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UNDANG-UNDANG BAGI DIRI KERAJAAN TERENGGANU
(BAB YANG PERTAMA)

PELANTIKAN MENTERI BESAR

Menurut peruntukan Fasal 10 Syarat (1) Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan 
Terengganu (Bab Yang Pertama), Duli Yang Maha Mulia Sultan dengan limpah 
kurnia Baginda, telah berkenan melantik dengan Surat Perlantikan di bawah 
tandatangan Baginda dan Mohor Negeri, Dr. Ahmad Samsuri bin Mokhtar, 
menjadi Menteri Besar bagi Negeri Terengganu mulai 10 Mei 2018.

 Dan menurut Fasal 14 Syarat (2)(a) Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan 
Terengganu (Bab Yang Pertama), Duli Yang Maha Mulia Sultan, telah berkenan 
melantik Dr. Ahmad Samsuri bin Mokhtar mengetuai Majlis Mesyuarat Kerajaan 
Negeri Terengganu.

[MB. TR. (S) 4/1964; S.T. (S) 20/7/3 Jld. 1;
PUN. Tr. (S) 15/2]
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LAWS OF THE CONSTITUTION OF TERENGGANU
(FIRST PART)

APPOINTMENT OF MENTERI BESAR

In accordance with the provisions Article X of Clause (1) of the Laws of the 
Constitution of Terengganu (First Part), His Royal Highness the Sultan has been 
graciously pleased to appoint by Instrument under His Sign Manual and State 
Seal, Dr. Ahmad Samsuri bin Mokhtar, to be the Menteri Besar of Terengganu, 
with effect from 10th May 2018.

 And by virtue of Article XIV of Clause (2)(a) of the Laws of the Constitution 
of Terengganu (First Part), His Royal Highness the Sultan has been pleased to 
appoint Dr. Ahmad Samsuri bin Mokhtar to preside over the State Executive 
Council of Terengganu.

[MB. TR. (S) 4/1964; S.T.(S) 20/7/3/Jld. 1; ZULKIFLY BIN ISA
PUN. Tr. (S) 15/2] Secretary
  of the State Executive
  Council of Terengganu

اوندع٢ باكي ديري كراجاءن ترعكانو

)باب يع ڤرتام(

ڤالنتيقن منرتي ب�رس

منوروت ڤرونتوقن ف�سل 10، �رشط )1( اوندع٢ باكي ديري كراجاءن ترعكانو )باب يع ڤرتام(، دويل يع مها موليا �سلطان، 

دعن ليمڤه كورنيا بكيندا، تله بركنن مالنتيق دعن �سورت ڤالنتيقن دباوه تنداتاعن بكيندا دان موهور نكري، دوكتور احمد 

�سم�سوري بن خمتار، منجادي منرتي ب�رش نكري ترعكانو، موالءي 10 مي 2018.

دان منوروت ف�سل 14، �رشط )a( )2( اوندع٢ باكي ديري كراجاءن ترعكانو )باب يع ڤرتام(، دويل يع مها موليا   

�سلطان، تله بركنن مالنتيق دوكتور احمد �سم�سوري بن خمتار معتواءي جملي�س م�سورات كراجاءن نكري ترعكانو.

ذوالكفلي بن عي�سى

�ستياءو�سها

جملي�س م�سوارت كراجاءن نكري 

ترعكانو

[MB. TR. (S) 4/1964; S.T. (S) 20/7/3 Jld. 1;
PUN. TR. (S) 15/2]
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دعن ليمڤه كورنيا بكيندا، تله بركنن مالنتيق دعن �سورت ڤالنتيقن دباوه تنداتاعن بكيندا دان موهور نكري، دوكتور احمد 

�سم�سوري بن خمتار، منجادي منرتي ب�رش نكري ترعكانو، موالءي 10 مي 2018.

دان منوروت ف�سل 14، �رشط )a( )2( اوندع٢ باكي ديري كراجاءن ترعكانو )باب يع ڤرتام(، دويل يع مها موليا   

�سلطان، تله بركنن مالنتيق دوكتور احمد �سم�سوري بن خمتار معتواءي جملي�س م�سورات كراجاءن نكري ترعكانو.

ذوالكفلي بن عي�سى

�ستياءو�سها

جملي�س م�سوارت كراجاءن نكري 

ترعكانو

[MB. TR. (S) 4/1964; S.T. (S) 20/7/3 Jld. 1;
PUN. TR. (S) 15/2]
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KERAJAAN NEGERI TERENGGANU DARUL IMAN
SURAT PELANTIKAN

UNDANG-UNDANG BAGI DIRI KERAJAAN TERENGGANU
(BAB YANG PERTAMA)

PELANTIKAN MENTERI BESAR DI BAWAH FASAL 10

  Mohor SULTAN MIZAN ZAINAL ABIDIN
  Negeri Sultan Terengganu

BETA AL-WATHIQU BILLAH SULTAN MIZAN ZAINAL ABIDIN, Darjah 
Utama Kerabat Terengganu Yang Amat Mulia (D.K.T.), Darjah Kerabat DiRaja 
Terengganu Yang Amat Mulia (D.K.R.), Darjah Kerabat Terengganu Yang Amat 
Mulia (D.K.), Darjah Yang Maha Utama Kerabat DiRaja Malaysia (D.K.M.), 
Darjah Utama Seri Mahkota Negara (D.M.N.), Darjah Seri Utama Sultan Mizan 
Zainal Abidin Terengganu Yang Amat Terpilih (S.U.M.Z.), Darjah Seri Setia 
Sultan Mahmud Terengganu Yang Amat Terpuji (S.S.M.T.), Darjah Seri Paduka 
Mahkota Terengganu Yang Amat Dihormati (S.P.M.T.), Darjah Kerabat Baginda 
Syed Putra Perlis (D.K. (Perlis)), Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati 
(D.K. (Johor)), Darjah Kerabat Mahkota Brunei (D.K.M.B. (Brunei)), Darjah 
Kerabat Yang Amat Dihormati Perak (D.K. (Perak)), Darjah Kerabat Negeri 
Sembilan Yang Amat Dihormati (D.K. (Negeri Sembilan)), Darjah Kerabat Yang 
Amat Dihormati Kedah (D.K. (Kedah)), Darjah Kerabat Yang Amat Dihormati 
Kelantan (D.K. (Kelantan)), Darjah Kerabat Selangor Yang Amat Dihormati (D.K. 
(Selangor)), Darjah Seri Paduka Mahkota Johor (S.P.M.J.), IBNI ALMARHUM 
SULTAN MAHMUD AL-MUKTAFI BILLAH SHAH, Sultan dan Yang Dipertuan 
bagi Negeri Terengganu Darul Iman serta segala jajahan takluknya.

 Kepada Dr. Ahmad Samsuri bin Mokhtar yang Beta harap, percaya dan kasihi 
dengan selamat kesejahteraannya.

 BAHAWASANYA Fasal 10 Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu 
(Bab Yang Pertama) maka telah ditetapkan bahawa pelantikan Menteri Besar 
bagi Negeri Terengganu Darul Iman hendaklah dengan surat lantikan yang 
ditandatangani dan di Meterai oleh Beta dengan Mohor Kerajaan.

 MAKA KETAHUILAH BAHAWA BETA DENGAN INI MELANTIK                     
Dr. Ahmad Samsuri bin Mokhtar menjadi MENTERI BESAR bagi Negeri 
Terengganu Darul Iman mulai daripada tarikh yang tersebut di bawah ini dengan 
mempunyai hak-hak dan kuasa-kuasa yang bersangkut dan berkaitan dengan 
jawatan itu menurut undang-undang di seluruh Negeri Terengganu Darul Iman.

 DAN BETA dengan ini menitahkan bahawa sekalian Pegawai-pegawai 
dan rakyat Beta yang dikasihi dalam Negeri Terengganu Darul Iman mahupun 
beramai-ramai dan berseorangan dan jua mana-mana orang lain yang berkenaan 
mengambil peringatan dan taat akan titah ini.

اوندع٢ باكي ديري كراجاءن ترعكانو

)باب يع ڤرتام(

ڤالنتيقن منرتي ب�رس

منوروت ڤرونتوقن ف�سل 10، �رشط )1( اوندع٢ باكي ديري كراجاءن ترعكانو )باب يع ڤرتام(، دويل يع مها موليا �سلطان، 

دعن ليمڤه كورنيا بكيندا، تله بركنن مالنتيق دعن �سورت ڤالنتيقن دباوه تنداتاعن بكيندا دان موهور نكري، دوكتور احمد 

�سم�سوري بن خمتار، منجادي منرتي ب�رش نكري ترعكانو، موالءي 10 مي 2018.

دان منوروت ف�سل 14، �رشط )a( )2( اوندع٢ باكي ديري كراجاءن ترعكانو )باب يع ڤرتام(، دويل يع مها موليا   

�سلطان، تله بركنن مالنتيق دوكتور احمد �سم�سوري بن خمتار معتواءي جملي�س م�سورات كراجاءن نكري ترعكانو.

ذوالكفلي بن عي�سى

�ستياءو�سها

جملي�س م�سوارت كراجاءن نكري 

ترعكانو

[MB. TR. (S) 4/1964; S.T. (S) 20/7/3 Jld. 1;
PUN. TR. (S) 15/2]
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[MB. TR. (S) 4/1964; S.T. (S) 20/7/3 Jld. 1;
PUN. TR. (S) 15/2]

اوندع٢ باكي ديري كراجاءن ترعكانو

)باب يع ڤرتام(

ڤالنتيقن منرتي ب�رس

منوروت ڤرونتوقن ف�سل 10، �رشط )1( اوندع٢ باكي ديري كراجاءن ترعكانو )باب يع ڤرتام(، دويل يع مها موليا �سلطان، 

دعن ليمڤه كورنيا بكيندا، تله بركنن مالنتيق دعن �سورت ڤالنتيقن دباوه تنداتاعن بكيندا دان موهور نكري، دوكتور احمد 

�سم�سوري بن خمتار، منجادي منرتي ب�رش نكري ترعكانو، موالءي 10 مي 2018.

دان منوروت ف�سل 14، �رشط )a( )2( اوندع٢ باكي ديري كراجاءن ترعكانو )باب يع ڤرتام(، دويل يع مها موليا   

�سلطان، تله بركنن مالنتيق دوكتور احمد �سم�سوري بن خمتار معتواءي جملي�س م�سورات كراجاءن نكري ترعكانو.

ذوالكفلي بن عي�سى
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Termaktub di Istana Syarqiyyah, Kuala Terengganu pada 24 haribulan Syaaban 
1439 Hijrah Annabiu Sollallahu Alaihi Wassalam bersamaan dengan 10 haribulan 
Mei 2018 masihi.

[MB. TR. (SULIT) 4/1964; S.T. (S) 20/7/3/ Jld. 1]

GOVERNMENT OF THE STATE OF TERENGGANU DARUL IMAN
INSTRUMENT APPOINTMENT

THE LAWS OF THE CONSTITUTION OF TERENGGANU
(FIRST PART)

APPOINTMENT OF MENTERI BESAR
UNDER (ARTICLE X)

  State SULTAN MIZAN ZAINAL ABIDIN
  Seal Sultan of Terengganu

 
 FROM US BY THE GRACE OF GOD, AL-WATHIQU BILLAH SULTAN 
MIZAN ZAINAL ABIDIN, Darjah Utama Kerabat Terengganu Yang Amat 
Mulia (D.K.T.), Darjah Kerabat DiRaja Terengganu Yang Amat Mulia (D.K.R.), 
Darjah Kerabat Terengganu Yang Amat Mulia (D.K.), Darjah Yang Maha 
Utama Kerabat DiRaja Malaysia (D.K.M.), Darjah Utama Seri Mahkota Negara 
(D.M.N.), Darjah Seri Utama Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu Yang 
Amat Terpilih (S.U.M.Z.), Darjah Seri Setia Sultan Mahmud Terengganu Yang 
Amat Terpuji (S.S.M.T.), Darjah Seri Paduka Mahkota Terengganu Yang Amat 
Dihormati (S.P.M.T.), Darjah Kerabat Baginda Syed Putra Perlis (D.K. (Perlis)), 
Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati (D.K. (Johor)), Darjah Kerabat 
Mahkota Brunei (D.K.M.B. (Brunei)), Darjah Kerabat Yang Amat Dihormati 
Perak (D.K. (Perak)), Darjah Kerabat Negeri Sembilan Yang Amat Dihormati 
(D.K. (Negeri Sembilan)), Darjah Kerabat Yang Amat Dihormati Kedah (D.K. 
(Kedah)), Darjah Kerabat Yang Amat Dihormati Kelantan (D.K. (Kelantan)), 
Darjah Kerabat Selangor Yang Amat Dihormati (D.K. (Selangor)), Darjah Seri 
Paduka Mahkota Johor (S.P.M.J.), IBNI ALMARHUM SULTAN MAHMUD 
AL-MUKTAFI BILLAH SHAH, Sultan and Sovereign Ruler of the State and 
Territory of Terengganu Darul Iman and all its Dependencies.

 To Our Trusty and well-beloved Dr. Ahmad Samsuri bin Mokhtar with good 
wishes.

 WHEREAS by the provisions of Article X of the Laws of the Constitution 
of Terengganu (First Part), it is provided that the appointment of a Menteri 
Besar of Terengganu shall be made by Instrument under Our Sign Manual and 
the State Seal.

 NOW BE IT KNOWN THAT WE HEREBY APPOINT Dr. Ahmad Samsuri 
bin Mokhtar to be MENTERI BESAR in the State of Terengganu with effect 
from the date mentioned hereunder with all rights and powers belonging and 
pertaining to the said office under the Laws throughout the State of Terengganu 
Darul Iman.
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 AND WE do hereby command that all and singular Our Officers and beloved 
subjects in the State of Terengganu and all others whom it may concern to take 
due notice hereof.

 GIVEN at Istana Syarqiyyah, Kuala Terengganu this 24 Syaaban 1439, of 
the Annum of Hijrah of the prophet (on whom be benediction and peace of 
God) corresponding to 10 May 2018 for the Annum Domini.

[MB. TR (SULIT) 4/1964; S.T. (S) 20/7/3 Jld. 1

�سلطان مزان زين العابدين

�سلطان ترعكانو

................................... موهر

نكري

كراجاءن نكري ترعكانو دار الإميان

�سورت ڤالنتيقن
اوندع٢ باكي ديري كراجاءن ترعكانو

)باب يع ڤرتام(

ڤالنتيقن منرتي ب�رس

دباوه )ف�سل 10(

ترعكانو  دراج  قرابة  درجه   ،)D.K.T.( موليا  يعاأمة  ترعكانو  قرابة  اوتام  درجه  العابدين،  زين  ميزان  �سلطان  باهلل  الواثق  بيتا 

درجه قرابة ترعكانو يعاأمة موليا ).D.K(، درجه يعمها اوتام قرابة دراج ملي�سيا ).D.K.M(، درجه   ،)D.K.R.( يعاأمة موليا

 ،)S.U.M.Z.( ترڤيليه يعاأمة  العابدين ترعكانو  �سلطان ميزان زين  اوتام  اوتام �رشي مهكوت نكارا ).D.M.N(، درجه �رشي 

يعاأمة                                                              ترعكانو  مهكوت  ڤ��ادوك  �رشي  درجه   ،)S.S.M.T.( ترڤوجي  يعاأمة  ترعكانو  حممود  �سلطان  �ستيا  �رشي  درجه 

 )Johor([ درجه قرابة جوهر يعاأمة دحرماتي ،]D.K. )Perlis([ درجه قرابة بكيندا �سيد ڤرتا ڤرلي�س ،)S.P.M.T.( دحرماتي

درجه   ،]D.K.  )Perak([ ڤريق  دحرماتي  يعاأمة  قرابة  درجه   ،]D.K.M.B  )Brunei([ بروين  مهكوت  قرابة  درجه   ،]D.K.

 ،]D.K. )Kedah([ ])D.K. )Negeri Sembilan[، درجه قرابة يعاأمة دحرماتي قدح  قرابة نكري �سمبيلن يعاأمة دحرماتي 

درجه قرابة يعاأمة دحرماتي كلننت ])Kelantan( .D.K[، درجه قرابة �سالعور يعاأمة دحرماتي ])D.K. )Selangor[، درجه 

�رشي ڤادوك مهكوت جوهر ).S.P.M.J(، ابن املرحوم �سلطان حممود املكتفي باهلل �ساه، �سلطان دان يعدڤرتوان باكي نكري 

ترعكانو دار االإميان �رشتا �سكاالجاجهن تعلوقن.

كڤد دوكتور احمد �سم�سوري بن خمتار يع بيتا هارڤ، ڤرچاي دان كا�سيهي دعن �سالمت ك�سجهرتاءنن.  

بهوا�سان  ف�سل )10( اوندع٢ باكي ديري كراجاءن ترعكانو )باب يع ڤرتام( مك تله دتتڤكن بهاوا ڤالنتيقن منرتي ب�رش   

باكي نكري ترعكانو دار االإميان هندقله دعن �سورت النتيقن يع دتنداتاعني دان دمرتاي اوليه بيتا دعن موهور كراجاءن.

نكري  باكي  ب�رش  منرتي  منجادي  خمتار  بن  �سم�سوري  احمد  دوكتور  مالنتيق  اين  دعن  بيتا  بهاوا  كتهويله  مك   

ترعكانو دار االإميان موالءي درڤد تاريخ يع تر�سبوت دباوه اين دعن ممڤوپاءي حق٢ دان كوا�س٢ يع بر�سعكوت دان بركاءينت 

دعن جواتن ايت منوروت اوندع٢ د�سلوروه نكري ترعكانو دار االإميان.

دان بيتا دعن اين منيتهكن بهاوا �سكلني ڤكاواي٢ دان رعيت بيتا يع دكا�سيهي دامل نكري ترعكانو دار االإميان ماهو ڤون   

براماي٢ دان بر�ساءورعن دان جوا مان٢ اورع الءين يع بركناءن معمبيل ڤرايعنت دان طاعة اكن تيته اين.

ترمكتوب دا�ستان �رشقية، كواال ترعكانو ڤد 24 هاريبولن �سعبان 1439 هجرة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، بر�ساماءن دعن   

10 هاريبولن مي 2018 م�سيحي.

[ MB.TR.(SULIT) 4/1964 ; S.T. (S) 20/7/3 Jld. 1 ]
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درجه قرابة ترعكانو يعاأمة موليا ).D.K(، درجه يعمها اوتام قرابة دراج ملي�سيا ).D.K.M(، درجه   ،)D.K.R.( يعاأمة موليا

 ،)S.U.M.Z.( ترڤيليه يعاأمة  العابدين ترعكانو  �سلطان ميزان زين  اوتام  اوتام �رشي مهكوت نكارا ).D.M.N(، درجه �رشي 
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 )Johor([ درجه قرابة جوهر يعاأمة دحرماتي ،]D.K. )Perlis([ درجه قرابة بكيندا �سيد ڤرتا ڤرلي�س ،)S.P.M.T.( دحرماتي

درجه   ،]D.K.  )Perak([ ڤريق  دحرماتي  يعاأمة  قرابة  درجه   ،]D.K.M.B  )Brunei([ بروين  مهكوت  قرابة  درجه   ،]D.K.

 ،]D.K. )Kedah([ ])D.K. )Negeri Sembilan[، درجه قرابة يعاأمة دحرماتي قدح  قرابة نكري �سمبيلن يعاأمة دحرماتي 

درجه قرابة يعاأمة دحرماتي كلننت ])Kelantan( .D.K[، درجه قرابة �سالعور يعاأمة دحرماتي ])D.K. )Selangor[، درجه 

�رشي ڤادوك مهكوت جوهر ).S.P.M.J(، ابن املرحوم �سلطان حممود املكتفي باهلل �ساه، �سلطان دان يعدڤرتوان باكي نكري 

ترعكانو دار االإميان �رشتا �سكاالجاجهن تعلوقن.

كڤد دوكتور احمد �سم�سوري بن خمتار يع بيتا هارڤ، ڤرچاي دان كا�سيهي دعن �سالمت ك�سجهرتاءنن.  

بهوا�سان  ف�سل )10( اوندع٢ باكي ديري كراجاءن ترعكانو )باب يع ڤرتام( مك تله دتتڤكن بهاوا ڤالنتيقن منرتي ب�رش   

باكي نكري ترعكانو دار االإميان هندقله دعن �سورت النتيقن يع دتنداتاعني دان دمرتاي اوليه بيتا دعن موهور كراجاءن.

نكري  باكي  ب�رش  منرتي  منجادي  خمتار  بن  �سم�سوري  احمد  دوكتور  مالنتيق  اين  دعن  بيتا  بهاوا  كتهويله  مك   

ترعكانو دار االإميان موالءي درڤد تاريخ يع تر�سبوت دباوه اين دعن ممڤوپاءي حق٢ دان كوا�س٢ يع بر�سعكوت دان بركاءينت 

دعن جواتن ايت منوروت اوندع٢ د�سلوروه نكري ترعكانو دار االإميان.

دان بيتا دعن اين منيتهكن بهاوا �سكلني ڤكاواي٢ دان رعيت بيتا يع دكا�سيهي دامل نكري ترعكانو دار االإميان ماهو ڤون   

براماي٢ دان بر�ساءورعن دان جوا مان٢ اورع الءين يع بركناءن معمبيل ڤرايعنت دان طاعة اكن تيته اين.

ترمكتوب دا�ستان �رشقية، كواال ترعكانو ڤد 24 هاريبولن �سعبان 1439 هجرة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، بر�ساماءن دعن   

10 هاريبولن مي 2018 م�سيحي.
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ترعكانو دار االإميان �رشتا �سكاالجاجهن تعلوقن.

كڤد دوكتور احمد �سم�سوري بن خمتار يع بيتا هارڤ، ڤرچاي دان كا�سيهي دعن �سالمت ك�سجهرتاءنن.  
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نكري

كراجاءن نكري ترعكانو دار الإميان

�سورت ڤالنتيقن
اوندع٢ باكي ديري كراجاءن ترعكانو

)باب يع ڤرتام(

ڤالنتيقن منرتي ب�رس

دباوه )ف�سل 10(

ترعكانو  دراج  قرابة  درجه   ،)D.K.T.( موليا  يعاأمة  ترعكانو  قرابة  اوتام  درجه  العابدين،  زين  ميزان  �سلطان  باهلل  الواثق  بيتا 

درجه قرابة ترعكانو يعاأمة موليا ).D.K(، درجه يعمها اوتام قرابة دراج ملي�سيا ).D.K.M(، درجه   ،)D.K.R.( يعاأمة موليا

 ،)S.U.M.Z.( ترڤيليه يعاأمة  العابدين ترعكانو  �سلطان ميزان زين  اوتام  اوتام �رشي مهكوت نكارا ).D.M.N(، درجه �رشي 

يعاأمة                                                              ترعكانو  مهكوت  ڤ��ادوك  �رشي  درجه   ،)S.S.M.T.( ترڤوجي  يعاأمة  ترعكانو  حممود  �سلطان  �ستيا  �رشي  درجه 

 )Johor([ درجه قرابة جوهر يعاأمة دحرماتي ،]D.K. )Perlis([ درجه قرابة بكيندا �سيد ڤرتا ڤرلي�س ،)S.P.M.T.( دحرماتي

درجه   ،]D.K.  )Perak([ ڤريق  دحرماتي  يعاأمة  قرابة  درجه   ،]D.K.M.B  )Brunei([ بروين  مهكوت  قرابة  درجه   ،]D.K.

 ،]D.K. )Kedah([ ])D.K. )Negeri Sembilan[، درجه قرابة يعاأمة دحرماتي قدح  قرابة نكري �سمبيلن يعاأمة دحرماتي 

درجه قرابة يعاأمة دحرماتي كلننت ])Kelantan( .D.K[، درجه قرابة �سالعور يعاأمة دحرماتي ])D.K. )Selangor[، درجه 

�رشي ڤادوك مهكوت جوهر ).S.P.M.J(، ابن املرحوم �سلطان حممود املكتفي باهلل �ساه، �سلطان دان يعدڤرتوان باكي نكري 

ترعكانو دار االإميان �رشتا �سكاالجاجهن تعلوقن.

كڤد دوكتور احمد �سم�سوري بن خمتار يع بيتا هارڤ، ڤرچاي دان كا�سيهي دعن �سالمت ك�سجهرتاءنن.  

بهوا�سان  ف�سل )10( اوندع٢ باكي ديري كراجاءن ترعكانو )باب يع ڤرتام( مك تله دتتڤكن بهاوا ڤالنتيقن منرتي ب�رش   

باكي نكري ترعكانو دار االإميان هندقله دعن �سورت النتيقن يع دتنداتاعني دان دمرتاي اوليه بيتا دعن موهور كراجاءن.

نكري  باكي  ب�رش  منرتي  منجادي  خمتار  بن  �سم�سوري  احمد  دوكتور  مالنتيق  اين  دعن  بيتا  بهاوا  كتهويله  مك   

ترعكانو دار االإميان موالءي درڤد تاريخ يع تر�سبوت دباوه اين دعن ممڤوپاءي حق٢ دان كوا�س٢ يع بر�سعكوت دان بركاءينت 

دعن جواتن ايت منوروت اوندع٢ د�سلوروه نكري ترعكانو دار االإميان.

دان بيتا دعن اين منيتهكن بهاوا �سكلني ڤكاواي٢ دان رعيت بيتا يع دكا�سيهي دامل نكري ترعكانو دار االإميان ماهو ڤون   

براماي٢ دان بر�ساءورعن دان جوا مان٢ اورع الءين يع بركناءن معمبيل ڤرايعنت دان طاعة اكن تيته اين.

ترمكتوب دا�ستان �رشقية، كواال ترعكانو ڤد 24 هاريبولن �سعبان 1439 هجرة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، بر�ساماءن دعن   

10 هاريبولن مي 2018 م�سيحي.

[ MB.TR.(SULIT) 4/1964 ; S.T. (S) 20/7/3 Jld. 1 ]

�سلطان مزان زين العابدين

�سلطان ترعكانو

................................... موهر

نكري

كراجاءن نكري ترعكانو دار الإميان

�سورت ڤالنتيقن
اوندع٢ باكي ديري كراجاءن ترعكانو

)باب يع ڤرتام(

ڤالنتيقن منرتي ب�رس

دباوه )ف�سل 10(

ترعكانو  دراج  قرابة  درجه   ،)D.K.T.( موليا  يعاأمة  ترعكانو  قرابة  اوتام  درجه  العابدين،  زين  ميزان  �سلطان  باهلل  الواثق  بيتا 

درجه قرابة ترعكانو يعاأمة موليا ).D.K(، درجه يعمها اوتام قرابة دراج ملي�سيا ).D.K.M(، درجه   ،)D.K.R.( يعاأمة موليا

 ،)S.U.M.Z.( ترڤيليه يعاأمة  العابدين ترعكانو  �سلطان ميزان زين  اوتام  اوتام �رشي مهكوت نكارا ).D.M.N(، درجه �رشي 

يعاأمة                                                              ترعكانو  مهكوت  ڤ��ادوك  �رشي  درجه   ،)S.S.M.T.( ترڤوجي  يعاأمة  ترعكانو  حممود  �سلطان  �ستيا  �رشي  درجه 

 )Johor([ درجه قرابة جوهر يعاأمة دحرماتي ،]D.K. )Perlis([ درجه قرابة بكيندا �سيد ڤرتا ڤرلي�س ،)S.P.M.T.( دحرماتي

درجه   ،]D.K.  )Perak([ ڤريق  دحرماتي  يعاأمة  قرابة  درجه   ،]D.K.M.B  )Brunei([ بروين  مهكوت  قرابة  درجه   ،]D.K.

 ،]D.K. )Kedah([ ])D.K. )Negeri Sembilan[، درجه قرابة يعاأمة دحرماتي قدح  قرابة نكري �سمبيلن يعاأمة دحرماتي 

درجه قرابة يعاأمة دحرماتي كلننت ])Kelantan( .D.K[، درجه قرابة �سالعور يعاأمة دحرماتي ])D.K. )Selangor[، درجه 

�رشي ڤادوك مهكوت جوهر ).S.P.M.J(، ابن املرحوم �سلطان حممود املكتفي باهلل �ساه، �سلطان دان يعدڤرتوان باكي نكري 

ترعكانو دار االإميان �رشتا �سكاالجاجهن تعلوقن.

كڤد دوكتور احمد �سم�سوري بن خمتار يع بيتا هارڤ، ڤرچاي دان كا�سيهي دعن �سالمت ك�سجهرتاءنن.  

بهوا�سان  ف�سل )10( اوندع٢ باكي ديري كراجاءن ترعكانو )باب يع ڤرتام( مك تله دتتڤكن بهاوا ڤالنتيقن منرتي ب�رش   

باكي نكري ترعكانو دار االإميان هندقله دعن �سورت النتيقن يع دتنداتاعني دان دمرتاي اوليه بيتا دعن موهور كراجاءن.

نكري  باكي  ب�رش  منرتي  منجادي  خمتار  بن  �سم�سوري  احمد  دوكتور  مالنتيق  اين  دعن  بيتا  بهاوا  كتهويله  مك   

ترعكانو دار االإميان موالءي درڤد تاريخ يع تر�سبوت دباوه اين دعن ممڤوپاءي حق٢ دان كوا�س٢ يع بر�سعكوت دان بركاءينت 

دعن جواتن ايت منوروت اوندع٢ د�سلوروه نكري ترعكانو دار االإميان.

دان بيتا دعن اين منيتهكن بهاوا �سكلني ڤكاواي٢ دان رعيت بيتا يع دكا�سيهي دامل نكري ترعكانو دار االإميان ماهو ڤون   

براماي٢ دان بر�ساءورعن دان جوا مان٢ اورع الءين يع بركناءن معمبيل ڤرايعنت دان طاعة اكن تيته اين.

ترمكتوب دا�ستان �رشقية، كواال ترعكانو ڤد 24 هاريبولن �سعبان 1439 هجرة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، بر�ساماءن دعن   

10 هاريبولن مي 2018 م�سيحي.

[ MB.TR.(SULIT) 4/1964 ; S.T. (S) 20/7/3 Jld. 1 ]

�سلطان مزان زين العابدين

�سلطان ترعكانو

................................... موهر

نكري

كراجاءن نكري ترعكانو دار الإميان

�سورت ڤالنتيقن
اوندع٢ باكي ديري كراجاءن ترعكانو

)باب يع ڤرتام(

ڤالنتيقن منرتي ب�رس

دباوه )ف�سل 10(

ترعكانو  دراج  قرابة  درجه   ،)D.K.T.( موليا  يعاأمة  ترعكانو  قرابة  اوتام  درجه  العابدين،  زين  ميزان  �سلطان  باهلل  الواثق  بيتا 

درجه قرابة ترعكانو يعاأمة موليا ).D.K(، درجه يعمها اوتام قرابة دراج ملي�سيا ).D.K.M(، درجه   ،)D.K.R.( يعاأمة موليا

 ،)S.U.M.Z.( ترڤيليه يعاأمة  العابدين ترعكانو  �سلطان ميزان زين  اوتام  اوتام �رشي مهكوت نكارا ).D.M.N(، درجه �رشي 

يعاأمة                                                              ترعكانو  مهكوت  ڤ��ادوك  �رشي  درجه   ،)S.S.M.T.( ترڤوجي  يعاأمة  ترعكانو  حممود  �سلطان  �ستيا  �رشي  درجه 

 )Johor([ درجه قرابة جوهر يعاأمة دحرماتي ،]D.K. )Perlis([ درجه قرابة بكيندا �سيد ڤرتا ڤرلي�س ،)S.P.M.T.( دحرماتي

درجه   ،]D.K.  )Perak([ ڤريق  دحرماتي  يعاأمة  قرابة  درجه   ،]D.K.M.B  )Brunei([ بروين  مهكوت  قرابة  درجه   ،]D.K.

 ،]D.K. )Kedah([ ])D.K. )Negeri Sembilan[، درجه قرابة يعاأمة دحرماتي قدح  قرابة نكري �سمبيلن يعاأمة دحرماتي 

درجه قرابة يعاأمة دحرماتي كلننت ])Kelantan( .D.K[، درجه قرابة �سالعور يعاأمة دحرماتي ])D.K. )Selangor[، درجه 

�رشي ڤادوك مهكوت جوهر ).S.P.M.J(، ابن املرحوم �سلطان حممود املكتفي باهلل �ساه، �سلطان دان يعدڤرتوان باكي نكري 

ترعكانو دار االإميان �رشتا �سكاالجاجهن تعلوقن.

كڤد دوكتور احمد �سم�سوري بن خمتار يع بيتا هارڤ، ڤرچاي دان كا�سيهي دعن �سالمت ك�سجهرتاءنن.  

بهوا�سان  ف�سل )10( اوندع٢ باكي ديري كراجاءن ترعكانو )باب يع ڤرتام( مك تله دتتڤكن بهاوا ڤالنتيقن منرتي ب�رش   

باكي نكري ترعكانو دار االإميان هندقله دعن �سورت النتيقن يع دتنداتاعني دان دمرتاي اوليه بيتا دعن موهور كراجاءن.

نكري  باكي  ب�رش  منرتي  منجادي  خمتار  بن  �سم�سوري  احمد  دوكتور  مالنتيق  اين  دعن  بيتا  بهاوا  كتهويله  مك   

ترعكانو دار االإميان موالءي درڤد تاريخ يع تر�سبوت دباوه اين دعن ممڤوپاءي حق٢ دان كوا�س٢ يع بر�سعكوت دان بركاءينت 

دعن جواتن ايت منوروت اوندع٢ د�سلوروه نكري ترعكانو دار االإميان.

دان بيتا دعن اين منيتهكن بهاوا �سكلني ڤكاواي٢ دان رعيت بيتا يع دكا�سيهي دامل نكري ترعكانو دار االإميان ماهو ڤون   

براماي٢ دان بر�ساءورعن دان جوا مان٢ اورع الءين يع بركناءن معمبيل ڤرايعنت دان طاعة اكن تيته اين.

ترمكتوب دا�ستان �رشقية، كواال ترعكانو ڤد 24 هاريبولن �سعبان 1439 هجرة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، بر�ساماءن دعن   

10 هاريبولن مي 2018 م�سيحي.

[ MB.TR.(SULIT) 4/1964 ; S.T. (S) 20/7/3 Jld. 1 ]

�سلطان مزان زين العابدين

�سلطان ترعكانو

................................... موهر

نكري

كراجاءن نكري ترعكانو دار الإميان

�سورت ڤالنتيقن
اوندع٢ باكي ديري كراجاءن ترعكانو

)باب يع ڤرتام(

ڤالنتيقن منرتي ب�رس

دباوه )ف�سل 10(

ترعكانو  دراج  قرابة  درجه   ،)D.K.T.( موليا  يعاأمة  ترعكانو  قرابة  اوتام  درجه  العابدين،  زين  ميزان  �سلطان  باهلل  الواثق  بيتا 

درجه قرابة ترعكانو يعاأمة موليا ).D.K(، درجه يعمها اوتام قرابة دراج ملي�سيا ).D.K.M(، درجه   ،)D.K.R.( يعاأمة موليا

 ،)S.U.M.Z.( ترڤيليه يعاأمة  العابدين ترعكانو  �سلطان ميزان زين  اوتام  اوتام �رشي مهكوت نكارا ).D.M.N(، درجه �رشي 

يعاأمة                                                              ترعكانو  مهكوت  ڤ��ادوك  �رشي  درجه   ،)S.S.M.T.( ترڤوجي  يعاأمة  ترعكانو  حممود  �سلطان  �ستيا  �رشي  درجه 

 )Johor([ درجه قرابة جوهر يعاأمة دحرماتي ،]D.K. )Perlis([ درجه قرابة بكيندا �سيد ڤرتا ڤرلي�س ،)S.P.M.T.( دحرماتي

درجه   ،]D.K.  )Perak([ ڤريق  دحرماتي  يعاأمة  قرابة  درجه   ،]D.K.M.B  )Brunei([ بروين  مهكوت  قرابة  درجه   ،]D.K.

 ،]D.K. )Kedah([ ])D.K. )Negeri Sembilan[، درجه قرابة يعاأمة دحرماتي قدح  قرابة نكري �سمبيلن يعاأمة دحرماتي 

درجه قرابة يعاأمة دحرماتي كلننت ])Kelantan( .D.K[، درجه قرابة �سالعور يعاأمة دحرماتي ])D.K. )Selangor[، درجه 

�رشي ڤادوك مهكوت جوهر ).S.P.M.J(، ابن املرحوم �سلطان حممود املكتفي باهلل �ساه، �سلطان دان يعدڤرتوان باكي نكري 

ترعكانو دار االإميان �رشتا �سكاالجاجهن تعلوقن.

كڤد دوكتور احمد �سم�سوري بن خمتار يع بيتا هارڤ، ڤرچاي دان كا�سيهي دعن �سالمت ك�سجهرتاءنن.  

بهوا�سان  ف�سل )10( اوندع٢ باكي ديري كراجاءن ترعكانو )باب يع ڤرتام( مك تله دتتڤكن بهاوا ڤالنتيقن منرتي ب�رش   

باكي نكري ترعكانو دار االإميان هندقله دعن �سورت النتيقن يع دتنداتاعني دان دمرتاي اوليه بيتا دعن موهور كراجاءن.

نكري  باكي  ب�رش  منرتي  منجادي  خمتار  بن  �سم�سوري  احمد  دوكتور  مالنتيق  اين  دعن  بيتا  بهاوا  كتهويله  مك   

ترعكانو دار االإميان موالءي درڤد تاريخ يع تر�سبوت دباوه اين دعن ممڤوپاءي حق٢ دان كوا�س٢ يع بر�سعكوت دان بركاءينت 

دعن جواتن ايت منوروت اوندع٢ د�سلوروه نكري ترعكانو دار االإميان.

دان بيتا دعن اين منيتهكن بهاوا �سكلني ڤكاواي٢ دان رعيت بيتا يع دكا�سيهي دامل نكري ترعكانو دار االإميان ماهو ڤون   

براماي٢ دان بر�ساءورعن دان جوا مان٢ اورع الءين يع بركناءن معمبيل ڤرايعنت دان طاعة اكن تيته اين.

ترمكتوب دا�ستان �رشقية، كواال ترعكانو ڤد 24 هاريبولن �سعبان 1439 هجرة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، بر�ساماءن دعن   

10 هاريبولن مي 2018 م�سيحي.

[ MB.TR.(SULIT) 4/1964 ; S.T. (S) 20/7/3 Jld. 1 ]

�سلطان مزان زين العابدين

�سلطان ترعكانو

................................... موهر

نكري

كراجاءن نكري ترعكانو دار الإميان

�سورت ڤالنتيقن
اوندع٢ باكي ديري كراجاءن ترعكانو

)باب يع ڤرتام(

ڤالنتيقن منرتي ب�رس

دباوه )ف�سل 10(

ترعكانو  دراج  قرابة  درجه   ،)D.K.T.( موليا  يعاأمة  ترعكانو  قرابة  اوتام  درجه  العابدين،  زين  ميزان  �سلطان  باهلل  الواثق  بيتا 

درجه قرابة ترعكانو يعاأمة موليا ).D.K(، درجه يعمها اوتام قرابة دراج ملي�سيا ).D.K.M(، درجه   ،)D.K.R.( يعاأمة موليا

 ،)S.U.M.Z.( ترڤيليه يعاأمة  العابدين ترعكانو  �سلطان ميزان زين  اوتام  اوتام �رشي مهكوت نكارا ).D.M.N(، درجه �رشي 

يعاأمة                                                              ترعكانو  مهكوت  ڤ��ادوك  �رشي  درجه   ،)S.S.M.T.( ترڤوجي  يعاأمة  ترعكانو  حممود  �سلطان  �ستيا  �رشي  درجه 

 )Johor([ درجه قرابة جوهر يعاأمة دحرماتي ،]D.K. )Perlis([ درجه قرابة بكيندا �سيد ڤرتا ڤرلي�س ،)S.P.M.T.( دحرماتي

درجه   ،]D.K.  )Perak([ ڤريق  دحرماتي  يعاأمة  قرابة  درجه   ،]D.K.M.B  )Brunei([ بروين  مهكوت  قرابة  درجه   ،]D.K.
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ُي اضݢاال جاج ايڠدڤرذْاى تاݢي ًݢري ذرڠݢاًْ داراالءيواى ضرذ
 ذعلْلڽ.

 

يڠ تيد ُارڤ،  داذْء حاج احود رازيف تي عثدالرحوي کڤد   

 ڤرچاي داى کاضيِي دڠي ضالهح کطجِررأًڽ.

 
ديري کراجأى ذرڠݢاًْ تاݢي اًّدڠ-اًّدڠ 01صل فتِاّاضڽ    

)تاب يڠڤرذام( هك ذلَ دذرڤکي تِاّا ڤالًريمي هٌرري تطر تاݢي ًݢري 

ي ضْرج ذْليَ يڠدذٌداذڠٌي داى دهررا ٌُدللَ دڠيءيواى الذرڠݢاًْ دارا

تيد دڠي هُْْر کراجأى. اّليَ  

 
  هك کرِْيلَ تِاّا تيد دڠي ايي هالًريك داذْء حاج احود رازيف

ءيواى الهٌرري تطر تاݢي ًݢري ذرڠݢاًْ داراتي عثدالرحوي هٌجادي 

حك داى -ءي درڤد ذاريخ يڠررضثْخ دتاٍّ ايي دڠي هوڤْڽاءي حكالهْ

کْاش يڠثرضڠکْج داى ترکاءيري دڠي جْاذي ايد هٌْرّخ -کْاش

ءيواى.الذرڠݢاًْ دارا اًّدڠ دضلْرٍّ ًݢري-اًّدڠ  

 
ڤݢاّي داى -داى تيد دڠي ايي هٌيرِکي تِاّا ضکليي ڤݢاّي   

ءيواى هاُْ ڤْى الرعيد تيد يڠدکاضيِي دالن ًݢري ذرڠݢاًْ دارا

ءيي الاّرڠ هاى -تراهي داى ترضوأّرڠي داى جْا هاى-تراهي

 يڠثرکٌاءى هڠوثيل ڤرايڠاذي داى طاعح اکي ذيرَ ايي.

 


