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BORANG E
AKTA PENGAMBILAN TANAH, 1960
(Seksyen 10)
PENGAMBILAN YANG DICADANGKAN: PEMBERITAHU SIASATAN
Menurut perisytiharan pengambilan yang dicadangkan ke atas tanah yang butir-butirnya ada
tersebut dalam Jadual di bawah ini, maka adalah dengan ini diberitahu bahawa suatu siasatan
bagi membicarakan segala tuntutan terhadap pampasan bagi segala kepentingan atas tanah itu
akan
diadakan
pada……….…………………………..….……..…haribulan…..…………………………pada
pukul………………………..….…di…………………….…………….…
2.
Semua orang yang ada mempunyai kepentingan atas tanah yang tersebut itu, sama ada
sebagai tuanpunya, penduduk, pemajak, pemegang gadai, penyewa atau lain-lain, adalah
dengan ini dikehendaki hadir di hadapan yang bertandatangan di bawah ini pada waktu yang
tersebut di atas sama ada sendirinya atau melalui wakil dan di sana menyatakan:
(a)
(b)
(c)
(d)

jenis kepentingan mereka masing-masing atas tanah itu;
jumlah dan butit-butir tuntutan mereka terhadap pampasan bagi kepentingankepentingan itu;
bantahan-bantahan mereka, jika ada, terhadap ukuran luas lebih kurang yang
dinyatakan dalam Jadual di bawah ini;
nama mana-mana orang lain yang diketahui oleh pihak yang berkenaan itu atau
wakilnya yang ada memiliki apa-apa kepentingan atas tanah itu atau mana-mana
bahagiannya, dan mengemukakan segala suratan yang berkaitan dengan
tuntutan-tuntutan mereka.

3.
Dan lagi adalah diberitahu bahawa pihak bertandatangan di bawah ini boleh
mengkehendaki:
(a)

(b)

supaya dalam sesuatu hal yang tertentu mana-mana kenyataan atau kenyataankenyataan itu dituliskan dan ditandatangani oleh pihak yang berkenaan itu atau
wakilnya;
supaya mana-mana orang yang ada memiliki suratan hakmilik yang dikeluarkan
atau apa-apa suratikatan atau suratikatan-suratikatan yang membuktikan
hakmilik bagi mana-mana tanah dijadualkan di bawah ini menyerahkan suratan,
suratikatan atau suratikatan-suratikatan itu pada waktu siasatan itu.

Bertarikh pada……………………haribulan……………………., 19…………….
………………………………………………
Pentadbir Tanah
Jadual
No. Lot
Ukur

Hakmilik atau
Pendudukan

Tuanpunya
Berdaftar atau
Penduduk yang
Direkodkan

Luas Lot

Lebih kurang
Luas yang
hendak Diambil

________________________________________________________________________
[Borang ini diterjemahkan oleh Peguam Negara, Malaysia menurut Pemberitahu Undangan No. 12 tahun 1964-PN
2953/1; PT TM 8/67 SJ No. 6(1)]

________
QL-PNMB K.L

