(Digunakan oleh individu – Bahasa Melayu)

AKUAN SUMPAH
(Individu – BM)
Saya
yang beralamat di

No. K/P:

dengan sesungguhnya dan sejujurnya menyatakan seperti berikut:

1.

Kandungan-kandungan yang dinyatakan dalam Borang Aduan saya bertarikh
(‘Borang Aduan’) dan lampiran-lampiran berkenaan aduan ini kepada Lembaga Tatatertib Peguam
Bela & Peguam Cara terhadap
dari Tetuan
yang beralamat di

adalah benar dalam pengetahuan peribadi saya atau dari
rekod-rekod yang saya punyai akses atau dari dokumen-dokumen di hadapan saya.

2.

Saya membuat akuan ini dengan kepercayaan bahawa akuan ini benar, serta menurut
peruntukkan Akta Akuan Berkanun 1960.

Diperbuat dan dengan sesungguhnya diakui oleh
yang tersebut namanya diatas
di
pada

)
)
)
) .........................................
Di hadapan saya,

……………………………..………
(Pesuruhjaya Sumpah)

(Digunakan oleh individu – Bahasa Melayu)

PANDUAN
AKUAN SUMPAH
(Individu – BM)

Saya
yang beralamat di

No. K/P:

Nama anda

No. K/P anda

Alamat anda

dengan sesungguhnya dan sejujurnya menyatakan seperti berikut:

1.

Tarikh Borang
Aduan seperti di
Item 2.9

Kandungan-kandungan yang dinyatakan dalam Borang Aduan saya bertarikh
(‘Borang Aduan’) dan lampiran-lampiran berkenaan aduan ini kepada Lembaga Tatatertib
Peguam
Nama Peguam Bela dan Peguam Cara

Bela & Peguam Cara terhadap

dari Tetuan

Firma Peguam Bela dan Peguam
Cara

yang beralamat di

Alamat Firma Peguam Bela dan Peguam Cara

adalah benar
dalam pengetahuan peribadi saya atau dari rekod-rekod yang saya punyai akses atau dari
dokumen-dokumen di hadapan saya.

2.

Saya membuat akuan ini dengan kepercayaan bahawa akuan ini benar, serta menurut
peruntukkan Akta Akuan Berkanun 1960.

Diperbuat dan dengan sesungguhnya diakui oleh
yang tersebut namanya diatas
Nama anda
di
Tempat
pada
Tarikh

)
)
Tandatangan anda
)
) .........................................
Di hadapan saya,

……………………………..………
(Pesuruhjaya Sumpah

(Digunakan oleh Badan Koperasi/Syarikat/Organisasi/Pertubuhan dan lain-lain – Bahasa Melayu)

AKUAN SUMPAH
(Organisasi/Syarikat – BM)

Saya/Kami
yang beralamat di

No. K/P:

dengan sesungguhnya dan sejujurnya menyatakan seperti berikut:

1.

Saya diberi kuasa oleh …………………………………..……………………………………………………………. (‘prinsipal’)
untuk membuat aduan yang bertarikh …………........................................ kepada Lembaga Tatatertib
Peguam Bela & Peguam Cara terhadap ……………………………………………………….………………………………
…..………………………………………………dari Tetuan……………………….…………………………….…………………………
……………………………..………………………………………………………yang beralamat di………..……..……………………
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………..……………………………………………………………………………………….………………………………...

2.

Kandungan-Kandungan Borang Aduan ditandatangani oleh saya bagi pihak …………………………………..
…………………………………………………………………………..(‘prinsipal’) bertarikh…………………………………………..
(‘Borang Aduan’) adalah benar dan dalam pengetahuan peribadi saya atau dari rekod-rekod yang
saya punyai akses atau dari dokumen-dokumen di hadapan saya.

3.

Saya membuat akuan ini dengan kepercayaan bahawa akuan ini adalah benar, serta menurut
peruntukkan Akta Akuan Berkanun 1960.

Diperbuat dan dengan sesungguhnya diakui oleh
yang tersebut namanya diatas
di
pada

)
)
)
)

Di hadapan saya,

(Pesuruhjaya Sumpah)

(Digunakan oleh Badan Koperasi/Syarikat/Organisasi/Pertubuhan dan lain-lain – Bahasa Melayu)

PANDUAN
AKUAN SUMPAH
(Organisasi/Syarikat – BM)
Nama wakil

Saya/Kami
yang beralamat di

No. K/P wakil

No. K/P:
Alamat wakil

dengan sesungguhnya dan sejujurnya menyatakan seperti berikut:
Nama organisasi/syarikat anda

3.

Saya diberi kuasa oleh …………………………………..……………………………………………………………. (‘prinsipal’)
untuk membuat aduan yang bertarikh …………........................................ kepada Lembaga Tatatertib
Nama Peguam Bela dan Peguam Cara

Tarikh Borang
Aduan seperti
di Item 2.9

Peguam Bela & Peguam Cara terhadap ……………………………………………………….………………………………….
…..………………………………………………dari Tetuan……………………….…………………………….………………………….
Firma Peguam Bela & Peguam Cara

……………………………..………………………………………………………yang beralamat di………..……..……………………
Alamat Firma Peguam Bela & Peguam Cara
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….

.…………………………..……………………………………………………………………………………….………………………………...
Nama organisasi/
syarikat anda

4.

Kandungan-Kandungan Borang Aduan ditandatangani oleh saya bagi pihak …………………………………..
…………………………………………………………………………..(‘prinsipal’) bertarikh…………………………………………..
(‘Borang Aduan’) adalah benar dan dalam pengetahuan peribadi saya atau dari rekod-rekod yang
saya punyai akses atau dari dokumen-dokumen di hadapan saya.

3.

Saya membuat akuan ini dengan kepercayaan bahawa akuan ini adalah benar, serta menurut
peruntukkan Akta Akuan Berkanun 1960.

Diperbuat dan dengan sesungguhnya diakui oleh
yang tersebut namanya diatas
Nama wakil )
di
Tempat
pada
Tarikh

)

)
)

Tandatangan wakil

Di hadapan saya,

(Pesuruhjaya Sumpah)

Tarikh
Borang
Aduan
seperti di
Item 2.9

