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SUB-COMMITTEE REPORT 

 

SYARIAH & BAHASA MALAYSIA 

 
Pengerusi  :      Noor Suhaila Binti Saad 

 

 Timbalan Pengerusi  :  Boestaman Bin Ahmad 

 

Ahli Jawatankuasa : Haji Nordin Bin Yusoff 

     Mohd Azfar Abdullah 

     Nily Asmah Muhani  

                                                 Amir Khusyairi Bin Mohamad  

           Tanusi   

 

                                Ex-officio        :           Kanarasan Ghandinesan 

                                    Sumathi Murugiah 

    

 

Bagi tahun 2011/2012, saya telah dilantik untuk mempengerusikan jawatankuasa kecil ini. 

Memandangkan saya bukan seorang Peguam Syarie dan tidak mempunyai sebarang 

pengalaman di dalam Undang-Undang Syariah di Selangor, maka saya telah melantik 

Timbalan Pengerusi Encik Boestamam, seorang Peguambela & Peguamcara yang 

mempunyai Sijil Amalan sebagai Peguam Syarie di Selangor untuk membantu saya di dalam 

menerajui jawatankuasa kecil ini. 

 

Ceramah  
 

Beberapa siri ceramah telah diadakan iaitu : 

 

Ceramah bertajuk “Law on Legacies Inheritance for Muslim & Non-Muslim: The Islamic 

Perspective” diadakan pada 10hb Jun 2011 yang disampaikan oleh Tuan Haji Mohd Nordin 

Bin Hj Yusoff.  Ceramah ini diadakan dalam dwi-bahasa  memandangkan antara objektif  

utama jawatankuasa kecil ini adalah untuk menggalakkan penggunaan Bahasa Malaysia.  

 

Ceramah seterusnya  telah diadakan pada 9hb Disember 2011 berkenaan Perbankan Islam 

“Islamic Banking” oleh Ms. Kalathevy yang dianjurkan secara bersama antara Jawatan Kuasa 

Kecil Syariah & Bahasa Malaysia serta Jawatan Kuasa Kecil CLE. Ceramah ini 

membincangkan berkenaan produk-produk perbankan Islam serta perbezaannya dengan 

perbankan konvensional. 

 

Kehadiran pada sesi-sesi ceramah tersebut amat menggalakkan di mana selain peguam dan 

pelatih dalam kamar yang hadir, terdapat juga orang-orang awam yang hadir.  

 

Mesyuarat  
 

Beberapa siri mesyuarat telah diadakan diantara ahli jawatankuasa bagi membincangkan 

tentang aktiviti-aktiviti yang hendak dilaksanakan. Memandangkan peguam Syarie  

mempunyai Persatuan Peguam Syarie mereka sendiri [PGSM] maka tidak terdapat sebarang 

isu atau permasalahan yang di bawa ke jawatankuasa kecil ini.    

 

Noor Suhaila 

Binti Saad 
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Sesi mesyuarat juga telah diaturkan dengan Jabatan Kehakiman Syariah Selangor [JAKESS] 

yang dijadualkan akan diadakan dalam bulan Januari 2012. 

 

Jawatankuasa kecil ini juga telah menjemput ahli-ahli majlis peguam Selangor yang 

mempunyai Sijil Amalan Syariah bagi Negeri Selangor untuk mendaftar dengan Pusat 

Bantuan Guaman, Jawatankuasa Peguam Selangor sebagai  sukarelawan bagi memberi 

bantuan perkhidmatan guaman Syariah kepada yang memerlukan tetapi tidak mendapat 

sebarang sambutan. 

 

 

Ucapan penghargaan 
 

Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi 

kepercayaan kepada saya untuk berkhidmat pada penggal ini. Saya telah cuba memberikan 

komitmen yang termampu untuk saya laksanakan. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya 

ada terkurang atau tersilap.  Terima kasih juga kepada ahli jawatankuasa kecil yang telah 

banyak memberi maklumbalas serta kerjasama yang baik serta ucapan penghargaan kepada 

jawatankuasa induk yang banyak membantu dan membimbing saya tidak lupa juga untuk 

kakitangan sekretariat yang begitu berdedikasi dan komited di dalam tugasan mereka. 

 

Sekian. Terima kasih. 

 

    

Laporan disediakan oleh: 

 

Noor Suhaila Binti Saad  

Pengerusi Jawatankuasa Kecil, 

Jawatankuasa Kecil Syariah & Bahasa Malaysia   


