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WAQAF AN-NUR CORPORATION BERHAD 

Sila lengkapkan borang di bawah: 
 

A – MAKLUMAT PENGADU 

Adakah anda anggota pekerja Waqaf An-Nur? Ya  Tidak  

Adakah anda ingin diri anda dikenali? Ya  Tidak  

Sekiranya ya, lengkapkan perkara berikut: 

Nama :  

Email :  

Unit / Syarikat :  

B – ADUAN SALAH LAKU / KELAKUAN TIDAK WAJAR 

Bilakah masa terbaik untuk menghubungi anda?  

Apakah jenis atau isu yang ingin anda 

ketengahkan? 

Kewangan  

  Gangguan  

Keselamatan  

Lain-lain (sila nyatakan)  

1. Apakah maklumat yang hendak 

disampaikan? (terangkan secara ringkas) 

 

2. Di manakah kejadian atau isu ini berlaku?  

 



 
 

                                                     BORANG ADUAN 
 

Muka 2 Daripada 4 

RAHSIA 

3.    Bilakah kejadian atau isu ini 

berlaku? 

 

4. Mengapa anda fikir kejadian atau isu 

ini berlaku? 

 

5. Bagaimana kejadian atau isu ini berlaku?  

Sila kenal pasti orang yang terlibat dalam insiden / tingkah laku yang tidak beretika atau menyalahi 

undang-undang: 

1.  Nama  :  

 Jawatan  :  

 Unit  :  

2.  Nama  :  

 Jawatan :  

 Unit  :  

Sekiranya wang terlibat, bolehkah anda menganggarkan 

jumlahnya? 
Ya Tidak    

Kurang dari RM100   

RM100 hingga RM500   

RM500 hingga RM1,000   

RM1,000 hingga RM5,000   

RM5,000 hingga RM10,000   

Melebihi RM10,000   
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   Bagaimana anda menyedari kejadian ini?   

Adakah anda mengesyaki penglibatan orang lain? Ya  Tidak    

Adakah anda mengesyaki bahawa pihak pengurusan terlibat? Ya Tidak    

Adakah anda sudah memberitahu penyelia atau pihak pengurusan?  Ya    Tidak 

Bolehkah anda mengenal pasti saksi yang lain? Ya    Tidak     

Nama Saksi :  

Jawatan :  

Unit :  

No Telefon :  

Pernahkah anda membincangkan kejadian ini dengan sesiapa? Ya  Tidak   

Nama :  

Jawatan :  

Unit :  

No Telefon :  

  C – MAKLUMAT TAMBAHAN  

Adakah anda pernah membuat aduan mengenai perkara ini kepada / 
jabatan / pihak berkuasa sebelum ini? 

Ya  Tidak    

Sekiranya YA, sila nyatakan orang / pihak berkuasa bahawa laporan tersebut telah diserahkan: 

(i) Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)  
* Sila sertakan salinan laporan 

yang dibuat 

(ii) Polis Diraja Malaysia (PDRM)  
* Sila sertakan salinan laporan 

yang dibuat 

 
(iii) Lain-Lain (Sila nyatakan)  

 

   Nama Organisasi / Jabatan 
   __________________________ 

* Sila sertakan salinan laporan 
yang dibuat 

   Tarikh Laporan : 
 

Status Laporan : 
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D – PENGAKUAN 

1. Saya mengaku bahawa semua maklumat yang disediakan dalam Borang ini adalah benar, betul 

dan lengkap sepanjang pengetahuan, maklumat dan kepercayaan saya. 

2. Dengan ini saya bersetuju bahawa maklumat yang diberikan di sini boleh digunakan dan diproses 

untuk tujuan penyiasatan dan seterusnya bersetuju bahawa maklumat yang diberikan di sini 

boleh dirujuk kepada mana-mana agensi penguatkuasaan yang berkaitan untuk tujuan 

penyiasatan lanjut (sekiranya perlu). 

 

Tandatangan : 
 

 

 

 
Nama :  

Tarikh :  

 

E – UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 

No. Rujukan Aduan :  

Pegawai yang menerima laporan : 
 
   

Tarikh :  

 


