

Bertarikh 21 mei 2015 Pentadbir Tanah
[pTDhL.ppJ(pend.) 700-6/3/223-2014] Hulu Langat

No. 2992.
(Seksyen 257 dan 263)

pERINTAh JUALAN ATAS pERmINTAAN pEmEGANG GADAIAN

Saya, Khairul Fahmi bin mahmud, penolong pentadbir Tanah hulu Langat, 
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 13 Ogos 2015 jam 10.00 pagi di pejabat Daerah/Tanah 
hulu Langat, Kompleks pentadbiran Daerah hulu Langat, Bangunan 
Sultan hisamuddin Alam Shah, persiaran pusat Bandar 1, Seksyen 
9, 43650 Bandar Baru Bangi; dan
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 (b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan ialah Rm470,000.00 (Ringgit 
malaysia: Empat Ratus Tujuh puluh Ribu sahaja).

2. Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian/
pemegang-pemegang gadaian pada tarikh ini ialah Rm8,920.30 & Rm411,205.98. 
Nama pemegang Gadaian: malayan Banking Berhad.

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

 (a) penawar memiliki, jumlah yang bersamaan dengan sepuluh peratus 
(10%) daripada harga rizab yang ditetapkan di bawah perenggan 
1(b) di atas: Rm47,000.00 (Ringgit malaysia: Empat puluh Tujuh 
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 (120) hari daripada tarikh jualan, iaitu 
tidak lewat dari tarikh 11 Disember 2015 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

Bandar/pekan/mukim—Ampang. No. Lot—16446. Jenis dan No. hakmilik—
p.m. 3122. Bahagian Tanah (jika ada)—Semua. No. Berdaftar Gadaian (jika 
ada)—No. perserahan 1359/1997, Jilid 666, Folio 9. Tarikh 24-1-1997. (Satu 
(1) hakmilik sahaja).

Bertarikh 21 mei 2015 Pentadbir Tanah
[pTDhL.ppJ(pend.) 700-6/3/34-2015] Hulu Langat
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No. 2993.
(Seksyen 257 dan 263)

pERINTAh JUALAN ATAS pERmINTAAN pEmEGANG GADAIAN

Saya, Khairul Fahmi bin mahmud, penolong pentadbir Tanah hulu Langat, 
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 13 Ogos 2015 jam 10.00 pagi di pejabat Daerah/Tanah 
hulu Langat, Kompleks pentadbiran Daerah hulu Langat, Bangunan 
Sultan hisamuddin Alam Shah, persiaran pusat Bandar 1, Seksyen 
9, 43650 Bandar Baru Bangi; dan

 (b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan ialah Rm350,000.00 (Ringgit 
malaysia: Tiga Ratus Lima puluh Ribu sahaja).

2. Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian/
pemegang-pemegang gadaian pada tarikh ini ialah Rm140,478.48. Nama 
pemegang Gadaian: public Islamic Bank Berhad.

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

 (a) penawar memiliki, jumlah yang bersamaan dengan sepuluh peratus 
(10%) daripada harga rizab yang ditetapkan di bawah perenggan 
1(b) di atas: Rm35,000.00 (Ringgit malaysia: Tiga puluh Lima 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 (120) hari daripada tarikh jualan, iaitu 
tidak lewat dari tarikh 11 Disember 2015 dan bahawa hendaklah 
tiada apa-apa lanjutan masa bagi tempoh yang telah ditetapkan; dan



WARTA KERAJAAN NEgERi sElANgoR
2388 [6hb Ogos 2015

 (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

Bandar/pekan/mukim—Ceras. No. p.T.—27245. Jenis dan No. hakmilik—
h.S.(m) 13275. Bahagian Tanah (jika ada)—Semua. No. Berdaftar Gadaian 
(jika ada)—No. perserahan 5904/2002. Tarikh 24-6-2002. (Satu (1) hakmilik 
sahaja).

Bertarikh 8 Januari 2015 Pentadbir Tanah
[pTDhL.ppJ(pend.) 700-6/2/254-2013] Hulu Langat

No. 2994.
(Seksyen 257 dan 263)

pERINTAh JUALAN ATAS pERmINTAAN pEmEGANG GADAIAN

Saya, Khairul Fahmi bin mahmud, penolong pentadbir Tanah hulu Langat, 
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 13 Ogos 2015 jam 10.00 pagi di pejabat Daerah/Tanah 
hulu Langat, Kompleks pentadbiran Daerah hulu Langat, Bangunan 
Sultan hisamuddin Alam Shah, persiaran pusat Bandar 1, Seksyen 
9, 43650 Bandar Baru Bangi; dan

 (b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan ialah Rm110,000.00 (Ringgit 
malaysia: Satu Ratus Sepuluh Ribu sahaja).

2. Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian/
pemegang-pemegang gadaian pada tarikh ini ialah Rm274,300.00. Nama 
pemegang Gadaian: CImB Bank Berhad.

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

 (a) penawar memiliki, jumlah yang bersamaan dengan sepuluh peratus 
(10%) 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;



WARTA KERAJAAN NEgERi sElANgoR
6hb ogos 2015] 2389

 (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 (120) hari daripada tarikh jualan, iaitu 
tidak lewat dari tarikh 11 Disember 2015 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

Bandar/pekan/mukim—Ceras. No. p.T.—6260. Jenis dan No. hakmilik— 
h.S.(m) 3097. Bahagian Tanah (jika ada)—Semua. No. Berdaftar Gadaian (jika 
ada)—No. perserahan 4733/2006. Tarikh 24-5-2006. (Satu (1) hakmilik sahaja).

Bertarikh 7 mei 2015 Pentadbir Tanah
[pTDhL.ppJ(pend.) 700-6/2/7-2015] Hulu Langat

No. 2995.
(Seksyen 257 dan 263)

pERINTAh JUALAN ATAS pERmINTAAN pEmEGANG GADAIAN

Saya, Khairul Fahmi bin mahmud, penolong pentadbir Tanah hulu Langat, 
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 13 Ogos 2015 jam 10.00 pagi di pejabat Daerah/Tanah 
hulu Langat, Kompleks pentadbiran Daerah hulu Langat, Bangunan 
Sultan hisamuddin Alam Shah, persiaran pusat Bandar 1, Seksyen 
9, 43650 Bandar Baru Bangi; dan
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 (b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan ialah Rm135,000.00 (Ringgit 
malaysia: Satu Ratus Tiga puluh Lima Ribu sahaja).

2. Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian/
pemegang-pemegang gadaian pada tarikh ini ialah Rm6,225.42. 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 
(10%) daripada harga rizab yang ditetapkan di bawah perenggan 
1(b) di atas: Rm13,500.00 (Ringgit malaysia: Tiga 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 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 (120) hari daripada tarikh jualan, iaitu 
tidak lewat dari tarikh 11 Disember 2015 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

Bandar/pekan/mukim—Ceras. No. p.T.—23804. Jenis dan No. hakmilik— 
h.S.(m) 12742. Bahagian Tanah (jika ada)—Semua. No. Berdaftar Gadaian 
(jika ada)—No. perserahan 13677/2010. Tarikh 10-11-2010. (Satu (1) hakmilik 
sahaja).

Bertarikh 8 Januari 2015 Pentadbir Tanah
[pTDhL.ppJ(pend.) 700-6/2/129-2014] Hulu Langat
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No. 2996.
(Seksyen 257 dan 263)

pERINTAh JUALAN ATAS pERmINTAAN pEmEGANG GADAIAN

Saya, Khairul Fahmi bin mahmud, penolong pentadbir Tanah hulu Langat, 
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 13 Ogos 2015 jam 10.00 pagi di pejabat Daerah/Tanah 
hulu Langat, Kompleks pentadbiran Daerah hulu Langat, Bangunan 
Sultan hisamuddin Alam Shah, persiaran pusat Bandar 1, Seksyen 
9, 43650 Bandar Baru Bangi; dan

 (b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan ialah Rm150,000.00 (Ringgit 
malaysia: Satu Ratus Lima puluh Ribu sahaja).

2. Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian/
pemegang-pemegang gadaian pada tarikh ini ialah Rm147,408.62. Nama 
pemegang Gadaian: RhB Bank Berhad.

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

 (a) penawar memiliki, jumlah yang bersamaan dengan sepuluh peratus 
(10%) daripada harga rizab yang ditetapkan di bawah perenggan 1(b) 
di atas: Rm15,000.00 (Ringgit malaysia: Lima 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 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 (120) hari daripada tarikh jualan, iaitu 
tidak lewat dari tarikh 11 Disember 2015 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—Semenyih. No. Lot—13156. Jenis dan No. hakmilik—p.m. 854. 
Bahagian Tanah (jika ada)—Semua. No. Berdaftar Gadaian (jika ada)—No. 
perserahan 8651/2007. Tarikh 7-9-2007. (Satu (1) hakmilik sahaja).

Bertarikh 16 April 2015 Pentadbir Tanah
[pTDhL.ppJ(pend.) 700-6/7/211-2014] Hulu Langat

No. 2997.
(Seksyen 257 dan 263)

pERINTAh JUALAN ATAS pERmINTAAN pEmEGANG GADAIAN

Saya, Khairul Fahmi bin mahmud, penolong pentadbir Tanah hulu Langat, 
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 13 Ogos 2015 jam 10.00 pagi di pejabat Daerah/Tanah 
hulu Langat, Kompleks pentadbiran Daerah hulu Langat, Bangunan 
Sultan hisamuddin Alam Shah, persiaran pusat Bandar 1, Seksyen 
9, 43650 Bandar Baru Bangi; dan

 (b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan ialah Rm55,000.00 (Ringgit 
malaysia: Lima puluh Lima Ribu sahaja).

2. Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian/
pemegang-pemegang gadaian pada tarikh ini ialah Rm49,559.76. Nama 
pemegang Gadaian: CImB Bank Berhad.

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

 (a) penawar memiliki, jumlah yang bersamaan dengan sepuluh peratus 
(10%) daripada harga rizab yang ditetapkan di bawah perenggan 
1(b) di atas: Rm5,500.00 (Ringgit malaysia: Lima Ribu Lima Ratus 
sahaja);

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



WARTA KERAJAAN NEgERi sElANgoR
6hb ogos 2015] 2393

 (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 (120) hari daripada tarikh jualan, iaitu 
tidak lewat dari tarikh 11 Disember 2015 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—Ceras. No. Lot—3609. Jenis dan No. hakmilik—p.m. 132/m1/4/49. 
Bahagian Tanah (jika ada)—Semua. No. Berdaftar Gadaian (jika ada)—No. 
perserahan 1747/2006. Tarikh 2-3-2006. (Satu (1) hakmilik sahaja).

Bertarikh 16 April 2015 Pentadbir Tanah
[pTDhL.ppJ(pend.) 700-6/2/220-2014] Hulu Langat

No. 2998.
(Seksyen 257 dan 263)

pERINTAh JUALAN ATAS pERmINTAAN pEmEGANG GADAIAN

Saya, Khairul Fahmi bin mahmud, penolong pentadbir Tanah hulu Langat, 
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 13 Ogos 2015 jam 10.00 pagi di pejabat Daerah/Tanah 
hulu Langat, Kompleks pentadbiran Daerah hulu Langat, Bangunan 
Sultan hisamuddin Alam Shah, persiaran pusat Bandar 1, Seksyen 
9, 43650 Bandar Baru Bangi; dan
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 (b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan ialah Rm330,000.00 (Ringgit 
malaysia: Tiga Ratus Tiga puluh Ribu sahaja).

2. Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian/
pemegang-pemegang gadaian pada tarikh ini ialah Rm191,343.57. Nama 
pemegang Gadaian: malayan Banking Berhad.

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

 (a) penawar memiliki, jumlah yang bersamaan dengan sepuluh peratus 
(10%) daripada harga rizab yang ditetapkan di bawah perenggan 
1(b) di atas: Rm33,000.00 (Ringgit malaysia: Tiga puluh 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 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 (120) hari daripada tarikh jualan, iaitu 
tidak lewat dari tarikh 11 Disember 2015 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

Bandar/pekan/mukim—Kajang. No. Lot—41167. Jenis dan No. hakmilik— 
G.m. 4252. Bahagian Tanah (jika ada)—Semua. No. Berdaftar Gadaian (jika 
ada)—No. perserahan 3794/2004. Tarikh 21-4-2004. (Satu (1) hakmilik sahaja).

Bertarikh 21 mei 2015 Pentadbir Tanah
[pTDhL.ppJ(pend.) 700-6/6/239-2014] Hulu Langat
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No. 2999.
(Seksyen 257 dan 263)

pERINTAh JUALAN ATAS pERmINTAAN pEmEGANG GADAIAN

Saya, Khairul Fahmi bin mahmud, penolong pentadbir Tanah hulu Langat, 
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 13 Ogos 2015 jam 10.00 pagi di pejabat Daerah/Tanah 
hulu Langat, Kompleks pentadbiran Daerah hulu Langat, Bangunan 
Sultan hisamuddin Alam Shah, persiaran pusat Bandar 1, Seksyen 
9, 43650 Bandar Baru Bangi; dan

 (b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan ialah Rm35,000.00 (Ringgit 
malaysia: Tiga puluh Lima Ribu sahaja).

2. Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian/
pemegang-pemegang gadaian pada tarikh ini ialah Rm60,354.01. Nama 
pemegang Gadaian: CImB Bank Berhad.

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

 (a) penawar memiliki, jumlah yang bersamaan dengan sepuluh peratus 
(10%) daripada harga rizab yang ditetapkan di bawah perenggan 
1(b) di atas: Rm3,500.00 (Ringgit malaysia: Tiga 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 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 (120) hari daripada tarikh jualan, iaitu 
tidak lewat dari tarikh 11 Disember 2015 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

Bandar/pekan/mukim—Semenyih. No. Lot—7507. Jenis dan No. hakmilik— 
p.m. 259/m1/4/51. Bahagian Tanah (jika ada)—Semua. No. Berdaftar Gadaian 
(jika ada)—No. perserahan 14915/2013. Tarikh 5-12-2013. (Satu (1) hakmilik 
sahaja).

Bertarikh 21 mei 2015 Pentadbir Tanah
[pTDhL.ppJ(pend.) 700-6/7/37-2015] Hulu Langat

AKTA pENGAmBILAN TANAh 1960
(Akta 486)

No. 3000.
(Seksyen 8)

pERISyTIhARAN pENGAmBILAN TANAh yANG DICADANGKAN

Adalah dengan ini diisytiharkan bahawa tanah-tanah dan kawasan-kawasan 
yang tertentu yang dinyatakan dalam Jadual di bawah ini adalah dikehendaki 
bagi maksud yang berikut:

  projek Lebuhraya persisiran pantai Barat (Taiping-Banting)-(Tambahan) 
pelan pengambilan Tanah di bawah Seksyen 8 Akta pengambilan Tanah 
1960 pakej 4 (dari persimpangan Bertingkat FhR 2-persimpangan 
Bertingkat NNKSB 2) Daerah Klang, Negeri Selangor.

 pelan bagi tanah-tanah dan kawasan-kawasan yang tertentu yang dinyatakan 
itu boleh diperiksa dalam masa waktu-waktu bekerja biasa di pejabat Tanah 
bagi Daerah tempat letaknya tanah-tanah dan kawasan-kawasan itu.

JADUAL

Daerah—Klang. mukim—Kapar.

No. Lot
Ukur

hakmilik
atau

pendudukan

Tuanpunya Berdaftar
atau penduduk

yang Direkodkan

Keluasan
Lot

Anggaran
Keluasan

yang akan
Diambil

h.S.(D) meter
persegi

meter
persegi

3494 17795 Amsteel mills Sdn. Bhd. 1/1 bhg. 240007 11.4

Bertarikh 28 Julai 2015 Pengarah Tanah dan Galian
[pTG.Sel. 3/KKR/01/129] Selangor
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No. 3001.
(Seksyen 8)

pERISyTIhARAN pENGAmBILAN TANAh yANG DICADANGKAN

Adalah dengan ini diisytiharkan bahawa tanah-tanah dan kawasan-kawasan 
yang tertentu yang dinyatakan dalam Jadual di bawah ini adalah dikehendaki 
bagi maksud yang berikut:

  projek pembinaan Jalan pintas Rawang Tambahan.

 pelan bagi tanah-tanah dan kawasan-kawasan yang tertentu yang dinyatakan 
itu boleh diperiksa dalam masa waktu-waktu bekerja biasa di pejabat Tanah 
bagi Daerah tempat letaknya tanah-tanah dan kawasan-kawasan itu.

JADUAL

Daerah—hulu Selangor. mukim—Serendah.

No. Lot
Ukur

hakmilik
atau

pendudukan

Tuanpunya Berdaftar
atau penduduk

yang Direkodkan

Keluasan
Lot

Anggaran
Keluasan

yang akan
Diambil

G.m. hektar hektar

671 3579 Cheah peng pak 1/2 bhg. dan 
Cheah yong Lin @ Cheah yoon 
Lin 1/2 bhg.

1.8843 0.9833

Bertarikh 10 Julai 2015 Pengarah Tanah dan Galian
[pTG.Sel. 3/KKR/07/101] Selangor

No. 3002.
(Seksyen 8)

pERISyTIhARAN pENGAmBILAN TANAh yANG DICADANGKAN

pEmBETULAN

Dalam Jadual kepada Warta Kerajaan Negeri Selangor, G.N. No. 2709 yang 
disiarkan pada 30 Jun 2014, bagi Lot Ukur seperti berikut digantikan perkataan—
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JADUAL

No. Lot
Ukur

hakmilik
atau

pendudukan

Tuanpunya Berdaftar
atau penduduk

yang Direkodkan

Keluasan
Lot

Anggaran
Keluasan

yang akan
Diambil

GRN hektar hektar

69097 288296 Sime Darby property 
(Klang) Sdn. Bhd.

11.6800 3.0913

63247 TDK TDK 13.0688 5.0164

34046 TDK TDK 64.9529 0.9927

50416 TDK TDK 165.7351 17.2287

dengan perkataan yang berikut—

No. Lot
Ukur

hakmilik
atau

pendudukan

Tuanpunya Berdaftar
atau penduduk

yang Direkodkan

Keluasan
Lot

Anggaran
Keluasan

yang akan
Diambil

p.T. h.S.(D) hektar hektar

71350 146829 Sime Darby property 
(Klang) Sdn. Bhd.

27.9684 8.6768

55959 120055 prominent Acres 
Sdn. Bhd.

13.0789 6.5342

GRN 

36 46392 Sime Darby property 
(Klang) Sdn. Bhd.

159.8505 0.9927

38 33603 Sime Darby property 
(Klang) Sdn. Bhd.

179.9837 17.2287

[pTG.Sel. 3/KKR/01/1128]

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,

KUALA LUMPUR

BAGI PIHAK DAN DENGAN PERINTAH KERAJAAN MALAYSIA


