
Gelaran pendek 
dan pern1ulaan. 

NEGERI BRUNEI 

E 23 TAHUN 1972 

UNDANG2PENDAFTARANORANG2 
. TUMPANGAN, 1972 

Mohor 
Kerajaan 

Beta bersetuju 

HAsSANAL BoLKIAH 

Sultan. 

Satu Undang2 untok membuat sharat 111engenaz 
tanggongan P,enjaga2 tempat kedi~a111an berhubong 
dengan pendaft.aran orang2 tu·mpungan m ereka, 
dan bagi perkara2 yang berkaitan dengan-nya dan 
tambahan kapada-nya. 

[ 19hb. April 1973] 

ADA-LAH DI-PERBUAT oleh Duli Yang 
Maha Mulia Sultan denga11 nasel1at dan persetu
juan Majlis Mashuarat Negeri saperti berikut :-

1. Undang2 ini bolel1 di-gelar sebagai Undang2 
Pendaftaran Orang2 Tumpangan, 1972 dan akan 
berjalan l{uatkuasa-nya pacla suatu tarikh yang 
Sultan b'oleh dengan kenyataan yang di-umumkan 
dalam Wart a !{ era_jaan menetapkan. 
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Tafsiran 

Tanggongan 
Penjaga2 ba_gi 
dan penghuni2 
di-dalam, ban .. 
gunan2 yang 
di-tentukan. 

E 23 TAHUN 1972 

Dalam Unclang2 ini, kechuali jika maksud
nya berkehendakkan rna' ana yang lain-
? -· 

"kad pengenalan" berma'ana sa-suatu kad 
pengenalan yang di-keluarkan di-bawah 
Undang2 Pendaftaran Kebangsaa11, 
1964) atau lai112 dokumen ya11g serupa 
itu yang mengenalkan pemegang-nya; 

"Penjaga", berhubong dengan sebarang 
bangunan yang di-tentukan, termasok
lah tuanpunya serta pengurus-nya da11 
mana2 orang yang buat masa itu di-beri 
kuasa untok merr1benarkan orang2 me
numpang cli-bangunan itu; 

"tempat tumpa11gan" termasok, berkaitan 
dengan sa-sabuah bilek di-dalam mana2 
bangunan yang di-tentukan yang biasa
nya dj-gunakan sebagai tempat tidor 
oleh orang2 yang menumpang di-tem
pat itu, pendudokan ma11a2 bilek se
demikian oleh sa-saorang di-kel1endaki 
supaya di-daftarkan. di-bawah bab 3 ( 1) 
(a) (sama ada di-waktu siang atau rna
lam) selama sebarang temp·oh; 

"Paspot" termasok apa jtta dokumen per
jalanan yang serupa itu; 

"pegawai pendaftar" berma'ana sa-saorang 
pegawai pendaftar yang di-lantek di
bawah Undang2 Pendaftaran Kebang
saan, 1964; 

"bangunar12 yang di-tentukan" berma'ana se
bara11g bangunan, sama ada lengkap 
dengan perabot atau ticlak, di-mana 
ten1pat tumpangan atau tidor ada di
sediakan kerana ganjaran. 

3. ( 1) Maka ada-lah menjadi kewajipan Penjaga 
mana2 bangunan yang di-tentukan :-

• 

(a) untok menyimpan sa-buah daftar me11g
ikut c.hontoh di-dalam Jadual Pertama 

• . menge11a1 semua orang yang menum
pang di-bangunan itu yang bukan 
orang2 gajian Penjaga bangunan itu 
dan yang bukan-nya berumor kurang 
dari dua belas tahun; 
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(b) ketika tiba mana2 orang sedemikian di
bangunan itu, untok memastikan dan 
menchatat atau menyebabkan supaya 
di-chatat ka-dalam daftar yang di-sim
pan bagi maksud itu nama, pckerjaa11, 
jantina dan kewarganegaraan orang itu, 
serta nombor) tempat dan tarikh penge
luaran kad pengenalan-nya atau, jika 
ia tidal< mempunyai kad pengenalan, 
paspot-nya bersama2 dengan tarikh da11 
masa ketibaan-nya serta nama tempat 
yang terakhir dari mana, dan dengan 
jalan apa, ia tiba; 

(c) ketik~a pergi mana2 orang sedcmikia11 
dari bangunan itu, untok menchatat 
atau menyebabkan supaya di-chatat ka
dalam daftar akan tarikh dan masa 
pemergian serta tempat yang di-tuju 
mar1al<ala pergi orang sedemikian; 

(d) untok menchatat a tau menyebabkan 
supaya di-chatat ka-dalam daftar akan 
butir2 lain yang bolel1 di-tetapkan; dan 

(e) untok memberi kapada Balai Pulis yang 
berhampiran sekali penyata2 mengenai 
orang2 yang menumpar1g di-bangunan 
itu pada masa2 atau selang dan meng
ikut chara yang boleh di-tetapkan. 

( 2) l\1aka ada-lah menjacli kewajipan tiap2' orang 
yang cli-kehendaki supaya di-claftarkan di-bawah 
c4heraian ( 1) (a) untok memberi butir2 yang di
kehendaki oleh Undang2 ini supaya di-chatatkan ka
dalam daftar dan untok menanda-ta11gani daftar itu. 

( 3) Penjaga mana2 bangunan yang di-tentukan 
hendak-lah, jika di-kehendaki sedemikian pada bila2 
masa oleh mana2 pegawai pulis, menyediakan untok 
pemereksaan apa jua daftar yang di-simpan berhu
bong dengan bang11nan itu di-bawah bab ini, dan 
tiap2 daftar hendak-lah di-adal<an pada bila2 masa 
yang me11asabah untok pemereksaan oleh sa-saorang 
pegawai pendaftar, atau mana2 orang yang di-beri 
kuasa bagi maksud itu oleh sa-saora11g pegawai pen
daftar; 
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Kesalahan2. 
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( 4) 11ana2 pegawai pulis, pegawai pendaftar 
atau mana2 ·orang yang di-beri kuasa saperti yang 
di-sebutkan dalam cheraian ( 3) boleh mengambil 
sa-suatu chabutan dari mana2 daftar yang telah di
pereksa olel1-nya di-ba,va.h cheraiar1 itu4J dan jika ia 
mempunyai sebab mengshakki kebenaran mana2 
btltir keterangan ya11g telah di-chatatkan di-dalam 
daftar itu, atau jika mana2 chatatan di-dalam-nya 
ada-lah pada penclapat-nya tidak lenglcap atau 
mengelirukan, maka ia ada-lah berhak meminta 
ma'alumat ~anjut yang di-fikirkan-nya perlu dari 
orang yang berkaitan clengan cl1atata11 itu atau dari
pada mana2 orang yang mendudokj bilek itu yang 
berkaitan dengan chatatan itu. 

( 5) T iap2 daftar yang cli-sin1pan di-bawah bab 
ini hendak~- lal1 di-simpan denga11 selamat olel1 Pen
jaga bangunan yang berkaitan dengan-nya selan1a 
SLiatu tempol1 yang tidalc l{urang c1ari clua tahun dari
pada tarikh cl1atatan yang teral(hir sekali clan boleh 
selepas itu, atas pertimbangan Penjaga itu di-mus
nahkan. 

( 6) Dengan tidak menghiraukan sebarang apa 
yang terlca11clong cli-dalam bab ini, pegaw~i pendaf
tar boleh, dengan notis bertulis yang cli-tanda
tangai1i-I1ya, membenarkan Penjaga ma11a2 bangu
nan yang di-tentukan yang cli-sebutkan clalarn notis 
itu supaya menyimpan sa-sabual1 daftar dari je11is 
yang berlainan [ termas·ok sa-buah daftar churai 
(loose-leaf register) a tau faharasat kacl (card index) 
a tau sa-buah claftar yang sa-bahagian-nya ia-Iah clari 
jenis daftar berjilid clan sa-bahagian lagi dari jenis 
daftar churai ata!1 faharasat kad] clari yang telah 
di-persharatkan oleh bab ·ini. 

4. ( 1) Mana2 Penjaga sebarang bangunan yang cli
tentukan yang :-

(a) gagal menchatat atau menyebabkan su
paya di-chatat ka-dalam daftar apa jua 
butir2 yang ia-nya di-kchendaki olel1 
Undang2 ini untok menchatatkan atau 
menyebabkan supaya di-chatatkan di 
dalam-nya; a tau 

-
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(b) gagal memberi kapada Balai Pulis yang 
berhampiran sekali apa jua penyata 
yang ia-nya di-kehendaki oleh Unda11g2 
ini untok memberikan; atau 

(c) _-gaga! mengem-q.kakan separ.ang daftar 
yang di-kehendaki untok di-sediakan 
atau di-adakan untok pemereksaan di
bawah cheraian ( 3) dari bab 3, a tau 
menghalang mana2 pegawai pulis atau 
pegawai pendaftar manakala pegavvai 
atau orang tersebut sedang menjalankan 
tugas2-nya di-bavvah Undang2 ini, ada
lah bersalah dan jika di-dapati thabit 
kesalahan-nya boleh di-hul{um penjara 
selama suatu tempoh yang tidal<: lebeh 
dari sa-tahun atau di-hukum denda sa
banyak yang tidak lebeh dari dua ribu 
ringgit, atau kedua2 hukuman itu. 

( 2) Barang siapa yang -
(a) dengan sa-tahu-nya a tau dengan sembe

rana membuat, atau mcnyebabkan atau 
membenarkan supaya di-buat, di-dalam 
mana2 daftar atau di-dalam mana2 
penyata sebarang l<:enyataan yang falsu 
te11tang butir keterangan-nya; atau 

(b) tanpa kebenaran pegawai pendaftar, 
dengan sengaja membinasakan, atau 
menchachat atau menghapuskan apa jua 
yang ada di-dalam sebarang daftar; 
a tau 

(c) gagal memberikan apa jua ma'alumat 
yang ada pada-nya yang di-pinta dari
nya di-bawah cheraian ( 4) dari bah 3, 
ada-lah bersalah dan jika di-dapati tha
bit kesalahan-nya b·oieh di-hukum pen
jara selama suatu tempoh yang tidak 
lebeh dari sa-ta.hun atau di-hukum denda 
sebanyak yang tidak lebeh dari dua ribu 
ringgit, atau kedua2 hukuman itu. 

( 3) Barang siapa di-kehendaki untok di-daftar
kan di-bawah bah 3 ( 1) (a) yang melanggar sharat2 
bah 3 (2) ada-lah bersalah dan jika di-dapati thabit 
kesalahan-nya bolel1 di-huku1n penjara selama suatu 
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tempoh yang tidak lebeh dari sa-tahun atau di
hukum denda sebanyak yang tidak lebeh dari dua 
ribu ringgit, atau kedua2 hukum~.n itu. 

5. Sultan dalam Majlis Meshuarat boleh mem
buat atoran2 bagi menguat-kuasakan sharat2 Un
dang2 ini clan, dengan kl1as-nya dan dengan tidak 
melemahkan keumuman sharat2 yang di-scbutkan 
sebelum ini, atoran2 sedemikian boleh -

(a) mempersl1aratkan apa jua pun yang 
boleh di-tetapkan di-bawal1 Undang2 
ini, dan 

(b) meminda J a dual Pertama. 

6. Apabila mula berjalan-nya kuatkuasa Un .. 
clang2 ini maka sharat2 clari tiap2 Undang2 lain 
yang berkaitan dengan hotel2, rumah2 tumpangan 
atau penginapan atau lain2 bangunan yang serupa 
jenis-nya ada-lah ter.henti kuatkuasa-nya dan hen
dak-lah di-anggap telah di-mansokhkan setakat 
yang sharat2 itu mengenak.an tanggonga.n2 ka-atas 
Penjaga2 hotel2, rumah2 tumpangan atau pengina
pan atau lain2 bangunan yang serupa jenis-nya ber
hubong dengan orang2 asing dan berhubong dengan 
penyimpanan sa-sabuah daftar penghuni2. 

• • 

JuniN BIN AsAR 

]urutulis 
Majlis Mashuarat Nege.ri, 

Brunei . 
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