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مقدمه
از دیرباز سنت حسنه وقف در همه ادیان آسمانی و جوامع بشری مورد توجه و اهتمام
وافر قرار داش ــته اس ــت .دین مبین اسالم نیز همچون ســـایر ادیان الهی اهتمام ویژهای به
ترویج وقف در بین مس ــلمین دارد ،به گونهای که پیشـــوایان اســـام ناب همگی از جمله
واقفی ــن و متولی ــان موقوف ــات بودهان ــد .در طـــی قـــرون متمادی نهـــاد وقف نقطـــه اتکاء و
مهمترین بس ــتر تعالی نهاد دین و یکی از زیرســـاختهای کلیدی فرهنگی ،اقتصادی و
اجتماعی اداره جوامع اس ــامی بوده اســـت .با توجه به اهداف بلند انقالب اســـامی در
راس ــتای ایجاد جامعه اس ــامی ایران ــی و تمدن بینالملل اســـامی ،احیـــاء نهاد وقف و
شکوفایی هر چه بیشتر موقوفات از ضروریات اساسیای است که مورد تاکید مکرر مقام
معظم رهبری قرار دارد.
در این راس ــتا س ــازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان حکمران نهاد وقف بر آن شد تا با
مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه ســـایر کشورها ،مقدمات آشنایی و بهرهگیری از
ظرفیتها و توانمندیهای س ــایر ملل ،و توســـعه ارتباطات بینالمللی در حوزه وقف ،به
ویژه ارتباطات با کشورها و ملتهای مسلمان را فراهم نماید .لذا از سال گذشته معاونت
توس ــعه مدیریت و پشتیبانی س ــازمان اقدام به تعریف و راهبری پروژه پژوهشی «شناخت
وضعیت نظام مدیریت وقف و امور خیریه پانزده کشور اسالمی و پانزده کشور غیراسالمی»
نمود که نتایج آن در قالب بیش از سی کتاب مستقل منتشر شد و در همایش هفته وقف
س ــال جاری توس ــط جن ــاب آقای دکتـــر صالحی امیـــری ،وزیـــر محترم فرهنگ و ارشـــاد
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اس ــامی ،جناب آقای دکتر س ــتاری ،معاون محترم علم و فناوری ریاســـت جمهوری و
حج ــت االس ــام و المس ــلمین محم ــدی ،نماینده ولی فقیه و ریاســـت محترم ســـازمان
اوقاف و امورخیریه رونمایی گردید.
اجرای این پروژه مرهون تالش افراد متعددی است که در اینجا الزم میدانم از زحمات
هم ــه آنه ــا به ویژه مدی ــرکل دفتر نوس ــازی و تحـــول اداری ،جناب آقای دکتـــر غالمعلی
رحیمی و کارشناس ــان این دفتر ،آقایان اسماعیل خارستانی و علی عالءالدینی که نقش
کارفرمای ــی ای ــن مطالعات را برعهده داشـــتند ،و جناب آقای محمدمهـــدی جعفری که
مدیریت اجرای این پروژه را برعهده داشت ،و همکار ایشان ،آقای علیرضا رحیمی تشکر
و قدردانی نمایم.
همچنین مراتب س ــپاس خود را از زحمات بی دریغ جناب آقای حسین آبنیکی__
مش ــاور عالی ریاس ــت س ــازمان اوقاف و امور خیریه__ کـــه نظارت براین پـــروژه را بر عهده
گرفت و در جهت ارتقاء کیفی آن تالش نمود اعالم میدارم.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
سازمان اوقاف و امور خیریه
زمستان 1395

پیشگفتار
مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه کشـــورهای جهان از شهریورماه سال 1394
بهمنظور آشنایی با بیشینه ،روند توسعه وضعیت و عملکرد فعلی کشورها در این حوزه،
نگاشت نهادی مجموعههای فعال در بخش وقف (شامل معرفی نهادها و روابط ما بین
نه ــا) و برنام هه ــای آت ــی این کش ــورها بـــا هدف اســـتفاده از تجربیـــات موفـــق و پرهیز از
آ
تجربیات ناموفق ،با لحاظ اقتضائات منحصربهفرد کشـــورهای مورد مطالعه ،در دستور
کار قرار گرفت و عملیاتی گردید.
ب ــه منظ ــور تحقق اهداف مدنظر ،شـــرح خدمـــات این پـــروژه در قالب چهـــار فاز ذیل
طراحی و اجرا گردید:
•فاز صفر :تدوین طرح و چارچوب اولیه
•فــاز اول :تعییــن شــاخصهای انتخــاب کشــورهای مدنظــر و انتخــاب و نهایــی ســازی
کشورها
•فاز دوم :گردآوری ،تحلیل و جمعبندی گزارش مطالعات انجامشده مرتبط
•فاز سوم :جمعآوری و تجزیهوتحلیل اطالعات هر یک از کشورهای مدنظر
•فاز چهارم :جمعبندی و نتیجهگیری کلی مطالعه
ف ــاز صفر ب ــه تدوین چهارچوب کالن ،تفصیلی و محدوده پـــروژه و جزئیات هر یک از
ته ــا اختص ــاص یاف ــت .در فـــاز اول شـــاخصهایی جهـــت انتخـــاب
مراح ــل و فعالی 
کش ــورهای هدف مطالعه ،تعیین گردید و مبتنی بر این شـــاخصها ،کشـــورهای مدنظر
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جهت مطالعه ،مشخص شدند .این شاخصها بهگونهای انتخاب شدند که کشورهای
همسایه ،کشورهای اسالمی فعال در حوزه وقف و امور خیریه ،کشورهای موفق در حوزه
وق ــف و ام ــور خیر ی ــه در دنیا و نیز کش ــورهای مشـــابه جمهوری اســـامی ایـــران از جهت
وضعیت فرهنگی ،اجتماعی و دینی مورد مطالعه قرار گیرند.
فاز دوم با عنوان «گردآوری ،تحلیل و جمعبندی مطالعات انجامشده» به جمعآوری
و تحلیل مطالعات موجود در کش ــور در خصوص نظام مدیریت وقف و امور خیریه ســـایر
کش ــورها اختصاص یافت .هدف این فاز بهرهبـــرداری از اطالعات و پژوهشهای مرتبط
انجامشده موجود در کشور و همچنین پرهیز از نادیده گرفتن مطالعات پیشینبود.
ف ــاز س ــوم نیز ب ــه ترتیب ب ــه جمـ ـعآوری اطالعـــات پیرامون نظـــام وقف و امـــور خیریه
کشورهای منتخب از منابع مکتوب ،اینترنتی و سایر منابع در دسترس ،و تجزیهوتحلیل
اطالعات و جمعبندی مطالب اختصاصیافت .در نهایت طی فاز چهارم جمعبندی و
نتایج حاصل از مطالعه همه کشورها و نتیجهگیری کلی مطالعه انجام و ارائه گردید.
مجموعه کش ــورهایی که در این پروژه هدف مطالعه قرار گرفتند شـــامل پانزده کشـــور
اس ــامی و پانزده کشور غیر اسالمی میباشد که با توجه به شاخصهای مدنظر سازمان،
همچون همسایگی و ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی مشابه با جمهوری اسالمی ایران،
برخ ــورداری از نظ ــام مدیر ی ــت و فعالیتهای درخـــور تامل در حوزه وقـــف و امور خیریه،
وج ــود ارتباط ــات بخ ــش وقف و ام ــور خیریه بین جمهوری اســـامی ایران و کشـــور مورد
مطالعه و مواردی ازایندست ،انتخاب شدند.
یک ــی از کش ــورهای غیر اس ــامی منتخب کشـــور هند اســـت .وجود مذاهـــب و فرق
مختل ــف در این کش ــور ،جمعی ــت باال و و فقـــر درصد باالیـــی از مـــردم و جمعیت باالی
مس ــلمانان این کش ــور از جمله دال ئ ــل انتخاب هنـــد بهعنوان یکی از کشـــورهای هدف
مطالعه میباشد.
پژوه ــش حاضر حاصل گزارش بررســـی ســـاختار و وضعیت نظام وقـــف و امور خیریه
کشور هند میباشد و در آن وضعیت جغرافیایی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و تاریخی
کش ــور هند ،مفهوم وقف و امور خیریه ،روند توسعه و وضعیت موجود بخش وقف و امور
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خیریه ،نگاش ــت نهادی بخ ــش وقف و امور خیریه و برنامههای توســـعهای این بخش در
کش ــور هند به اجمال بررس ــی ش ــده اســـت .همچنین این مطالعه مطالبی مرتبط با امور
وق ــف و خیر ی ــه مانند نها ده ــای حاکم ،سیاســـتگذار و مدیریتی وقفی ،سیاســـتهای
اجرایی ،چشـ ـماندازها ،مأموریتها و برنامههایشـــان و همچنین سازمانها ،مؤسسات و
نهادهای فعالی که در این حوزه تالش مینمایند را مدنظر قرار داده است.
برای انجام این پروژه در ابتدا به بررســـی منابع و ســـایتهای فارســـی مرتبط با موضوع
پرداخته شد که متأسفانه اطالعات مفیدی حاصل نشد.
در فصل دوم به بررس ــی مفهوم وقف ،امور خیریه ،مقایســـه انواع ســـازمانهای خیریه،
ملزومات آنها ،نحوه تأسیس و قوانین حاکم بر آنها ،با استفاده از منابع مختلف به ویژه
هندبوک سازمانهای خیریه هند و برخی سایتهای هندی پرداخته شد.
در فصل سوم ابتدا روند قانونی بخش وقف و امور خیریه در هند در طول تاریخ بررسی
گردی ــد .س ــپس وضعیت موج ــود این کشـــور در وقف و امـــور خیریه بر مبنـــای اطالعات
بینالمللی را ش ــرح داده و در ادامه آم ــار و جداول حاصل از پایگاههای دادۀ متعددی که
در هند وجود دارد را مانند سیستم مدیریت وقف هند ،وزارت امور شرکتها و دپارتمان
مالیات بر درآمد بیان شده است.
فص ــل چهارم اختصاص ب ــه عناصر فعال در سیســـتم وقف و امور خیریـــه هند دارد.
ً
ازآنجاکه سیس ــتم وقف در هند کامال با سیســـتم امور خیریه تمایـــز و تفاوت دارد ابتدا به
بررس ــی این سیس ــتم پرداخته و به ترتیب چشـــمانداز ،مأموریت ،وظایـــف و ...نهادهایی
همچون وزارت امور اقلیتها ،ش ــورای مرکزی وقف ،هیئتهای ایالتی وقف و شـــرکت
ملی توسعه وقف را شرح داده شده است.
سیستم مدیریت وقف هند زیر نظر وزارت امور اقلیتهای این کشور وجود دارد که با
ورود ب ــه آن میتوان اطالع ــات مربوط به داراییهای وقفی اکثر ایـــاالت هند را به تفکیک
شهرهای کوچکتر مشاهده کرد .شکل باال صفحه اصلی سیستم مدیریت وقف هند را
نشان میدهد.
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صفحه ابتدایی سایت وزارت امور شرکتها در زیر نشان داده شده است .با مطالعه
این س ــایت نیز اطالعات بس ــیار جامعی در خصوص مأموریت ،چشم اندازها و اهداف
این وزارت به دست آمد.
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همچنین سایتهای اینترنتی دیگر مراکز و سازمانهای موجود در هند نیز اطالعات
جامعه را در برداشتند که بسیاری از آنها مطالعه و در گزارش قرار داده شد.

در ادامه به سراغ سیستم امور خیریه این کشور که بسیار پیچیده ،گسترده و با قوانین
متع ــدد اس ــت رفته ش ــد و نهادهای فعـــال همچـــون :کمیســـاریای خیریـــه ،وزارت امور
ش ــرکتها ،ثبتنام کننده ش ــرکتها ،ثبتنام کننـــده انجمنها ،بنیاد ملـــی برای ادارۀ
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ش ــرکتها ،مؤسس ــه هندی امور ش ــرکتها و دپارتمان مالیات بر درآمد مورد بررســـی قرار
گرف ــت .در انته ــا نی ــز به عن ــوان نمونه چهـــار مـــورد از مؤسســـات خیریه این کشـــور که در
زمینههای مختلف فعالیت میکردند تشریح گردید.
در مجم ــوع تالش بر این بوده اس ــت که در تدوین این گـــزارش از مراجع معتبر و به روز
دنی ــا بهره گرفته ش ــود و با برقراری ارتباط با نهادهای مربوطـــه داخلی و خارجی ،محتوای
گ ــزارش از دقت باالی ــی برخوردار گردد .انشـــاء اهلل با نقد و نظـــرات متخصصین مرتبط و
تعریف و اجرای مطالعات و پژوهشهای تکمیلی مثمرثمر واقع گردد.
در پایان الزم می دانم از محضر همه خوانندگان گرامی اســـتدعا نمایم تا با ارائه دیدگاه
های ارزشمندشان ما را در ادامه این روند و تکمیل مطالعات انجام شده یاری فرمایند.
مشاور عالی سازمان اوقاف و امور خیریه
و ناظر پروژه

| فصل اول |

اطالعات کلی کشور هند

1-1اطالعات کلی کشور هند
1-111مقدمه
یکی از گامهای مطالعات تطبیقی ،آشـــنایی مختصر با موقعیت جغرافیایی ،سیاسی
و اقتصادی کش ــور موردمطالعه اس ــت؛ مقایســـه یک کشور با کشـــورهای دیگر بدون در نظر
گرفتن شرایط و موقعیت آن ،موجب درک سطحی موضوع و نتیجهگیری نادرست میشود.
ب ــه منظور آش ــنایی و مطالع ــه روندهای اجتماعـــی و فرهنگی مربوط به یک کشـــور،
یه ــای کلی آن کش ــور ضـــروری اســـت؛ در ایـــن گـــزارش همانطور که
آش ــنایی ب ــا ویژگ 
پیشازاین اش ــاره گردید ،به بررس ــی روند تغییر کمکهای خیریه و وقف و ســـازوکارهای
مر ب ــوط ب ــه آن پرداخته میش ــود .مطالعات گســـتردهای در زمینه مؤلفههـــای تأثیرگذار در
زمینه کمکهای خیریه و وقف در کشـــورهای مختلف دنیا انجام شـــده اســـت که از آن
میان میتوان به مذهب ،سن افراد و درآمد آنها اشاره نمود.
بنابراین در این فصل برای درک بهتر فصول بعدی اطالعات کلی دربارۀ کشور هند در
حوزههای تقسیمات کشوری ،سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی شرح داده میشود.

1-111اطالعات عمومی
ن ــام« :هن ــد» (و همچنی ــن صورتهـــای آن در زبانهـــای غربـــی ازجملـــه  Indiaدر
انگلیس ــی) برگرفته از زبان فارس ــی باستان اســـت که به جای واژه سانسکریت «سیندو»
( )Sindhuبه کار میرفته و نام رودخانه ســـند بوده است .همچنین واژه «هندوستان» که
بهعن ــوان نام کامل این س ــرزمین در اغلب کشـــورها ازجملـــه خود هنـــد رواج دارد واژهای
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فارسی است به معنی «سرزمین هندوها».
هند یا هندوس ــتان با نام رس ــمی جمهوری هندوســـتان (هندیभारत गणराज्य :؛
َ
تلفظْ :ب َه َار ْت گ َن َر ْاج َیه) کش ــوری در جنوب آســـیا اســـت که پایتخت آن دهلینو است.
هند از ش ــمال غربی با پاکس ــتان؛ از شمال با چین ،بوتان ،نپال و تبت؛ و از شمال شرقی
ب ــا برمه و بنگالدش همس ــایه اس ــت .همچنین هنـــد از باختر با دریای عـــرب ،از خاور با
خلیج بنگال ،و نوب نیز با اقیانوس هند مرز آبی دارد.
پهن ــاوری هن ــد  ۳٬۴۰۲٬۸۷۳کیلومترمربـــع (هفتـــم در جهان و  ۲برابر ایران) اســـت.
بیش ــتر سرزمین هند پست و هموار است و رشتهکوه هیمالیا که در شمال کشور قرار دارد
موجب ش ــده است که رطوبت و ابرهای بارانزا به شمال آسیا نفوذ نکند و درنتیجه هند
کش ــوری پرباران و مرطوب و دارای خاک بســـیار حاصلخیز اســـت .ایـــن موضوع موجب
شده است این کشور بتواند جمعیت بسیاری را در خود جای دهد.
جمعی ــت هن ــد  ۱٬311٬۱۹۳٬۴۲۲نفر اســـت که دومین کشـــور پرجمعیـــت دنیا پس از
چین به شمار میآید .و رشد جمعیت  ٪۱/۴محاسبه شده است.
بن ــدر بمبئی (مومبائی) ب ــا جمعیتی نزدیک به  ۱۴میلیون تن ،پرجمعیتترین شـــهر
هند اس ــت .هند بیش از سـ ـیوپنج شـــهر بـــزرگ با جمعیـــت باالی یکمیلیـــون تن دارد.
بمبئ ــی ،دهلی ،کلکت ــه ،مدرس ،بنگلـــور ،حیدرآباد ،اگرا ،میســـور ،جیپور ،گـــوا ،پونا،
بوپال ،تریواندروم ،سورات و کانپور از شهرهای مهم این کشور پهناور هستند.
پرچم ملی کش ــور هند دارای س ــه رنگ افقی ،از باال به پایین ،زعفرانی ،ســـفید و سبز
اس ــت .در وس ــط این پرچم گردونهای با بیســـتوچهار پره به رنگ ســـرمهای است .رنگ
زعفرانی س ــمبل ش ــجاعت ،دلیری ،وارستگی و فداکاری ،رنگ ســـفید بیانگر خلوص و
حقیقت و رنگ سبز به معنای ایمان ،اعتقاد ،باروری و حاصلخیزی است .گردونه پرچم
یش ــود ،نمادی باســـتانی در آیین بوداســـت که توســـط آشوکا
که به آن دارما چاکرا گفته م 
پادشاه قدرتمند قرن چهارم قبل از میالد بهعنوان گردونه قانون استفاده میشد.
کش ــور هند در  ۲۳مرداد  ۱۵( ۱۳۲۶اوت  )۱۹۴۷و درســـت یک روز پس از اســـتقالل
پاکس ــتان (از بریتانیا) استقالل یافته اســـت .قانون اساسی این کشور نیز در  ۵آذر ۱۳۲۸
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( ۲۶نوامب ــر  )۱۹۴۹تصویب ش ــد .ول ــی ازآنجاکه برخـــی از مواد آن بالفاصله دســـتخوش
تحول گردید و بخش عمده این قانون در  ۶بهمن  ۲۶( ۱۳۲۸ژانویه  - )۱۹۵۰که بهعنوان
«روز آغاز» ش ــناخته ش ــده اس ــت  -عملی گشـــت .این روز در کشـــور هند بهعنوان «روز
جمهوری» جشن گرفته میشود.
پیش ــینه حضور انسان در شبهقاره هند به دویست تا چهارصد هزار سال میرسد؛ اما
اولین تمدن به معنای واقعی در این سرزمین ،تمدن دره سند با قدمت نزدیک به سه هزار
س ــال قبل از میالد اس ــت که با تمدن شهر ســـوخته در ایران همزمان بوده و با آن مراودات
ً
نزدیک داش ــته اس ــت و تقریب ــا پس از ورود آریاییها بین ســـالهای  ۲۰۰۰تـــا  ۱۸۰۰پیش از
میالد هر دو از بین رفتهاند.
ورود آریاییها به هند در فرهنگ ،دین ،ادبیات و نظام اجتماعی این ســـرزمین بسیار
تأثیرگ ــذار بوده اس ــت .ازجمله میتوان به شـــکلگیری زبـــان سانســـکریت ،تدوین متون
مقدس هندو و پیدایش سیستم طبقاتی جامعه هند اشاره نمود.
اولین امپراتوری در هند با حکومت شاهنشاهی موریا بین سالهای  ۳۲۶تا  ۲۰۰پیش
از میالد شکل گرفت .قدرتمندترین حاکم تاریخ هند تا قبل از گورکانیان ،آشوکای بزرگ
نام دارد که س ــومین ش ــاه این سلسله اســـت .وی در تمام جنبههای هنری ،اجتماعی و
سیس ــتم اداری از هخامنش ــیان ایران الهام میگرفت .آثار بســـیار مهـــم حجاری این دوره
مانند پیکره چهار شیر (نماد ملی هند) بسیار تحت تأثیر حجاری تخت جمشید است.
از سال  ۳۲۷تا  ۳۲۶پیش از میالد اسکندر به هندوستان حمله میکند.
دومین سلس ــله قدرتمند به نام امپراتوری گوپتا از سال  ۳۲۰تا  ۵۵۰میالدی در شمال
هن ــد حاکمیت داش ــته و پس از گوپتاها تا قرن ســـیزده میـــادی حکومتهای زیادی در
شمال هند با درگیری ،شکست و پیروزی یکی پس از دیگری بر روی کار آمدند .با توجه
ب ــه ع ــدم قدرتمندی ای ــن حکومتها ،جنوب هند امنیت و آرامش بیشـــتری نســـبت به
ش ــمال داش ــت و س ــرگرم تعامل و تجارت با اعراب مســـلمان و منطقه جنوب آسیا بود و
نقش مهمی در روابط خاورمیانه با خاور دور ایفا میکرد.
اولی ــن تم ــاس اس ــام با آس ــیای جنوبـــی ،ســـال هفتصد و یـــازده میالدی اســـت که
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مس ــلمانان تا کناره رود س ــند که هماکنون در پاکســـتان اســـت پیش آمدند .در قرن دهم
میالدی سلطان محمود غزنوی منطقه پنجاب را تصرف کرد و بارها به شمال هند حمله
کرد .تا قرن س ــیزدهم تاختوتازهای زیادی از سوی ایران و آسیای مرکزی به هند صورت
میگرفت؛ اما چندان ماندگار نبودند تا اینکه در این زمان مسلمانان ،شهر دهلی را تصرف
کردن ــد و اولین حکومت مس ــلمانان ،به نام دوران ســـلطنت یا غالمان مســـلمان را بنیان
ً
گذاشتند و اسالم رسما بر هند حاکم شد.
در س ــال ُ ۱۵۲۶
«بابر» از نوادگان تیمور لنگ بر هند تسلط یافت و سلسله گورکانیان یا
امپراتوری مغولی هند را بنیان گذاش ــت .این سلسله از  ۱۵۲۶میالدی تا  ۱۸۵۷میالدی
در بخش بزرگی از ش ــبهقاره هند فرمانروایی کرد .حکمرانان این سلســـله بهتدریج تمامی
ش ــبهقاره را تحت فرمان گرفتند .اکبر کبیر امپراتور بزرگ این سلســـله که سیاست مدارا با
غیرمسلمانان هندی را در پیش گرفت بزرگترین و مقتدرترین پادشاه هند شناخته شده
اس ــت؛ اما پس از مدتی بخشهایی از جنوب هند از اختیار آنان خارج شد .این دودمان
آخرین دوران طالیی امپراتور یهای اســـامی به شمار میرود و در نیمه سده  ۱۷میالدی
و در زم ــان ش ــاهجهان بزرگتر ی ــن و ثروتمندتریـــن امپراتـــوری جهان بود .در ســـال ۱۷۳۹
میالدی با حمله نادرش ــاه افش ــار به هند مقدمات انقراض این امپراتوری فراهم شـــد و در
س ــال  ۱۸۵۷پس از س ــالها نبرد س ــرانجام کمپانی هند شرقی توانســـت این امپراتوری را
منقرض کرده سرزمینهای آن را تصرف کند.
در س ــال  ۱۵۱۰می ــادی پرتغالیه ــا بهعنـــوان اولین مهاجمـــان اروپایی در گوا مســـتقر
یک ــه طوایف «مراتی» و ســـیک علیه حکومـــت پادشـــاهان گورکانی قیام
ش ــدند .هنگام 
کردند ،بریتانیاییها و فرانسویها در قرن  ۱۸مناطقی برای خود از هند جدا کردند و بنیاد
حکومت بریتانیای کبیر در هند استوار گردید.
دولت بریتانیا براثر ش ــورشهای س ــال  ۱۸۵۷میـــادی در هند ،کمپانی هند شـــرقی
بریتانی ــا را که گردانن ــده هند بود منحل کرد و به این ســـرزمین خودمختـــاری داد؛ اما بین
سالهای  ۱۹۰۶تا  ،۱۹۱۵دولت بریتانیا ناچار شد اداره بعضی از امور کشور را به مردم هند
واگذار نماید .در این هنگام رهبر بزرگ جنبش استقاللطلبی هند ،ماهاتما گاندی قیام
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کرد و علیه استبداد بریتانیا به مبارزه پرداخت.
س ــپس اختالف ش ــدیدی در بین ســـران هند و ســـران مســـلمانان هند که رهبر آنها
محمدعلی جناح بود به وجود آمد .قصد مســـلمانان این بود که کشوری مرکب از مناطق
مس ــلمان هند تشکیل دهند .در آن هنگام بریتانیا قوانینی وضع نمود که بهموجب آن به
هند و س ــیالن و پاکستان اس ــتقالل داده شد .در ماه اوت  ۱۹۴۷آخرین سرباز بریتانیایی
خ ــاک هند را ت ــرک گفت و در تاریخ ژانویه  ۱۹۵۰هند حکومت جمهوری مســـتقل خود را
اعالم نمود و به عضویت اتحادیه کش ــورهای مشـــترکالمنافع بریتانیا درآمد .اختالفات
مرزی دولت هند با پاکستان در منطقه کشمیر هنوز برطرف نشدهاست.

1-111اطالعات جغرافیایی
هند ،بخش بزرگ جنوب آس ــیا و شـــبهقاره هند را به خود اختصاص داده است .این
کشور با پاکستان ،بنگالدش ،نپال ،بوتان ،چین و برمه هممرز است.
جغرافیای هند بس ــیار متنوع اس ــت و بیابان ،دشـــت ،تپه و فالت را شـــامل میشود.
جغرافیای هند بهطورکلی به سه بخش تقسیم میشود )۱ :فالت بلند هیمالیا  )۲جلگه
س ــند و گن ــگ و  )۳ش ــبهجزیره جن ــوب هنـــد کـــه مناطـــق مختلـــف کوهســـتانی ،دره
رودخانهای ،کویر ،دش ــت و جنگل را در بر میگیرد .پایینترین ســـطح هند ،در اقیانوس
هند ،با ارتفاع صفر و بلندترین نقطه این کشور ،قله کانچنجونگا ،با ارتفاع  ۸۵۶۸متر در
هیمالیا قرار دارد که سومین قله مرتفع جهان است.
آبوهوای این کش ــور از گرمس ــیری در جنـــوب تا آبوهوای معتدل در شـــمال متغیر
ناحیه قابلکشت هند  ۱٫۲۶۹٫۲۱۹کیلومترمربع ( ٪۵۶/۷۸کل مساحت
است .مساحت
ِ
کشور) است که به دلیل رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی رو به کاهش است.
س ــطح نواحی پوش ــیده از آب در هند معادل  ۳۱۴٫۴۰۰کیلومترمربع است و میانگین
باران این کشور  ۱٫۱۰۰میلیمتر در سال است .بیش از  ۹۲درصد استفاده آب در هند برای
مصارف آبرس ــانی اس ــت که در س ــال  ۱۹۷۴حـــدود  ۳۸۰کیلومترمربع بود و بر اســـاس
یه ــا ت ــا س ــال  ۲۰۲۵ب ــه س ــقف  ۱٫۰۵۰کیلومترمربع میرســـد که برابر بـــا مصارف
پیشبین 
صنعتی و خانگی است .منابع آبی هند شامل رودخانهها ،کانالها ،آبگیرها ،دریاچهها
و س ــواحل غربی و ش ــرقی اقیانوس هند و ســـایر خلیجها و خلیج کوچک برای بیش از ۶
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میلیون نفر در بخش ماهیگیری اشتغال ایجاد کردهاند .هند ششمین کشور تولیدکننده
تولیدکننده ماهی بومی در سطح جهان است.
ماهی در سطح جهان و دومین
ِ
رودخانههای طویل هند ،شامل :رود براهماپوترا و ایندوس  ۲۹۰۰کیلومتر ،گنگ ۲۵۰۰
کیلومت ــر ،گ ــوداواری  ۱۴۷۰کیلومتر ،یامونا  ۱۳۷۰کیلومتر ،نارمادا  ۱۳۰۰کیلومتر و کریشـــنا
 ۱۲۹۰کیلومت ــر هس ــتند .هن ــد از آب و هوایـــی بســـیار متنـــوع بهـــره میبـــرد ،از شـــمال به
یش ــود و رودخانههـــای متعـــددی کـــه از ایـــن بلندیها
رش ــتهکوههای هیمالی ــا خت ــم م 
سرچش ــمه میگیرند هوای ــی بارانی و خاکی بارآور را به نواحی شـــمالی هند میبخشـــند.
روده ــای گنگ و براهماپوترا مهمترین این رودخانهها هســـتند که هـــر دو به خلیج بنگال
سرازیر میشوند .هندوها همچنین رود گنگ را مقدس میدانند.
هن ــد از زیس ــت جان ــوری بس ــیار متنوعی بهـــره میبـــرد ،منطقه حفاظتشـــدهای به
وس ــعت  ۱۴۱۲کیلومترمربع در اس ــتان گجرات تنهـــا پناهگاه باقیمانده حدود  ۳۰۰شـــیر
آسیایی اس ــت .هند زیستگاه بس ــیاری از پســـتانداران بزرگ مانند فیل آسیایی ،کرگدن
کش ــاخ و ببر اس ــت .بیش از  ۲۰۰۰گونه پرنده و ســـه نوع تمســـاح در این کشـــور
هندی ت 
زندگی میکنند.
لس ــنگ (ازلحاظ میزان ذخایر در رده چهارم جهان قرار
منابع طبیعی هند ش ــامل زغا 
دارد) ،آه ــن ،منگنز ،میکا ،بوکس ــیت ،تیتانیـــوم ،کرومیت ،گاز طبیعـــی ،الماس ،نفت
خام ،سنگآهک ،توریوم (بیشترین در جهان در سواحل ایالت کراال) است .ذخایر نفت
هند که در س ــاحل بمبئی در ماهاراش ــتارا ،گجرات و در شرق آســـام وجود دارند .بیش از
 ٪۲۵از نیازهای داخل را برطرف میکنند.
آبوه ــوای هن ــد دارای تنوع بس ــیار قابلتوجهی اســـت و از کوهســـتانهای همیشـــه
پوش ــیده از برف هیمالیا تا منطقه گرمســـیری در میانه و جنوب و کویر خشـــک غرب این
کشور را دربر میگیرد.
چهارفصل هند ش ــامل :س ــرد و خشـــک از ماه دســـامبر تا فوریه ،گرم و خشـــک از ماه
مارس تا مه ،فصل بارش از ماه ژوئن تا سپتامبر و معتدل در ماههای اکتبر و نوامبر است.
ً
بهطور میانگین  ۱۰۰۰تا  ۱۵۰۰میلیمتر باران در ســـال ،تقریبا سراســـر هند را دربر میگیرد که
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ای ــن مقدار به  ۲۵۰۰میلیمتر در س ــواحل و ناحیه شـــمال شـــرقی هند میرســـد .میانگین
بارندگی ساالنه در بنگال غربی به بیش از  ۱۱هزار میلیمتر در سال میرسد.

1-111اطالعات فرهنگ اجتماعی
هند دومین کش ــور پرجمعیت دنیا اســـت و نزدیک به یکششم جمعیت جهان را در
خود جایداده اس ــت .تنوع نژادی ،فرهنگی ،زبانی و مذهبی به این کشـــور چشماندازی
شگرف از همزیستی مسالمتآمیز میان اعتقادات گوناگون بخشیده است.
نژاد مردم هند ش ــامل ٪ ۲۵ :هندوآریایی ٪ ۷۵ ،دراویدی و  ٪ ۳نژاد زرد اســـت که این
نژادها بر اساس شرایط مکانی ،فرهنگی و دینی نیز دارای تقسیمات خاص خود هستند.
 ٪۶۱مردم هند باسواد هستند که این آمار در مردان  ٪۷۳٫۴و در زنان  ٪۴۷٫۸است.
در هند  ۴۲۸زبان وجود دارد که  ۴۱۵زبان زنده هســـتند و کاربرد دارند و  ۱۳زبان امروزه
منس ــوخ شده است.طبق آمار رسمی دولت در سال  ،۲۰۰۱در سرزمین هند  ۲۹زبان دارای
گویش ــور باالی یکمیلیون نفر اس ــت و  ۱۲۲زبان دیگر دارای گویشورانی بیش از ده هزار نفر
شه ــا ،لهجهها و زبانهایی که روزانه در این کشـــور مکالمه میشـــود
هس ــتند .تعداد گوی 
بسیار بیشتر است .درحالیکه زبانهای هندی و انگلیسی ارتباطات رسمی و امور دولتی
را بر عهده دارند ،هر ایالت دارای زبانهای رســـمی و ملی ویژه خود اســـت برای نمونه زبان
رسمی ایالت دهلی یا ناحیه ملی پایتخت به ترتیب انگلیسی ،اردو و هندی است.
در قان ــون اساس ــی هند ،زبان هندی (از شـــاخه زبانهـــای هند و ایرانی یـــا زبانهای
هندواروپایی) زبان رس ــمی سراس ــر کشـــور اعالم شـــده اســـت .افزون بر آن در سال ۲۰۰۵
زبانهایی که بهعنوان زبانهای رس ــمی در ایالتهای هند شناختهشـــدهاند به  ۲۲زبان
رس ــید که عبارتاند از :هندی ،زبان اردو ،زبان آســـامی ،زبان اوریـــا ،زبان بنگالی ،بودو،
زبان پنجابی ،زبان تلگو ،زبان تامیلی ،زبان دوگری ،زبان ســـانتالی ،زبان سانســـکریت،
زبان س ــندی ،ز ب ــان گجراتی ،زبان کنکانی ،زبان کشـــمیری ،زبان کانـــارا ،زبان ماالیالم،
زبان میتی ،مایتیلی ،مراتی و نپالی نیز به رســـمیت شـــناخته شـــدهاند .این زبانها به دو
ش ــاخه اصلی دراویدی ( )٪۲۲که بیشـــتر در جنوب هند تکلم میشـــوند و هندواروپایی
( )٪۷۰تقسیم میشوند.
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زبانهای سانس ــکریت و تامیل ،زبانهای اصلی و سنتی هند شناخته میشوند و در
طول تاریخ طوالنی این س ــرزمین در تغییر و تحول زبانهای رایج در این منطقه زبانهای
فارس ــی و انگلیس ــی نقش مهمی بر عهده داشـــتهاند .ســـالیان دراز حکومت استعماری
بریتانیا بر ش ــبهقاره هند و انجام بخش عمدهای از امور اداری به زبان انگلیســـی موجب
شده است این زبان ،زبان دوم بسیاری از مردم هند باشد.
زبان فارسی پیش از آنکه هند مستعمره انگلستان شود ،دومین زبان رسمی این کشور
و زبان فرهنگی و علمی به شمار میرفت؛ اما پس از استعمار ،انگلیسیها در سال ۱۸۳۲
انگلیس ــی بهتدریج جایگزین فارسی شد .زبان فارسی در دوره غزنویان به هند راه یافت.
در آن دوره پارسی ،زبان ادبیات ،شعر ،فرهنگ و دانش بود .با تأسیس امپراتوری گورکانی
به اوج پیشرفت خود در هند رسید و زبان رسمی هند شد.
زبان فارسی هند شاعران بزرگی همچون بیدل دهلوی و امیر خسرو دهلوی و دستگاه
شعری سبک هندی را در خود پروراند .از دیگر شاعران نامدار فارسیزبان شبهقاره هند،
میتوان از اقبال الهوری نام برد.
ز ب ــان فارس ــی هش ــت قرن پی ــش وارد هند شـــد ۷۰۰ ،ســـال بر تـــارک اندیشـــه ،روابط،
سیاس ــت ،اقتص ــاد و فرهنگ مردم هند حاکمیت داشـــت .بهگونهای کـــه کلیه آثار مهم
فرهنگی ،مذهبی ،سیاس ــی ،ادبی ،مکاتبات ،اسناد شخصی و دولتی و احکام قضایی
هن ــد به زبان فارس ــی نوش ــته میش ــد .الزم بـــه ذکر اســـت که هماکنـــون در دانشـــگاهها و
جه ــای هن ــد بی ــش از پنجاه بخش زبان فارســـی ب ه فعالیت اشـــتغال دارنـــد و بیش از
کال 
یکصد مدرسه و دبیرستان فعاالنه به تدریس زبان فارسی میپردازند.
زبان فارسی ازآنرو که قرنها زبان رسمی دربار گورکانیان هند بود ،تأثیر قابلمالحظهای
بر زبانهای رایج در ش ــبهقاره هند بهویژه بر زبان اردو داشته است .هند معجونی از ادیان
مختلف و فرقههای مذهبی گوناگون اســـت که اغلب آنها از هندوئیسم ،اسالم و آیین
بودایی نشأت گرفتهاند.
حدود  ٪۸۰٫۵مردم هند پیرو آیینها و حدود  ٪۱۳٫۴مسلمان هستند .هند همچنین
بیش از  ٪۲٫۳مسیحی و  ٪۱٫۹سیک دارد .هند اگرچه زادگاه آیین بودا بوده ،اما جمعیت
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بودایی ــان هن ــد در حال حاض ــر تنها حدود  ٪۰٫۸برآورد میشـــود .عالوه بـــر آن پیروان آیین
جینیسم  ٪۰٫۸و مجموع پیروان دین زرتشتی ،یهودی ،بهایی و بقیه مذاهب  ٪۰٫۴است.
ب ــا وجود این هن ــد بزرگترین اجتماع فرقه احمدیـــه و مذاهب ایرانی بهایی و زرتشـــتی در
سراسر جهان است .مسلمانان بیشتر در دهلی ،بنگال غربی و نواحی شمال غربی کشور
زندگی میکنند و در کش ــمیر ،بیشتر جمعیت را تشکیل دادهاند .بهاینترتیب هند پس از
اندونزی و پاکستان پرشمارترین جمعیت مسلمانان جهان را داراست.
زرتش ــتیان ،از مهمترین اقلیتهای دینی هند هســـتند که به پارسی معروفاند و طی
بیش از پنج س ــده اولیه حمله اعراب به ایران ،از ایران به هند مهاجرت کردهاند و بیشـــتر
در مناطق مختلف گجرات و مهاراشترا به مرکزیت بمبئی اقامت دارند .اگرچه جمعیت
آن ــان کمت ــر از  ۲۰۰ه ــزار نفر اس ــت ،ام ــا نزدیک بـــه  ٪ ۱۷اقتصـــاد هند را در دســـت دارند.
ش ــرکتهای بزرگی مانند «تاتا» و «گودریج» متعلق به زرتشـــتیان اســـت .گـــروه دیگری از
اقلیته ــای کمجمعی ــت بهرهها هس ــتند که قـــدرت اقتصـــادی مهمی در هنـــد دارند.
صاحب شرکت معروف «ویپرو» که جزو ثروتمندترین افراد جهان است از این فرقه است.

1-111تقسیمات کشوری
کشور هند شامل  ۲۸ایالت و  ۷ناحیه بههمپیوسته (اتحادیه منطقهای) است.
جدول زیر این ایالتها را معرفی میکند:
جدول :1-1ایالتهای کشور هند

آروناچال
آندرا پرادش
پرادش

آسام

بیهار

چاتیسگر

گوآ

تریپورا

گجرات

هاریانا

هیماچال
پرادش

جامو و
کشمیر

جارکاند

کارناتاکا

اوتار پرادش

کراال

مادایا
پرادش

ماهاراشترا

مانیپور

مگاالیا

میزورام

اوتارانچاند

ناگالند

اوریسا

پنجاب

راجستان

سیکیم

تامیل نادو بنگال غربی
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جدول زیر ناحیههای بههمپیوسته هند را نشان میدهد:
جدول :2-1ناحیههای بههمپیوسته کشور هند

جزایر آندامان و نیکوبار

چندیگر

دادرا و ناگار هاولی

دامان و دیو

ال کشادویپ

ناحیه پایتختی ملی دهلی

پودوچری

شکل :1-1تقسیمات کشوری هند

1-111اطالعات سیاسی
حکومت هند را بزرگترین دموکراسی جهان مینامند .استقالل هند (که در آن هنگام
پاکس ــتان ،بن ــگالدش و نپ ــال را هم دربـــر میگرفـــت) در  ۱۵اوت ( ۱۹۴۷برابـــر  ۲۳مرداد
 )۱۳۲۶اعالم ش ــد .جواهر لعل نهرو که «پاندیت» به معنی «معلم» خوانده میشد و یکی
از بزرگتر ی ــن رهب ــران جنب ــش اس ــتقالل هنـــد از کنگـــره ملـــی هند بـــود بهعنـــوان اولین
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نخستوزیر هند انتخاب شد.
قانون اساس ــی هند در س ــال  ۱۹۴۹به تصویب رسید و از  ۲۶ژانویه  ۱۹۵۰به اجرا درآمد
ک ــه از آن هن ــگام تاکنون بدون تغییر اساســـی با موفقیت اجرا شـــده اســـت .ایـــن قانون به
دولته ــای ایالت ــی اختی ــارات گس ــتردهای اعطـــا کـــرده اســـت .در نظام سیاســـی هند،
نخستوزیر باالترین مقام اجرایی کشور است و رئیسجمهور مقامی تشریفاتی است که
ً
معموال از میان چهرههای دارای محبوبیت گسترده در سراسر کشور انتخاب میشود.
حز ب ــی که اکثر ی ــت آرا را در انتخابات مجلس به دســـت آورد ،نخســـتوزیر را تعیین
میکند و با احزاب ائتالفی هیئت دولت را تشکیل میدهد .رئیسجمهور از جمعبندی
آرای نماین ــدگان مجال ــس مرکزی و ایالتـــی از میان کاندیداهای احـــزاب تعیین میگردد.
کمیس ــیون انتخاب ــات ای ــن کش ــور یک نهاد مســـتقل دولتی اســـت کـــه اختیـــار کامل در
تشخیص شرایط برگزاری و نظارت کامل بر برگزاری انتخابات را دارد .حداقل سن قانونی
رأیدهندگان  ۱۸سال است.
قوه مقننه هند دربرگیرنده دو مجلس بانامهای لوکســـابا (مجلس عوام) و راجیاسابا
(مجلس س ــنا) ست .نمایندگان راجیا سابا  ۲۵۰نفرند که  ۱۲تن را رئیسجمهور و بقیه را
نماین ــدگان مجالس ایالت ــی برمیگزینند .ســـناتورها بایـــد در زمینه ادبیـــات ،علم ،هنر و
مس ــائل اجتماعی متخصص باش ــند .همچنین ریاست جلســـات این مجلس با معاون
رئیسجمهور است .لوک سابا  ۵۴۵نماینده دارد که  ۵۳۰تن با رأی مستقیم شهروندان و
 ۱۳ت ــن از  ۷اتحادی ــه ناحی ــه ای انتخ ــاب میشـــوند ۲ ،نفـــر را نیـــز رئیسجمهـــور از میان
بریتانیاییهای هندی تبار برمیگزیند .نخستوزیر از سوی حزب حاکم در مجلس لوک
سابا معرفی میشود.
اولین انتخابات سراس ــری هند در  ۱۹۵۲برگزار شـــد .از آن زمان تا ســـال  ۱۹۶۷کنگره
ملی هند پیوس ــته بیش از  ٪۷۳کرسـ ـیهای لوک ســـابا را در اختیار داشـــت ،اما پسازآن
احزاب دیگر بهویژه حزب ناسیونالیس ــت بهاراتیا جاناتا و احزاب ایالتی رشد چشمگیری
را در محبوبیت خود شاهد بودهاند.
تنها یکبار وقفهای در روند دمکراسی این کشور ایجاد شد .آنهم در اواخر دهه ۱۹۷۰
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یه ــای داخلی منجر به اعالم حالـــت فوقالعاده از ســـوی ایندیرا گاندی و
ب ــود که درگیر 
درنهای ــت س ــرنگونی دولت وی توس ــط ارتش هند شـــد .گفتنی اســـت یکـــی از مهمترین
عوام ــل نارضایت ــی از ایندی ــرا گاندی برنامههـــای او برای ترویـــج تنظیم خانـــواده بهمنظور
کاهش رشد سرسامآور جمعیت بود.
1-11111ریاست جمهوری در هند
رئیسجمه ــوری هن ــد بهطور غیرمســـتقیم بـــا آرای مجلـــس هند که شـــامل مجالس
قانونگذاری (مجلس نمایندگان) ،معروف به لوکسابا که مجلس سفلی گویند و مجلس
علیا معروف به راجیا سابا و همچنین مجلس قانونگذاری ایالتها انتخاب میشود.
در انتخابات ریاست جمهوری هند عالوه بر نمایندگان پارلمانی ،نمایندگان کشوری
در ایالته ــای مختل ــف (مجال ــس ایالتـــی) نیز شـــرکت میکنند کـــه با احتســـاب رأی
نمایندگان پارلمان درمجموع  ۴۸۹۶نماینده هســـتند کـــه رئیسجمهور را برای یک دوره
پنجساله انتخاب میکنند.
س ــمت ریاست جمهوری هند هرچند حالت تشـــریفاتی دارد اما این سمت باالترین
مق ــام اجرایی ب ــوده و از اختی ــارات قانونی گســـتردهای برخوردار اســـت .رئیسجمهوری
رییس رسمی قوای مقننه ،مجریه و قضاییه و همچنین فرمانده کل نیروهای مسلح این
کشور است.
بر اس ــاس ماده  ۵۳قانون اساسی هند ،رئیسجمهوری میتواند از قدرتهای قانونی
خود بهطور مس ــتقیم ،بهاستثنای موارد بسیار معدودی استفاده کند ،ولی شورای وزرای
ً
تحت ریاست نخستوزیر همه قدرتهای رییس جمهوری را عمال اجرا میکند.
1-11111احزاب مهم
بیش از  ۷۰۰حزب سیاس ــی در هند وجود دارد که به ســـه گروه ملی ،منطقهای (ایالتی)
و محلی تقس ــیم میش ــوند .از می ــان آنها کنگره ملـــی هند ( ،)INCحـــزب بهاراتیا جاناتا
( )BJPو ح ــزب کمونیس ــت مارکسیس ــت هنـــد ( )CPI-Mاز بزرگترین احزاب به شـــمار
میروند.
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حزب کنگره ملی هند در س ــال  ۱۸۸۵تأســـیس شـــد و در ســـال  ۱۹۱۴با ورود مهاتما
گاندی به این حزب دوره جدیدی در فعالیتهای آن آغاز گردید .گاندی با رهبری حزب
کنگره پرچمدار نهضت اس ــتقالل هند شـــد و در اثر مبارزات این حزب ،سرانجام هند در
س ــال  ۱۹۴۷به اس ــتقالل رس ــید .حکومت هند پس از اســـتقالل ،بیش از چهار دهه در
دست حزب کنگره قرار داشت.
حزب بهاراتیا جاناتا ( )BJPکه در ســـال  ۱۹۸۰تأســـیس شـــد ،طی  ۲۰سال بهتدریج از
ق ــدرت چش ــمگیری برخ ــوردار گردی ــد .پـــس از واقعه تخریب مســـجد بابـــری ،این حزب
توانس ــت طی س ــالهای  ۱۹۹۸تا  ۲۰۰۴قدرت را در دست داشته باشد .این حزب اگرچه
ً
مج ــددا ق ــدرت را به حزب کنگره وا گ ــذار کرد ،ولی همچنان بهعنـــوان یک رقیب جدی
برای حزب کنگره باقی ماند.
هند یک جمهوری فدرال است که از زمان استقالل ،دولتی مردمساالر داشته است.
سیاس ــت هند در قبض ــه میانه-چپروها ،کنگـــره ملی هند ( ،)INCراســـتیها ،حزب
یه ــا ،ح ــزب کمونیســـت هنـــد ( ،)CPIحـــزب کمونیســـت هنـــد
بهاراتی ــا جانات ــا ،چپ 
(مارکسیس ــت) و تعدادی حزب منطقهای که یا میانه-راســـت و یا میانه-چپ هستند.
باوجود طیف سیاس ــی گس ــترده و مختلف این احزاب ،لزوم تشکیل دولت ائتالفی برای
طبقه اجتماعی متوســـط که خواستار لیبرال شدن و کنترل
ایجاد حکومت ،افزایش افراد ِ
کس ــری بودج ــه بهویژه در س ــطوح دولتی هســـتند .به این معنا اســـت کـــه تمامی احزاب
سیاسی دیدی متعادل نسبت به اصالحات اقتصادی دارند.
1-11111نظام قضایی
هند به تبعیت از حقوق انگلس ــتان از نظام حقوقی کامن ال پیروی میکند .تشـــکیالت
قضائی این کش ــور نیز باوجود پذیرش فدرالیســـم در قانون اساســـی بســـیار منســـجم است و
تمایل زیادی به یکپارچگی دارد .سلسلهمراتب دادگاهها در این کشور به این صورت است:
_دیوان عالی هند
_ دادگاه عالی ایالتی
_ دادگاه تالی
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دی ــوان عال ــی هن ــد از ی ــک رئی ــس و  ۲۵قاضـــی عضـــو تشـــکیل میشـــود که توســـط
رئیسجمه ــور پس از مش ــورت با رئیس دیـــوان و وزرای کابینه انتخاب میشـــوند .رئیس
دیوان نیز از سوی رئیسجمهور با مشورت قضات دیوان و دادگاههای عالی ایالتی تعیین
میشود .دیوان عالی این کش ــور ازلحاظ گستردگی اختیارات در موقعیت کمنظیری قرار
دارد .این دیوان نقش نگهبان قانون اساسی را ایفا میکند و توان لغو قوانین مجلس فدرال
و مجال ــس ایالتی را داراس ــت و در موارد اختالف میان دولـــت فدرال و دولتهای ایالتی
رأی دی ــوان حرف آخ ــر را میزند .این دیوان بهمانند مجلس اعیـــان بریتانیا باالترین مرجع
پژوهش در کشور است و در مواردی که حکم اعدام صادرشده باشد ،استیناف از دیوان
به شکل یک حق پذیرفتهشده است.
دادگاههای تالی دارای ش ــعب کیفری و حقوقی میباشند و در سطح شهرها فعالیت
میکنن ــد البت ــه در روس ــتاها خانههای انصاف (پنجایـــات) نیز وجـــود دارد که معتمدان
محلی به حل اختالف از طریق کدخدا منشی مبادرت میورزند.
ً
عالوه بر این قوه قضائیه از قوه مقننه کامال مســـتقل اســـت ،حقوق و مزایای قضات و
مخ ــارج نظ ــام قضائی از ردی ــف بودجه مجزایی تأمین میشـــود که مســـتلزم رأیگیری در
پارلم ــان نیس ــت ،مجلس حت ــی از بحث دربـــاره اختیارات و تصمیمـــات قضات دیوان
عال ــی و دادگا هه ــای عالی ممنوع اس ــت مگر زمانی که پیشـــنهاد برکناری قاضی توســـط
رئیسجمهور مطرح شود و مجلس با دوسوم آراء آن را تصویب کند.

1-111موقعیت راهبردی
در ق ــاره آس ــیا یک بازی  ۴نف ــره بین چین ،هنـــد ،ژاپن و ایاالتمتحـــده آمریکا در
جریان اس ــت .هند عضو ناظر پیمان امنیتی سازمان همکاری شانگهای است .هند
با رهبران چین برای رفع اختالفات مرزی وارد مذاکره شده است .چین هم قصد دارد
با دور زدن اتحاد ژاپن و آمریکا و دنبال کردن سیاســـت «دیپلماسی نامتقارن» جایگاه
نوینی در عرصه جهانی برای خود تعریف کند .پروفســـور یانگ بایون ،کارشـــناس مرکز
تحقیق ــات آس ــیا و اقیانوس آرام در دانشـــگاه بیدا در پکن میگوید« :مـــا با هند نقاط
مشترک بس ــیاری داریم ازجمله تمدنی درخشان ،دوران تحقیر استعماری و جمعیت
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باال» او با ارائه این فهرست میخواهد نشان دهد که بین این دو غول آسیایی تجانس
بیش از تفاوت است.
بازگشایی گذرگاههای مرزی بهویژه گذرگاه ناتو ال  - 1که در ارتفاع  ۴۰۰۰متری از سطح
عش ــده و زمانی یکی از راههای ارتباطی معروف جاده ابریشـــم بوده است  -پس از
دریا واق 
 ۵۰سال نشانگر قدمی بزرگ به جلو در روابط بین دو دولت است .روابطی که براثر حمایت
س ــنتی هندیها از خودمخت ــاری تبت و پناه دادن بـــه داالیی الما رهبر معنـــوی بوداییان
جه ــان و همچنی ــن اختالف ــات مرزی کهنه ســـالهای متمـــادی دســـتخوش تنشهای
همیشگی بود.

1-111اطالعات بهداشتی درمانی
هند بهعنوان کانون ایدز آس ــیا ش ــناخته میشود .این کشور با داشتن دو میلیون و ۱۰۰
ه ــزار بیم ــار مبتالبه ای ــدز ،رتبه س ــوم جمعیت مبتالیان به ایـــن بیمـــاری را در میان تمام
کش ــورهای جهان داراس ــت ۶۴ .درصد از افراد آلـــوده به این ویـــروس در هند به خدمات
درمانی ضدویروس ایدز دسترس ــی ندارند .البته شـــمار مبتالیان به ایدز در هندوستان در
حدفاصل سالهای  ۲۰۰۵تا  ۲۰۱۳میالدی  ۱۹درصد کاهش یافته است.

 1-111اطالعات اقتصادی
اقتصاد هند چهارمین اقتصاد بزرگ جهان اســـت .هند بهرغم رکود اقتصادی جهانی
با رشد اقتصادی متوسط باالتر از  ۸درصد طی چند سال گذشته به یک قدرت اقتصادی
تبدیل ش ــده اس ــت .این میزان رش ــد نزدیک به رشـــد اقتصادی کشور همســـایه آن چین
است .طبق سنجشی که دربارۀ برابری قدرت خرید صورت گرفته است ،اقتصاد هند با
داش ــتن تولی ــد ناخال ــص داخل ــی  2.074تریلیـــون دالر ،مقام پنجـــم را دارد .بـــا وجود این
میلیونها نفر هنوز در فقر ش ــدید زندگی میکنند و درآمد ســـرانه  1581دالر آمریکا در سال
است .مشکالت زیربنایی نیز در هند ادامه دارد.
اگرچ ــه هنوز بیش از  ٪۳۴جمعی ــت هند کمتر از یک دالر آمریـــکا در روز درآمد دارند
1 Nathu la pass
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(رتبه  ۲۲دنیا) و حدود  ٪۸۰مردم با کمتر از دو دالر در روز زندگی میکنند( ،رتبه  ۱۶دنیا)
و بی ــش از  ۳۰۰میلی ــون نفر در زیر خط فقـــر زندگی میکنند ،اما پیشـــرفتهای اقتصادی
عظیم این کشور در چند سال اخیر رشد اقتصادی هند را به رقم  ٪۸رسانده و کارشناسان
پیشبینی میکنند ،در س ــالهای آینده هند به رشـــد اقتصادی  ٪۱۰در ســـال نیز دســـت
خواهد یافت.
اگر روزی نام هند فقر و تنگدس ــتی را به یاد میآورد ،اکنون پیشـــرفتهای اقتصادی و
رنس ــانس علمی این کش ــور توجه همگان را به خود جلب کرده اســـت .مدتهاست که
س ــرمایهگذار یهای عظی ــم خارجی در این کشـــور امـــری عادی به شـــمار میآید و فروش
کاالهای هندی در بازارهای جهان بهشدت افزایش یافته است.
کارشناس ــان سرآغاز پیشرفتهای اقتصادی هند را سال  ۱۹۹۱میدانند .در این سال
مانموه ــان س ــینگ وز ی ــر دارایی وقت هنـــد ،برنامههایـــی را برای خروج کشـــور از اقتصاد
دس ــتوری به تصویب رس ــاند و بهتدریج به اجرا درآورد .از آن زمان ب ه بعد بهتدریج قوانین
مالیاتی دس ــت و پاگیر لغو شدند ،قوانین صادرات و واردات کشور تعدیل شدند ،امکان
ِ
س ــرمایهگذاری خارج ــی فراهم آم ــد و امنیت ســـرمایههای داخلی تأمین شـــد .مانموهان
س ــینگ اکنون نخسـ ـتوزیر هند است و توســـعه طرحهایی را که خود شـــروع کرده ادامه
میده ــد .تحلیلگ ــران اقتص ــادی پیشبینی میکننـــد هند تا ســـال  ۲۰۲۰میالدی پس از
آمریکا و چین س ــومین کش ــور صنعتی جهان باشد و درآمد سرانه کشور به  ۵۰۰۰دالر یعنی
دو برابر میزان فعلی برسد .چین بزرگترین شریک تجاری هند است.
واحد پول رس ــمی این کش ــور روپیه هند اســـت که اجزاء آن پیســـه (یکصدم روپیه)
است .برابری یک دالر آمریکا با پول هند بین  ۴۳تا  ۴۷روپیه در نوسان است.
هند با اقتصادی بزرگ و نیروی انسانی انبوه ،یکی از بهترین و مطلوبترین مقصدها
برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی محسوب میشود .هند در فناوری اطالعات و دیگر
حوزهها از قبیل قطعات خودکار ،مواد شـــیمیایی ،پوشـــاک ،داروســـازی و جواهرات توان
باالیی دارد.
هند همیش ــه یک ــی از منابع و اس ــتعدادها بـــرای ســـرمایهگذاران جهانی بوده اســـت.
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پیشازاین سیاسـ ـتهای خشک مربوط به سرمایهگذاری مستقیم این کشور ،مانع بزرگی
در ای ــن زمینه محس ــوب میش ــد؛ ام ــا در مارس  ،۲۰۰۵دولـــت با اصـــاح و تعدیل قوانین
مربوطه ،س ــرمایهگذاری مس ــتقیم خارجی تا حد  ٪۱۰۰را در تجارت و اقتصاد مجاز اعالم
کرد .درنتیجه یک س ــری اصالحات اقتصـــادی مثبت و خوشبینانه که بهمنظور حذف
نظ ــارت دول ــت از اقتص ــاد و س ــرمایهگذاری خارجـــی صـــورت گرفتـــه ،هند را بـــه یکی از
کش ــورهای پیشرو در منطقه آسیا -اقیانوسیه تبدیل کرده است که با سرعتباال در حال
رشد و پیشروی است.
در ح ــال حاضر گرانی قیمت نفت با توجه به ذخایر اندک نفتی و نیاز روزافزون کشـــور
درحالتوس ــعه هند به انرژی ،مهمترین تهدید علیه اقتصاد این کشـــور بهحساب میآید.
هندیها برای رفع این مشکل به دنبال تولید انرژی اتمی با کمک ایاالتمتحده هستند.
هند اگرچه در س ــال  ۱۹۷۴اولین بمب اتمی خود را آزمایش کرد و در ســـالهای اخیر
توان هس ــتهای خود را تا حد قابلمالحظهای افزایش داده اما هنوز به تکنولوژی ســـاخت
نیروگاه هستهای دست نیافتهاست.
ایجاد خط لوله و خرید گاز از کشورهای خاورمیانه مانند ایران و قطر از دیگر برنامههای
یه ــا همچنین ســـابقهای طوالنـــی و موفقیتآمیز در اســـتفاده از
این کش ــور اس ــت .هند 
انرژ یهای نو مانند زیستگاز (تولید گاز از زباله) دارند.
در ادامه تعدادی از نمودارهای اقتصادی کشـــور هند در مقایسه با جمهوری اسالمی
ایران نشان داده شده است.
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شکل :2-1نمودار مقایسه ای تولید ناخالص داخلی هند و ایران

شکل  :3-1نمودار مقایسهای تولید ناخالص داخلی سرانه هند و ایران و جهان
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شکل  :4-1نمودار مقایسهای درآمد ناخالص ملی بر اساس سرانه جمعیت هند و ایران

هن ــد پس از چی ــن دومین کش ــور دنیا ازنظر ارزش تولیدات کشـــاورزی اســـت .ارزش
محصوالت کشاورزی این کشور در سال  ۲۰۰۵بیش از  ۱۵۰میلیارد دالر برآورد شده است.
هن ــد با تولید  ۹۷۹۰۰۰تن چای دومیـــن تولیدکننده چای دنیا و چهارمین صادرکننده
ای ــن محصول پس از کنیا ،س ــریالنکا و چین اســـت .محصول اصلی کشـــاورزان هندی
مانند دیگر کش ــورهای شرق آسیا برنج است و این کشور پس از چین دومین تولیدکننده
برنج دنیاست .فائو در سال  ۲۰۰۴میزان تولید برنج هند را  ۱۲۴میلیون تن برآورد کرده بود.
هن ــد همچنین رتبه اول دنیا در تولید موز ،ارزن ،کنـــف و بادامزمینی و رتبه دوم در تولید
ذرت ،نیشکر و شاهدانه را داراست.
وج ــود صدها میلیون رأس گاو در هند این کشـــور را اولین مســـکن این حیوان در دنیا
س ــاخته است .اصل  ۴۸قانون اساسی هند کشـــتن گاو را ممنوع کرده است اگرچه دین
هندو خوردن گوشت گاو را ممنوع کرده اما از شیر آنها استفاده زیادی میشود)1( .

| فصل دوم |

مفهوم وقف و امور خیریه در کشور هند

2-2مفهوم وقف و امور خیریه در کشور هند
2-222مقدمه
در فصل گذش ــته ،اطالعاتی کلی درباره کشـــور هند بیان شد .پیش از ورود به بررسی
ساختار وقف و امور خیریه در هند ،الزم است مفاهیم اولیه در این حوزه مشخص گردد.
در این فصل به بیان مفهوم وقف و امور خیریه از دید مردم و قانون در کشور هند پرداخته
و زمین ــه را ب ــرای بیان فص ــول بعدی و توضیح ســـاختار وقف هند آمـــاده میکنیم .وقف
تح ــت موض ــوع کار خیر ی ــا صدقه تعریف میشـــود .یک وقـــف مذهبی در قانون اســـام
ً
معم ــوال عبارت اس ــت از اهدای یک ســـاختمان یا طرحی از یک زمین یـــا حتی پول نقد
ب ــرای کارهای مذهبی مس ــلمانان با اهداف خیریه بدون قصد منتفع شـــدن از آن دارایی
اس ــت .دارایی اهداشده ممکن است توســـط یک معتمد خیریه نگهداری شود .این نوع
اهدا را مشروط الخدمت نامیده و فردی که این عمل را انجام داده واقف مینامند.
وق ــف خ ــود ازلحاظ لغ ــوی به معن ــای حبس و ممنوعیـــت یا متوقف کـــردن یکچیز
اس ــت .ام ــا معن ــای حقوق ــی آن عب ــارت اســـت از اهدای یـــک دارایـــی بهعنـــوان وقف و
تخصی ــص منافع ی ــا محص ــوالت آن درراه فقرا با اهـــداف متعالی دیگر .قوانین اســـامی
شرایط حقوقی متعددی را برای فرآیند ایجاد وقف قرار داده است که عبارتاند از:
وقف یک قرارداد اس ــت بنابراین مؤســـس آن (که واقف نامیده میشـــود) باید شـــرایط
عقد قرارداد را داشته باشد .این شرایط عبارتاند از:
_بالغ باشد.
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_عاقل باشد.
_توانایی اداره امور مالی را داشته باشد.
_تحت ممنوعیت کار مالی یا ورشکسته نباشد.
ً
ً
اگرچه وقف یک عمل اسالمی است اما واقف نباید حتما مسلمان باشد و نهایتا اگر
فرد بیمار باشد و اراده نداشته باشد طبق اسالم نمیتواند وقف کند.
دارای ــی وقف (که موقوف نامیده میشـــود) باید طبق یک قرارداد معتبر منتقل شـــود.
ً
ً
موقوف نباید در اس ــام حرام باش ــد مثـــل خوک یا شـــراب .نهایتا موقوف نبایـــد قبال جزو
ً
داراییهای همگانی بوده باش ــد .همچنین واقف نباید قبال موقوف را به فرد دیگری داده
ً
باشد .این شرایط معموال برای عقود اسالمی صحیح و برقرار هستند.
ً
موقوف معموال غیرمنقول است مانند زمین و مالکیت .همچنین طبق نظر اکثر علما
تمام داراییهای منقول میتوانند وقف شوند.
ذینفع ــان وق ــف میتوانند اش ــخاص یا نهادهای اجتماعی باشـــند .واقـــف میتواند
مش ــخص کند ک ــه چه اش ــخاصی واجد شـــرایط انتفـــاع از دارایی وقف هســـتند (مانند
خان ــواده واق ــف ،تم ــام جامع ــه ،فق ــط فقـــرا ،مســـافران و .)...نهادهای اجتماعـــی مانند
مساجد ،مدارس ،پلها ،آرامگاهها و ...میتوانند ذینفعان وقف باشند.
همچنین وقف میتواند ذینفعان چندگانه داشـــته باشد برای مثال نیمی از منافع به
فقرا و نیمی دیگر به خانواده واقف تعلق پیدا کند.
ذینفعان باید شرایط زیر را داشته باشند:
_قابلشناسایی باشند.
_در جنگ با مسلمانان نباشند.
_موقوفه را در خالف جهت اهداف اسالم به کار نبرند.
ً
صیغه یا س ــند وقف معموال یک سند نوشتهشده به همراه یک اظهار زبانی است که
طبق نظر اکثر علما از شرایط صحیح بودن وقف است.
ً
معم ــوال ه ــر موقوف ــه گس ــترهای از ذینفعان را شـــامل میشـــود .بنابرایـــن واقف برای
مدیریت دارایی وقفی یک مدیر یا سرپرست (که متولی نامیده میشود) انتخاب میکند؛
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و قوانینی را برای انتخاب مدیران بعدی وضع میکند .واقف ممکن است خود مدیریت
دارای ــی وقفی را در طول عم ــرش به عهده بگیرد .در مواقعی که تعـــداد ذینفعان محدود
اس ــت نیازی به مدیر برای دارایی وقفی نیســـت و خود ذینفعان میتوانند از دارایی وقفی
مراقبت کنند.
مدیر وقف باید همانند س ــایر افراد مســـئول تحت قوانین اســـامی توانایی اقدام و بستن
قرارداد را داشته باشد .مدیر وقفی بر طبق عقیده اکثر علما نیازی نیست که مسلمان باشد.

2-222وقف در هند
از تاریخ تصویب قانون  1954وقف توســـط دولت هند ،وقف به ســـه دســـتۀ زیر تقسیم
شد:
بع ــد از تصویب قانون  1954وق ــف ،دولت مرکزی به تمام دولتهای ایالتی ابالغ کرد
ک ــه قان ــون  1954را ب ــرای ادارۀ مؤسس ــات وقفی مانند مســـاجد ،درگاهها ،آشـــور خانهها،
آرامگاهها ،امامزادهها و مؤسس ــات گوناگون مذهبی و خیریـــه اجرا کنند .به همین دلیل
یک بدنۀ قانونی تحت دولت هند تحت عنوان شـــورای مرکزی وقف تشـــکیل شـــد که بر
ته ــای وقف ایالتی نظارت میکند .این هیئتها در جهت مدیریت ،قانونگذاری
هیئ 
و مراقبت از داراییهای وقفی با تشکیل کمیتههای مختلف تالش میکنند)2( .
بر طبق تعریف الحاقیه قانون وقف سال  ،2013وقف عبارت است از:
_تصمیمی پایدار توس ــط هر ش ــخص دربارۀ هرگونه دارایی منقول یا غیرمنقول در جهت
هرگونه هدفی که توس ــط قانون اسالمی تصدیق شده است مانند پرهیزگاری ،مذهبی
یا خیریه
و شامل بخشهای زیر میشود:
_وقف توسط شخص برای رفاه عمومی مانند آرامگاهها ،مسافرخانهها و...
نه ــای وقفی در روس ــتاها ک ــه برای اســـتفاده در جهت اهداف رایج کنار گذاشـــته
_زمی 
میشوند و از عواید حاصل از این زمینها برای توسعه روستا استفاده میشود .تقسیم،
توزیع و فروش این زمینها ممنوع است.
_کمکهای مالی ش ــامل وقف انع ــام خدمت در جهت هرگونه هدفی که توســـط قانون
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اسالمی تصدیق شده است مانند پرهیزگاری ،مذهبی یا خیریه
_وقف برای خانواده که دارایی در جهت هرگونه هدفی که توسط قانون اسالمی تصدیق
ش ــده اس ــت مانند پرهیزگاری ،مذهبی یا خیریه برای خانواده واقف استفاده میشود و
زمانی که وراثت قطع شد درآمد وقف باید برای آموزش ،توسعه ،رفاه و هرگونه هدفی که
توسط قانون اسالمی و اهداف وقف تصدیق شده است صرف شود.
2-22222اتمام دارایی وقف
وقف فرض میشود که دائمی و همیشگی است با وجود این قوانین اسالمی شرایطی
را که بر اساس آن وقف ممکن است به پایان برسد پیشبینی کرده است:
_اگر دارایی وقف تخریب شود یا صدمه ببیند و قابلاستفاده نباشد.
_وقف میتواند توسط دادگاه باطل شود اگر برخالف قانون اسالمی باشد)6( .
2-22222ملزومات وقف
ملزومات وقف عبارت اند از:
_وقف باید یک کمک ابدی و جاودانه باشد.
_نباید مشروط و قابلفسخ باشد.
_هیچ س ــندی برای ایجاد وقف الزم نیســـت .حتـــی از طریق لفظی نیـــز میتوان وقف را
ایجاد کرد.
_تحویل مالکیت یا انتصاب متولی الزم نیست اما موقوفه باید بهروشنی مشخص شود.
_وقف میتواند توسط یک وصیتنامه ایجاد شود.
_هر مس ــلمانی که به س ــن بلوغ رسیده و عاقل اســـت میتواند وقف کند .نمیتوان برای
یک هدف غیرقانونی وقف کرد.
_هر وقفنامۀ یک دارایی غیرمنقول باارزش بیشتر از  100روپیه باید ثبت شود.
_ه ــر دارایی ک ــه توانایی مصرف ش ــدن بدون به اتمام رســـیدن یا قابلمصـــرف با توانایی
تبدیل به یک دارایی با طبیعت پایدار را داشته باشد میتواند موضوع وقف باشد.
_وقف میتواند برای هرگونه هدف خیریه ،مذهبی یا پرهیزگاری ایجاد شود.
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_معنای هدف پرهیزگاری عبارت از بهره بردن از وقف در آخرت است.
_ مثالهایی برای هدفهای مذهبی و پرهیزگاری میتوانند عبارت باشند از :کمک به
مس ــاجد ،تدارکات امام جماعت ،دانشـــگاهها ،پلها ،کمک به فقرا برای ســـفر حج و
توزیع خیرات بین فقرا.
_تمام افراد بدون در نظر گرفتن وضعیت مالیشان میتوانند ذینفعان وقف باشند.
_حتی خانواده واقف میتوانند ذینفع وقف باشـــند .بـــر طبق قوانین هندوها حتی خود
واقف نیز میتواند ذی نفع وقف باشد.
2-22222قوانین وقف
قوانین وقف موجود در هند در طول عبارت اند از:
_قانون وقف مسلمانان سال 1923
_قانون اعتبارسنجی وقف مسلمانان سال 1913
_قانون اعتبارسنجی وقف مسلمانان سال 1930
_قانون وقف سال 1995
_الحاقیه قانون وقف سال 2013
قانون وقف س ــال  1995که از تاریخ  1ژانویه ســـال  1996اجرایی شـــد در جهت بهبود
اداره اوقاف در سرتاسر هند بهجز ایالت جاموآ و کشمیر تعمیم یافت .الحاقیه به قانون در
س ــال  2013اضافه شد تا انگیزه بیش ــتری برای ادارۀ مؤثر اوقاف (داراییها/اموال وقفی) و
محافظت ،مدیریت و توس ــعه بهتر اوقاف ایجاد کند .مواد الحاقیه از تاریخ  1نوامبر ســـال
 2013اجرایی ش ــدند .ش ــورای مرکزی وقف قابلیتهای بیشتری برای کنترل /نظارت بر
فعالیتهای هیئتهای وقف ایالتی ایجاد کرده اســـت .مجازات تصاحب اموال وقفی
منقول و غیرمنقول بدون مجوز قبلی هیئت ایالتی وقف شـــدیدتر شده است .جرم آن به
جرم قابلتفهیم و غیرقابل ضمانت بردار تبدیلشده است .فروش ،هدیه ،تبادل و انتقال
دارایی وقف ممنوع ش ــده اس ــت ت ــا انتقال مالکیـــت دارایی وقف را محـــدود کند .اجاره
دارایی وقف برای مدت حداکثر سی سال برای فعالیتهای تجاری ،آموزشی یا اهداف
درمانی با کسب مجوز از دولت محلی اجازه دادهشده است.
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2-222کمکهای مذهبی و خیریه هندوها
از زمانهای قدیم هندوها داراییهایشـــان را برای اهداف خیریه و مذهبی اختصاص
میدادند؛ که تحت دو عنوان اصلی بود :ایشـــتا و پوشـــتا .1اولی به معنای اهدای هدایا و
قربانی در راه خیر است و دومی به تمام فعالیتهای خیریه و مذهبی دیگر و اهداف غیر
مرتبط با قربانی کردن اس ــت .این دو مقوله بهعنوان وسیلهای برای رفتن به بهشت مطرح
ب ــوده اند .زمانی وق ــف خیریه یا مذهبی پدیـــد میآمد که تعدادی دارایی یا ســـرمایه برای
اهداف مذهبی یا خیریه تخصیص داده میشدند.
در اینج ــا باید گفت که عبارت اهـــداف خیریه معنایی گســـتردهتر از عبارت اهداف
مذهب ــی دارد؛ اما گاهی اوقات این دو همپوشـــانی دارند .به ایـــن معنا که اهداف عناصر
خیر ی ــه و مذهب ــی را باهم دارند .در سیســـتم هندوهـــا بین خیریه و مذهـــب خط تمایزی
وجود ندارد زیرا خیریه بخشی از مذهب است.

2-222مفهوم امور خیریه
خیریه و خیرات عبارت اس ــت از بخشـــش داوطلبانه به نیازمنـــدان .این مفهوم هر دو
حال ــت پ ــول و خدمات ش ــخصی به نیازمنـــدان را پوشـــش میدهد .کار خیـــر بهصورت
تس ــکین فق ــرا ،آموزش ،تس ــکینهای درمانی و توســـعه هرگونـــه هدف رفـــاه و بهرهمندی
اجتماعی که شامل فعالیتهایی تعریف میشود که برای کسب سود انجام نمیگیرند.
این کلمه همچنین به مؤسس ــات و سازمانهایی اطالق میشود که به نیازمندان کمک
میرسانند.
2-22222مفهوم اهداف خیریه
تراسـ ـتهای خیر ی ــه عموم ــی ،در تعریـــف ،باید بـــرای منافع عمومی ایجاد شـــوند.
انجمنها نیز ممکن اس ــت برای اهداف خیریه ثبتنام شوند .شرکتهای بند  25نیز
برای مقاصد محدود (ترویج تجارت ،هنر ،دانش ،خیریه یا هر هدف سودمند دیگری)
تشکیل میشوند.
در قان ــون مفهوم اه ــداف خیریه ،معنیای دارد که با آنچه در زبان معمولی اســـت
1.Ishta and Pushta
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تفاوت میکند.
بنا بر قانون مالیات بر درآمد سال  ،1961اهداف خیریه شامل:
_کمک به فقرا ،آموزش
_کمکهای درمانی
_و توسعه هرگونه هدفی در جهت استفاده عموم مردم میشود.
قانون دارایی شماره  2سال  2009موارد:
_محافظت از محیطزیست (شامل دریاچهها ،جنگلها و حیات وحش)
_و محافظت از مقبرهها ،کاخها یا اشیاء هنری یا تاریخی
را به لیست باال اضافه میکند .قانون دارایی سال  2008بابیان اینکه:
_توس ــعه هرگون ــه هدف ــی در جهت اســـتفاده عمـــوم مردم شـــامل برعهده گرفتـــن هرگونه
فعالیت تجاری ،بازرگانی یا کسـ ـبوکار یا ارائه هرگونـــه خدمت مرتبط برای یک مزد یا
هرگون ــه ش ــرایط (صرفنظ ــر از اس ــتفاده ،کاربـــرد یـــا حفـــظ درآمـــد حاصـــل ازاینگونـــه
فعالیتها) بهعنوان اهداف خیریه شناخته نمیشود تعریف اهداف خیریه را محدود
میکند .قانون دارایی س ــال  2010که از تاریخ  1آوریل  2009اجرایی شـــد با تسهیالتی که
توسط معافیتها ایجاد کرد مقدار مجموع ارزش این فعالیتها را به یکمیلیون روپیه
رس ــاند .س ــازمانهای تأس ــیس ش ــده برای اجرای برنامههای کمک به فقـــرا ،آموزش و
کمکهای درمانی تحت تأثیر الحاقیههای  2009و  2010قرار نمیگیرند.
بر طبق قانون  1950تراستهای عمومی بمبئی ،اهداف خیریه عبارتاند از:
_کمک به فقرا و تنگدستان
_آموزش
_کمکهای درمانی
_پیشبینی امکانات برای س ــرگرمی یا مشغولیات دیگر اوقات فراغت (شامل همکاری
برای فراهم کردن این امکانات) اگر تسهیالت برای استفاده در جهت رفاه اجتماعی و
انتفاع عمومی ایجاد شوند
_ و توس ــعه هرگونه هدف دیگری در جهت استفاده عموم مردم (مانند ارتقا و محافظت

 / 54آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور هند

از هنر)
ً
اما ش ــامل اهدافی نمیش ــود ک ــه منحصرا به آموزشهـــای مذهبی یا عبـــادت مربوط
میشود.
2-22222مفهوم سازمان خیریه
س ــازمان خیریه سازمانی است که یکی از اهداف خیریه را دنبال میکند .تراست ها،
بنیادها ،انجمنهای ثبتنشده و در برخی حوزههای قضایی انواع خاصی از شرکتها،
ممکن اس ــت برای یک هدف خیر تأسیس شـــوند یا بعد از تأسیس به این هدف متمایل
شوند .سازمانهای خیریه سازمانهای غیرانتفاعی هستند با وجود این تمام سازمانهای
غی ــر انتفاع ــی خیریه نیس ــتند .تعدادی از ســـازمانهای خیریه نیز ممکن اســـت توســـط
شرکتها به عنوان قسمتی از برنامهریزی استراتژی مالیاتی آنها تأسیس شوند.
عملک ــرد ابتدای ــی ی ــک س ــازمان خیریـــه منفعت رســـانی بـــه جامعه توســـط اهداف
ارزش ــمندی میباش ــد که به جامعه کمک میرســـاند .همچنین تمامکارهایی که توسط
یش ــود قانون ــی بـــوده و سیاســـتهای خـــود را در هماهنگـــی با
ای ــن س ــازمانها انج ــام م 
سیاستهای عمومی پیش میبرند.
ً
س ــازمانهای خیریه معموال یک راه فعال برای افزایش سرمایهها از طریق یک کمپین
ی ــا اج ــرای برنامهها دارن ــد .عملکرد آنها میتوانـــد در محدودۀ کمک بـــه دیگران در زمان
بالیا ،اهدای کمکهای مالی ،خدمات درمانی ،کارهای اجتماعی و انجام فعالیتهای
حقوق بش ــری تغییر کند .آنها عموما بهعنوان یک ســـازمان رفاهی عمل میکنند و برای
بهبود جامعه از طریق فعالیتهای خیریه کار میکنند.
2-2222222ویژگیهای یک سازمان خیریه
الف) رسمی

یک سازمان خیریه باید رسمی شده و ثبت گردد و برنامههای مناسب تعریفشده در
جهت اهداف با توجه به قوانین و مقررات حکومت داشته باشد.
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ب) خصوصی

مهم است که یک سازمان خیریه نهادی جدا از دولت باشد.
ج) خودگردان

ً
یک س ــازمان خیریه عموما توس ــط هیئت مدیره یا شـــورای رهبری اداره میشـــود و از
یش ــود .تصمیمگیرندگان کلیـــدی در مدیریت یک ســـازمان خیریه باید
بی ــرون کنترل نم 
طبق امانتداری عمل کنند.

د) نه برای سودآوری

یک س ــازمان خیریه نمیتواند عواید را توزیع کند .تنها میتواند ســـود مازاد را به دست
آورد و نگهداری کند.
ن) داوطلبانه

تع ــدادی از مش ــارکتهای داوطلبانۀ معنـــادار در فعالیت و مدیریت یک ســـازمان در
دستهبندی آن بهعنوان یک سازمان خیریه مهم است.
و ) غیرمذهبی

یک س ــازمان خیریه نباید در راس ــتای ارتقای آموزش و عبادتهای مذهبی فعالیت
کند با وجود این خدمات س ــازمانی خالص به سازمانهای مذهبی میتواند پوشش داده
شود.
ه ) غیرسیاسی

یک سازمان خیریه نمیتواند به احزاب سیاسی متصل باشد.
ی) تالش برای منافع عمومی

یک سازمان خیریه نباید در جهت اهداف خصوصی سرویس دهد.
 2-4-2-2نکات مهم برای یادآورینامهای دیگری برای اشاره به خیریه در هند استفاده میشود:
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_ : NPOسازمان غیرانتفاعی
_ : NGOسازمان غیردولتی
_ : VOسازمان داوطلبانه
_ : CSOسازمان جامعه مدنی
_ : CBOسازمان مبتنی بر جامعه
_ : COسازمان خیریه
_ : TSOسازمان بخش سوم
ب ــا وجود این وقتی جملهای برای تشـــریح یک ســـازمان خیریه اســـتفاده میشـــود باید
تعدادی نکات مهم با توجه به بخش خیریه یادآوری شود:
_قان ــون منحصربهف ــرد که تمام بخش خیریه را بهطور فراگیـــر حکومت کند وجود ندارد و
همچنین برخالف بقیه کشورها که یک کمیسیون خیریه سازمانها را در سراسر کشور
کنترل میکند قانونگذار منحصربهفردی در این زمینه در هند نیست.
_خیریهها ممکن اس ــت در روشهای مختلف شـــکل بگیرند و شـــامل قوانین مختلفی
شوند .این بسته به نظر مؤسس است که کدام شکل تأسیس را انتخاب کند.
_مقررات قانونی متفاوتی در س ــطوح ملی و ایالتی وجود دارد .تعدادی از ایالتهای هند
قانونهای خود را برای کنترل شکلهای معینی از خیریهها اجرا میکنند.
_س ــازمانهای غیر انتفاعی اجازه ندارند در فعالیتهای سیاســـی شـــرکت کنند .قانون
تراستهای عمومی بمبئی حتی آموزش سیاسی را در خارج از محدودۀ اهداف خیریه
ق ــرار میده ــد .با وجود این بند  20قانون ثبت انجمنها در ســـال  1860اجازۀ ثبتنام از
انجمنهایی را داده است که ممکن است هدفشان انتشار آموزشهای سیاسی باشد.
_هند اجازۀ تفکیک طبقه ،رنگ و مذهب را در تشـــکیل یـــک خیریه نمیدهد .با وجود
این میتوان یک تراست معتبر برای انتفاع قسمت خاصی از جامعه تشکیل داد اگرچه
این نوع از تراستها شامل معافیتهای مالیاتی نخواهند شد.
_تراسـ ـتهای مذهب ــی نیز ک ــه برای انتفـــاع بخش خاصی از جامعه تشـــکیل میشـــوند
مشمول معافیت مالیاتی نخواهند شد.

دنه روشک رد هیریخ روما و فقو موهفم _مود لصف 57 /

2-2222222اشکال فعالیتهای خیریه
س ــازمانهای غیرانتفاعی در هند محدوده بزرگی از فعالیتها را در بر میگیرند شـــامل
طراح ــی و اج ــرای برنام هه ــای خالقان ــه در بخشهـــای مختلـــف توســـعه ،تحقیقـــات،
مستندس ــازی و آموزش و حمایت آنها در محدودۀ ســـازمانهای بســـیار کوچک مردمی تا
مؤسسات سطح باال و تکنولوژیکی تحقیقات پیشرفته و مراقبتهای درمانی و آموزشی.
تعدادی از اشکال فعالیتهای سازمانهای خیریه عبارتاند از:
 .1حمایت :س ــازمانهای خیریه که در حمایت یا کمپین سازی در موضوعات و اهداف
مختلف فعالیت میکنند و برنامهای اجرا نمیکنند.
 .2س ــازمانهای تحقیقات ــی  /مش ــاورهای :ســـازمانهای خیریـــهای کـــه در تحقیقـــات
اجتماعی و توسعهای و مشاوره فعالیت میکنند.
 .3س ــازمانهای آموزشی  /ظرفیتسازی :ســـازمانهای خیریهای که دیگر سازمانهای
خیریه را درزمینۀ آموزش و ظرفیتسازی کمک میکنند.
 .4س ــازمانهای ش ــبکهای :س ــازمانهای خیریهای که فرصتهای شبکهای را در یک
زمینه خاص فراهم میکنند.
Nه ــای مادر :این س ــازمانهای خیریه یـــک تمرکز کاری دارند امـــا بهجای اجرای
 GO .5
پروژهها ،آنها را شناس ــایی کرده و نظارت ،ارزیابی و ایجاد ظرفیت مشارکت NGOها
را بر عهدهدارند.
ً
 .6سازمانهای ریشه ای :سازمانهای خیریهای که مستقیما با جامعه کار میکنند.
 .7س ــازمانهای ش ــهری :س ــازمانهای خیریهای که تمرکزشان بر شـــهرها معطوف شده
است.
 .8سازمانهای ملی :سازمانهای خیریه در سطوح ملی
ً
 .9گروههای خود کمک :توس ــط جوامع ذینفع تشـــکیل میشـــوند که معمـــوال زنهایی
هستند که گرد هم جمع میشوند و از ده نفر بیشتر جمعیت دارند.
NGO .10های مذهبی
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2-222قوانین حاکم بر سازمانهای خیریه در هند
س ــاختار حقوقی برای بخش خیریه در هند بســـیار پیچیده اســـت که تعداد متفاوتی
قانون آن را اعمال میکنند .س ــه ش ــکل پایه برای نهادهای خیریه تحت قانون هند وجود
دارد:
_تراست
_انجمن
_شرکت بند 8
س ــاختار حقوقی که بر مؤسس ــات خیریه نظارت میکند بســـتگی به ســـازمان تجارتی
دارد که مؤسس ــه خیریه طبق آن عمل میکنـــد .قانون مرکزی فراگیری برای تبدیل حقوقی
سازمانهای غیرانتفاعی به تراست ،انجمن ثبتشده یا شرکت بند  8وجود ندارد.
اگر مؤسس ــه خیریه بهعنوان یک تراســـت عمومی تشـــکیل شود توســـط قانون تراست
عمومی در هر ایالت بر آن نظارت میشـــود .با ابن وجود اگر هیچ قانون تراســـت عمومی در
ایالت وجود نداشته باشد قانون قابلاجرا قانون تراستهای هندی سال  1882است.
اگر مؤسس ــه خیریه بهعنوان یک انجمن تشکیل شود توســـط قانون ثبت انجمنهای
س ــال  1860بر آن نظ ــارت میگردد .مؤسســـات خیریه همچنین میتواننـــد به عنوان یک
شرکت غیر انتفاعی تحت قانون شرکت بند  25سال  1956تشکیل شوند.
جدا از قانونهای باال قانون مالیات بر درآمد ســـال  1961برای مؤسســـات خیریه قابل
اجراس ــت؛ و دربارۀ کمکهای خارجی به این مؤسسات قانون کمکهای خارجی سال
 2010اجرا میشود .عالوه بر موارد باال قوانین مختلفی برای تراست ها ،انجمنها و اوقاف
برقرار است.
همچنین قوانین متعدد ایالتی برای مؤسســـات خیریه اجرا میشـــود .برای مثال تمام
تراستهای عمومی در ایالت ماهاراشتارا توسط قانون تراست عمومی بمبئی سال 1950
یش ــوند .همین قانون با تغییرات اندک در ایالت گجرات اجرا میشـــود .راجستان
اداره م 
نیز یک قانون تراس ــت س ــال  1959دارد در حالی که مادهایا پرادش قانون سال  1951خود
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را اجرا میکند .در ایالتهای جنوبی مانند آندراپرادش قوانین کمک وجود دارد درحالیکه
در تعدادی از ایالتهای ش ــمالی و ش ــمال شـــرقی قانونی برای تراســـتها اجرا نمیشود.
حتی پایتخت هند – دهلینو قانون تراست ندارد.
عالوه بر این تعدادی از نهادهای ایالتی و مرکزی حکومتی بر این نهادهای غیرانتفاعی
اختی ــارات نظارت ــی دارن ــد .ب ــرای مثال تمـــام ســـازمانهای غیرانتفاعی ملزم هســـتند که
اظهارنام ــه مالیات ــی س ــاالنه و اظه ــارات حسابرســـی ســـاالنه را بـــرای نهادهـــای متعددی
بفرس ــتند .در س ــطح ایالت ــی این نهادها شـــامل کمیســـاریای خیریه (برای تراســـت ها)،
ثبتنام کننده انجمنها (در تعدادی از ایالتها نام دیگری دارد؛ شـــامل ثبتنام کننده
ش ــرکتهای سهامی) و ثبتنام کننده شـــرکتها (برای شرکتهای بند  .)25در سطح
ملی یا فدرال نهادهای نظارتی شامل دپارتمان مالیات و درآمد و وزارت امور خارجه (تنها
برای سازمانهای غیرانتفاعی دریافتکننده کمکهای خارجی)
قوانین اصلی حاکم بر بخش امور خیریه در هند عبارتند از:
 .1قانون تراستهای هندی (1882اجرایی برای تراستهای خصوصی)
 .2قوانین تراستهای عمومی ایالتهای مختلف هند
 .3قانون ثبت انجمنها سال 1860
 .4قانون شرکتها سال 1956
 .5قانون مالیات بر درآمد سال 1961
 .6مقررات کمکهای خارجی سال 2010
 .7قانون انجمنهای مذهبی سال 1880
 .8قانون مؤسسات مذهبی (پیشگیری از سوء استفاده) سال 1988
 .9قانون تراستهای مذهبی و خیریه سال 1920
 .10قانون کمکهای مذهبی سال 1863
 .11قانون کمکهای خیریه سال 1890
 .12قانون کمکهای مذهبی و خیریه هندوها سال 1951
 .13قانون تراستهای رسمی سال 1913
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 .14آیین دادرسی سال 1908
 .15قانون ثبت سال 1908
 .16قانون تمبر هندی سال 1899
ازآنجاکه تأس ــیس یک انجمن یکی از حقوق تعریفشـــده در قانون اساسی هند ماده
ً
 )1(19اس ــت کام ــا امکانپذیر اس ــت که یـــک ســـازمان غیرانتفاعـــی  /داوطلبانه بدون
هیچگونه ثبتنام یا رسمی شدنی تأسیس شود .در حقیقت تعدادی از سازمانهایی که
پایه اجتماعی دارند مانند جوامع روس ــتایی ،گروههای کوچک مذهبی و تعداد زیادی از
انجمنهای کوچک رفاهی در این حالت فعالیت میکنند .با وجود این هنگامیکه آنها
درخواست معافیت مالیاتی تحت قانون مالیات بر درآمد سال  1961میکنند ،همچنین
برای بهره بردن از مزایای دیگر آن از دولت باید بهصورت رسمی ثبتنام کنند.
تأسیس و ثبت اشکال متعدد سازمانهای خیریه

2-22222تراست
تراست یک تعهد ضمیمهشده به مالکیت دارایی است که برای انتفاع فرد دیگری یا
فرد دیگری و خود مالک توسط مالک پذیرفتهشده یا توسط او اظهار گردیده و پذیرفتهشده
است( .بند  3پاراگراف  1قانون تراستهای هندی سال )1882
فردی که تعهد را میگذارد بانی تراست ،کسی که تعهد را قبول میکند متولی و فردی
که از تعهد منتفع میش ــود ذینفع نام دارد .موضوع اصلی در تراســـت (دارایی تراســـت یا
یش ــود .بهره مفید یا بهرۀ ذینفع عبارت اســـت از حق ذینفع در
پول تراس ــت) نامیده م 
برابر متولی بهعنوان مالک دارایی تراس ــت .ســـندی که تراســـت توسط آن اعالم و اظهار و
شناس ــایی میگردد س ــند تراس ــت نام دارد( .بند  3پاراگراف  2قانون تراستهای هندی
سال )1882
ابزار اصلی اعالم یک تراس ــت ،س ــند تراست اســـت که باید در برگههای غیر قضایی
تمبردار ایجاد شوند و توسط متولی یا متولیان برای ارائه جهت ثبتنام امضا گردد .دربارۀ
تراست ،ثبتنام کننده اختیار ثبت داراییها را در سند تراست دارد.
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س ــند تراست باید ش ــامل نام (های) نویسنده ،ثبتکننده تراســـت ،نام متولیان ،نام
هرکدام از ذینفعان یا اینکه در س ــطح عمومی است ،نام تراست ،آدرس تراست ،هدف
تراس ــت ،رویۀ انتص ــاب ،عزل یا جایگزینی متولی ،حقوق آنها ،وظایف و اختیاراتشـــان
و ...حاالت و متدهای محدود کردن تراست و ...باشد
تراست نوع خاصی از سازمان است که از یک وصیتنامه ظهور پیدا میکند .صاحب
ً
وصی ــت منحصرا مالکیت یک دارایی را برای هدف خاصـــی انتقال میدهد .اگر هدف
انتفاع اش ــخاص خاصی باش ــد این یک تراســـت خصوصی خواهد بود و اگر با تعدادی از
اهداف اجتماعی در س ــطوح باال مرتبط باشد یک تراست عمومی نامیده میشود .اولین
قانون مربوط به تراسـ ـتها در هند که برای مدیریت تراستهای خصوصی شکل گرفت
قانون تراستهای هندی سال  1882نام دارد.
مؤسس ــات خیریه و تراسـ ـتها تح ــت قانونهای تراســـتهای هندی ســـال ،1882
کمکه ــای خیریه س ــال  ،1890تراسـ ـتهای عمومی بمبئی ســـال  1950و دیگـــر قوانین
مشابه ایالتی ایجاد میشوند.
تراسـ ـتهای خیر ی ــه عمومی طبق تعریف باید در جهت منافع عمومی ایجاد شـــوند.
(ورودی  10لیس ــت س ــوم برنامه هفتم قانون اساســـی) بنابراین قانون تراســـتهای هندی
سال  1882در تمام هند قابلاجراست بهجز زمانی که بهصورت خاص توسط دولتهای
ایالت ــی اص ــاح گردد  /تغییر کند .ای ــن قانون برای تعریف قوانین مربوط به تراســـتهای
خصوصی و متولیان در سال  1882تصویب شده است.
اصالحیه قانون دادرسی مدنی سال  1908بهصورت ضمنی ظهور سناریوهای خیریه
را از طر ی ــق بنده ــای  92و  93تصدی ــق کرد .بر طبـــق این قانون اگر نقض یکی از شـــرایط
اصلی تراس ــت اتفاق بیفتد دخال ــت دادگاههای مدنی برای ایجـــاد طرحهایی برای ادارۀ
یک تراست میتواند درخواست شود .این کار میتواند توسط مدافع کل یا دو نفر یا بیشتر
ک ــه در تراس ــت ذینفع هس ــتند اتف ــاق بیفتد .بر طبق این شـــرایط ،دادگاه قـــدرت دارد تا
اه ــداف اصلی تراس ــت را تغییر ده ــد و اجازه دهد کـــه داراییها و درآمد این تراســـت نزد
ش ــخص یا متولی دیگری برای اس ــتفاده مؤثر در حالتی که ذخیره شـــود دادگاه مشـــخص
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میکند.
الف :تراست خصوصی

یک تراست خصوصی میتواند توسط یک وصیت یا پس از مرگ ایجاد شود .اگر یک
تراست توسط وصیت ایجاد شود طبق مفاد قانون وراثت سال  1925با آن برخورد میشود.
موارد متعاقب ملزومات ایجاد یک تراست خصوصی است:
_وجود بانی تراس ــت یا کس ــی که شاهد به وجود آمدن تراست باشـــد و ایجاد یک اعالن
صریح و بیابهام که الزامآور باشد.
_باید یک واگذاری مالکیت توسط بانی تراست به متولی در جهت برخورداری سودمند
ذینفع ایجاد شود.
_یک دارایی تراست
_اهداف تراست باید دقیق بوده و بهصورت واضح بیان گردد.
_ذینفع که ممکن است یک فرد یا افراد به خصوصی باشند.
قب ــل از اینک ــه تم ــام ملزومات ب ــاال انجام نشـــوند نمیتـــوان گفت یک تراســـت ایجاد
شدهاست.
ی ــک تراس ــت میتواند ب ــرای هر ه ــدف قانونی ایجاد شـــود (بند  4قانون تراســـتهای
هندی سال  )1882یک تراست میتواند توسط یک سند ،وصیت یا حتی کلمات زبانی
ایجاد ش ــود .با وجود این تراس ــت داراییهای غیر منقول تنها توسط ابزارهای غیر وصیتی
امضاش ــده توس ــط بانی تراست یا وصیتنامه نویسنده ایجادشـــده و ثبت شود( .بند )5
بنابراین وصیت نیازی به ثبتنام ندارد حتی اگر مربوط به داراییهای غیر منقول باشد.
حقوق متولی تراست عبارت است از:
_حق تسلط بر دارایی تراست
_دریافت بازپرداخت هزینههای متحمل شده در حفظ اموال تراست
_درخواست برقراری دادگاه برای پیشـــنهادها ،توصیهها یا هدایت مدیریت داراییهای
تراست
_تسویه و بازرسی حسابهای دارایی تراست بهصورت کامل طبق وظایف
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_تأییدیه نوشتهش ــده از ذینفعان که تأیید کنـــد در قبال آنها هیچ تعهد باقی ماندهای
ندارد.
ب ــه متول ــی در جهت اق ــدام برای ســـامان دادن به دارایی تراســـت اختیـــارات زیر داده
شدهاست:
_فروش داراییهای تراس ــت یکجا یا به صورت ســـهامی توســـط حراج عمومی یا قرارداد
خصوصی که میتواند یکجا به فروش برسد یا در زمانهای مختلف.
_انجام کار باال در زمان منطقی
_فروش دارایی و سرمایهگذاری پول تراست برای خرید دارایی دیگر
_انتقال دارایی تراست از طریق یک سند معتبر و ثبتشده فروش
_سرمایهگذاری پول تراست و نظارت بر این سرمایهگذاری
_استفاده از دارایی تراست برای مراقبت ،آموزش یا پیشرفت برای یک ذینفع پایین رتبه
_ارائه یک رس ــید نوشتهش ــده برای هر پول ،اوراق بهادار یا دیگر داراییهای منقول که به
او پرداخت ،انتقال یا تحویل میشوند.
_زمانی که دو متولی وجود دارد یا بیش ــتر هرکدام ممکن است اختیار به اجرای تراست را
داشته باشند.
در این مورد متولی اختیار دادهشده میتواند:
الف) یک اوراق بهادار را برای بدهی قبول کند.
ب) اجازه زمان برای پرداخت بدهی را بدهد.
ج)مصالحه ،رها کردن ،ارسال به داوری یا حلوفصل هرگونه بدهی مربوط به تراست
را انجام دهد.
محدودیتهای متولیان عبارتاند از:
_هنگامیکه تراست را پذیرفت نمیتواند از عمل بهعنوان یک متولی خودداری کند.
_یک متولی نمیتواند وظایف خود را توســـط وکالت به فرد دیگر یا یک متولی شـــریک
بدهد.
_ی ــک متولی نبای ــد دارایی تراس ــت را برای منفعت شـــخصی یا هر هدف غیـــر مرتبط با
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تراست به کار ببرد.
_یک متولی نمیتواند دارایی تراس ــت را توســـط حســـاب خـــود یا بهعنـــوان نماینده یک
شخص سوم بخرد.
_ی ــک متول ــی نمیتوان ــد به ص ــورت یکجانبه عمـــل کند و بایـــد با متولی شـــریک خود
مشورت کند.
_شریکان متولی نباید دارایی تراست را به همدیگر وام یا قرض بدهند.
ب) تراستهای خیریه عمومی

تراسـ ـتهای خیر ی ــه عموم ــی – ک ــه از تراســـتهای خصوصـــی متمایـــز میشـــوند-
طراحیش ــدهاند ت ــا اعضای نامعین و متغیـــری از یک جامعه را منتفع ســـازند .در تعیین
اینکه یک تراس ــت عمومی یا خصوصی اســـت ،ســـؤال کلیـــدی عبارت اســـت از اینکه
طبقهای که منتفع میشود شامل یک قسمت قابلتوجه از اجتماع باشد .گروه ذینفعان
بای ــد ب ــه ص ــورت قابلمالحظـ ـهای عمومـــی باشـــند و اگـــر تراســـت بـــرای انتفـــاع گـــروه
انتخابش ــدهای تشکیلشده باشد نمیتواند در دستهبندی تراستهای خیریه عمومی
قرار بگیرد .به طور مش ــابه دربارۀ یک تراســـت که برای اهداف آموزشی تشکیلشده باشد
باید همچنین اصل اجتماعی بودن را برآورده کند .در حالی که یک دانشگاه یا دانشکده
تحت تعریف تراست خیریه عمومی قرار میگیرد ،تراستهای تشکیلشده برای آموزش
ش ــخصی خانواده تش ــکیل میش ــود به عنوان یک تراســـت خیریه عمومـــی در نظر گرفته
یش ــود .قانون مرکزی برای ادارۀ تراســـتهای خیریه عمومی وجود ندارد اگرچه بیشـــتر
نم 
ایالته ــا قوانین تراس ــت عمومی دارند .در غیاب هرگونه قانـــون ایالتی یا ناحیهای اصول
عمومی قانون تراستهای هندی سال  1882برقرار است.
ً
معم ــوال یک تراس ــت خیریه عمومی باید توســـط اداره کمیســـاریای خیریـــه که دارای
صالحیت بر تراستها است (معموال کمیساریای خیریه ایالت که متولیان تراست را در
آن ثبتنام میکنند) واجد شرایط برای دریافت معافیت مالیاتی شناخته شود.
همانند تراس ــت خصوصی ،تراست عمومی ممکن اســـت توسط وصیت یا پس از مرگ
ایجاد ش ــود .اگرچه قانون تراسـ ـتهای هندی ســـال  1882بهطور ویژه تراستهای خیریه
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عمومی را نام نمیبرد برای ایجاد یک تراست خیریه سه امر مسلم وجود دارد که عبارتاند از:
_سند تراست که الزامآور است.
ً
_داراییهای قطعی را مشخصا معلوم کرده و فرد خود را از مالکیت آنها محروم کند.
_بیانیه از اهدافی که داراییها در آن جهت استفاده میشوند برای مثال ذینفعان
ض ــروری اس ــت که انتقالدهنده داراییها یعنی نویســـنده تراســـت باید شـــرایط عقد
قرارداد را داش ــته باشد .بهطور مش ــابه متولیان باید افرادی باشند که شرایط عقد قرارداد را
داش ــته باش ــند .همچنین ضروری اســـت که متولیان رضایت خود را برای عمل بهعنوان
متولی اعالم کنند تا تراست معتبر شود.
در حالت کلی تراستها باید برای یک یا بیشتری از اهداف متعاقب ثبت شود:
_کمک به رفع فقر یا تنگدستی و سختی
_آموزش
_کمکهای درمانی
_تدارک برای تس ــهیالت جهت تفریح یا دیگر اوقات فراغت (شامل همکاری برای این
تدارکات) ،اگر تسهیالت برای بهرهمندی رفاه عمومی و منافع اجتماعی ایجاد شوند.
ً
_توس ــعه هرگونه هدفی برای اس ــتفاده عموم جامعه بهاســـتثنای اهدافی که منحصرا به
آموزشهای مذهبی و عبادی مربوط هستند.
زمانی که یک تراست معتبر ایجاد میشود و دارایی به تراست منتقل میشود نمیتواند
لغو شود – اگر سند تراست شامل هرگونه مقرراتی برای لغو باشد – مقررات بندهای  60تا
 63قان ــون مالی ــات ب ــر درآم ــد س ــال  1961اجـــرا خواهد شـــد و درآمد تراســـت در دســـتان
امضاکننده تراست بهعنوان درآمد شخصیاش مشمول مالیات خواهد شد.
تراستهای عمومی میتوانند توسط هر شخصی تحت قانون عمومی تشکیل شوند.
تح ــت قان ــون هندوها ه ــر هندو ی ــی میتواند یک وقف هنـــدو ایجاد کنـــد و تحت قانون
مس ــلمانان هر مس ــلمانی میتواند ی ــک وقف عمومی ایجـــاد کند .تراســـتهای عمومی
ً
اساسا از طبیعت خیریه یا مذهبی هستند و میتوانند توسط هر شخصی تشکیل شوند.
بهعنوان یک قانون عمومی هر فردی که بر وضع یک ملک مسلط است ظرفیت ایجاد
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یک تراس ــت برای آن دارایی را دارد .بنا بر بند  7قانون انتقال دارایی ســـال  1882هر فردی
ک ــه ش ــرایط عق ــد ق ــرارداد را دارد و محق بـــه انتقال دارایی اســـت یـــا اختیـــار مرتب کردن
داراییهای منقول را دارد که متعلق به خودش نیســـت هم بهصورت کامل یا در قســـمتی
و ه ــم بهصورت مطلق یا مش ــروط ،قدرت مرتب کردن داراییهـــا را دارد؛ بنابراین دو مورد
پایهای برای داش ــتن قابلیت تش ــکیل یک تراســـت الزام دارد – قدرت تســـلط بر دارایی و
شرایط داشتن برای عقد قرارداد.
ه ــر فردی ک ــه توانایی نگهداری دارایی را داشـــته باشـــد میتواند یک متولی باشـــد .با
وج ــود این وقتی س ــخن از صالحدید به میان میآید او تنها زمانـــی میتواند به عنوان یک
متول ــی عمل کند که ش ــرایط بس ــتن قرارداد را داشـــته باشـــد .هیچکس موظـــف به قبول
مس ــئولیت تولیت نیس ــت .هر تع ــدادی از افراد ممکن اســـت بهعنـــوان متولی منصوب
ش ــوند .با وجود این هیچ تراستی بدون متولی باقی نمیماند .زمانی که متولی وجود ندارد
ممک ــن اس ــت ی ــک متول ــی رس ــمی توســـط دادگاه منصوب شـــود و تراســـت اداره شـــود.
اجراکنن ــدۀ یک وصیت ممکن اس ــت خود بهعنوان یک متولی شـــود و با داراییها طبق
مقررات سند برخورد کند.
در یک تراست خصوصی ذی نفعان عبارتاند از یکی از افراد حقیقی یا بیشتر در یک
تراست عمومی ذینفعان یک مجموعهای از اشخاص نامعین و متغیر هستند و ممکن
ً
اس ــت ش ــامل یک طبقه از اجتماع یا کل جامعه باشـــند .معموال یک تراست خصوصی
پای ــدار و دائمی نیس ــت؛ اما یک تراس ــت عمومـــی دارای یک طبیعت دائمی اســـت .اگر
یه ــا ب ــه معابد یا مس ــاجد اختصاص داده شـــوند یا هدایایی به مؤسســـات خیریه یا
دارای 
مذهبی اهدا شوند ایجاد یک تراست میکنند.
حقوق ذینفعان عبارت است از:
_برخورداری از اجاره و منافع دارایی تراست
_انتظ ــار از اینکه متولی دارایی تراس ــت را به یک یا تعداد بیشـــتری از ذینفعان انتقال
دهد.
_بازرس ــی و نس ــخهبرداری از ابزارهای تراســـت ،اســـناد مربـــوط به داراییهای تراســـت و
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حسابهای داراییهای تراست.
_ا گ ــر به ه ــر دلیلی اجرای تراس ــت برای متولی غیرممکن شـــود ذینفعان ممکن اســـت
یکرویه برای اجرای تراست پیشنهاد دهند.
_انتظار از اینکه متولی بهصورت مناســـب از دارایی تراست مراقبت کرده و آن را اداره
کند.
_وادار کردن متولی به اجرای وظایفش به نحو مناسب
_انتق ــال منافع حاصل از تراس ــت به هر فرد دیگری بعدازاینکه ذینفع به ســـن قانونی
رسید.
الزامات یک تراست عمومی به شرح زیر است:
_وجود بانی تراست یا فردی که موجب تشکیل شدن تراست شود.
_قصد روشن بانی برای ایجاد تراست
_هدف تراست
_دارایی تراست
_ذینفعان تراست
_بای ــد ی ــک انتقال مالکیت توس ــط بانی تراســـت در جهت نفع ذینفع یا تراســـت وجود
داشته باشد.
_سند اصلی هر تراست خیریه عمومی که در آن اهداف و شیوه مدیریت تراست تشریح
میشود.
_تا زمانی که تمام این ملزومات ایجاد نشـــوند نمیشـــود گفت تراســـت تشـــکیلشده
است.
عناصر اصلی یک تراست خیریه عمومی عبارت اند از:
_هدف تراست باید یک هدف معتبر مذهبی یا خیریه بر طبق قانون باشد.
_بانی تراست باید قادر به ایجاد یک تراست و تخصیص داراییاش به تراست باشد.
ً
_بانی تراست باید هدف تراست را بهوضوح مشخص کرده دارایی تراست را کامال تعیین
ً
نماید .دارایی کامال باید به تراست اختصاص یابد و صاحب آن حق مالکیت را بهطور
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کامل انتقال دهد.
_تراس ــت و اهداف آن نباید در تناقض با هیچ قانون در حال اجرایی در زمان خودش
باشد.
برنامه برای ثبتنام باید در یک دفتر رســـمی انجام شـــود کـــه در منطقه قضایی وجود
دارد .در ایالتها یا اتحادیههای منطقهای که قانونی برای تراست وجود ندارد اصول کلی
قانون تراستهای هندی سال  1882اجرا خواهد شد.
تراسـ ـتهای عمومی میتوانند برای ثبتنام به معاونت  /دستیار کمیساریای خیریه
دارای ق ــدرت قضایی در ناحیه  /زیر ناحیه مراجعه کنند .دفتر کمیســـاریای خیریه برای
بمبئ ــی و ماهاراش ــتارا در بمبئ ــی و در یک دفتر ثبتنام در کالنشـــهرها (شـــامل دهلی،
چنای و کلکته) واقعشده است.
در حال ــی که ایالتهایی مانند ماهاراشـــتارا و گجرات یک کمیســـاریای خیریه دارند
بیش ــتر ایالتهای شمالی و شمال شرقی کمیســـاریای خیریه ندارند .قانون تراستهای
عموم ــی بمبئی س ــال  1950تنه ــا در ایالتهای ماهاراشـــتارا و گجرات اجرایی هســـتند.
راجس ــتان و تامی ــل نادو قانونهای تراســـت خودشـــان را دارند .بیشـــتر خیریهها مجبورند
بهعنوان تراست خیریه ثبت شوند .تنها ایالت ماهاراشتارا یک کمیسارایای خیریه دارد و
یک صندوق اداره کمکهای خیریه اداره کمیساریای خیریه را حمایت میکند.
یک تراست خیریه عمومی میتواند به صورت قانونی توسط یک سند تراست در برگه
تمبری و امضای تمام بانیان و متولیان ایجاد شـــود .بعدازآن تراســـت ممکن اســـت برای
معافیت مالیاتی با مقامات مالیاتی مطرح شود.
2-2222222انجمنهای تحت قانون ثبت انجمنها در سال 1860
ی ــک انجم ــن ممکن اس ــت بهعنوان یک شـــرکت یا تجمع افـــراد بهصـــورت متحد با
رضای ــت متقابل برای اندیش ــیدن ،مشـــخص کـــردن و عمل کـــردن بهطور مشـــترک برای
تعدادی از اهداف رایج تعریف شود.
حداقل هفت نفر – واجد ش ــرایط ب ــرای عقد قرارداد – میتوانند یک انجمن تشـــکیل
دهند .زمانی که یک سازمان خیریه قصد داشتن مشارکت آزاد تعداد زیادی از مردم را در
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انجام وظایف و تصمیمگیریهایش داشته باشد باید بهعنوان یک انجمن تأسیس شود.
انجمنها به عنوان ائتالفهای خیریه و رفاهی مردم در نظر گرفته میشـــوند که یک پایه
وس ــیع عضو ی ــت دارن ــد و راهانداز یشـــان در مقایســـه بـــا تراســـتهای خیریـــه عمومـــی
دموکراتیکتر و شفا ف تر است.
بر طبق بند  20قانون ثبت انجمنها سال  1860انجمنهایی که در ادامه آورده شدهاند
میتوانند تحت این قانون ثبت شوند:
_انجمنهای خیریه
_ صندوق یتیمان نظامی یا انجمنهایی که در ریاست جمهوری هند تأسیس میشوند
_ انجمنهایی که برای ارتقای دانش ،ادبیات یا هنرهای زیبا تأسیس میشوند
_ برای آموزش ،انتشار دانشهای سودمند ،انتشار آموزشهای سیاسی
_ برای تأس ــیس ی ــا تعمیر کتابخانهها یا ســـالنهای مطالعه برای اســـتفاده عموم در بین
اعضا یا باز برای تمام افراد جامعه،
_موزههای عمومی و گالریهای نقاشی و دیگر کارهای هنری
_جمعآوری تاریخ طبیعی
_ نوآور یهای فیزیکی و متافیزیکی
_ ابزارها و طراحی آنها.
مز ی ــت اصلی تش ــکیل یک انجمن عبارت اســـت از ایـــن که یک ظاهر مشـــارکتی به
س ــازمان میدهد و انعطاف بیش ــتری را فراهم میکند .با وجود این تشـــکیل یک انجمن
رویههای رسمی بیشتری را در مقایسه با یک تراست نیاز دارد.
س ــند اصل ــی هر انجمن اساس ــنامه و قوانیـــن و مقررات آن اســـت (بدون نیـــاز به برگه
تمب ــری) .اساس ــنامه باید ش ــامل ن ــام ،دفتر ثبـــت ،محـــدوده فعالیت ،اهداف ،اســـامی
اعضای هیئت مدیره باش ــد .قوانین و مقررات باید شامل تمام الزاماتی باشد که عملکرد
انجمن پیش ــنهادی را تنظیم میکند .باید دربردارندۀ اعضا ،اختیارات و مسئولیتهای
صاح ــب منصبان ،جلس ــات ،حدنصاب جلســـات ،خاتمه عضویت ،کارکرد حســـاب
بانکی و سال مالی ،رویه انحالل یا ادغام انجمن در صورت نیاز و دیگر قوانین عمومی که
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برای ادارۀ انجمن نیاز است.
بنا بر مقررات قانون ثبت انجمنها سال  1860حداقل تعداد هفت نفر یا بیشتر از افراد
بالغ برای تش ــکیل یک انجمن نیاز اس ــت .برای یک انجمن در ســـطح ملی هشت نفر از
هفت ایالت مختلف بهعنوان صاحبمنصب نیاز است .اشخاص حقیقی (بهاستثنای
افراد زیر سن بلوغ اما شامل خارجیها) ،شرکتهای مشارکتی و شرکتها میتوانند یک
انجمن تشکیل دهند.
تن ــام ه ــم میتواند در س ــطح ایالتی (برای مثـــال در دفتر ثبتنـــام انجمنها) یا در
ثب 
سطوح ناحیهای (دفتر محلی ثبت انجمنها) انجام شود.
نه ــا تحت قانون ثبت انجمنها ســـال  1860که یک قانون فدرالی اســـت ثبت
انجم 
یش ــوند .در ایالتهای معینی که دارای کمیساریای خیریه هستند ،انجمن تنها نباید
م 
تحت قانون ثبت انجمنها ثبت ش ــود بلکه عالوه بر آن تحت قانون تراستهای عمومی
بمبئی نیز باید ثبت گردند .رویهها در ایالتهای مختلف متفاوت است.
تش ــده تحت قانون باید فعالیتهایش را در حوزهای محدود کند که
یک انجمن ثب 
اهداف ــش را در برمیگیرد .یک انجمن ثبتنشـــده نمیتواند درخواســـت معافیت مالیاتی
بدهد .تمام انجمنها در هند باید تحت قانون ثبت انجمنها سال  1860ثبت گردند.
ممک ــن اس ــت ی ــک انجمن در دهلینـــو تحت قانـــون یا در هر مرکـــز ایالتی یـــا اتحادیه
ناحیـ ـهای توس ــط ثبتن ــام کنن ــده محلی انجمنهـــای مرکـــزی ثبتنام شـــود .در ایالت
گجرات و ماهاراش ــتارا تحت مقررات قانون تراســـتهای عمومی بمبئی سال  1950تمام
انجمنهایی که هدف خیریه دارند باید توسط کمیساریای خیریه ثبتنام شوند .اگرچه
انجمنهای ــی که توس ــط کمیس ــاریای خیریه بهعنوان تراســـت ثبتنام میشـــوند دو کد
ثبتنام دریافت میکنند :یکی تحت قانون تراســـتهای عمومی بمبئی و دیگری تحت
قانون ثبت انجمنها.
تحت قانون ثبت انجمنها (اوتار پرادش) ســـال  1974یک شـــرط ضمن عقد قرارداد
برای تجدید بعد از دو س ــال وجود دارد و در قانون ثبت انجمنها (کرال) ثبتنام برای 18
م ــاه معتبر اس ــت و بع ــدازآن باید تجدید شـــود .در ایالـــت تامیل نادو بر طبـــق قانون ثبت
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انجمنه ــای تامی ــل نادو س ــال  ،1975انجمنها باید ثبتنامشـــان را هر  5ســـال تجدید
کنند .تجدید ثبتنام تحت قانون ثبت انجمنها سال  1860پیشبینینشده است.
2-2222222شرکتهای بند  8تحت قانون شرکتها سال 1956
بنا بر بند  )a()1(8و ( )bقانون ش ــرکتها در ســـال  ،1956یک شرکت بند  8میتواند
ب ــرای ارتق ــای تجارت ،هن ــر ،دانش ،مذهـــب ،خیریه یـــا هرگونه هدف ســـودمند دیگری
تأسیس شود و منافع حاصله یا درآمدهای دیگر تنها برای ارتقای اهداف شرکت مصرف
ش ــوند و هیچ س ــهمی ب ــه اعضا پرداخت نشـــود .حداقل  3نفـــر برای به وجـــود آمدن یک
ش ــرکت بند  8نیاز است .مدیریت داخلی یک شـــرکت بند  8مشابه یک انجمن است.
ً
ش ــرکت معم ــوال اعضایی دارد و توس ــط مدیـــران یا یک کمیتـــه مدیریت یا یک شـــورای
راهبری که توسط اعضا انتخاب میشوند کنترل میشود.
الف) مزیتهای شرکت بند 8

یک ش ــرکت بند  8از تمام مزایایی که هرگونه شـــرکت ثبتشده با مسئولیت محدود
تحت قانون شرکتها بهره میبرد استفاده میکند؛ اما جدا از این مزایا تعدادی امتیازات
مخصوص شامل آنها میشود که آنها را از دیگر شرکتها متمایز میکند .این امتیازات
در طبیعت معافیت از تعدادی از مقررات قانون شرکتها یا کاربرد مقررات با تعدادی از
اصالحات و تعدیلها برای یک شرکت بند  25است.
_ش ــرکتهای بند  8از الزامات مربوط به حداقل سرمایه معاف شدهاند .به همین دلیل
آنها میتوانند با مقدار کمتر از مینیموم حداقل سرمایه قانونی ثبت شوند.
_یک ش ــرکت بند  8از مقررات بند  147قانون شـــرکتها ســـال  1956معاف شـــدهاند و
نیازی نیست که اسم و آدرس آنها بهمانند شرکتهای دیگر یادآوری شوند.
_ش ــرکت بند  8از مق ــررات مربوط به زمان ،مکان و تاریخ مجمع عمومی ســـاالنه معاف
ش ــدهاند .ب ــه همین دلی ــل آنها آزادند که تاریـــخ ،زمان و مکان مجمع عمومی ســـاالنه
اشان را با توجه بهراحتی و امکانسنجی خودشان برگزار کنند.
_شرکت بند  8مجمع عمومی ساالنه خود را بهجای  14روز بعد از اطالعیه میتوانند 21
روز بعد از اطالعیه با توجه به ملزومات بند  )1(171قانون شـــرکتها ســـال  1956برگزار

 / 72آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور هند

کنند.
_ه ــر ش ــرکت ب ــا توجه ب ــه بن ــد  209قانـــون شـــرکتها در ســـال  1956ملزم اســـت کتاب
حس ــابهای مربوط به یک دوره  8ســـالهاش را بالفاصله در ســـال جاری با اســـنادش
نگهداری کند .با وجود این یک ش ــرکت بند  8باید کتاب حســـابهای مربوط به یک
دوره  4ساله را نگهداری کند.
_یک ش ــرکت بند  8اجازه دارد تا اس ــناد موردنیاز را حداقل  14روز بهجای  21روز قبل از
تاریخ مجمع ارسال کند.
_ش ــرکتهای بند  8از بند  259قانون شـــرکتها ســـال  1956معاف هســـتند .بنابراین
آزادند تا تعداد مدیران خود را بدون نیاز به تأیید دولت مرکزی افزایش دهند.
_ش ــرکتهای بن ــد  8از کار ب ــرد دس ــتور گـــزارش ممیزی شـــرکتها 1ســـال  2003معاف
هستند.
ب) تعهدات  /وظایف

تعهدات و وظایف شرکتهای بند  8عبارت است از:
_یک ش ــرکت بند  8بای ــد اطمینان دهد که تمام منافع و درآمدهایـــش تنها درراه ارتقای
اهدافش و نه درراههای دیگر استفاده میشود.
_همچنین باید اطمینان دهد که منافع شرکت بین اعضا پخش نمیشود.
_ش ــرکت بند  8نمیتواند بند هدف خود را در اساسنامهاش بدون دریافت موافقتنامه
از دولت مرکزی تغییر دهد.
_ا گ ــر دول ــت مرکزی ب ــرای دریافت ی ــک گواهینامه تحت بنـــد  8شـــرایط و مقرراتی را به
ش ــرکتها تحمیل کند به همین جهت شـــرکت با آن شـــرایط محدود میشود و مجبور
است تطبیق کافی با آنها را فراهم آورد.
_شرکت بند  8بهعنوان یک شرکت در محدودۀ معنای قانون درآمد سال  1961مالحظه
میش ــود و بنابرای ــن درآمدش ب ــر طبق نرخهای کاربردی مشـــابه اســـتفاده آن برای دیگر
شرکتها مشمول مالیات است.
1. CARO
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_اگر یک ش ــرکت موجود یک گواهینامه تحت بند  8کســـب کند باید اطمینان دهد که
اهدافش با اهداف ذکرشده در بند  8منطبق است و اگر نیست باید تغییرات مناسب
را در اساسنامهاش بدهد.
2-2222222مقایسه بین تراست ،انجمن و شرکتهای غیر انتفاعی
در جدول زیر به بیان مقایسه بین تراست ،انجمن و شرکتهای غیرانتفاعی پرداخته
ش ــده اس ــت .در حوزه قوانین ،قانون تراســـت ایالتی مرتبط یا قانون تراســـتهای عمومی
بمبئ ــی س ــال  1950ب ــرای تراسـ ـتها میباشـــد و در خصـــوص انجمن ها قانـــون ثبتنام
انجمنه ــا س ــال  1860وج ــود دارد .همچنیـــن در خصوص شـــرکتهای بنـــد  25قانون
ش ــرکتها س ــال 1956نوشته شده اســـت .در جدول زیر ســـایر موارد از جمله محدودهی
فعالیتها ،نحوه سرمایهگذاری ،هیأت مدیره و ...بیان شدهاند.
جدول :1-2مقایسه بین تراست ،انجمن و شرکتهای غیر انتفاعی

تراست
قانون تراست ایالتی مرتبط یا
اساسنامه /
قانون تراستهای عمومی
قانون
بمبئی سال 1950
تأیید
صالحیت

نماینده ثبتنام کننده /
کمیساریای خیریه

ثبت

بهعنوان تراست

اسناد ثبت

سند تراست

انجمن

شرکت بند 25

قانون ثبتنام انجمنها
قانون شرکتها سال 1956
سال 1860
ثبتنام کننده انجمنها
(کمیساریای خیریه در
ماهاراشتارا)

ثبتنام کننده شرکتها

بهعنوان انجمن (در
ماهاراشتارا هم بهعنوان بهعنوان یک شرکت تحت
بند  25قانون شرکتها
یک انجمن و یک
تراست)
اساسنامه انجمن و قوانین
و مقررات

اساسنامه شرکت و
آییننامهها
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تراست
تمبر مالیاتی

انجمن

شرکت بند 25

سند تراست بر روی برگه
برگه تمبری برای اساسنامه
برگه تمبری برای
تمبری غیر قضایی نوشته
اساسنامه انجمن و قوانین شرکت و آییننامهها نیازی
میشود که در ایالتها
نیست
نیازی نیست
متفاوت است.

زمان الزم برای
تشکیل

 2روز تا یک هفته

 1تا  2ماه

 3تا  6ماه

اعضای
موردنیاز

حداقل دو متولی – بدون
حد باال

حداقل هفت نفر برای
کمیته مدیریت – بدون
حد باال

حداقل سه متولی -بدون
حد باال

هیئت مدیره

متولیان  /هیئت مدیره
متولیان

شورا یا نهاد مدیریتی /
کمیته مدیریتی یا اجرایی

هیئت مدیره  /کمیته
مدیریت

حالت
جانشینی در
هیئت مدیره

انتصاب یا انتخابات

انتصاب یا انتخاب
توسط اعضای هیئت
مدیره

انتخاب توسط اعضای
هیئت مدیره

محدودیتی وجود ندارد اما
تعدادی از وزارتخانهها/
واجد شرایط
دپارتمانها و آژانسهای
بودن اعضای
سرمایهگذاری از
خانواده برای
سرمایهگذاری برای شرکتی
عضویت در
که اعضای یک خانواده در
سازمان
هیئت مدیرهاش هستند
خودداری میکنند.

محدودۀ
فعالیت

در تمام هند میتواند
فعالیت کند.

اعضای یک خانواده
نمیتوانند در هیئت
مدیره عضو باشند.

هرکسی میتواند رئیس
شرکت باشد؛ اما تعدادی
از وزارتخانهها /دپارتمانها
و آژانسهای سرمایهگذاری
از سرمایهگذاری برای
شرکتی که اعضای یک
خانواده در هیئت
مدیرهاش هستند
خودداری میکنند.

انجمن میتواند در تمام
هند فعالیت کند اگر در
شرکت میتواند در تمام
سطح ملی ثبتشده
هند فعالیت کند اگر
باشد؛ اما اگر در یک
توسط دولت مرکزی ثبت
ایالت ثبتشده باشد
شود.
فقط در همانجا میتواند
فعالیت کند.

دنه روشک رد هیریخ روما و فقو موهفم _مود لصف 75 /

تراست
آیا میتواند
سرمایه جذب
کند؟

بله

آیا یک خارجی
میتواند رئیس محدودیتی برای عضویت
آنها وجود ندارد.
یا عضو آن
باشد؟

انجمن
بله بر طبق قوانین

یک خارجی میتواند
عضو باشد.

شرکت بند 25
بله

خارجیان میتوانند رئیس
باشند.

اگر یک فرد ممکن است امکان دریافت برای دریافت کمکهای ممکن است با مشکالتی
خارجی در کمک خارجی با مشکالتی خارجی با سختی مواجه برای دریافت کمکهای
خارجی مواجه شود.
خواهد بود.
روبرو شود.
سازمان باشد
آیا اعضای
سازمان
میتوانند پول
دریافت
کنند؟

متولی نمیتواند دریافتی
داشته باشد اما اگر سرمایه اعضای هیئت مدیره در اعضای هیئت مدیره در
برای پروژه دریافت شود صورت تصویب میتوانند صورت تصویب میتوانند
دریافت کنند.
دریافت کنند.
میتواند پول خدمات
مشاورهای دریافت کند.

| فصل سوم |

روند توسعه و وضعیت موجود وقف
و امور خیریه در کشور هند

3-3روند توسعه و وضعیت موجود وقف و امور خیریه در کشور هند
3-333مقدمه
پس از بررس ــی وضعیت عمومی کشور هند و آشکار شدن مفهوم وقف و امور خیریه،
در ای ــن فصل به بررس ــی روند تاریخی توســـعه و تکامل وقف و امور خیریه در کشـــور هند
پرداخته میش ــود و اطالعات به دس ــت آمـــده مربوط به اموال و داراییهـــای وقف را ارائه
میکنیم.

3-333روند توسعه سازمانهای خیریه در هند
اگرچ ــه ریشـ ـههای خیر ی ــه در اعتقـــادات و اعمال مذهبـــی مردم هند یافت میشـــود
تراستهای خیریه و سازمانهای داوطلبانه نمادهای سکوالری و نهادی در هند هستند.
هند تاریخ طوالنی در جامعه مدنی دارد .ســـازمانهای داوطلبانه در ارتقای فرهنگی،
آم ــوزش ،س ــامت و بالیای طبیع ــی در زمانهای گذشـــته فعال بوده اند .ســـازمانهای
مذهبی نیز در کمک به نیازمندان در جهت بهبود شرایطشان تالش کردهاند.
در اواخر قرن نوزدهم شرکتهای بزرگ شروع به تأسیس سازمانهای مختص به رفاه و
توسعه زندگی فقرا کردند و تعداد زیادی از تراستهای شرکتی و انجمنها به وجود آمدند.
طی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیس ــتم این ســـازمانهای داوطلبانه به رســـمیت شناخته
ش ــدند زیرا دولت قوانین متعدی را به تصویب رســـاند مانند قانون ثبت انجمنها ســـال
 ،1860قانون وقف مذهبی س ــال  ،1863قانون تراســـتهای هندی ســـال  1882و قانون
وقفهای خیریه سال  .1890این قوانین آ گاهی عمومی نسبت به اهداف مؤسسان را باال
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ب ــرد و حمایت قانون ــی از درآمدها و داراییهای آنها گســـترش پیدا کرد بـــا وجود این این
مصو ب ــات خفی ــف و ضعی ــف بودند و قـــدرت کنترل نظارتـــی قوی نداشـــتند .حکومت
ً
بریتانی ــا بعدا دو قانون دیگر نیز اضافه کرد که عبارتاند از :قوانین تراســـتهای مذهبی و
خیریه سال  1920و قانون اتحادیههای تجاری سال .1926
مالی ــات ب ــر درآمد از س ــال  1860آغاز شـــد و در ســـال  ،1992دولت مقـــدار  50درصد
معافیت مالیاتی برای اشخاصی در نظر گرفت که در جهت اهداف خیریه اهدا میکنند.
ً
دولت مس ــتقل هند امتیازات مالیاتی را که قبال به اشـــخاص داده میشد ،ادامه داد و آن
را به ش ــرکتهایی که مش ــارکتهای خیریه میکنند نیز گســـترش داد .قانـــون مالیات بر
درآمد سال  1961تعریف اهداف خیریه را گسترش داد .بند  )15(2قانون اصطالح اهداف
خیریه را توضیح میدهد.

3-333وضعیت موجود وقف و امور خیریه کشور هند
این کشور در سال  2015در میزان بخشندگی با  %25افت در رتبه  106ایستاده است و
در میزان بخشندگی توسط افراد بر اساس درصدی از تولید ناخالص داخلی این کشور با
1
مقدار  %0.37در رتبه هفتم قرارگرفته است.
هند در ش ــاخص کمک مالی به خیریه در بخش تعداد افراد اهداکننده پول به خیریه
با  184میلیون نفر در رتبه اول قرار دارد؛ اما در شاخص اصلی کمک مالی به خیریه با 20
درصد کاهش در رتبه  96دنیا قرار دارد.
این کش ــور در ش ــاخص کمک به خارجیان در رتبه  116ام قرار دارد؛ و در شاخص کار
داوطلبانه با  17درصد کاهش در رتبه  82ایستاده است)5( .
3-33333وضعیت موجود
در ادام ــه ج ــداول مربوط ب ــه مجموع کل ایالتهـــای هند که در این سیســـتم موجود
است آورده شده است)4( .
 .1در زمینه ی وضعیت موجودوقف و امور خیریه کش ــور هند علیرغم جســـتجوهایی که در اینترنت صورت پذیرفت ،به دلیل محدودیت
های دسترس ــی منابع و همچنین عدم انتش ــار اطالعات مفید از طرف کشـــور مورد مطالعه ،مطالبی یافـــت نگردید و تکمیل اطالعات
موجود ،نیاز به انجام تحقیقات میدانی و مطالعات تکمیلی در این زمینه دارد.
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جدول :1-3اطالعات بهدستآمده از سیستم مدیریت وقف هند

ردیف

هیئت وقف ایالتی

وقف
(اعالمشده /ثبتشده
توسط هیئت وقف)

1

جزایر آندامان و نیکوبار

84

2

آندرا پرادش

3546

3450

3

آسام

987

941

4

بیهار (شیعه)

227

219

5

بیهار (سنی)

2458

2458

6

چندیگر

33

33

7

چاتیسگر

800

794

8

دادرا و ناگار هاولی

17

9

دهلی

1964

1930

10

گجرات

11681

10956

11

هاریانا

12975

12633

12

هیماچال پرادش

1099

70

13

جامو و کشمیر

214

14

جارکاند

145

144

15

کارناتاکا

30455

14000

16

کراال

9030

9030

17

ال کشادویپ

338

338

18

مادایا پرادش

14871

14871

19

ماهاراشترا

8284

8090

کار پیش دیجیتالی
(اطالعات فراهمشده توسط
شورای مرکزی وقف)
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ردیف

هیئت وقف ایالتی

وقف
(اعالمشده /ثبتشده
توسط هیئت وقف)

کار پیش دیجیتالی
(اطالعات فراهمشده توسط
شورای مرکزی وقف)

20

مانیپور

953

710

21

مگاالیا

61

18

22

اوریسا

3729

2968

23

پودوچری

45

45

24

پنجاب

24540

21385

25

راجستان

18950

18096

26

تامیل نادو

7453

7453

27

تلنگانا

32157

30240

28

تریپورا

1869

1869

29

اوتارانچاند

2054

2020

30

اوتار پرادش (شیعه)

10500

5317

31

اوتار پرادش (سنی)

123115

96488

32

بنگال غربی

6770

6744

مجموع کل

331404

273310
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جدول :2-3اطالعات ماژول ثبت سوابق سیستم آنالین مدیریت وقف هند

داراییهای منقول

ردیف

هیئت وقف ایالتی

امال ک وقف

داراییهای غیرمنقول

1

جزایر آندامان و نیکوبار

49

83

2

آندرا پرادش

3533

6319

3

آسام

941

987

4

بیهار (شیعه)

220

547

16

5

بیهار (سنی)

2455

3885

18

6

چندیگر

33

34

7

چاتیسگر

800

2006

8

دادرا و ناگار هاولی

9

دهلی

1964

854

10

گجرات

10957

20125

11

هاریانا

12602

20552

12

هیماچال پرادش

945

2025

13

جامو و کشمیر

1

1

14

جارکاند

55

54

15

کارناتاکا

30455

44809

16

کراال

9030

37742

17

ال کشادویپ

338

892

18

مادایا پرادش

14864

23118

237

19

ماهاراشترا

8284

20641

112

20

مانیپور

758

777

21

مگاالیا

43

58

4986

19

51
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داراییهای منقول

ردیف

هیئت وقف ایالتی

امال ک وقف

داراییهای غیرمنقول

22

اوریسا

3502

6413

23

پودوچری

45

671

24

پنجاب

24540

34135

25

راجستان

18737

23589

26

تامیل نادو

7453

53369

27

تلنگانا

30508

26301

28

تریپورا

1818

2516

29

اوتارانچاند

2051

4318

30

اوتار پرادش (شیعه)

1270

1261

31

اوتار پرادش (سنی)

78377

85441

3

32

بنگال غربی

6760

78595

1

مجموع کل

273388

502145

14363

254

8604
62
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جدول :3-3اطالعات ماژولهای گونا گون سوابق سیستم آنالین مدیریت وقف هند

ردیف

هیئت وقف ایالتی

سوابق در
سوابق در
ماژول مراجعه ماژول اجاره
سیستم
سیستم
مدیریت
مدیریت
وقف هند
وقف هند

سوابق در ماژول سوابق در ماژول
دعوی قضایی
دعوی قضایی
سیستم مدیریت سیستم مدیریت
وقف هند (موارد وقف هند (موارد
داخلی)
خارجی)

 1جزایر آندامان و نیکوبار
2

آندرا پرادش

3

آسام

394

4

بیهار (شیعه)

20

5

بیهار (سنی)

41

6

چندیگر

7

چاتیسگر

8

دادرا و ناگار هاولی

9

دهلی

10

گجرات

11

هاریانا

12

هیماچال پرادش

13

جامو و کشمیر

14

جارکاند

15

کارناتاکا

11
7

31

7
19

1

60

15

87

11

2284

276

6

7688

16

کراال

1174

1178

763

17

ال کشادویپ

805

4

37

18

مادایا پرادش

741

426

2904

134
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ردیف

سوابق در
سوابق در
ماژول مراجعه ماژول اجاره
سیستم
سیستم
مدیریت
مدیریت
وقف هند
وقف هند

هیئت وقف ایالتی

19

ماهاراشترا

20

مانیپور

21

مگاالیا

22

اوریسا

23

پودوچری

24

پنجاب

25

راجستان

218

26

تامیل نادو

8712

27

تلنگانا

28

تریپورا

14

29

اوتارانچاند

250

5224

سوابق در ماژول سوابق در ماژول
دعوی قضایی
دعوی قضایی
سیستم مدیریت سیستم مدیریت
وقف هند (موارد وقف هند (موارد
داخلی)
خارجی)

7

56
201

90

1

467

4
19

1597

549

320

1
1

2
3

 30اوتار پرادش (شیعه)
31

اوتار پرادش (سنی)

32

بنگال غربی
مجموع کل

20165

6

2

10002

2360

4341

3-33333اطالعات بهدستآمده از وزارت امور شرکتها
مجموع تمام شرکتهایی که تا آخر فوریه  2016ثبتشدهاند  1535848عدد هستند
ک ــه از این تعداد  284690عدد بستهشـــدهاند 556 ،عدد بر طبق قانون شـــرکتها ســـال
 2013در حالت تعلیق هستند 138747 ،عدد گزارش ساالنه خود را برای  3سال متوالی
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ارائه نکردهاند 5471 ،عدد از آنها در حال انحالل هستند 23061،عدد در رویۀ اعتصاب
هس ــتند و  171ع ــدد در رویۀ فعالس ــازی دوباره قـــرار دارند .بر طبق مـــوارد باال 1083152
شرکت در آخر فوریه  2016فعال بودهاند .هماکنون  6273شرکت بند  25با اهداف خیریه
در سراسر هند مشغول فعالیت هستند.
از  284690ش ــرکت بسته شده ،نزدیک  10352شرکت منحل شدهاند 251112 ،عدد
از بین رفتهاند 16875 ،عدد با شرکتهای دیگر ادغامشدهاند 6351،شرکت به شرکت
تضامنی با مسئولیت محدود تبدیلشدهاند.
از  1076427ش ــرکت س ــهامی فعال تا آخر فوریـــه  1012965 ،2016عـــدد خصوصی و
 63462عدد عمومی بودهاند.
ب ــر طبق آمار  %66.62از ش ــرکتها ســـرمایه مجاز مســـاوی یا کمتر از ده هـــزار روپیه و
 %2.13از شرکتها سرمایه مجاز بیشتر از ده هزار روپیه داشتهاند.
به ترتیب ایالتهای ماهاراش ــتارا ،دهلی و بنگال غربی دارای بیشترین تعداد شرکت
بودهاند و دربارۀ تعداد شرکتهای فعال نیز همین آمار صدق میکند.
بر طبق آمار بیشتر شرکتهای فعال به ترتیب در زمینههای خدمات تجارتی ،تولید،
بازرگانی و ساختوس ــاز فعال هس ــتند .خدمات تجاری شـــامل تکنولـــوژی اطالعات،
ته ــای تجاری ماننـــد (وکالت ،حســـابداری و ممیزی و
تحقی ــق و توس ــعه و دیگر فعالی 
مشاوره) هستند)18( .
3-33333اطالعات بهدستآمده از دپارتمان مالیات بر درآمد
ب ــر طبق اطالعات دپارتمان مالیات بر درآمـــد تعداد پرداختکنندگان مالیات در
س ــال  2015-2014در بخ ــش ش ــرکتی برابر بـــا  714419و در بخش تراســـت 192056
عدد بودهاند)20( .
جدول  4-3تعداد مالیاتدهندگان مؤثر را نشان میدهد)22( :
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جدول :4-3تعداد مالیاتدهندگان مؤثر در سال 2015-2014

دستهبندی

تعداد

انجمنهای فردی

142195

نهاد متشکل از اشخاص حقیقی

6221

شرکتها

714419

کارخانهها

1031457

دولت

294

خانوادههای تقسیمنشده هندو

907047

اشخاص حقوقی

9649

مقامات محلی

6807

فردی

48663680

تراست

192056

مجموع

51673822

جدول  5-3تعداد شمارهحسابهای پایدار تخصیص دادهشده به مالیاتدهندگان
را نشان میدهد)23( :
جدول :5-3تعداد شمارهحسابهای پایدار تخصیص دادهشده به مالیاتدهندگان

دستهبندی

تعداد

انجمنهای فردی

70970

نهاد متشکل از اشخاص حقیقی

4306

شرکتها

101973

کارخانهها

243789
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دستهبندی

تعداد

دولت

876

خانوادههای تقسیمنشده هندو

70196

اشخاص حقوقی

1444

مقامات محلی

4333

فردی

27645257

تراست

46308

مجموع

28189452

3-333وضعیت ایرانیان و شیعیان در هند
هند کشوری در جنوب آسیا که جمعیت مسلمانان آن  174میلیون نفر و جمعیت
ش ــیعیان آن  24میلیون نفر است .برخی از مناطق هند مانند دکن در جنوب این کشور
و مناطق اوده و کشمیر در شمال ،در تشیع سابقه دیرینهای داشتهاند.
یه ــای فرهنگی ب ــارز در تاریخ هند ،ارتباط گســـترده حکومتهای شـــیعی و
از ویژگ 
م ــردم قلمرو آن با ایرانیان اس ــت که به مهاجرت تعـــداد زیادی از ایرانیـــان ازجمله علما،
صوفی ــان و ش ــاعران ب ــه هن ــد و درنتیجه ،همســـانی فرهنگـــی و مذهبی این دو ســـرزمین
انجامیده است.
پراکندگی شیعیان در کشور هند بهطور کامل با جغرافیای مراکز تاریخی شیعه در این
کشور مطابق نیست؛ چنانکه بیشترین شیعیان در شهرهای پنجاب و دهلی ساکناند و
شهرهای حیدرآباد ،لکنهو جونیپور در رتبههای بعدی هستند.
شهرهای پرجمعیت شیعه عبارتند از:
_لکنهو :درگذش ــته محل استقرار حکومت مسلمانان بوده و عظیمترین بناهای تاریخی
ش ــیعیان هند را در خود جایداده است .همچنین بزرگترین حسینیه شیعیان جهان
در این شهر ،نمونه بارز آن است.
_علی پور %۹۹ :جمعیت آن را شیعیان تشکیل میدهند.
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_بمبئی :دهها هزار شیعه در آن ساکناند.
_دهلی :شیعیان در آنجا حضور چشمگیری دارند
_چونپور :هزاران شیعه در آن سکونت دارند و از ویژگیهای مردم این شهر ،عالقهمندی
و شیفتگی آنان نسبت به انقالب اسالمی ایران است.
_مبارک پور :محل سکونت بسیاری از شیعیان است.
_بنگلور :صدها خانوار مسلمان اثنی عشری در آن ساکناند .در ایالت تامیل نادو ،بیش
از  ۲۰۰هزار شیعه زندگی میکنند.
ً
_علیگره :محل اس ــتقرار بسیاری از شیعیان اســـت .ساکنان این شهر عموما اهل علم و
دانش هس ــتند؛ بهگونـ ـهای که اغلب آنان به مشـــاغل علمی همچـــون تعلیم و تدریس
اشتغال دارند.
_نوگانوه سادات :درصد زیادی از ساکنان آن شیعیان هستند و غالب ایشان از سادات
هستند.
مراکز مهم شیعیان عبارتند از:
_بنیاد امام حسین
_کمیته امداد العباسی
_کمیته یادبود امام خمینی

3-333وضعیت موقوفات ایرانیان در هند
3-33333مقدمه
س ــابقۀ مهاج ــرت ایرانیان به هند را از چند صد ســـال پیش میتوان جســـتجو کرد .بر
اس ــاس شواهد و زمینههای تاریخی ،همبســـتگی دیرینۀ رفتوآمدهای بین هند و ایران
در س ــفرهای تاجران ،مداحان ،ش ــاعران ،عارفـــان ،عالمان ،جهانگـــردان ،جنگجویان و
باالخره در مهاجران وجود داشته است.
حدود یک قرن پیش براثر شدت خشکسالی در استان یزد و بخصوص در روستاهای
تف ــت گروه ــی از یزدی ــان مس ــلمان و زرتشـــتی تصمیـــم گرفتنـــد از چهار جهت بهســـوی
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کشورهای دیگر مهاجرت کنند در این میان برخی شرق را انتخاب کردند و با تحمل رنج
فراوان بهوس ــیلۀ ش ــتر از طریق خش ــکی یا کشـــتی از طریق دریـــا به هند کـــوچ کردند و در
شهرهای بمبئی ،پونا ،حیدرآباد ،کلکته و سایر شهرهای هند مستقر شدند و به مشاغل
چای فروش ــی ،مغازهداری ،رس ــتورانداری مشـــغول و با فعالیت ،به کســـب و پیشۀ خود
رونق بخش ــیدند .برخی نیز طی مدارج عالی تحصیلی به مشـــاغل علمی دســـت یافتند.
بهغی ــراز زرتش ــتیان و یزدیان که غالب جمعیـــت ایرانیان مقیم هند را تشـــکیل میدهند
تع ــدادی خانوادههای ش ــیرازی ،بوش ــهری ،شوشـــتری ،الری ،کولی ،ارمنـــی و یهودی از
دیر ب ــاز در بمبئی س ــکونت کردهاند که آثـــار ابنیه و اماکن موقوفات از قبیل قبرســـتانها،
مس ــاجد ،حسینیهها ،مستقالت تجاری و مســـکونی حاصل همت و تالش آنهاست.
در هش ــتاد س ــال اخیر گروهی از ایرانیان مقیم هنـــد وقتی میدیدنـــد ایرانیانی که در هند
ف ــوت میکنند ام ــوال آنان بالتکلیف میماند بهویژه این موضـــوع دربارۀ امالک بال وارث
بیش ــتر حس میش ــد بدینجهت تصمیـــم گرفتند برای حفظ و بقای امـــاک و موقوفات
ایرانی ــان و امکان اجرای نیات خیرخواهانۀ صاحب موقوفات در هر شـــهر انجمنهایی را
تش ــکیل دهند تا متولی اینگونه موقوفات بوده و در راســـتای نظر واقـــف به امور موقوفهها
بپردازند .این انجمنها در بدو تأس ــیس هر یک دارای اساسنامۀ مدون و ثبتشده است
و اعضای آن از طرف ایرانیان مقیم آن شـــهر انتخاب میشـــوند و امور موقوفات و عواید و
نه ــا را به عهدهدارند .الزم به ذکر اســـت کـــه در بدو تأســـیس اینگونه انجمنها
مخ ــارج آ 
ً
اعضای آنان کال ایرانی بوده و تابعیت ایران و گذرنامه ایرانی داشـــتند ولی بهمرورزمان به
ً
عل ــت طوالنی بودن اقام ــت و بهمنظور امکان برخورداری از مزایـــای اجتماعی هند عمال
ً
بعض ــی از آنان صرفا ملیت ایرانی خود را حفظ کردند و بعضی دیگر کماکان ایرانی بوده و
بهعنوان یک ایرانی مقیم در هند سکونت دارند.
ً
اینک آخرین وضعیت ابنیه و اماکن و موقوفات ایرانیان در شهرهای مختلف اجماال
به این شرح بیان میشود.
امالک ایرانیان در هند به چهار دسته تقسیم میشوند:
 .1امالک جمهوری اسالمی ایران؛
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 .2امالک استیجاری بلندمدت ( 90ساله) جمهوری اسالمی ایران؛
 .3موقوفات ،ابنیه و اماکن ایرانیان؛
 .4تأسیسات مذهبی مراجع و ارگانهای جمهوری اسالمی ایران.
هدف ما در این بررس ــی تنها مورد ســـوم یعنی موقوفات است و لذا بحث را در همین
مورد مطرح میکنیم.
3-33333موقوفات و ابنیۀ ایرانیان در هند
بر اس ــاس ش ــواهد و قراین موجود و اظهارات مطلعان در اکثر شـــهرهای هند ،ایرانیان
دارای موقوفات و ابنیه میباشند .در شهرهایی که ایرانیان هنوز در آنها زندگی میکنند
تا آنجا که مقدورات آنان اجازه داده در نگهداری موقوفات کوشیدهاند.
اگرچه در این راه تشکیالتی به نام انجمن ایرانیان برای خود به پا کرده و منافعی از این
طر ی ــق در ظاهر بهعن ــوان عواید از موقوفات برای صرف امور خیرات کســـب کردهاند ولی
بههرح ــال در حف ــظ و بقای این ابنی ــه و اماکن همـــت گماردهاند؛ ولی در شـــهرهایی که
بهتدریج ایرانیان از آنها کوچ کردهاند اکثر موقوفات دچار مشـــکالت شـــده بدینصورت
که یا به دست شیعیان هندی افتاده یا تحت نظر اوقاف استان مربوطه قرارگرفته است.
3-3333333اماکن و موقوفات واقع در بمبئی (ایالت مهاراشترا)
 .1موقوفات حاجی زینالعابدین شیرازی

این موقوفه در سال  1914میالدی توسط مرحوم حاجی زینالعابدین شیرازی بهمنظور
کمک به ایرانیان و برگزاری مراس ــم مذهبی وقف امور خیریه شـــد و در سوم اکتبر  1952در
ادارۀ اوقاف شهر بمبئی تحت شماره  B.681به ثبت رسیده است .موقوفۀ یادشده دارای
ً
چهار مجموعۀ عرصه و اعیان مس ــکونی و تجاری جمعا به مســـاحت  22.493یارد مربع
شامل حسینیه و مدرسه و مستغالت تجاری و مسکونی بوده که توسط متولیان آن اداره
میشود.
مجموعۀ موقوفات مرحوم زینالعابدین شیرازی به این شرح است:
الف)مدرس ــه و حس ــینیۀ امی ــن در منطقۀ دونگـــری (معروف بـــه منطقۀ امام بـــاره) .این
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حسینیه دوطبقه است و  500مترمربع مساحت دارد.
ب) مستغالت تجاری و مسکونی شامل پنج طبقه و دارای  30واحد آپارتمان و  12باب
مغ ــازه واقع در خیابان ابراهیم رحمة اهلل که همۀ آنها در اجارۀ افراد و خانوادهها قرار
دارد و به علت اقامت طوالنی آنان و همچنین ســـابقۀ طوالنی مســـتأجر ان مغازهها،
ماهانه مبلغ بس ــیار ناچیزی دریافت میشـــود .تمثال مبـــارک حضرت امام خمینی
(ره) و مقام معظم رهبری در داخل و دفتر حسینیه نصب شده بود.
ج) مس ــتغالت تج ــاری واقع در خیابان ابراهیم رحمة اهلل با  12بـــاب مغازه در اجاره افراد
قرار دارد که آنهم به علت قدمت اشـــتغال جنبۀ ســـرقفلی پیداکرده و اجارۀ بســـیار
کمی دریافت میشود.
د) یک مجتمع مسکونی در منطقۀ بایکال به مساحت  8000مترمربع دارای چندین واحد
آپارتمان بهصورت سوئیت با اجارۀ بسیار کم در اختیار خانوادههای مختلف هندی
اعم از مسلمان و غیرمسلمان قرار دارد.
این موقوفات تحت نظارت اعضای تولیت اداره میشـــود .اعضای تولیت عبارتاند
از دکتر زمانی ،س ــید جالل جاللی و ســـید مهدی جاللی .بنا بـــه اظهار اعضای تولیت،
عایدات موقوفات همانطور که اشاره شد به علت اقامت طوالنی و اشتغال به کار بسیار
ناچیز اس ــت ولی درعینحال درآمد آن صرف امور خیریه ،حســـینیه و مدرسۀ علوم دینی
موقوفۀ تحت نظارت میشود.
 .2موقوفات حاج محمدحسن شیرازی

موقوفۀ یادشده توس ــط مرحوم حاج محمدحسن شیرازی وقفشده و دارای عماراتی
به این شرح است:
الف) عمارت مس ــجد ایرانیان و مســـتغالت آنهـــا (معروف به مغول مســـجد) با دو
مجموعۀ تجاری و مسکونی.
این مس ــجد که تنها مس ــجد ایرانیان در بمبئی اســـت و در منطقۀ امام باره قرار
ً
دارد بسیار دیدنی است و با کاشیکاری اصفهان جدیدا بازساز یشده است و
 8باب مغازه و  10اتاق ملحق به آن دارد که مغازهها و اتاقها در اجاره مستأجران
است و به علت قدمت اقامت آنان اجارۀ کمی دریافت میشود.
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ب) مجموعۀ س ــاختمانی س ــهراب و کریم؛ این مجموعه  1قطعه زمین و  2عمارت
واقع در منطقۀ گراندرود بمبئی دارد و مساحت آن  771یارد مربع بوده و در اجارۀ
مستأجران است.
ج) قطع ــه زمین ــی به نام مون ــت پروپرتی به مســـاحت  22,402یارد مربـــع با دو واحد
ً
ساختمانی موجود در آن که کال در اختیار مستأجران قرار دارد که این مجموعه
نیز به علت قدمت اقامت مستأجران از اجارهبهای کمی برخوردار است.
اعضای تولیت موقوفات حاج محمدحسن شیرازی عبارتاند از خانم پروین نمازی،
آق ــای رضا صابونچی و خانم فریده جیشـــی .بنا بـــه اظهار متولیان کلیـــۀ عایدات اماکن
مسکونی  -تجاری موقوفۀ تحت نظارت ،صرف امور خیریه و مسجد میشود.
 .3موقوفات شوشتریها

این موقوفه که در منطقۀ امام باره بمبئی قرار دارد یک باب حسینیه و  4واحد تجاری
و  14واحد مس ــکونی ملحق به حس ــینیه دارد و از طرف شوشتریهای مقیم بمبئی وقف
ش ــده اس ــت .کلیۀ مس ــتأجران مغازهها و واحدهای مســـکونی قدیمی بوده و اجاره بسیار
کمی پرداخت میکنند.
اعضای تولیت عبارتاند از خانم پاشـــا بیگم ،آقای ابوالقاسم نجفی کاشانی و آقای
صابونچی.
 .4موقوفات انجمن فتوت (یزدیها)

مجموعۀ موقوفات انجمن فتوت یزدیهای مقیم بمبئی با کمک مالی ایرانیان یزدی
مقیم بمبئی خریده شده و اماکن مذهبی و واحدهای مسکونی و تجاری دارد و عایدات
آن از ط ــرف اعض ــای انجم ــن جمعآوری و خـــرج امور خیرات و حســـینیه میشـــود .این
مجموعه که در منطقۀ امام باره بمبئی واقع شـــده اســـت شـــامل دفتر انجمن ،حسینیه،
مدرس ــه ،نانوایی ،کتابخانه و مس ــتغالت مشـــتمل بر  55واحد ملحق به حسینیه اعم از
مس ــکونی و تجاری است .کل مساحت آن  20,000مترمربع بوده و  75سال پیش تأسیس
شده است.
اعض ــای انجم ــن عبارتان ــد از پروفســـور ســـید محمدحســـین ،غالمعلـــی پاینـــده،
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محمدرضا پا کنژاد ،سید مصطفی میر کریم زاده ،میرزا عباس شهبازیان ،عباس رضوان
و سید حسین نجفی .تمثال حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در دفتر این
حسینیه نصب بود.
 .5موقوفات حضرت ابوالفضل العباس

این موقوفه روبهروی س ــاختمان انجمن فتوت در بمبئـــی قرار دارد که به نام موقوفات
حضرت ابوالفضل العباس (ع) معروف اســـت شـــامل ســـهطبقه مســـتغالت مسکونی و
تجاری اس ــت که در اجارۀ مستأجران بوده و بنا به اظهار متولیان آن ،اجارۀ بسیار کمی از
یش ــود .اعضای تولیت عبارتاند از پروفســـور سید محمد حسینی،
بابت آن دریافت م 
محمدحسین شخصی ،علیاکبر مهربان و محمدرضا پا کنژاد.
 .6قبرستان کهنۀ ایرانیان

مس ــاحت زمین این قبرس ــتان  800مترمربع اســـت و از حدود  150ســـال پیش از سوی
ش ــهرداری بمبئی بهمنظور دفن اموات ایرانیان و شـــیعیان اهدا شده است .این قبرستان
در منطقۀ مرین الین  -یکی از مناطق بسیار معروف بمبئی  -و در وسط این شهر واقعشده
و ی ــک مس ــجد کوچ ــک دارد؛ ولی در حال حاضر به علت تکمیل شـــدن قبرســـتان از آن
استفاده نمیشود و متروکه باقی مانده است.
بن ــا ب ــه اظهار متولی ــان  16س ــال پیش شـــهرداری اخطاریـــه داده بـــود که قبرســـتان را
جمـ ـعآوری کنند که با تالش متولیان آن موضوع منتفی شـــد .به هیئتامنا توصیه شـــد
ً
قبرستان را مجددا احیا کنند و مورداستفاده قرار دهند تا چنین مشکالتی پیش نیاید که
این پیش ــنهاد موردپذیرش ق ــرار گرفت .اعضای تولیت قبرســـتان عبارتاند از :پروفســـور
حسینی ،سید جالل جاللی و ابوالقاسم کاشانی.
 .7قبرستان رحمتآباد

این قبرس ــتان به مساحت  8,000مترمربع در جنوب شـــهر بمبئی قرار دارد و  90سال از
سوی شهرداری بمبئی به لحاظ تکمیل شدن قبرستان کهنه جهت دفن اموات ایرانیان
و ش ــیعیان مقی ــم بمبئ ــی اهدا ش ــده اســـت .حجتاالسالموالمســـلمین رجبـــی یکی از
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روحانیون وقت در  22فوریه  1988در آن قبرســـتان دفن شـــده اســـت که اکثـــر ایرانیان به
هنگام ورود به قبرستان از مقبرۀ آن مرحوم دیدار میکنند و برای روح او فاتحه میخوانند
ً
و ش ــدیدا مورداحترام ایرانیان مقیم بمبئی اســـت .اعضای تولیت قبرستان عبارتاند از
پروفس ــور حس ــینی ،محمد آقا ش ــیرازی ،باقر شـــیرازی ،سید حسین ســـوداگران ،مهدی
مندیل و سید جالل جاللی.
شایانذکر اس ــت جنب قبرس ــتان رحمتآباد ایرانیان در بمبئی قبرستان اسرائیلیها
ق ــرار دارد که متروکه اس ــت و قرار اس ــت شـــهرداری بمبئـــی آن را به پارک تبدیـــل کند و به
لحاظ وس ــعت مناسب قبرس ــتان ایرانیان احتمال استفادۀ شـــهرداری از بخشی از زمین
قبرس ــتان ایرانیان بعید به نظر نمیرس ــد .البته در این رابطه متولیان قبرســـتان پیشبینی
الزم را انجام داده و اطراف قبرستان را دیوار و حصارکشی کردهاند.
 .8قبرستان مغول

این قبرستان در منطقۀ پانوا قرار دارد و  500مترمربع مساحت دارد و زمین آن حدود 150
س ــال پیش از س ــوی ش ــهرداری جهت دفن اموات ایرانیان و شـــیعیان مقیم بمبئی اهدا
ً
ش ــده اس ــت .آخرین متولی آن ف ــردی به نام ابراهیم بوشـــهری بوده که اخیـــرا فوت کرده و
ً
قبرستان فعال بال تصدی و بالاستفاده است.
آقای پروفسور حسینی رئیس انجمن فتوت بر این قبرستان نظارت غیرمستقیم دارد.
 .9قبرستان بزرگ پارسیان

در مرکز شهر بمبئی قبرستان بسیار بزرگی مشرفبه دریا قرار دارد که متعلق به پارسیان
است .این قبرستان حدود  20,000مترمربع است.
ش ــایانذکر اس ــت پارس ــیان مقیم بمبئی کـــه از دیربـــاز در بمبئی اقامت دارنـــد از افراد
متمول و س ــرمایهدار بزرگ بمبئی محســـوب میشـــوند .این گروه از ایرانیتبارها همزمان با
ورود سپاه اسالم به ایران در قرن اول هجری به هند آمدند.
 .10زینبیۀ بربر علی

این زینبیه در منطقۀ بوری محله بمبئی قرار دارد که مساحت آن  3,000مترمربع است
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و  4طبقه دارد و از  150س ــال پیش توســـط ایرانیان مقیم آن زمان ساختهشـــده و تا چندی
پی ــش خانوادهای به نام نم ــازی متولی آن بودهاند ولی پس از فـــوت آنها مدتی بال متولی
ً
بوده و اخیرا نیز به نظارت اوقاف بمبئی در آمده است.
 .11حسینیۀ شیعیان واقع در احمدآباد

ً
در شهرس ــتان احمدآباد در فاصلۀ تقریبا  400کیلومتری بمبئی ،حدود  80سال پیش
ً
حس ــینیهای از ایرانیان مقیم آن شهر احداث شد .قبال در طول اقامت ایرانیان تولیت آن
حس ــینیه را ایرانیان بر عهده داشتند ولی در اثر مهاجرت در حال حاضر هیچ ایرانیای در
آن شهر زندگی نمیکند و حسینیه به دست شیعیان مقیم این شهر اداره میشود.
3-3333333اماکن و موقوفات واقع در پونا (ایالت ماهاراشترا)
کلیۀ اماکن و موقوفات متعلق به ایرانیان مقیم شهر پونا بر اساس شرح وظایف مندرج
در اساسنامۀانجمن هیئت ایرانیان اثنی عشری پونا تحت نظارت اعضای تولیت موقوفات
قرار دارد که برابر مقررات مندرج در اساسنامه با نظارت اعضای تولیت و اعضای انجمن
ایرانیان مقیم پونا عواید آن جمعآوری و صرف حسینیه و امور خیرات میشود.
انجمن ایرانیان مقیم پونا در س ــال  1900تأسیسشـــده و در ســـال  1951به ثبت رسیده
اس ــت .اعضای این انجمن عبارتاند از  -1حـــاج عبدالحمید جعفری (حاجآقا طاهر)
رئیس انجمن؛  -2حاج س ــید اکبر اعرابیان نائب رئیس انجمن؛  -3حاج محمدحسین
مس ــتان دبیر انجمن؛  -4ماشاءاهلل اسماعیلی عضو انجمن؛  -5حسنعلی خلیلی عضو
انجم ــن -6 ،محم ــد صال ــح جعف ــری؛  -7محمد پـــاداش عضـــو انجمـــن؛  -8عباس
نعیمآبادی عضو انجمن؛  -9احمد بابائی عضو انجمن.
اعض ــای تولی ــت موقوف ــات ایرانیـــان مقیـــم پونـــا عبارتانـــد از  -۱محمدحســـین
عٮدالحمید جعفری؛
ش ــفیعزاده؛  -۲محمدحسین مس ــتان؛  -۳محمد پاداش؛  -۴ݓ ݪ
 -۵محمدجواد بایگان.
ش ــایانذکر است هر س ــه س ــال یکبار با حضور ایرانیان مقیم پونا و با نظارت نماینده
نمایندگی جمهوری اس ــامی ای ــران در بمبئی انتخابات انجمن بـــرای عضویت انجمن
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انجام میگیرد .بانی مؤسس انجمن ایرانیان پونا مرحوم حاجآقا فاریا و بانی مؤسس تولیت
موقوف ــات پونا مرحوم حاجآقا بوش ــهری بوده اســـت .تمثال مبارک حضـــرت امام خمینی
(ره) و مقام معظم رهبری در دفتر حسینیه نصب بود.
 .1موقوفۀ حاج محمدجواد اصفهانی

این موقوفه به وس ــعت  8,107یارد مربع زمین واقع در خیابان کلیســـا در مرکز شـــهر پونا
شامل حسینیه ،دفتر انجمن ،کلینیک بیماران ،مدرسه ،اتاق مراجعان 6 ،واحد آپارتمان
مس ــکونی و یک واحد آپارتمان جهت اقامت امام جماعت حســـینیه اســـت که در تاریخ
 26آوریل  1913توسط مرحوم حاج محمدجواد اصفهانی وقف شده است .این موقوفه در
سال  1950تحت شمارۀ  B0112در ادارۀ ثبت پونا به ثبت رسیده است.
کلی ــۀ واحدهای آپارتمانی این موقوفه در اختیار مســـتأجران قـــرار دارد که به علت
اقام ــت طوالن ــی اجارهبهای بس ــیار کمـــی پرداخت میکننـــد .درهرصـــورت عواید این
موقوفه تحت نظر اعضای تولیت جمعآوری با هماهنگی اعضای انجمن صرف امور
خیرات میشود.
 .2ساختمان بابانیپت

این س ــاختمان ب ــه مس ــاحت  1,000مترمربع واقـــع در منطقـــۀ بابانیپت پونـــا از بودجۀ
یش ــده و در اختیار مســـتأجران اســـت .با توجه به اینکه این ساختمان با
انجمن خریدار 
یش ــده مس ــتأجران آن بـــه علـــت اقامت طوالنـــی اجارۀ کمـــی پرداخت
مس ــتأجر خریدار 
میکنند و درآمد حاصل از این مجتمع صرف هزینههای حسینیه میشود.
 .3آپارتمان گورگان

ای ــن آپارتمان نی ــز که در منطقۀ گورگان شـــهر پونا قرار دارد و مســـاحت آن  35مترمربع
است از سوی متولیان موقوفات از درآمد موقوفات خریدار یشده و در اجاره بوده و درآمد
ناچیز حاصل از اجارۀ آن به حساب موقوفات واریز میشود.
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 .4آپارتمان دویکا

این آپارتمان در س ــال  1998از س ــوی مرحوم محمدکاظم معمار وقف حســـینیه شده
اس ــت مس ــاحت این آپارتمان  70مترمربع واقع در منطقۀ دویکای شهر پونا بوده و در حال
حاضر در اجارۀ مس ــتأجران اس ــت و درآمد آن که باز به علت قدمت سکونت مستأجران
اجارۀ ناچیزی دارد صرف امور خیریۀ حسینیه میشود.
 .5مستغالت مرحوم حاج غالمرضا عابد یزدی

این مس ــتغالت در س ــال  1990از ســـوی مرحوم حاج غالمرضا عابد یزدی به حسینیه
وقف ش ــده اس ــت .مس ــتغالت یادش ــده در منطقۀ واندری پونـــا قرار دارد و متـــراژ آن 200
مترمربع است و کل ساختمان در اجارۀ مستأجران قرار دارد.
 .6ساختمان مرحوم حسن خلیلی رحمتآبادی

مرحوم حس ــن خلیلی رحمتآبادی یکی از اعضای ســـابق انجمن ایرانیان مقیم پونا
س ــاختمانی را به متراژ  800مترمربع بر حســـینیه وقف کرده است .این ساختمان در جادۀ
مهاتما گاندی قرار دارد و دوطبقه اس ــت و  8مســـتأجر دارد .کرایۀ آن توســـط پســـر مرحوم
یش ــود ولی بهرغم وجود وقفنامه ،خانوادۀ آن مرحوم از تسلیم
حس ــن خلیلی جمعآوری م 
س ــاختمان ب ــه انجمن ی ــا متولیان موقوفـــات خـــودداری کرده و تاکنـــون از تســـلیم عواید
ساختمان امتناع ورزیدهاند.
 .7واحد مسکونی در منطقۀ ناناپت

دو ات ــاق در یک واحد مس ــکونی در منطقۀ ناناپت شـــهر پونا از بودجـــۀ انجمن ایرانیان
یش ــده و در اختیار مســـتأجران قـــرار دارد و درآمد حاصـــل از آن صرف
مقی ــم پونا خریدار 
حسینیه میشود.
 .8قبرستان جنتآباد

مس ــاحت ای ــن قبرس ــتان  220 / 000فـــوت مربـــع اســـت .در ســـال  1909مرحـــوم حاج
محمدحس ــن کاش ــانی  40 / 000فوت مربع زمین بهعنوان قبرســـتان ایرانیـــان خریداری و
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وقف دفن اموات ایرانیان مقیم پونا کرده و به شـــمارۀ ثبت  F-211در ســـال  1952در دفتر
اوقاف ش ــهر پونا ثبت شده است 45 .ســـال پیش انجمن ایرانیان مقیم پونا با جمعآوری
کمک مالی از ایرانیان  180 / 000فوت مربع زمین کنار قبرســـتان را از دولت مهاراجۀ وقت
پونا خریداری و به قبرستان اضافه میکنند .قبرستان محصور در پادگان ارتش پونا است
و ب ــا دو قبرس ــتان دیگر یکی قبرس ــتان مســـیحیان و دیگری قبرســـتان بهاییـــان به ترتیب
ه مج ــوار اس ــت .این قبرس ــتان در جادۀ شـــوالپور (جادۀ حیدرآبـــاد) قرار دارد کـــه یکی از
مناطق معروف ش ــهر پونا اس ــت .حدود  40سال پیش ارتش هند به بهانۀ گسترش پادگان
درخواس ــت خرید قس ــمتی از قبرس ــتان را برای الحاق به پادگان کرد که انجمن موافقت
نک ــرد و ارتش به دادگس ــتری پونا ش ــکایت کرد کـــه درنتیجۀ فعالیت انجمـــن و به همت
مؤمنان اهل تسنن پونا دادگاه به نفع انجمن رأی داد.
س ــال گذش ــته عدهای هن ــدی ب ــه پشـــتیبانی یکـــی از ســـرکردههای پونا خواســـتند
قسمتی از زمین قبرستان را تصرف کنند و همزمان این کار را دربارۀ قبرستان مسیحیان
نیز انجام دادند که با تالش انجمن و شـــکایت به دادگاه پونا رأی به خلع ید از متصرفان
صادر ش ــد و دادگاه آنان را محکوم کرد ولی بخشـــی از زمین قبرستان مسیحیان به دلیل
ع ــدم مقابل ــه و پیگی ــری از س ــوی متولیان آن قبرســـتان بـــه تصرف گروهـــی از هندو یان
درآم ــد س ــال گذش ــته انجم ــن ایرانی ــان مقیـــم پونا اقـــدام به حصارکشـــی کامـــل اطراف
قبرستان کردند.
شایانذکر است قبرستان مس ــیحیان پونا که در کنار قبرستان ایرانیان قرار دارد حدود
ً
 200س ــال قدمت تاریخی دارد .ضمنا آرامگاه فرزندان مرحوم کاشـــانی و همســـر ایشان در
قبرستان جنتآباد پونا قرار دارد.
3-3333333اماکن و موقوفات واقع در حومۀ دهلی
ت ــا آنجا که نگارنده اطالع دارد در دهلی موقوفاتی به نام ایرانیان وجود ندارد ولی بنا به
اظه ــار معتمدان محل در ش ــهرهای حومۀ دهلـــی موقوفاتی از ایرانیـــان از زمانهای قدیم
بهصورت حسینیه و مسجد باقیمانده است که بهتدریج به دلیل مهاجرت ایرانیان از آن
ش ــهرها این اماکن یا به دست شیعیان هندی افتاده یا اینکه با نظارت اوقاف محل اداره
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یش ــود از آن جمله میتوان ب ــه بزرگترین مجموعۀ معروف به بارگاه ائمۀ اطهار در شـــهر
م 
لکنهو نزدیک دهلی به نام حسینیۀ آصفیه اشاره کرد که از موقوفات نیشابور یهای قدیم
مقیم آن ش ــهر است که حال حاضر توســـط اوقاف محل اداره میشود .همچنین مدرسه
علوم دینی علی بن ابیطالب (ع) در شهر بوپال هند نزدیک دهلی که ملحق به حسینیۀ
ش ــیعیان آن شهر اس ــت و از موقوفات قدیم ایرانیان محسوب میشـــود و متولی فعلی آن
ف ــردی به نام حاجآقا مقداد موس ــوی اســـت .همچنیـــن در  200کیلومتری دهلی در شـــهر
بندیش ــور موقوفهای از شیعیان ایرانی وجود دارد که در حال حاضر به دلیل عدم سکونت
ایرانیان در آن شهر در اختیار شیعیان هندی قرارگرفته است.
3-3333333اماکن و موقوفات واقع در کلکته (ایالت بنگال غربی)
 .1موقوفۀ مرحومه بیبی فضل النساء حسینیۀ بیبی انارو

حس ــینیۀ بیبی ان ــارو به مس ــاحت  75هزار فوت مربـــع موقوفۀ مرحومـــه بیبی فضل
النس ــاء اس ــت .ای ــن حس ــینیه در س ــال  1833میـــادی در میـــدان پـــارک شـــهر کلکته
تأسیسشده است .مرحومه بیبی فضل النساء از شیعیان ایرانیاالصل بود.
اعض ــای تولیت حس ــینیه بیبی انارو عبارتاند از  -1حاج محســـن علی شـــیرازی و
 -2ح ــاج فاضل اما رضوی .این حس ــینیه ملحقاتی ندارد و هزینههای آن از ســـوی مردم
تأمین میشود.
 .2موقوفۀ مدرسۀ ارامنۀ ایرانی مقیم کلکته

این مجتمع آموزش ــی حدود  80سال پیش از ســـوی ایرانیان ارمنی مقیم کلکته وقف
مدرس ــه شده است و از موقعیت محلی خوبی به لحاظ قرار گرفتن در مرکز شهر برخوردار
است.
 .3حسینیۀ گلگوتی

 150س ــال پیش مرحوم س ــید علی خان ایرانـــی مقیم کلکته ،ملکـــی را در منطقۀ گل
توالی بهعنوان حس ــینیه وقف کرد .این ملک  500مترمربع مساحت دارد و دارای  10مغازه
است .عایدات مغازهها که به علت قدمت اشتغال مستأجران بسیار کم و ارزش سرقفلی

 / 102آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور هند

پیدا کرده اس ــت بههرحال صرف امور خیریه و حســـینیه میشود .متولی فعلی آن محمد
عقیل حسین شیعه هندی میباشد.
 .4حسینیۀ حاج محسن

این حس ــینیه که یک مدرس ــۀ علوم دینی نیز به آن ملحق اســـت در منطقۀ گل توالی
(منطقۀ امام باره) قرار دارد از جانب مرحوم حاج محسن یکی از اتباع ایرانی مقیم کلکته
وقف حسینیه شده است.
ش ــایانذکر اس ــت مرح ــوم حاج محســـن فاقـــد اوالد بوده و لذا حســـینیه مدتی توســـط
ً
متولی ــان ایرانی اداره میش ــد ولی براثر اختالف دربارۀ ادارۀ حســـینیه فعـــا اوقاف کلکته
نظارت آن را به عهده گرفته است.
 .5حسینیۀ کربالیی محمدخان

حس ــینیه کربالی ــی محمدخان بزرگترین حســـینیۀ کلکته اســـت .این حســـینیه در
لت ــوال (اما مب ــاره) واقع اس ــت و  150ســـال پیش توســـط مرحوم حـــاج کربالیی
منطق ــۀ گ 
محمدخان یکی از شیراز یهای مقیم کلکته بهعنوان حسینیه وقف ایرانیان شده است.
مساحت آن حدود  1,500مترمربع و دارای  50باب مغازه است که در دست مستأجران
قدیمی قرار دارد و بدینجهت اجارۀ بســـیار کمی دریافت میشود .در حال حاضر متولی
این موقوفه حاج حسن شیرازی است.
 .6حسینیۀ با گوالی گوتی

این ملک موقوفۀ مرحوم حاج محمدحســـین اصفهانی اســـت که ســـهطبقه دارد و در
منطقۀ گل توالی (امام باره) کلکته قرار دارد .این حســـینیه در ســـال  1890ساختهشده و
وقف ایرانیان ش ــده اس ــت و حدود  50مغازه ملحق به آن است و  1,000مترمربع مساحت
دارد .عایدات مغازهها اگرچه به لحاظ قدمت مستأجران آن کم است درعینحال وصول
و هزین ــۀ امور خیرات و حس ــینیه میشـــود .متولی فعلی این حســـینیه حاج علی عباس
شیرازی است.
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 .7حسینیۀ نظر علیخان

این حسینیه از سوی مرحوم نظر علیخان از ایرانیان معتمد در حدود  150سال پیش
فش ــده است .مرحوم نظر علیخان یکی از شـــیراز یهای معروف مقیم کلکته بوده و
وق 
حس ــینیه موقوفه  40مغازه دارد و تحت نظر کمیتهای متشـــکل از دکتر اســـد احمد و سید
صف ــدر میرزا  -از ش ــیعیان هن ــدی  -اداره میشـــود .عایدات مغازهها بـــه لحاظ قدمت
اش ــتغال مستأجران بسیار ناچیز است ولی درعینحال جمعآوری و خرج حسینیه و امور
خیرات میشود.
 .8قبرستان ایرانیان

قبرس ــتان ایرانیان که از س ــوی مرحوم نظر علیخان در  150ســـال پیش وقف ایرانیان
ش ــده اکنون به قبرس ــتان عمومی ش ــیعیان مبدل شـــده و تحت نظارت اوقـــاف کلکته
اداره میشود.
 .9مسجد بصروی

مس ــجد بصروی کلکته تنها مس ــجدی بوده که به دســـت ایرانیان در ســـال  1830در
منطقۀ امامباره کلکته س ــاخته شده اســـت .این مسجد حدود  45مغازه دارد و مساحت
کل آن  5,000فوت مربع اس ــت .این مجموعـــه موقوفۀ مرحوم حاج محمود بصروی یکی از
ایرانیان آن زمان بوده و بر اس ــاس وقفنامه ،متولیان آن سلســـلۀ نســـلهای آیندۀ آن مرحوم
است و در حال حاضر متولی این موقوفه میرزاعلی عقیل بصروی است.
 .10حسینیۀ شهر بارداوان (حومۀ کلکته)

در ش ــهر ب ــارداوان در  100کیلومتری کلکته یک حســـینیه بوده که اکنون خراب شـــده
اس ــت و فقط قس ــمتی از آن بهعنوان آثار تاریخی باقی مانده اســـت .مســـجد کوچکی در
کنار حس ــینیه وجود دارد که توس ــط انور شـــهید بیک بنا شده اســـت .انور شهید بیک از
ایرانیان معروف و متمول مقیم ش ــهر بارداوان در زمان خویش بود و حدود  500ســـال پیش
فوت کرده اس ــت .حس ــینیه و مس ــجد از جانب ایشان وقف نســـلهای بعدی آن مرحوم
اس ــت .در ح ــال حاضر ن ــوادۀ آن مرحوم به نام ســـید محمدحســـین تولیت مســـجد را در
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اختیار دارد .قبر مرحوم انور شهید بیک در کنار مسجد واقع است .مساحت این مسجد
با محوطۀ آن حدود  300مترمربع است که در وسط آن یک استخر وجود دارد .این مسجد
زمین ــی زراعی به مس ــاحت  90,000مترمربـــع دارد که در آن برنج کشـــت و درآمد آن صرف
مسجد و امور خیریه میشود.
3-3333333اماکن و موقوفات تاریخی شهر هوگلی
ش ــهر تاریخ ــی هوگل ــی در  40کیلومتـــری کلکته قـــرار دارد .این شـــهر در زمان ســـلطۀ
انگلیسها در هند بندر مهم تجاری کلکته پایتخت آن زمان هند بوده است.
آثار باستانی هوگلی و همچنین تأسیسات احداثی در آن شهر از زمان انگلیسیها و از
طرف ــی اماکن و ابنیۀ تاریخی و مذهبی شـــهر جلوۀ خاصی به شـــهر کوچـــک هوگلی داده
اس ــت و موقعی ــت جغرافیای ــی آن بر ایـــن زیبایی افزوده اســـت .هوگلی درواقع یک شـــهر
تاریخی دیدنی بینظیر در هند محس ــوب میشـــود .از ســـویی دیگر کم و کیف وضعیت
موقوفات ش ــهر هوگلی که توسط مرحوم حاج محمد محسن اصفهانی قریب به  150سال
پیش وقف شده است بهقدری مفصل و بااهمیت است که یک انگلیسی در زمان سلطۀ
انگلیسـ ـیها در هند در طول  5س ــال اقامت در آن شهر یک کتاب  800صفحهای دربارۀ
تاریخ و سرگذش ــت هوگلی نوش ــته اســـت؛ که این کتاب در حال حاضر بســـیار کمیاب
است .این شهر در حال حاضر به یک دهکدۀ تاریخی و زیبا مبدل شده است که در حد
خود بینظیر است .به جرأت میتوان گفت که گنجینهای عظیم و بیکران تحت عنوان
موقوفه یادگار مرحوم حاج محمد محسن اصفهانی در هوگلی نهفته است.
 .1موقوفات مرحوم حاج محمد محسن اصفهانی

در خص ــوص داراییه ــا و موقوف ــات حـــاج محمد محســـن اصفهانی در شـــهر هوگلی
داس ــتانهای زیادی نقل ش ــده اس ــت .گفته میشـــود جواهرات آن مرحوم در موزۀ بانک
مرکزی ایالت بنگال غربی و پولهای نقدی ایشان در نزد بانک مرکزی آن ایالت نگهداری
میشود و بانک مرکزی در قبال ادعاهای شیعیان نسبت به اموال نقدی مرحوم اصفهانی
آن را امانت اعالم کرده اس ــت .درعینحال هیچکس حتی معتمدان محل از ســـودهای
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حاصل از اموال نقدی آن مرحوم خبری ندارند .به نقل از یکی از معتمدان محل فردی به
نام حاج صدر اصفهانی که در حال حاضر مقیم دمشق است طبق اقامۀ دعوی در دادگاه
ایالت بنگال غربی خود را حافظ منافع اموال مرحوم حاج محمد ُحســـن اصفهانی اعالم
و درخواست استرداد اموال آن مرحوم را کرده است.
 .2حسینیۀ هوگلی

هوگلی دو حسینیه دارد؛ یکی حسینیۀ کوچک و دیگر حسینیۀ بزرگ.
حسینیۀ کوچک را خود حاج محمد ُحسن اصفهانی در سال  1806میالدی بنا کرده
است و خود وی در آنجا به عبادت مشغول بود.
دیگ ــری حس ــینیۀ بزرگ که در س ــال  1847میالدی پس از فـــوت مرحوم حاج محمد
ُحس ــن اصفهانی ( 1812میالدی) س ــاخته شد .بدین ترتیب که بعد از فوت مرحوم حاج
محمد ُحسن اصفهانی فردی به نام مولوی سید محمد کرامت علی از طرف دولت وقت
انگلیس مس ــئول حفاظت از داراییهای مرحوم حاج محمد ُحســـن اصفهانی میشود و
این ش ــخص در س ــال  1847از درآم ــد حاصله از داراییهـــای آن مرحوم حســـینیۀ بزرگ
هوگل ــی را بن ــا میکن ــد .در اینج ــا ذک ــر این نکتـــه قابلتوجه اســـت کـــه درآمـــد حاصله از
داراییهای آن مرحوم بهقدری ازنظر ارزشی باال بود که حسینیهای به آن عظمت بنا شده
است؛ بنابراین میتوان حدس زد که داراییهای نقدی ایشان بیحساب بوده است.
بر س ــردر این حس ــینیه برج بسیار بلندی قرار دارد و ساعتی بر روی آن برج نصب شده
اس ــت که از این س ــاعت در دنیا فقط دو نمونه وجود دارد؛ یکی ساعت  BIG BENلندن
و دیگری ساعت حسینیۀ هوگلی.
در خصوص علت نصب این س ــاعت داستانهای زیادی نقل شده است ولی آنچه
مسلم است این است که ساعت ،اهدایی ویکتوریا ملکۀ انگلیس به این حسینیه است
و ب ــه هن ــگام دی ــدار ملکه ویکتور ی ــا از هوگلـــی ،وی آنچنان تحـــت تأثیـــر زیبایی هنری
معماری حسینیه قرارگرفته که ساعت یادشده را به این حسینیه اهدا کرده است.
س ــاعت بزرگ حسینیه س ــه زنگوله دارد که زنگولۀ کوچک  400کیلوگرم وزن دارد و هر
یک ربع ساعت زنگ میزند و زنگولۀ متوسط  600کیلوگرم وزن دارد و هر نیم ساعت زنگ
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میزند و زنگولۀ بزرگ  800کیلوگرم وزن دارد و هر ساعت زنگ میزند .سه چکش زنگولهها
هر یک به ترتیب  25 ،35و  40کیلوگرم وزن دارند و دســـتگاه ســـاعت  2,500کیلوگرم وزن
دارد بهاینترتیب کل وزن ساعت  4,400کیلوگرم است .این ساعت هفتهای یکبار کوک
میشود.
مرح ــوم حاج محمد ُحس ــن اصفهانی تـــا آخر عمـــر ازدواج نکرد و لذا وارثی نداشـــت و
مسلک درویشی را پیش گرفت و زندگی خود را وقف عبادت و خدمت به مردم کرد .پدر
حاج محمد ُحس ــن اصفهانی تاجر بســـیار معروفی بود و بین ایران و هند تجارت میکرد.
این حسینیه بهقدری زیبا و بینظیر ساخته شده است که در نگاه اول هر بینندهای را به
حیرت میاندازد .این حسینیه دارای حیاط بسیار بزرگ و در وسط آن یک حوض بزرگ و
س ــه حیاط اندرون  -بیرونی دارد .ساختمان آن دوطبقه با اتاقهای متعدد و دو برج بلند
دارد و با سنگکاری سنتی بناشده است .در حاشیۀ آن امالک سرسبز و خرم به وسعت
بیش از  4,000هکتار و یک آبگیر اختصاصی جهت پرورش ماهی وجود دارد.
آرام ــگاه خانوادگ ــی ح ــاج محمد ُحســـن اصفهانی در کنار حســـینیۀ هوگلـــی در یک
قبرس ــتان کوچک اختصاصی قرار دارد که شـــامل قبر آن مرحوم ،مادرش ،خواهر بزرگش و
اس ــتاد وی اس ــت .ایرانیهایی که در قدیم در هوگلی زندگی میکردند بعد از جدا شـــدن
پاکس ــتان از هند از هوگلی به بنگالدش و پاکســـتان مهاجرت کردهاند .بعد از فوت حاج
محمد ُحس ــن اصفهانی تولیت حس ــینیۀ بزرگ و حســـینیۀ کوچک به فردی به نام ســـید
محمد کرامت علی س ــپرده ش ــد و آخرین متولیان حسینیه آقایان سید الطاف حسینی و
دکتر اعجاز حس ــین جعف ــری بودند؛ ولی بعد از فوت آنها به علت اختالف شـــدید بین
متولیان دولت ایالتی بنگال غربی دو نفر را برای ادارۀ حسینیه تعیین کرد که هر دو از اهل
تس ــنن میباشند از آن تاریخ تابهحال کشمش و شـــکایت در دادگاه برای تسلط شیعیان
جه ــت ادارۀ حس ــینیه همچن ــان ادامه دارد .درعینحـــال بخش کوچکی از حســـینیه به
همت آقای س ــید محسن رضا موس ــوی عابدی بهعنوان حوزه علمیهای به نام اهلبیت
اداره میشود و آقای محمد زینالعابدین بنگالی اعزامی از سازمان مدارس دینی خارج از
کشور در حوزۀ علمیه تدریس میکند .این حوزه در حال حاضر  30طلبه دارد درصورتیکه
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ت ــا  10س ــال پی ــش  85طلبه در آن ب ــه تحصیل اشـــتغال داشـــتند .یکی از عوامـــل تقلیل
متقاضیان تحصیل فقیر بودن اهالی آن شـــهر و دومی بالتکلیف بودن وضعیت حسینیه
اس ــت .در ضلع جنوب دیوار حسینیۀ بزرگ وقفنامۀ مرحوم حاج محمد ُحسن اصفهانی
بهصورت سنگنوش ــته روی دیوار به طول  20متر حک شـــده اســـت .این حسینیه دارای
مغازهه ــای بیش ــماری (ح ــدود  600ب ــاب) اســـت کـــه چـــون از ســـالها پیش بـــه اجاره
واگذارش ــده درآمد چندانی ندارد که آنهم گوشـــهای از مخارج حسینیه را تأمین میکند.
یک قبرس ــتان کوچ ــک برای دفن اموات شـــیعیان ،یک کالج به نام محســـن کالج ،یک
بیمارستان ،یک مدرسه به نام هوگلی اسکول متعلق به حسینیه است که در حال حاضر
ً
ً
از طرف اوقاف اداره میشود .یک باب مدرسۀ دیگر که قبال زائرسرای حسینیه بود و فعال
به مدرسه تبدیلشده دایر است که متولی آن حاج محسن علی شیرازی از مؤمنان کلکته
است و از درآمد آن مخارج بخشی از امور خیریۀ حسینیه تأمین میشود.
با توجه به زمینههای بس ــیار مساعد در اهالی شـــهر که قریب بهاتفاق آنها مسلمان و
ش ــیعه میباش ــند و از طرف ــداران انق ــاب اســـامی ایران هســـتند در صـــورت انجام یک
برنامهریزی دقیق و درنتیجه ،تس ــلط کامل شـــیعیان بر حســـینیه و ابنیـــه و امالک آن که
ً
تقریب ــا بهجز منازل س ــاکنان ،تمام ابنیه و امالک هوگلی را دربـــر میگیرد و با اضافه کردن
ً
 24دهکده اطراف آن که اهالی آن نیز اکثرا مســـلمان و شیعه میباشند میتوان موقعیت
خو ب ــی را ب ــرای ایجاد یک پایگاه اس ــامی شـــیعه در هوگلی و حومۀ آن به دســـت آورد .از
ط ــرف دیگر از تص ــرف امالک و موقوفات هوگلی توســـط هندوها که به نقـــل از معتمدان
مح ــل تاکن ــون به لحاظ قدم ــت و عظمت بنای آن قیمتی برای آن تعیین نشـــده اســـت
جلوگیری کرد.
 .3حسینیۀ مرشد آباد (نزدیک هوگلی و کلکته)

در مرشد آباد یک حسینیه وجود دارد که به نام حسینیۀ مرشد آباد معروف است .این
حس ــینیه در تاریخ  1750میالدی توســـط سراج الدوله بنا شده اســـت .این فرد از ایرانیان
مع ــروف آن زم ــان ب ــود و چون س ــراج الدوله مخالف حکومت انگلیســـیها بـــود و با آنها
مبارزه میکرد توس ــط دولت انگلیس اعدام شـــد .حدود  15سال پیش به خاطر اختالف
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بین وارثان و متولیان حس ــینیه ،دولت ایالتی بنگال غربی از طریق ادارۀ باستانشناســـی
ادارۀ این حسینیه را به دست گرفت .این حسینیه حدود  100باب مغازه دارد که درآمد آن
توس ــط مأموران اوق ــاف جمعآوری میشـــود و صرف بازســـازی و نگهداری آن میشـــود.
مس ــاحت این حسینیه  400مترمربع اســـت و قبرستان کوچکی در کنار حسینیه قرار دارد
که آرامگاه خانوادگی سراج الدوله و قبر آن مرحوم در آن واقع است .در حال حاضر حدود
 40خانوار ایرانی در مرش ــد آباد زندگی میکنند .شایانذکر است مرشد آباد  170کیلومتر با
کلکته فاصله دارد.
3-3333333اماکن و موقوفات حیدرآباد (ایالت آندراپرادش)
حیدرآباد بر فراز فالت دکن در جنوب شـــرقی هند واقع شـــده است و حدود  5میلیون
نفر جمعیت دارد و  %50آن را مس ــلمانان تشـــکیل میدهند .حدود  500ســـال پیش قطب
ش ــاه از قبیلۀ قراقریونلوی همدان به جنوب هند آمد و حاکمیت منطقۀ دکن را به دست
گرفت .ش ــهر حیدرآباد  400س ــال پیش توســـط ســـلطان محمدقلی قطب شـــاه چهارمین
سلس ــلۀ قطب ش ــاهیان تأس ــیس ش ــد (تا این زمان قلعۀ گلنکده پایتخت بـــود) و بنا به
ارادت قطب ش ــاهیان به امیر مؤمنان حضرت علی (ع) (حیدر کرار) این شـــهر حیدرآباد
نامیده ش ــد .وی با احداث بناهای معروف و تاریخی  -اســـامی با اســـتفاده از خدمات
هنرمندان ایرانی همچون میر مؤمن استرآبادی که مردی فاضل ،مدیر و مدبر بود پیشرفت
بس ــیار خوبی کرد و با ایران نیز دوس ــتی اســـتوار بنـــا نهاد و لذا زمان ســـلطنت محمدقلی
قط ــب ش ــاه به عصر طالیی دکن معروف اســـت .اکثـــر عمارتها و بناهایـــی که در زمان
قطب ش ــاهیان س ــاخته ش ــد کتیبههای فارســـی دارد البته در منطقۀ دکن ســـه سلســـلۀ
مس ــلمان به ترتیب س ــاطین بهمن ،سلســـلۀ قطب شـــاهیان و سلســـلۀ آصف جاهیان
حکومت کردند .ظهور این سلسله مقارن با حضور انگلیسیها و فرانسویها در شبهقارۀ
هند بود .این سلسله به هفت نظام تقسیم شد و آخرین نظام میر عثمان علیخان بود که
تا زمان استقالل هند در سال  1947میالدی ادامه داشت.
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 .1حسینیۀ حضرت زهرا

ای ــن حس ــینیه در زمان عثم ــان علیخان حاکم هفتـــم حیدرآباد در ســـال  950ه -ق
س ــاخته شد .وی این حس ــینیه را بهعنوان مادرش وقف شیعیان کرد .از آن تاریخ به بعد
همهساله در ماههای محرم روضهخوانی میشود و تولیت آن با خاندان و نوادگان عثمان
علیخان است .عمارت از آثار تاریخی و اسالمی است.
 .2مجتمع انجمن ایرانیان

این مجتمع شامل حس ــینیه ،دفتر انجمن ،کتابخانه و ساختمان حضرت ابوالفضل
العباس (ع) (واحد مسکونی) است .این مجتمع زیر نظر اعضای انجمن اداره میشود.
 .3انجمن اتحاد ایرانیان مقیم حیدرآباد

ای ــن انجمن  50س ــال پی ــش بهمنظور حفظ ســـنتها و ارزشهای ایرانـــی و کمک به
ایرانیان مقیم حیدرآباد تأس ــیس ش ــد و هر سه ســـال یکبار انتخابات آن انجام میگیرد.
اعض ــای این انجم ــن عبارتان ــد از محمدرضا کاظمـــی ،غالمعلی رشـــتی و محمدباقر
دهقانی.
انجمن اتحاد ایرانیان مقیم حیدرآباد  43سال پیش هزار مترمربع زمین (با جمعآوری
پول از ایرانیان مقیم) خریداری و یک حســـینیه و کتابخانه به نام حســـینیۀ ایرانیان مقیم
حیدرآب ــاد احداث کردند و س ــند آن به نام حســـینیه ثبت شـــد و  18ســـال پیـــش نیز 700
مترمرب ــع زمی ــن جنب حس ــینیه را خریدنـــد و به حســـینیه ملحق کردنـــد و در آن  8واحد
مسکونی ساختند و اجاره دادند و عایدات آن را صرف امور خیریه و حسینیه میکنند.
 .4قبرستان ایرانیان

ای ــن قبرس ــتان در منطقۀ س ــلطان شـــاهی حیدرآباد قرار دارد  400ســـال پیـــش از طرف
مرح ــوم حاج میر محمد مؤمن اس ــترآبادی وقفشـــده اســـت .به هنگام وقف ،قبرســـتان
وس ــعت بس ــیار زیادی داش ــت ول ــی بهمرورزمـــان هندوها زمینهـــای آن را تصـــرف کردند
بهنحویکه در حال حاضر  20,000مترمربع باقیمانده اســـت .اعضای تولیت این قبرستان
عبارتاند از س ــید رضا حس ــن آزاد ،ســـید علی موســـوی ،میر عنایت باقری و سید حامد
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حسینی جعفری.
 .5حسینیۀ حضرت ابوالفضل العباس

این حس ــینیه در منطقۀ گالی خب ــر حیدرآباد واقع و موقوفۀ مرحوم صمصام شـــیرازی
صاحبامتیاز روزنامۀ شیراز است که در آن زمان به زبان اردو و فارسی در حیدرآباد منتشر
میشد .مساحت آن  150مترمربع و متولی فعلی آن محمد جمال درویش است.
شایانذکر است همانطور که مالحظه میشود ایرانیان از  500سال قبل از زمان قطب
شاهیان و آصف جاهیان تا  90سال پیش (پایان حکومت میر عثمان علی) دارای اموال
و امالک موقوفات زیادی بودند که بهمرورزمان از دســـت ایرانیان خارجشـــده و به تســـلط
حکومت هند یا به تصرف هندیهای شیعه و غیر شیعه در آمده است.
3-3333333امال ک موقوفات واقع در بنگلور (ایالت کارناتاکا)
 .1حسینیۀ شیرازی

این حس ــینیه به مساحت  350مترمربع در منطقۀ ریچمن تون بنگلور قرار دارد و زمین
آن  110س ــال پیش از جانب همس ــر مرحوم حاج میرزاعلی عســـگر شـــیرازی به نام مرحومه
بیبی شهربانو وقف حسینیه شد .متولی فعلی حسینیه حاج میرزا محمدمهدی است.
 .2هتل وینسرمیز

مرحوم حاج میرزاعلی عسگر شیرازی مجتمع بزرگی را که در آن زمان بهعنوان میهمان
سرای شیعیان استفاده میشد برای استفادۀ عموم وقف و درآمد آن را صرف امور خیریه
و حس ــینیۀ ایرانی ــان میکند .این مجتمع در منطقۀ شـــانکیرود بنگلور قـــرار دارد .ولی به
دلی ــل ب ــروز اختالف بی ــن بازماندگان مرحوم و متولیـــان موقوفات آن مرحوم بر ســـر اجرای
وقفنامه متأس ــفانه وراث مرحوم چندین ســـال قبل ساختمان را به فردی هتلدار به مدت
 90س ــال ماهانه  4,000روپیه (معادل  100دالر) اجاره میدهند .درصورتیکه حداقل اجاره
ماهانه این هتل در حال حاضر  20,000دالر است .مساحت زمین  16,500مترمربع و دارای
فضای بس ــیار وس ــیع ،س ــاختمانهای چندطبقه با اتاقهای متعدد اســـت که در حال
حاضر بهعنوان هتل پنج ستاره استفاده میشود.
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موض ــوع اخت ــاف و نحوۀ اج ــرای وقفنامه دربـــارۀ تولیت و عایدات هتل با شـــکایت
عدهای از ش ــیعیان و معتمدان بنگلور در دادگاه مطرحشـــده ولی بنا به اظهار آقای حاج
میرزا محمدمهدی به دلیل عدم آش ــنایی مراجع قضایی بنگلور با مسائل وقف شیعیان،
مورد اختالف حل نش ــده و حتی مراتب این اختـــاف به دفتر مقام معظم رهبری اعالم و
استفس ــار ش ــده اس ــت ولی تاکنون همچنان موضوع الینحل مانده اســـت .با آقای حاج
حبی ــب ش ــیرازی نوۀ واق ــف مذاکره شـــد ایشـــان اظهـــار داشـــتند وقفنامه مبهم اســـت.
بازماندگان اس ــتنباط میکنند که موقوفات مرحوم حاج میرزاعلی عسگر شیرازی و فرزند
وی باید توس ــط وارثان اداره ش ــود ولی متولیان و معتمدان موقوفات معتقدند باید توسط
آنان اداره ش ــوند .ایش ــان اضافه کردند مخالفتی با حل موضوع نیســـت مشـــروط بر اینکه
نماین ــدهای تاماالختیار از س ــوی مق ــام معظم رهبری در بنگلور حضور داشـــته باشـــند و
مشکل شرعی موقوفه را حل کنند .هر حکمی ایشان بدهند الزماالجرا خواهد بود .توضیح
اینکه موضوع از سوی دفتر مقام معظم رهبری در حال رسیدگی و پیگیری است.
 .3مسجد عسگری (شیرازی)

این مس ــجد در منطقۀ ریچمنتون بنگلور قرار دارد و مســـاحت آن  700مترمربع اســـت
زمین آن از طرف دولت ایالتی وقت اهداشده و با تأمین هزینۀ آن از سوی مرحوم میرزاعلی
عس ــگر شیرازی ساخته شده اس ــت .متولی آن حاج میرزا محمدعلی صدری است .این
مجتمع اسالمی شامل مسجد ،دفتر انجمن و کلینیک بیماران است.
 .4قبرستان ایرانیان

زمین این قبرس ــتان  100س ــال پیش از طرف مرحوم حاجی میرزاعلی عســـگر شـــیرازی
جهت دفن اموات ایرانیان و شیعیان مقیم بنگلور وقفشده و در منطقۀ ریچمنتون واقع
اس ــت و  15,000مترمرب ــع مس ــاحت دارد .این قبرســـتان زیـــر نظر حاج میـــرزا محمدمهدی
(رئیس مؤسسۀ انتشارات اسالمی امامیها) اداره میشود و اوقاف بنگلور نیز بر آن نظارت
میکند .آرامگاه مرحوم حاج میرزاعلی عسگر شیرازی در این قبرستان قرار دارد.

 / 112آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور هند

 .5حسینیۀ عبدالحسین شیرازی

این حس ــینیه  80س ــال پیش از طرف مرحوم حاج عبدالحسین شیرازی وقف شده و
مس ــاحت آن  600مترمربع اس ــت .متولی حسینیه نوۀ پسری مرحوم به نام حاج حبیب آقا
شیرازی است.
 .6موقوفۀ مرحوم حاج علیرضا شیرازی

این موقوفه عبارت است از یک مجتمع که زمین آن  9,500مترمربع است و در منطقۀ
ریچمنت ــون بنگل ــور قرار دارد .حدود  50ســـال پیش مرحوم حاج علیرضا شـــیرازی فرزند
مرحوم حاج عبدالحسین شیرازی وقف شیعیان و ایرانیان مقیم بنگلور کرده است .این
مجتمع شامل مدرسه ،آپارتمانهای متعدد و محوطه بسیار بزرگی است .اعضای تولیت
آن  5نفر هس ــتند که دو نفر آن به ترتیب حاج میرزا محمدمهدی و حاج حبیب شـــیرازی
هس ــتند .ای ــن ملک نیز مش ــکل وقفنامه دارد و اماکن مســـکونی آن با اجاره بســـیار کم در
اجارۀ افراد اس ــت و به لحاظ مش ــکل بین وراث و متولیان در ادارۀ این موقوفه ،مستأجران
ً
نی ــز از ای ــن فرصت سوءاس ــتفاده ک ــرده و تقریبا بهصـــورت رایگان در آن ســـکونت دارند.
اعضای تولیت که دو تن از آنان همان افراد اعضای تولیت هتل وینســـرمیز هستند اظهار
داش ــتند آمادگی کامل وجود دارد مش ــکل ایـــن مجتمع و هتل ،هر دو باهم ان شـــاء اهلل از
سوی نمایندۀ مقام معظم رهبری بررسی و حکم شرعی جهت اجرا و ادارۀ موقوفات صادر
ش ــود تا بی ــش از این بالتکلی ــف نماند زیرا این احتمـــال وجود دارد اوقـــاف بنگلور از این
فرصت استفاده کرده و هر دو موقوفه را از دست متولیان یا وارثان خارج کند.
3-3333333اماکن و موقوفات شهرستان علی پور
شهرس ــتان علی پ ــور در  70کیلومتری بنگلور قرار دارد .این شـــهر  12,000نفر جمعیت
دارد که  %100آن مس ــلمان و  %90ش ــیعه و  %80ســـید میباشـــند .این شهرستان به لحاظ
ش ــرایط خاص خود مرا ک ــز علوم دینی متعددی را در خود جایداده اســـت و لذا علی پور
ً
یک ش ــهر کامال مذهبی است و مس ــلمانان بهویژه شـــیعیان توجه خاصی نسبت به این
شهرس ــتان دارند و در عزادار یها و مراســـم مذهبی در آن شهرســـتان از تمام نقاط بنگلور
ً
شرکت میکنند .اجماال به تعدادی از مراکز علوم دینی و یک بیمارستان اهدایی از سوی
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مقام معظم رهبری اشاره میشود:
 .1بیمارستان امام خمینی

در س ــال  1982به هنگام دیدار حضرت آیتاهلل خامنهای از شهرستان علی پور هند
به دلیل عدم وجود بیمارستان در آن شهرستان ایشان دستور ساخت بیمارستان را صادر
فرمودند .این بیمارس ــتان در زمینی به مساحت  8هکتار که از سوی اهالی آن شهرستان
اهداشده به زیربنای  800مترمربع احداثشده است .در سال  1987ساخت بیمارستان
آغاز و در سال  1992ساختمان آن پایان یافت و افتتاح شد .این بیمارستان با هیئتامنای
یش ــود .سرپرست بیمارستان آقای مهندس افحم یکی از شیعیان اهل آن
 12نفره اداره م 
شهرس ــتان و ناظ ــر امور هیئتامن ــا آقای میـــرزا محمدمهدی رئیس مؤسســـۀ انتشـــارات
اس ــامی امامیها اس ــت و به نقل از مسئول بیمارستان بخشی از تجهیزات بیمارستان از
س ــوی این مؤسسه اهداشده اس ــت .در بازدیدی که از بیمارســـتان به عمل آمد مشاهده
شد بیمارستان نیاز به بازسازی دارد و وسایل پزشکی آن مجهز نیست و درعینحال تنها
بیمارس ــتان شهرستان علی پور بوده و از هر مریض برای معاینه  2روپیه دریافت میشود.
به نقل از سرپرست بیمارستان به دلیل کم بودن جمعیت شهر و عدم امکان توانایی مالی
اهالی ،درآمد بیمارس ــتان حدود یکچهارم هزینۀ خود را تأمین میکند و بقیۀ هزینههای
آن از س ــوی دفت ــر مق ــام معظ ــم رهب ــری ،مؤمنان و معتمـــدان بنگلـــور و آقای حـــاج میرزا
یش ــود .در این بیمارســـتان در حال حاضر  3دکتر و  7پرســـتار و 5
محمدمهدی تأمین م 
کارمند مشغول کار میباشند.
 .2حوزۀ علمیه باقرالعلوم

این حوزه دو سال پیش از سوی مقام معظم رهبری در علی پور ساخته شد و در سال
 1998افتت ــاح ش ــد 25 .محص ــل عل ــوم دینـــی بهطـــور شـــبانهروزی و  40محصـــل بهطور
نیمهوقت در آن مشغول تحصیل هستند .این حوزه را  3مدرس و یک مدیر اداره میکنند.
مدیریت آن با حجتاالس ــام محمدعلی عابدی (اهل هند) اســـت که در حوزۀ علمیۀ
ق ــم تحصیلکرده اس ــت .زمین این حوزه  5,000مترمربع اســـت و کلیـــۀ بودجۀ آن از طرف
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مقام معظم رهبری تأمین میشود.
 .3مدرسۀ زینبیه (وابسته به مؤسسۀ اسالمی امامیها)

در س ــال  1994از س ــوی مؤسس ــۀ انتشـــارات اســـامی امامیها در بنگلور مدرســـهای
اسالمی در سطح دبیرستان (دخترانه) و ابتدایی (پسرانه) در شهرستان علی پور تأسیس
ش ــد که موردتوجه خ ــاص اهالی قرار دارد .این مدرســـه زیر نظر حاج میـــرزا محمدمهدی
رئیس این مؤسسه اداره میشود .شایانذکر است این مدرسه ازنظر تجهیزات بسیار مجهز
اس ــت و کلیۀ تجهیزات علمی و آزمایشـــگاهی را دارد و عالوه بـــر دروس دورۀ تحصیلی،
دروس اس ــامی نیز در آن تدریس میشـــود .محصالن آن همگی شیعه میباشند .تمثال
مبارک حضرت امام خمینی (ره) در دفتر مدرسه و کالسها نصب شده بود.
 .4بیت الزهراء

ای ــن مجتمع علوم دینی به مس ــاحت  1,800مترمربع در شهرســـتان علی پور از ســـوی
یک ــی از اف ــراد بانفوذ بنگلور به ن ــام حاجآقا زکی باقری در حال احداث اســـت که به دلیل
ً
پرهزینه بودن ،س ــاختمان آن فعال نیمهکاره مانده اســـت .به هنگام بازدید از شهرســـتان
علی پور مس ــؤوالن و مؤمنان آن شهرس ــتان از جمهوری اســـامی ایران انتظار کمک مالی
برای تکمیل این مجتمع علوم دینی داشتند.
3-3333333موقوفات و اماکن مذهبی شهرستان مدرس (ایالت تامیل نادو)
شایانذکر است حس ــینیۀ هزار چراغ و مسجد شیعیان مدرس ،موقوفۀ حاجآقا خلیل
ش ــیرازی و مدرس ــۀ علمیۀ امام مهدی (عج) تحت تولیت حاج غالم احمد عســـگری و
ح ــاج علیمحم ــد ش ــیرازی اداره میشـــود .عـــاوه بـــر مـــدرس شـــهرهای دیگـــری نیز که
شیعهنش ــین هس ــتند آث ــار و موقوفات ــی از ایرانیـــان دور در آنهـــا وجـــود دارد کـــه بایـــد در
فرصتهای بعدی مورد بازدید و تحقیق قرار گیرند.
3-3-333333نتیجه
آنچه در این قسمت بیش از هر مطلبی موردتوجه قرار گرفته است وجه اشتراک درآمد
ناچی ــز اکث ــر مس ــتغالت موقوفات و امـــاک ایرانیـــان متوفـــی و همچنیـــن پراکندگی این
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موقوفات در ش ــهرهای مختلف هند است که متأسفانه به علت عدم پیشگیری افزایش
اجارهبهای آنها از س ــوی متولیان و همچنین عدم توجه به نگهداری اماکن استیجاری
موقوف ــات روز بـ ـهروز در ح ــال نابودی هســـتند .بعضی از ایـــن موقوفات بهویـــژه موقوفات
مرح ــوم ح ــاج محم ــد محس ــن اصفهانی در شـــهر هوگلی که بـــه علت قدمـــت تاریخی و
عظم ــت هنری س ــاختمان ،ارزش آن قابل تخمین نیســـت به دلیل عـــدم وجود متولی و
درنتیج ــه ع ــدم دلس ــوزی در حف ــظ بناهـــا و بیتوجهی نســـبت بـــه پیگیـــری درآمدهای
مستغالت آن با گذشت زمان یا از بین خواهند رفت یا اینکه همانند بعضی از موقوفات
که به نظارت ادارات اوقاف محل در آمده اســـت از تســـلط ایرانیان و حتی شیعیان خارج
خواهد شد .بدیهی است چنانچه برای ادارۀ موقوفات و امالک ایرانیان متوفی و بال وارث
برنامهریزی دقیقی صورت گیرد و با هماهنگی نمایندگیهای جمهوری اســـامی ایران و
نه ــای ایرانی مقیم محل و ی ــا متولیان موقوفات ،مدیریت ســـازمانیافتهای اعمال
انجم 
ً
شود مستغالت این موقوفات به درآمدهای قابلتوجهی خواهد رسید .قطعا از این رهگذر
ع ــاوه بر ام ــکان حفظ و نگه ــداری هر چه بهتـــر از موقوفـــات و تأمین هزینههـــای اماکن
مذهب ــی از درآمد حاصل ــه میتوان هزینههـــای حوزههای علمیه و مـــدارس علوم دینی و
مؤسس ــات انتشارات اسالمی مستقر در محل را که از سوی جمهوری اسالمی ایران اداره
یا نظارت میش ــوند و برای ادامه کارش ــان نیازمند منابع مالی هستند تأمین کرد و آنها را
یاری بخشید)38( .

| فصل چهارم |

نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف
و امور خیریه در کشور هند

4-4نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور هند
4-444مقدمه
یک ــی از موضوعات مهم برای ش ــناخت وضعیـــت وقف و امور خیریه در کشـــورهای
مختلف ش ــناخت س ــاختار و بازیگران فعال در این حوزه است .این موضوع ازآنجهت
مورد اهمیت اس ــت که با شناخت انواع بازیگران فعال در زمینههای مختلف و بررسی و
تحلی ــل ن ــوع فعالیتهایی که انج ــام میدهند ،میتوان از دســـتاوردهای هـــر یک از این
بازیگران استفاده کرد و از تجربیات ناموفق آنها دوری جست.
در ای ــن فص ــل پس از معرف ــی انواع کنشـــگران فعال در حـــوزه وقف وامـــور خیریه ،به
شناس ــایی و تحلیل بازیگران مختلف با توجه به نقشـــی که در وقف و امور خیریه کشـــور
هند ایفا میکنند ،پرداخته ش ــده اس ــت .سپس نگاشـــت نهادی تمامی این بازیگران به
ن ترسیمش ــده اســـت و پسازآن ،هر یک از این بازیگران و مجموعه
همراه نوع ارتباطات آ 
فعالیتها ،اهداف ،مأموریت ،چشمانداز ،ساختار و ...آنها مورد تحلیل قرار میگیرد.

4-444انواع کنشگران فعال در حوزۀ وقف و امور خیریه
کنش ــگر ،عبارت اس ــت از فرد ،گروه و یا سازمانی که میتواند بر ورودیها (منابع) و یا
برونداده ــای یک سیس ــتم تأثی ــر بگذارد و یـــا از خروجیهـــا و بروندادهـــای آن (خدمات،
محص ــوالت ،پیامده ــا و )...تأثیر پذیرد .در این گزارش کنشـــگران به چهار دســـته اصلی
تقسیم میشوند:
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4-44444سیاستگذار
سیاسـ ـتگذار نهادی اس ــت که برنامههایـــی را تعیین میکند که باید توســـط دولت،
کسبوکارها و غیره دنبال شود.
سیاستگذاری به صورت فرآیندی تعریف شده است که به واسطه آن دولت به منظور
ارائه پیامد (تغییرات مطلوب در دنیای واقعی) ،چشمانداز سیاسی خود را به برنامه و عمل
تبدیل میکند .لذا سیاستگذاری ،کارکرد اصلی هر دولت میباشد .به طور کل ،سیاست
میتواند ش ــکلهای مختلفی به خود بگیرد مانند سیاســـتهای غیر مداخلهای ،تنظیم،
تشویق تغییرات داوطلبانه (مانند کمکهای مالی) و ارائه خدمات عمومی.
4-44444تنظیمگر
تنظی ــم مجموع ــه گوناگون ــی از ابزارهاســـت که بـــه واســـطه آن دولـــت نیازمندیهای
ش ــرکتها و م ــردم را تنظیم میکن ــد .کارکردهای تنظیمگر بنا به دالیـــل گوناگونی به وجود
آمدهاند از جمله:
_تعیی ــن حق ــوق و مس ــئولیتهای هر یـــک از موجودیتهـــای جامعه به منظـــور تحقق
اهداف توسعه پایدار
_تنظیم استانداردهای صنعتی
_جمعآوری مالیاتها و دیگر درآمدها و...
به منظور درک بهتر کارکردهای تنظیمگر ،بررسی انواع روشهای تنظیمی مفید خواهد
بود .به صورت کلی انواع تنظیمات عبارتاند از:
ً
_فرمان و کنترل :1هرگاه اس ــتانداردها ســـازگار نباشند تنظیم دستور و کنترل نوعا وضع/
تحمیل اس ــتانداردهای حمایتشده توسط مصوبات قانونی است .بنابراین ،قانون به
عن ــوان منع یا اجبار فعالیتهای معینی به کار میرود .اســـتانداردها میتواند از طریق
قانونگ ــذاری یا تنظیمکنندگانی تنظیم شـــود که به واســـطه فرآیند تنظیـــم برای تعریف
قانون مشروعیت دارند.
1.. command and control
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_خ ــود -تنظیم ــی :1این رویکرد میتواند به عنوان نوعی از نســـخه خـــود انجامی 2رویکرد
دس ــتور و کنت ــرل تلقی ش ــود .در ای ــن بـــاره ،اغلب انجمنهـــای تجاری یا کســـبوکار
لش ــده که قوانین عملکرد را ایجاد ،کنترل و اجرا میکنند .به عنوان یک قانون،
تشکی 
خودتنظیمی اغلب به عنوان یک روش کسبوکار دیده میشود که اقدام انحصاری به
منظ ــور جلوگی ــری از مداخل ــه دولت انجام میدهد .مزایای این رویکرد شـــامل ســـطح
باالی تعهد کسـ ـبوکارها و ماهیت جامع قوانین تنظیم شـــده میباشد .به عالوه ،این
رویکرد منعطفتر از رویکرد دس ــتور و کنترل بوده چراکه به قانونگذاری نیازی ندارد .از
س ــویی دیگر ،خودتنظیمی میتواند به صورت یـــک رویکرد غیردموکراتیک ،محدود به
بررس ــی دقیق بیرونی و در معرض سوءاســـتفاده توسط کســـانی دیده شود که با اهداف
مختلف قوانین را تنظیم میکنند .در کمترین ســـطح  ،خودتنظیمی همواره در معرض
شه ــای منت ــج ش ــده از عالقههـــای بیرونـــی کســـانی قـــرار دارد کـــه فکـــر میکنند
چال 
اس ــتانداردها و قوانین به س ــمت کاهش تأثیـــر فعالیتهای غیر مطلوب تنظیم نشـــده
است.
_تنظیم مبتنی بر تش ــویق :3یک تشویق ،سیاســـت ،قانون ،مکانیسم قیمت ،یا رویهای
است که به دنبال تعدیل رفتار افراد یا شرکتها به واسطه تغییر در هزینهها یا سودهای
حاش ــیهای مرتبط با تصمیم یا فعالیت خاص میباشـــد .از یکسو ،میتوان گفت که
تمامی تنظیمات بر مبنای تشویق است چراکه تنظیم از طریق مفهوم پایه جریمه برای
رفتارهای "بد" و پاداش برای رفتارهای "خوب" عمل میکند .تنظیم مبتنی بر تشـــویق
سعی دارد به منظور کاهش هزینهها و بهبود خدمات ،برنامه سودمند با سودهای زیاد
را پاداش دهد .هدف عمده این است که تنظیمشده فعالیتهای غیر مطلوب خود را
از طر ی ــق تحمی ــل /وضع مالیات و کمکهـــای مالی محدود یا متوقـــف کند .برای به
کارگی ــری این رویکرد ،گامهای اصلی شـــامل انتخاب واحدهـــای اندازهگیری ،تعیین
خ ــط مبنا ،انتخ ــاب اهداف ب ــرای بهبود و /یا نگهداری و ســـپس اجرای تشـــویقها و
1.. self-regulation
2.. do-it-yourself
3.. incentive-based regulation
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جریم هه ــا میباش ــد .یک ــی از ان ــواع تنظیمـــات مبتنـــی بـــر تشـــویق ،تنظیـــم مبتنـــی بر
عملکرد )PBR(1است که تشویقها ملزم به بهبود در عملکرد مطلوب ،کاهش قیمت
و بهبود در کیفیت خدمات میباشد .به عالوهPBR ،بیشتر به استانداردهای عملکرد
خارجی متکی اس ــت و کمتر به فعالیتهای خاص شـــرکت حســـاس اســـت .مزایای
 PBRاین اس ــت که به بهبود در بهرهبرداری شـــرکتها ،کاهش هزینههای نگهداری و
عملی ــات و بهب ــود در پایایی سیس ــتم کمک میکنـــد .طرح تنبیه و تشـــویق به صورت
مکانیکی عمل میکند .بنابراین کاهش در حوزه صالحدید تنظیمی ،در مقابل امکان
تس ــخیر در فرآیند تنظی ــم را کاهش میدهد .بـــه عالوه این رویکـــرد ،انعطافپذیری در
تصمیمگی ــری ش ــرکت را فراهم میکنـــد که آیا از قانـــون تبعیت کند یا جریمـــه بپردازد.
اگرچه به عنوان یکی از معایب این روش ،میتوان به ایجاد قوانین بسیار پیچیده و غیر
منعطف اشاره کرد که واقعیتهای بازار در آن لحاظ نشده است .از مفروضات اصلی
ً
ای ــن رویک ــرد ،عقالنی ــت اقتصادی اســـت کـــه لزومـــا در همه مـــوارد یافت نمیشـــود.
همچنین ،گاهی اوقات پیشبینی تأثیر این نوع رویکرد مشـــکل اســـت .بهعنوانمثال،
اگر قوانین به طور صحیح تنظیم نشده باشند رفتار "بد" ،مانند آلودگی ،میتواند پاداش
بگیرد.
4-44444تسهیلگر
ً
س ــازمانهای محل ــی یا بینالمللی هســـتند که معموال توســـط دولت ســـرمایهگذاری
میشوند و هدف آن توسعه و بهبود بازار خدمات میباشد .یک تسهیلگر ،تأمینکنندگان
خدم ــات را از طریق انج ــام فعالیتهای خدماتی جدید ،ارتقای تجـــارب مفید و ایجاد
ظرفی ــت حمایت میکند .کارکردهای دیگر یک تســـهیلگر شـــامل ارزیابـــی خارجی تأثیر
تأمینکنندگان خدمات ،تضمین خدمات و حمایت برای محیط سیاسی بهتر میباشد.
عمل تس ــهیل ،کارکردی است که بهطورمعمول توسط سازمانهای توسعهگرا انجام شده
و میتواند شامل س ــازمانهای غیردولتی و کارفرمایان و عاملهای دولتی باشد .عالوه بر
م ــوارد مذک ــور در ح ــوزه وقف و ام ــور خیریه فراهـــم آوردن اطالعـــات پایـــهای از مجموعه
1.. Performance-based regulation
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خیری هه ــا و یا انجام خدمات مش ــاورهای را برای مؤسســـات خیریه نیز میتـــوان به عنوان
کارکردهای تسهیلکنندگان در نظر گرفت.
4-44444ارائهدهنده خدمات
تأمینکننده خدمات آموزشی و پژوهشی شامل دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مؤسساتی
هس ــتند ک ــه در زمینه آم ــوزش و پژوهش در حوزه وقـــف و امور خیریـــه فعالیت میکنند.
ً
ضمنا مؤسسات خیریهای که وظیفه جمعآوری کمکهای مردمی و صرف این کمکها
در میان افراد هدف را دارند نیز به عنوان ارائهکنندگان خدمات شناخته میشوند.
با توجه به ادبیاتی که درباره کنش گران مطرح شـــده اســـت ،بازیگران فعال در کشـــور
هن ــد در س ــه حوزه وق ــف و امور خیریه ،مســـاجد و اماکن متبرکه ،و قـــرآن و فعالیتهای
مذهب ــی ایفای نقش مینمایند که در ادامه ،توضیـــح درباره هرکدام از این نهادها و نقش
آنها در این سه حوزه داده شده است.

4-444نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه
همانطور که در بخش پیشین اشاره شد ،نهادهای مختلفی با نقش های متفاوت در
حوزه وقف و امور خیریه در کشور هند فعالیت می نمایند؛ در این بخش ،ابتدا نگاشت
نهادی مربوط به این کنشگران در شکل ( )1-4نشان داده شده است و سپس نهادهای
سیاسـ ـتگذار ،تنظیمگر ،تس ــهیل گ ــر و ارائه دهنده خدمـــات در موضوعات مختلف در
حوزه وقف و امور خیریه ،مورد تحلیل قرارگرفتهاند.
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شکل :1-4نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور هند

4-44444وزارت امور اقلیتها
ابتدا به معرفی متولی اصلی حوزه وقف یعنی وزارت امور اقلیتها میپردازیم.
وزارت امور اقلیتها از وزارت توانمندســـازی و عدالت اجتماعی در  29ژانویه ســـال
 2006منشعب شد تا یک رویکرد با تمرکز بیشتر دربارۀ مسائل مربوط به پنج جامعه اقلیت
مشخصشده شامل مسلمانان ،مسیحیان ،بوداییها ،سیکها ،پارسیان و جینها را __
بر طبق اطالعیۀ  27ام ژانویه سال  __2014تضمین کند.
ای ــن وزارتخانه متعهد اس ــت بر :ســـاختار ســـازی سیاســـتهای کلـــی و برنامهریزی،
هماهنگ ــی ،ارزیابی و بازنگ ــری در قانونگذاری و برنامههای توســـعه برای منتفع شـــدن
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جامعه اقلیتها.
4-4444444چشمانداز و مأموریت
جدول زیر چشمانداز و مأموریت این وزارتخانه را نشان میدهد.
جدول :1-4چشمانداز و مأموریت وزارت امور اقلیتها

چشمانداز

توانمندسازی جامعه اقلیتها و ایجاد یک فضای پرقدرت برای قدرتمند
سازی شخصیت چند نژادی ،چند قومیتی ،چند فرهنگی ،چند زبانی و چند
مذهبی ملت

مأموریت

بهبود شرایط اجتماعی-اقتصادی جامعه اقلیتها از طریق کارهای مثبت و
توسعه فراگیر بهنحویکه هر شهروند فرصتی برابر برای مشارکت فعال در ساختن
یک جامعۀ پویا داشته باشد و سهمی برابر برای جامعه اقلیتها در آموزش،
استخدام ،فعالیتهای اقتصادی ایجاد شود و تعالی آنها تضمین گردد.

4-4444444چارت اداری وزارت امور اقلیت ها
شکل زیر ساختار اداری این وزارتخانه را نشان میدهد.

شکل :2-4چارت اداری وزارت امور اقلیت ها
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4-4444444تخصیص وظایف
وظایف تخصیص شده به این وزارتخانه طبق قانون  1961دولت هند عبارتاند از:
_سیاسـ ـتهای کل ــی و برنامهر ی ــزی ،هماهنگی ،ارزیابـــی و بازنگـــری در قانونگذاری و
برنامههای توسعه برای منتفع شدن جامعه اقلیتها.
_تمام مسائل مرتبط با جامعه اقلیتها بهجز موارد قانونی و دستوری
_طرحهای سیاس ــی برای محافظ ــت از اقلیتها و امنیت آنها از طریـــق رایزنی با دیگر
وزارتخانههای دولت مرکزی و دولتهای محلی
_امور مربوط به اقلیتهای زبانی و دفتر کمیساریای اقلیتهای زبانی
_امور مربوط به کمیسیون ملی قانون اقلیت
_کارهای مربوط به داراییهای وقفی مهاجران تحت ادارۀ مصوبه  1950دارایی مهاجران
_نمایندگی جامعه هندیهای انگلیسیتبار
_محافظ ــت و نگه ــداری از اماکن متبرکـــه غیرمســـلمانان در پاکســـتان و اماکن متبرکه
مسلمانان در هند با توجه به توافقنامه سال  1995پانت -میرزا 1در رایزنی با وزارت امور
خارجه.
_سؤاالت و درخواستهای مربوط به جامعه اقلیتها در کشورهای همسایه در رایزنی با
وزارت امور خارجه
_خیرات و مؤسسات خیریه ،وقفهای خیریه و مذهبی
_مس ــائل مرتب ــط ب ــا اوض ــاع اجتماعـــی -اقتصـــادی ،فرهنگـــی و آموزشـــی اقلیتهـــا،
2
سازمانهای اقلیتها شامل بنیاد آموزشی موالنا آزاد
_مصوبه (الحاقی) وقف سال 2013
_مصوبه درگاه خواجه صاحب سال 1955
_س ــرمایهگذاری برنامهها و پروژهها در جهت رفاه اقلیتها شـــامل شرکت ملی توسعه و
سرمایهگذاری اقلیتها
1. Pant-Mirza Agreement of 1955
2. Maulana Azad Education Foundation
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_فرصتهای اس ــتخدام برای اقلیتها در بخش دولتی مرکـــزی و ایالتی بهمانند بخش
خصوصی
_فرموالس ــیون معیاره ــای مرتب ــط با محافظـــت از اقلیتهـــا و امنیت آنهـــا در رایزنی با
وزارتخانههای مرکزی مرتبط و دولتهای ایالتی
_کمیس ــیون مل ــی برای بخشه ــای اجتماعی و اقتصادی در میـــان اقلیتهای زبانی و
مذهبی
_برنامه  15نکتهای نخستوزیری برای اقلیتها
_توسعه داراییهای وقفی از طریق شرکت ملی توسعه وقف
_هرگونه مسئلۀ مرتبط دیگری با جامعه اقلیتها
•تخصیص وظایف مختص به بخش وقف طبق قانون

این وظایف طبق قانون عبارتاند از:
الف) تمام مسائل مرتبط با:
یه ــای وقف ــی مهاج ــران تحـــت ادارۀ قانـــون داراییهـــای مهاجـــران ســـال
_دارای 
 31(1950از ()1950تا زمان جایگزینی)
_اجرای قانون وقف سال 1995
_شورای مرکزی وقف
_مسائل مرتبط با حج
_مسائل مرتبط با بانکداری اسالمی
_شرکت ملی توسعه وقف
_اجرای قانون درگاه خواجه صاحب سال 1995
_اجرای قانون حق دسترسی به اطالعات سال 2005
ب) اجرای طرحها و مسائل متعاقب مرتبط که عبارتاند از:
_کارهای پارلمانی ،هماهنگی ،منشور شهروندی ،جلسات نقد و بررسی ،دستور
کار در اولو ی ــت ،هماهنگی جلســـات دادگاهها ،خطوط خدمترســـانی تلفنی
و...
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_کامپیوتری سازی سوابق هیئتهای وقف ایالتی
_تقویت هیئتهای وقف ایالتی
_اجرای قانون سال  1992کمیسیون ملی برای اقلیتها و ادارۀ کمیسیون
_ تمام مسائل مرتبط با جامعه اقلیتها بهجز موارد قانونی و دستوری
_فرموالس ــیون معیارهای مرتبط با محافظت از اقلیتها و امنیت آنها در رایزنی
با وزارتخانههای مرکزی مرتبط و دولتهای ایالتی
_امور مربوط به اقلیتهای زبانی و دفتر کمیساریای اقلیتهای زبانی
_نمایندگی جامعه هندیهای انگلیسیتبار
_محافظ ــت و نگه ــداری از اماکـــن متبرکـــه غیرمســـلمانان در پاکســـتان و اماکن
متبرکه مسلمانان در هند با توجه به توافقنامه سال  1995پانت -میرزا 1در رایزنی
با وزارت امور خارجه.
_سؤاالت و درخواسـ ـتهای مربوط به جامعه اقلیتها در کشورهای همسایه در
رایزنی با وزارت امور خارجه
_خیرات و مؤسسات خیریه ،وقفهای خیریه و مذهبی
_کمیس ــیون ملی ب ــرای بخشهای اجتماعـــی و اقتصادی در میـــان اقلیتهای
زبانی و مذهبی
_هرگونه مسئلۀ مرتبط دیگری با جامعه اقلیتها
_فعالیتهای تبلیغاتی برای اقلیتهای زبانی ()12
4-4444444سیستم مدیریت وقف هند
پایگاه دادهای 2بهعنوان سیس ــتم مدیریت وقف هنـــد زیر نظر وزارت امور اقلیتهای
این کش ــور وجود دارد که با ورود به آن میتـــوان اطالعات مربوط به داراییهای وقفی اکثر
ای ــاالت هند را به تفکیک ش ــهرهای کوچکتر مشـــاهده کرد .مدت زیـــادی از ایجاد این
پای ــگاه نمیگ ــذرد ازاینرو در حال بهروزتر شـــدن اســـت .اهـــداف ایجاد این پایـــگاه داده
1. Pant-Mirza Agreement of 1955
2. http://wamsi.nic.in/

دنه روشک رد هیریخ روما و فقو تیریدم ماظن یداهن تشاگن _مراهچ لصف 129 /

عبارتاند از:
_نگهداری سادهتر سوابق
_ایجاد شفافیت
_کامپیوتری کردن وظایف و رویههای هیئتهای وقف برای توسعه یک برنامه نرمافزاری
مرکزی.
اهداف وسیع از کامپیوتری کردن سوابق هیئتهای اوقاف عبارتاند از:
_مدیریت ثبتنام داراییهای وقف
_ارزیابی بازده ساالنه مدیریت داراییهای وقف
_شفافیت در اجاره داراییهای وقف تحت مدیریت مستقیم هیئتهای وقف
_مدیریت پیگیری دعاوی قضایی (دادگاههای داخلی و خارجی)
_ایجاد آرشیو خواص مالکیت داراییهای وقفی و مدیریت بازیابی
_مدیریت س ــرمایهها برای ایجاد مس ــاجد ،درگاههـــا ،آرامگاهها ،امامزادههـــا ،مؤذنها،
بیو هه ــا ،ازدواج دخت ــران ،ب ــورس تحصیلـــی مدرســـهها ،بیمارســـتانها ،درمانگاهها،
مسافرخانهها ،مراکز توسعه مهارتها و...
_مدیریت وامها برای توسعه داراییهای وقفی شهری ()3
شکل  3-4تصویر ابتدایی سایت این پایگاه را نمایش میدهد.
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شکل :3-4صفحه ابتدایی سیستم مدیریت وقف هند

4-44444شورای مرکزی وقف

1

4-4444444تاریخچه و جایگاه
شورای مرکزی وقف یکنهاد قانونی تحت کنترل و ادارۀ وزارت امور اقلیتها است.
این ش ــورا در س ــال  1964با توجه به قانون ســـال  1954وقف بهمانند یک نهاد مشورتی در
س ــطح ملی به دولت مرکزی دربارۀ مســـائل مربوط به کار هیئتهای وقف ایالتی و اداره
وقف در سطح کشور تأسیس شد .شورا از یک رئیس که وزیر امور اقلیتها و دیگر اعضا
که تعدادشان از  20نفر تجاوز نمیکند و توسط دولت هند منصوب میشوند تشکیلشده
است .دهمین شورا در تاریخ دوازدهم ماه مه سال  2011آغاز به کار کرد.
4-4444444نقش شورای مرکزی وقف
مصوبه وقف س ــال  1995که از تاریخ  1نوامبر ســـال  2013در کشـــور اجرایی شد نقش
شورای مرکزی وقف و هیئتهای ایالتی وقف را گسترش داد .به شورا قدرت داده شد تا
)1. CENTRAL WAQF COUNCIL (CWC
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ب ــه دول ــت مرکزی ،دولته ــای ایالتی و هیئتهای وقف ایالتی مشـــاوره دهـــد .عالوه بر
گس ــترش نقش ش ــورا در مش ــاوره ،به شورا قدرت داده شـــد تا دســـتوراتی را به هیئتها و
ته ــای محلی در جه ــت تهیه کردن اطالعـــات عملکرد هیئتهـــا دربارۀ وضعیت
دول 
مالی ،بررسی سوابق تجاوز به داراییهای وقف و گزارشهای ساالنه و ممیزی برای شورا،
صادر کند)7( .
4-4444444کمیتههای شورای مرکزی وقف
برای اطمینان از عملکرد موثر شورا چهار زیر کمیته از بین اعضای شورا تشکیل شده
است .این کمیتهها به صورت دوره ای جلسه گذاشته و به بررسی اوضاع شورا میپردازند.
وظایف این کمیتهها عبارتند از:
•کمیته برنامه ریزی و مشاوره

به بررس ــی موضوعات کارکنان شورا ،مسائل مالی و اداری شورا میپردازد .این کمیته
بعد از بررسی ،بودجه ساالنه برای برنامههای اداری و رفاهی شورا را پیشنهاد میدهد.
•کمیته توسعه وقف

ک ــه ب ــه نظارت بر اجرای برنامه توس ــعه داراییهای وقفی شـــهری که متمرکـــز بر افزایش
منابع وقفی برای دس ــتیابی بهتر به اهداف وقف اســـت مشـــغول بوده بر اجرای پروژهها و
ارزیابی پیش ــرفت س ــاخت و س ــازها میپردازد و پول مـــورد نیاز را پیشـــنهاد میدهد .این
کمیته همچنین بر بازگشت وامها نظارت میکند.
•کمیته آموزش و رفاه زنان

یک بدنۀ ماهر برای ارزیابی ،پیشنهاد و بررسی سیاستهای جدید جامعه است که
به نظارت بر اجرای درست برنامههای آموزشی و رفاهی زنان میپردازد.
ش ــورای مرکزی وقف همچنین بهصورت فعال در اجرای تعهدات اجتماعی و رفاهی
جامع ــه ب ــا تقبل برنامههای حمایتی مالی متنوع مشـــارکت کرده اســـت مانند تأســـیس و
تقو ی ــت مراکز آموزش رایانهای و مراکز آموزش فنی و حرفهای از طریق کمکهای مالی به
انجمنهای مختلف و مؤسسات فنی.
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درنتیج ــه صده ــا مؤسس ــه در سراســـر کشـــور از ایـــن اقدامات منتفع شـــدهاند .شـــورا
هماکنون نیز کتابخانهها و ایجاد بانک کتابها را در مناطق با تمرکز مسلمانان در سراسر
کشور حمایت و تقویت میکند .دانش آموزان مدارس نیز از کمکهای مالی تحت برنامۀ
ته ــای ایالتی وقف بـــرای پرداخت کمکهزینـــه تحصیلی به
کمکهزین ــه تطبیق هیئ 
دانش آموزان بهره میبرند.
طی س ــال  2015 – 2014ش ــورا مقدار  45.14هزار روپیه برای برنامه آموزش و رفاه زنان
پرداخت کرده است که به شرح زیر است:
-1کمکهای مالی به مراکز آموزش رایانهای 1124000 :روپیه
-2کمکهای مالی به مراکز آموزش فنی و حرفهای 3390000 :روپیه ()7
•کمیته نظارت
ای ــن کمیت ــه مس ــائل مرتبط ب ــا وقفی را که در ســـه کمیته قبل پوشـــش داده نمیشـــود
مراقبت میکند .همچنین بر پیش ــرفت مســـائل مختلف و پیشـــنهاد شده برای تسریع در
کار ش ــورا نظ ــارت میکن ــد .همچنی ــن وظیفه نظـــارت بر عملکرد کلی شـــورا و پیشـــنهاد
جنبههای مختلف نظارت را بر عهده دارد.

4-4444444وظایف اصلی شورای مرکزی وقف
وظایف اصلی شورای مرکزی وقف عبارت است از:
_راهنمایی دول ــت مرکزی ،دولتهای ایالتی ،هیئتهای وقـــف ایالتی دربارۀ عملکرد
مؤسسات وقفی در سراسر کشور
_نظارت بر اجرای قانون الحاقیه وقف سال  2013در ایالتها
_ارائ ــۀ مش ــاوره حقوقی در ب ــارۀ حفاظت و بازپسگیـــری داراییهای وقفـــی و از بین بردن
تجاوز به این داراییها
_اجرای طرح توسعه داراییهای وقفی شهری (پروژههای بزرگ و کوچک)
_شناسایی پتانسیل زمینهای وقفی برای توسعه توسط شرکت ملی توسعه وقف
_اجرای طرحهای آموزشی و رفاهی زنان مانند تأسیس  /تقویت مراکز آموزش رایانهای و
فن ــی حرفهای ،حمای ــت کتابخانهها و اهدای کمک به هیئتهـــای ایالتی وقف برای
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رفاه جامعه
_مش ــارکت در طرح کامپیوتری سازی ســـوابق هیئتهای ایالتی وقف که توسط وزارت
امور اقلیتها تامین مالی میشود.
_مش ــارکت در ط ــرح تقویت هیئتهـــای ایالتی وقف که توســـط وزارت امـــور اقلیتها
تامین مالی میشود.
_فراه ــم کردن اطالعات ض ــروری از عملکرد هیئتهای ایالتی وقـــف برای دولتهای
ایالتی
_در می ــان گذاش ــتن مس ــائل مربوط بـــه وقف بـــا دپارتمانهـــای متعدد دولـــت مرکزی و
دولتهای ایالتی مانند راهآهن ،درآمد و جنگل.
_تعام ــل با هیئتهای وق ــف ایالتی در جهت تعیین اوضاع اجـــرای مصوبات مختلف
قانون
_اج ــرای برنامههای آ گاهی بخش برای ترویج منافع شـــورا و حســـاس کردن مؤسســـات
وقفی دربارۀ نقش و عملکردشان)11( .
4-4444444تامین مالی شورای مرکزی وقف
طبق بند  1-10قانون وقف س ــال  ،1995شـــورا درآمدش را از  %1درآمد ســـاالنه خالص
حاص ــل از هیئته ــای متعدد وقف ایالتی به دســـت میآورد .همه مخـــارج اداره و دیگر
هزینههای ش ــورا از این درآمد تس ــویه میشـــود .مقدار  2.53کرور روپیه طی سال -2013
 2014از عواید هیئتهای ایالتی به شورا پرداخت شده است.
4-4444444برنامههای شورای مرکزی وقف
•توسعه داراییهای وقف شهری

ب ــا یک دیدگاه در جهت بهب ــود موقعیت مالی اوقاف و هیئتهای اوقاف و برای قادر
س ــاختن آنها جهت توس ــعۀ منطق ــۀ فعالیتهای خیرخواهانه اشـــان ،دولـــت مرکزی از
س ــال  75- 1974کمکهای ــی را به شـــورای مرکزی وقف برای اهداف مشـــخصی چون
حرفهای سازی پشتیبانیهای مالی به هیئتهای وقف  /مؤسسات وقفی در کشور برای

 / 134آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور هند

توسعه داراییهایی وقفی شهری آنها انجام داده است.
ً
ش ــورای مرک ــزی وق ــف وامهای ــی را بـــه هیئتهـــا  /مؤسســـات وقفی مشـــخصا برای
پروژههای توس ــعه پایدار اقتصادی  /تجاری قرار داده اســـت که توسط شورا تأیید شوند.
این پروژهها ساخت یا بازسازی ساختمانهای تجاری پایدار در زمینهای وقفی را شامل
یش ــود .درآمد جمعآور یشده در جهت قادر ســـاختن هیئتهای اوقاف برای تقویت
م 
یش ــان و گسترش فعالیتهای خیرخواهانه و رفاهیشان استفاده میشود.
موقعیت مال 
هدف اصلی کمک به پیشرفت و توسعه کلی جامعه است.
دول ــت هن ــد مقدار  47.04کرور روپیه را از ســـال  75- 1974به شـــورای مرکزی وقف
تخصیص داده اس ــت که مقدار  274.55هزار روپیه آن در طی سال  2015 – 2014انجام
شده است.
کمکهای مالی تخصیص داده شـــده به شـــورای مرکزی وقف برای توسعه پروژههای
سرمایهگذاری وقف در طی سال  2015-2014به شرح زیر است)7( .
جدول :2-4کمکهای مالی تخصیص دادهشده به شورای مرکزی وقف برای توسعه پروژههای سرمایهگذاری وقف
در طی سال 15- 2014

ردیف

نام ایالت

مقدار کمک

1

پروژه توسعه جامعه آموزشی کارناتاکا میال ،چاناگیری

27.00

2

پروژه توسعه رفاه اجتماعی و جامعه آموزشی میال ،بتگری گاداگ

47.00

3

پروژه توسعه انجمن دکتر ذاکر حسین ،جماعت مسلمان ،مالگاندا ناکا،
گاداگ

15.00

4

پروژه توسعه پوتوپالی شیخ فرید ولیاهلل مقام ،مناچیل ،اروتوپتا ،کتایام

56.50

5

پروژه توسعه کوتیاپوتیا جماعت پالی ،تیرور ،ماالپورام

56.00

6

پروژه توسعه نصرت االسالم سنگام ،کمیته ماهالو ،شورانور ،پاال کاد

57.05

7

پروژه توسعه انجمن اصالح المسلمین ،مسجد چاوانی جاما ،ایندور

40.00

مجموع

298.55
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•پروژههای کوچک از تنخواهگردان بودجه

تحت طرح برای توس ــعه داراییهای وقفی شهری وام پیشرفته با اقساط در  20قسمت
س ــاالنه قاب ــل بازپرداخ ــت وج ــود دارد .درنتیجـــه مقـــدار اصـــل بازپرداخـــت شـــده وامها
تنخواهگردان بودجه شورا را تشکیل میدهد که دوباره در جهت دادن وامهای پیشرفته تا
س ــقف  50هزار روپیه به پروژههای کوچـــک تحت همان ضوابط و قواعد پروژههای بزرگ
پرداخت میگردد که از طریق دولت مرکزی کمک میشود.
تا حاال شورا به مقدار  5.92کرور روپیه از تنخواهگردان بودجه به  94پروژه وام داده است
که  70پروژه به اتمام رس ــیده اس ــت و مابقی در حال اجرا هستند .در طی این سال گزارش
یک پروژه به نام مرکز بهداش ــت و درمانی روســـتایی در توبال مانی پور یک وام به مقدار 25
ه ــزار روپیه بهعنوان دومین و آخرین قســـط برای ساختوســـاز بیمارســـتان در زمین وقفی
دریافت کرده اس ــت .پروژه دیگر برای نمونه پروژه توســـعه مســـجد جامع هنکانال وامی به
مق ــدار  37هزار روپیه برای توس ــعه فضای تجاری موجود مســـجد از طریـــق تنخواهگردان
ً
بودجه مسجد دریافت کرده است .درنتیجه طی سال این گزارش تا دسامبر  2014مجموعا
 62هزار روپیه برای دو پروژه کوچک از تنخواهگردان بودجه وام پرداخت شده است.
•برنامهریزی طرح کامپیوتری سازی سوابق هیئتهای وقف ایالتی

برنامهریزی طرح کامپیوتری س ــازی ســـوابق هیئتهای وقف ایالتی از تاریخ دســـامبر
سال  2009به اجرا درآمد .اهداف اصلی از این طرح عبارت است از:
_ساده و مؤثر کردن نگهداری سوابق
_ایجاد شفافیت
_ کامپیوتری کردن عملکردها /رویههای هیئتهای وقف ایالتی.
یک برنامه کاربردی نرمافزاری تحت وب برای مدیریت سیســـتم وقف هند 1شامل )1
مدیریت ثبتنام داراییهای وقف  )2مدیریت بازگشت متولی  )3مدیریت اجاره دارایی
له ــای مدیریتی پیگیری دعـــاوی قضایی در دستســـاخت تحت این
وق ــف و  )4ماژو 
برنامه است.
1. WAMSI
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طرح کامپیوتری س ــازی بهطور متحد در سراســـر کشـــور در دسترس اســـت .این پروژه
همچنین یک حمایت دوس ــاله با کمکهای مالی اندک برای استخدام تعدادی پرسنل
کامپیوتری توس ــط هیئتهای وقف ایالتی برای تثبیت سیستم جدید و آموزش کارکنان
هیئتهای ایالتی را شامل میشود .مقدار  19.18کرور روپیه به هیئتهای ایالتی وقف،
ش ــورای مرکزی وقف و ش ــرکت ملی توسعه وقف از تاریخ شروع طرح پرداختشده است
که  3کرور روپیه آن در سال  2105-2014بوده است .تسهیل مرکزی محاسبهگر در نزدیک
به  27هیئت ایالتی ش ــروع به کار کرده اســـت و اطالعات در جریان هســـتند .نزدیک به
 356237دارای ــی وق ــف در اطالع ــات پایهای مرکزی ثبت شـــدهاند و آمادهســـازی برای
دیجیتال ــی ش ــدن  125857س ــابقه وقفی به اتمام رســـیده اســـت .شـــورای مرکزی وقف
مسئول اجرای طرح شده است.
•پروژههای شورای مرکزی وقف

پروژههای این شورا به دو دستۀ کلی تقسیم میشوند:
_آموزشی
_توسعه ای
•پروژههای آموزشی شورای مرکزی وقف

این ش ــورا برنامههای متعدد آموزش ــی را برای منفعت جامعه اجرا میکند .شورا مقدار
 4درصد از بازگش ــت وامهای مربوط به توســـعه داراییهای وقفی شـــهری را برای آموزش
هزین ــه میکند .بهره حاصل از س ــرمایههای انباشـــتی برای پروژههـــای کوچک نیز صرف
امور آموزش ــی میش ــود .این برنامهها شـــامل تأســـیس مراکـــز رایانه ای و اهـــدای کمک به
کتابخانهها میباش ــد .کمیته آموزش و رفاه زنان تمام برنامههای رســـیده را بررسی کرده و
پیشنهادهای مناسب را میدهد.
هم اکنون شورا در حال فراهم کردن کمکهای مالی برای پروژههای زیر است:
_فراه ــم کردن کمک برای هیئتهای ایالتی وقف در جهت تهیه کمک هزینه به دانش
آموزان مدارس و دانش آموزانی که دورههای فنی  /حرفه ای میگذرانند.
_کمک مالی برای تاسیس مراکز رایانه ای در نواحی با جمعیت متمرکز مسلمانان
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_کمک مالی به سازمانهای داوطلبانه برای مراکز آموزش فنی حرفه ای
_کمک مالی به کتابخانهها برای توسعه بانک کتاب()58
•پروژههای توسعهای شورای مرکزی وقف

این ش ــورا تع ــداد  243پ ــروژه را در زمینههای مختلـــف مذهبی ،آموزشـــی ،درمانی،
تج ــاری و ...تاکن ــون به ثمر رس ــانده اســـت .تعـــدادی از پروژههای در حال اجرای شـــورا
عبارتند از:
_پروژه توسعه یتیمخانه انجمن اسالمی ماهتاری ( ساخت سالن عروسی) به مقدار 66
هزار روپیه
_پروژه توسعه مسجد ام الحسنین در بنگلور( ساخت مجتمع تجاری) به مقدار  90هزار
روپیه
_پروژه توس ــعه هتل جدید س ــاراواتیپورام در میسور ( ســـاخت مجتمع تجاری) به مقدار
 75هزار روپیه
_پروژه توسعه آرامگاه حضرت خواجه بنده نواز در گالبارگا ( ساخت ساختمان مسکونی
سه طبقه) به مقدار  135هزار روپیه
_پروژه احداث بیمارستان در کتایام به مقدار  95هزار روپیه
_پروژه ساخت مجتمع فروشگاهی در ماالپورام به مقدار  95هزار روپیه
_پروژه توس ــعه یتیم خانه هدایت المســـلمین ( ســـاخت بنای دانشـــگاه) به مقدار 41.5
هزار روپیه
_پروژه توس ــعه مس ــجد جامع در مادهایا پرادش( ساخت بنای مسافرخانه) به مقدار 80
هزار روپیه
_پروژه توس ــعه س ــرای سالمندان حاج شمس الدین ( ســـاخت بنای مرکز تحقیقاتی) به
مقدار  31.30هزار روپیه( )59
4-44444هیئتهای وقف ایالتی
زیر نظر ش ــورای مرکزی وق ــف در هر ایالت ،طبق قانون  1995وقـــف بندهای  13و 14
هیئتی ایالتی برای ادارۀ وقف ایجاد میشود .این هیئت درواقع یک نهاد نظارتی است.

 / 138آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور هند

4-4444444هدف هیئتهای وقف ایالتی
هدف اصلی این هیئتها عبارت است از:
اج ــرای اختی ــارات تح ــت قانون وقـــف در جهت اطمینـــان از اینکـــه موقوفات تحت
نظ ــارت بهصورت مناس ــبی نگهداری ،کنترل و اداره میشـــوند و عوایـــد حاصل از آنها
کامال صرف اهداف و نیات وقف مربوطه میشوند)13( .
4-4444444وظایف هیئتهای وقف ایالتی
ً
موقوف ــات معموال برای ایجاد تس ــهیالت جهـــت اجرای مراســـمات مذهبی و خیریه
مس ــلمانان ،تأس ــیس مس ــاجد -که انجام نمازهـــای روزانه را تســـهیل میکند ،تأســـیس
مدارس و بیمارستانها ،دانشگاهها ،کتابخانهها ،پیشرفت اجتماعی و فرهنگی ایتام در
نظر گرفته میشوند و این موارد اهداف وقف را نمایان میکنند.
وظایف این هیئتها طبق قانون عبارت است از:
_نظارت عمومی بر تمام مؤسسات وقفی و داراییهایشان در ایالت
_ ثبتنام اوقاف
_هدایت متولیان برای ادارۀ مناسب موقوفات
_واکاوی و بررسی بودجهها و ممیزی حسابهای موقوفات
_حلوفصل و قالببندی طرحهای مدیریت موقوفات
_بازیابی داراییهای وقفی مهجور از طریق گردآورندههای منطقهای
_از بین بردن تجاوزات به داراییهای وقفی از طریق بخش دادرسی
_ممنوعیت خرید /فروش  /اجاره  /هدیه و رهن داراییهای وقفی
_عزل و نصب متولیان در موارد مشخص
_تعهد مدیریت مستقیم ،نظارت و جانشینی مدیریت موقوفات
_ پرسوجو و بررس ــی مرتبط با ادارۀ موقوفات و در دســـترس گذاشتن نتایج بعد از در نظر
گرفتن مالحظات
4-4444444فعالیتهای هیئتهای وقف ایالتی
دیگر فعالیتهای این هیئتها عبارتاند از:
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_پرداخت حقوق به محصالن و معلمان زبان و ادبیات عربی و خادمان تحت طرح رفاه
اجتماعی
_کمکهای مالی برای ازدواج ،درمان تحت طرح رفاه اجتماعی
_وامهای کمکهزینه تحصیلی برای آموزش در مدارج عالی
_کمکهزینه تحصیلی برای آموزش متوسطه فنی و باالتر
_فراهم کردن وام برای س ــاخت مجتمعهای تجاری ،شـــهرباز یها و ...از شورای مرکزی
وقف
_فراهم کردن کمکهزینه برای کتابخانهها از شورایی مرکزی وقف
_صدور گواهی ازدواج
_مراقبت و حمایت از زنان مسلمان فقیر و مطلقه طبق حکم دادگاه
_فراهم کردن کمکهای مالی جهت ایجاد کرسیهای اسالمی در دانشگاهها ()14
4-44444شرکت ملی توسعه وقف
ش ــرکت ملی توس ــعه وقف با مس ــئولیت محدود در تاریخ  31ام دســـامبر ســـال 2013
تحت مصوبه س ــال  1956با دس ــتور خاص در جهت توســـعه داراییهای وقفی در هند و
افزایش درآمد هیئتهای ایالتی  /مؤسسات وقفی تأسیس شد.
1

4-4444444چشمانداز و مأموریت شرکت ملی توسعه وقف
چشمانداز و مأموریت این شرکت عبارتاند از)8( :
جدول :3-4چشمانداز و مأموریت شرکت ملی توسعه وقف

فراهم کردن حمایتهای تکنیکی ،مشاورهای ،مدیریتی و مالی به مدیریت وقف
چشمانداز
برای افزایش مولد بودن داراییهای وقفی
فعالیت بهعنوان یکنهاد واسطهای برای توسعه شفافیت و حرفهای بودن پایدار
داراییهای وقفی و اطمینان از افزایش عواید آنها برای بهرهمندی جامعه
مأموریت
مسلمانان بر اساس اصول شریعت اسالمی
)1. NATIONAL WAQF DEVELOPMENT CORPORATION (NAWADCO
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4-4444444اهداف شرکت ملی توسعه وقف
اهداف از تأسیس این شرکت عبارت است از:
_فعالیت بهعنوان یک مؤسسه ویژه مالی و توسعهای برای توسعه داراییهای وقفی
_شناس ــایی داراییهای وقفی برای توســـعه از طریق ورود به ســـرمایهگذاریهای مشترک با
متولیها ،هیئتهای ایالتی وقف ،مؤسسات و انجمنهای ثبتشده تحت قانون وقف
_برق ــراری همکار یهای مالی از تمام منابع یا با همکاری هر شـــخص ،دولت یا هر نهاد
دیگ ــری چه بهصورت متحد یا در شـــکل پیشـــرفته ،برابـــر ،ســـرمایهگذاری مجدد یا هر
شکل دیگری با مؤسسات وقفی طبق اصول شریعت اسالم
_فراهم کردن مشورتهای مالی و مهندسی به مؤسسات وقفی
_س ــرمایهگذاری درآمد اضافی بر اس ــاس شریعت در مؤسســـات مالی ،طراحی ابزارهای
مالی در اصول شریعت ،توسعه اینگونه مؤسسات و ابزارها
_بهبود ،مدیریت ،توسعه یا انتقال مسئولیتها ،داراییها یا حقوق شرکت یا هر قسمتی
از آن ()9
4-4444444مدلهای کسبوکار شرکت ملی توسعه وقف
مدلهای کسبوکار شرکت عبارتاند از:
_توسعه سالنهای عروسی  /سالنهای اجتماعات
_توسعه خانههای روستایی برای فعالیتهای اجتماعی
_توسعه رسانههای کوچک
_توسعه مغازهها و مارکت ها
_توسعه مراکز تصویربرداری یا آزمایشگاه
_توسعه خانههای سالمندان
_توسعه مؤسسات مذهبی
_مشاوره و خدمات مشاوره
_توسعه هتلها و متلها
_توسعه پروژه مسکن
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_توسعه فروشگاهها و مراکز خرید
_توسعه بیمارستانها
_توسعه مؤسسات بزرگ آموزشی – مدارس /دانشکدهها و دانشگاهها ()10
این ش ــرکت داراییهای وقفی متعددی را در مناطق شـــهری شناسایی کرده است.
ته ــای ایالتی وقف و سرپرس ــتان عالقۀ خود را برای توســـعه تجاری این داراییها
هیئ 
بیان کردهاند.
این ش ــرکت بیشتر از  67دارایی در راجســـتان ،بیهار ،کارناتاکا ،تامیل نادو ،گجرات،
مادهای ــا پرادش ،اوتار پرادش ،اوتارخاند ،ماهاراشـــتارا ،تالنگانا و دهلی شناســـایی کرده
است .جدول زیر وضعیت داراییهای شناساییشده را نشان میدهد:
جدول :4-4تعداد داراییهای شناساییشده و اظهار تمایالت دریافت شده

ایالت

تعداد داراییهای
شناساییشده

تعداد اظهار
تمایالت

مساحت کل
(مترمربع)

کارناتاکا ،بنگلور

10

7

186750

کارناتاکا ،مایسور

5

0

58050

بیهار

6

4

166499

دهلی

9

7

88460

مادهایا پرادش ،هوپال

5

0

140861

راجستان

3

1

49050

ماهاراشتارا

8

0

144770

گجرات

8

5

16590

تامیل نادو

8

3

28135

تالنگانا

5

0

6299

مجموع

67

27

885464
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ع ــاوه بر ای ــن  67دارایی ،گزارش امکانســـنجی  3دارایی دیگـــر در بنگلور و یکی در
جوهور ،راجستان از طریق مشاوران بینالمللی آمادهشده است.
4-4444444برنامهریزی طرح تقویت هیئتهای وقف ایالتی
به هیئتهای ایالتی وقف باید کمکهای مالی شـــود زیرا ســـطح کمکهای کنونی
توس ــط دولتهای ایالتی نهتنها کم اســـت بلکه ناهموار نیز اســـت .مسئولیت اولیه اداره
داراییه ــای اوق ــاف با دولتهای ایالتی اســـت .دولتهـــای ایالتی مســـئول اطمینان از
عملکرد مؤثر هیئتهای اوقاف ایالتی میباشند.
برنامهر ی ــزی طرح برای تقویت هیئتهای ایالتی وقف و درنتیجه شـــفافیت بیشـــتر و
ادارۀ جوابگوت ــر و مدیریت داراییهای وقفی آنها فرمولبندی شـــده اســـت و اجازۀ بهبود
ایج ــاد درآمد و رس ــیدن به خودکفای ــی را میدهد .این طرح همچنین بـــه آنها در حذف
تجاوز به داراییهای وقف را با تقویت بالهای اجراییشـــان میدهد .کمک مرکزی طی
دوره برنام ــۀ دوازده ــم فراه ــم خواهد شـــد .برای مثال انتظـــار میرود که در طـــی این دوره
ته ــای ایالتی وقف به خودکفایی برســـند و درآمدهای اضافـــه تولید کنند .عالوه بر
هیئ 
ای ــن ،ای ــن س ــرمایهها زمین هه ــا را ب ــرای ایجـــاد شـــرایطی کـــه عملکـــرد و ظرفیـــت نهادی
ته ــای وقف ایالت ــی را در جهت بهبود تولیـــد درآمد و به خودکفایی رســـیدن فراهم
هیئ 
میکند .بهبود در تواناییهایش ــان تسریع در ایجاد درآمدشـــان را تسهیل میکند و در طی
نه ــا به حمایتهـــای مالی خارجـــی را از بین میبرد .شـــرکت ملی
ای ــن دوره وابس ــتگی آ 
توس ــعه وقف 1مس ــئولیت اجرای این طـــرح را برعهدهگرفته اســـت؛ بنابراین کمک مرکزی
توس ــط وزارتخانه به شرکت ملی توسعه وقف انجام خواهد شد و این شرکت سرمایهها را
به هیئتهای ایالتی وقف تزریق خواهد کرد.
طی س ــال  2015 – 2014مقدار  350هزار روپیه به شـــرکت ملی توســـعه وقف پرداخت
شده است.
برای توسعه فعالیتها ،شرکت برنامههای متعاقب آتی را ترسیم کرده است:
_اج ــرای توافقنام ــه با هیئتهای ایالتی وقف دیگر بـــرای  4دارایی برای مثال  3عدد در
1. NAWADCO
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کارناتاکا و  1عدد در راجستان
_بستن قرارداد با شرکتهای خصوصی در جهت فعالیتهای ساختوساز برای ایجاد
سرمایه ،حداقل در یک دارایی
که ــای مالی تحت برنامه تقویـــت هیئتهای ایالتی وقـــف به هیئتهای
_توزی ــع کم 
ایالتی وقف ()7
حال به بررسی نهادهای موثر در بخش امورخیریه در کشور هند میپردازیم.
4-44444کمیساریای خیریه
4-4444444تاریخچه و معرفی
یک کمیس ــاریای خیریه با یک هیئت نظارت در بمبئی در جهت ادارۀ قانون تراست
عموم ــی بمبئی س ــال  1950منصوبشـــده اســـت .اولین کمیســـاریای خیریـــه در تاریخ
چهارده ــم آ گوس ــت س ــال  1950منصوب شـــدند .یک معاونـــت کمیســـاریای خیریه در
منطقه اورنگآباد منصوبش ــده است که متشکل از مناطق اورنگ آباد ،پاربانی ،ناندد،
ً
بیه ــار و عثمانآباد اس ــت .معاونت کمیســـاریای خیریه مســـتقیما زیر نظر کمیســـاریای
خیریه است.
کمیسر خیریه در هر ایالت توسط وزیر ارشد ایالتی منصوب میشود.
_وزیر ارشد ایالتی فردی است که از طرف نخست وزیر در هر ایالت و اتحادیه ناحیه ای
یش ــود و در واقع حاکم یـــا فرماندار آن ایالـــت بوده باالترین مقـــام اجرایی
منص ــوب م 
ایالت به حساب میآید.
در ایالت ماهاراشتارا دولت ایالتی – با اطالع در روزنامه رسمی -ممکن است یک
نماینده منصوب کند که کمیس ــر خیریه نامیده میشـــود که اختیارات تحت قانون فوق
را دارد و وظایف و عملکردهای مربوطه را طبق قانون انجام داده بنا بر دستورات عمومی
ی ــا اختصاصی که دولت ایالتی میدهد با دولت برای اجـــرای مفاد این قانون همکاری
میکند.
در ایالت گجرات همچون ماهاراشـــتارا کمیساریای خیریه همچنین ثبتنام کنندۀ
انجمنها نیز میباشد.
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بن ــد  69قانون تراس ــت عموم ــی بمبئی ســـال  1950مربوط بـــه وظایـــف ،عملکردها و
اختیارات کمیساریای خیریه است.
4-4444444وظایف و اختیارات کمیساریای خیریه
بر طبق قانون ،موارد متعاقب عبارتاند از وظایف و اختیاراتی که بر عهدۀ کمیساریای
خیریه است:
_نظارت عمومی بر اداره و اجرای قانون
_اختیار قبول و تجدیدنظر از یافتههای یک کمیسر یا معاون کمیساریای خیریه
_اختی ــار تعیی ــن اینک ــه کدام کمیس ــر یـــا معـــاون کمیســـاریای خیریـــه باید بازپرســـی و
جستوجوی مربوط به ثبتنام هرگونه تراست عمومی را انجام دهد.
_اختیار به ارسال یک بازرس ویژه جهت حسابرسی یک تراست عمومی
_اختیار اس ــتفاده از یک بازرس جهت در اختیار گرفتن یک نســـخه از اســـناد ترازنامه و
درآمد و مخارج حساب
_اختیار اجازه به یک متولی در جهت سرمایهگذاری پولهای یک تراست عمومی در هر
حالتی بهغیراز اوراق بهادار
_اختی ــار ممنوع کردن فروش ،ره ــن ،تبادل ،هدیه دادن یا اجـــارۀ داراییهای غیرمنقول
متعلق به یک تراست عمومی
_اختی ــار ورود و بازرس ــی هرگونه دارایی تراســـت ،احضار و بازپرســـی از هرگونه عملیات
متولی تراس ــت و احضار برای بازگشـــت ،بیانیه ،حســـاب یا گزارش از متولیان یا هر فرد
مرتبط با یک تراست عمومی
_اختی ــار اج ــرای بازپرس ــی و جس ــتجو در رابطه بـــا هرگونه فقـــدان مرتبط با یک تراســـت
عمومی و اعمال جریمه
_اختی ــار به کمیس ــاریای خیریه برای عمـــل بهعنوان خزانـــهدار کمکهای خیریه تحت
قانون
_اختیار برای عمل بهعنوان متولی یک تراست
_اختیار تنظیم دادخواست
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_اختیار تنظیم یا تغییر طرح
_اختیار موافقت یا رد ایجاد دادخواست
_اختی ــار راهنمای ــی دادن ب ــه متولی بـــرای نحوه کاربـــری پولهای تراســـت و ایجاد یک
درخواست برای دادگاه
_اعمال این اختیارات و اجرای دیگر وظایف و عملکردها
دولت ایالتی با دادن اطالع در روزنامههای رســـمی ممکن اســـت تعداد یک یا بیشـــتر
نماینده که کمیسر خیریه مشترک نامیده میشوند در جهت کنترل کمیساریای خیریه و
اجرای دس ــتورات عمومی ی ــا اختصاصی منصـــوب کند که ممکن اســـت دولت ایالتی
بخشی از اختیارات و وظایف کمیساریای خیریه را به آنها محول کند.
دولت ایالتی ممکن است با یک دستور عمومی یا خاص یک کمیسر خیریه مشترک
را بهعن ــوان مدی ــر منطقهای در جهت نظارت ،کنترل کمیســـاریای خیریـــه و مدیریت در
یک یا تعداد بیشتری از مناطق یا زیر مناطق که در دستور آمده است معرفی کند.
ساختار سازمانی کمیساریای خیریه به شکل زیر میباشد:

شکل :4-4چارت اداری کمیساریای خیریه

همانطور که در ش ــکل مشخص اســـت ،رئیس ســـازمان در رأس این اداره قرار دارد و
پنج بخش اصلی زیر نظر وی فعالیت میکنند.
4-44444وزارت امور شرکتها
شکل زیر صفحه ابتدایی سایت این وزارتخانه را نشان میدهد.
وزارتخانه در درجه اول مش ــغول ادارۀ قانون شـــرکتها ســـال  ،2013قانون شرکتهای
تضامنی سال  2008و دیگر قوانین مرتبط و قوانین و مقرراتی میباشد که در این چارچوب
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برای تنظیم عملکرد بخش شرکتی در انطباق با قانون قرار میگیرد.
همچنین مسئول ادارۀ قانون شرکتها سال  2002برای جلوگیری از اعمالی که اثرات
منف ــی ب ــر رقاب ــت دارن ــد ،ب ــرای ارتق ــا و پایـــداری رقابـــت در بـــازار و محافظـــت از حقوق
مصرفکنندگان میباشد.
وزارتخان ــه همچنین مس ــئولیت اجرای وظایف دولت مرکـــزی در ارتباط با ادارۀ قانون
مش ــارکت س ــال  ،1932قانون ش ــرکتها (اهدا به صندوقهای ملی) سال  1951و قانون
ثبت انجمنها سال  1980را دارد)16( .

شکل :5-4صفحه ابتدایی سایت وزارت امور شرکتها

4-4444444مأموریت و چشمانداز وزارت امور شرکتها
در جدول  5-4مأموریت و چشمانداز وزارت امور شرکتها بیان شده است.
جدول :5-4مأموریت و چشمانداز وزارت امور شرکتها

مأموریت

پاسخگو و حساس بودن به تغییرات محیط و فرمولبندی مناسب و تعدیل قوانین از
زمانی به زمان دیگر

چشمانداز

تسهیل سازی ثبت شرکتها با قوانین روشن
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4-4444444اهداف وزارت امور شرکتها
جدول  6-4اهداف این وزارتخانه را نشان میدهد:
جدول :6-4اهداف وزارت امور شرکتها

اهداف

_فراهم کردن قوانین ساده برای اداره بخش شرکتها و تسهیل رشد آنها
_تقویت دولت الکترونیک
_اجرای مؤثر قوانین محول به وزارتخانه
_حمایت از سرمایهگذار و ارتقای آموزش و آ گاهی او
_ظرفیتسازی و حمایت مشاورهای از شرکتها
_ارتقای رقابت
_انتشار بدون درنگ آمار شرکتها
_توس ــعه و تقویت ظرفیت بازرس ــی ادارۀ تحقیق کالهبردار یهای حرفهای و اطمینان از
اقدامات پیگیرانه مؤثر در کالهبردار یها

4-4444444شرح وظایف
مسئولیتهای اصلی وزارت امور شرکتها عبارتاند از:
_ادارۀ مادههای اعالمشده از قانون شرکتها در سال  2013و آن موادی از قانون شرکتها
در سال  1956که هماکنون الزماالجرا هستند.
_آ گاهسازی بندهای متعدد قانون شرکتها در سال 2013
_ایجاد آییننامه و مقررات تحت قوانین متعددی که توسط وزارتخانه اداره میشوند.
_همسوس ــازی اس ــتانداردهای حس ــابداری هندی با اســـتانداردهای مالـــی بینالمللی
1
گزارششده
_اجرای قانون رقابت توسط گروه رقابت هند
_اجرای دولت الکترونیک
_ایجاد سیستمهایی برای کشف سریع خطا در عملکردهای شرکتی
_اجرای آموزش بازرسها و برنامههای آ گاهیبخش
1.IFRS
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_برعهده گرفتن تحقیق و جسـ ـتوجوی کالهبردار یهای حرفهای توســـط ادارۀ تحقیق
1
کالهبردار یهای حرفهای
2
_مدیریت کارمندان بنگاه قانون شرکتهای هندی
قانون شرکتها در سال  1956در سطح وسیعی توسط قانون شرکتها در سال 2013
جایگزین شده است .قانون جدید حاصل یک دهه مشاوره با سهامداران و دیگر بررسیها
است.
وزارتخان ــه در تار ی ــخ  5ام ژوئ ــن س ــال  2015اطالعیـــه نهایـــی تحـــت بنـــد  462قانون
ش ــرکتها س ــال  2013را صادر کرد که معافیتهایی را تحت مادههای متنوع این قانون
برای شرکتهای خصوصی ،شرکتهای دولتی و شرکتهای بند  8فراهم میکند.
پروژه دولت الکترونیک وزارتخانه وارد چرخه دوم خود در ژانویه ســـال  2013شـــد .این
پروژه وزارتخانه را قادر میسازد که به استانداردهای باالیی از تحویل خدمات برسد عالوه
بر اینیک پایگاه داده وسیع از اطالعات شرکتهای ملی فراهمشده است .این خدمت
فرصتی را برای حرفهایها و بخش عمومی جهت دسترسی به اطالعات متنوع در ارتباط
با شرکتهای هندی -که در بسیاری از بخشها رایگان است  -فراهم میکند .این کار
شفافیت قابلتوجهی را در بحث شرکتها در کشور ایجاد کرده است.
4-4444444ساختار سازمانی و وظایف بخشهای مختلف وزارت امور شرکت ها
وزارتخانه دارای یک ساختار سازمانی سه الیه با یک مرکز مدیریت در دهلینو ،هفت
اداره مدی ــران منطقـ ـهای در احمدآب ــاد ،چنای ،شـــیالنگ ،حیدرآباد ،کلکتـــه ،بمبئی و
دهلینو ،پانزده ثبتنام کننده شرکت 3و چهارده واریز کننده حسابرسمی 4در ایالتها
و اتحادیهه ــای ناحیـ ـهای میباش ــد .واریـــز کنندههای حسابرســـمی تحـــت اداره کلی
وزارتخانه کار میکنند و به دادگاههای عالی مربوطه متصل هستند.
مدی ــران منطقـ ـهای ب ــر کار ادارهه ــای ثبتنـــام کننـــده شـــرکتها ،انجمنهـــا و واریز
1. SFIO
2. ICLS
)3. Registrars Of Companies(ROC
)4. Official Liquidators(OL
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کنندههای حسابرسمی واقع در حوزه قضایی مربوطه اشان نظارت میکنند.
وظیفه اصل ــی این ادارهها مش ــاوره و هدایت ثبتکننده شـــرکتها ،انجمنها و واریز
کنندههای حسابرس ــمی در موضوعات تکنیکی و مدیریتی– ب ــرای گزارش به دولت –
خصوصا دربارۀ فعالیتها و عملیاتهای شرکتها و عمل بهعنوان یک پیوند بین دولت
ته ــای ایالتی در مناطق مربوطه اشـــان در موضوعات مربوط بـــه ادارۀ قانون
مرک ــزی و دول 
ً
شرکتها است .مدیران منطقهای به صورت وکالتی قدرت دادهشده اند تا مستقیما کارها
را انجام دهند و کارهای معینی را تحت مواد قانون شرکتها ترتیب دهند.
•واریز کنندههای حسابرسمی

واریز کنندههای حسابرسمی مأمورانی هستند که توسط دولت مرکزی تحت قانون
شرکتها در سال  1956منصوب میشوند و متصل به دادگاههای عالی هستند .مدیران
منطقـ ـهای مربوطه به نمایندگ ــی از دولت مرکزی بر عملکرد آنها نظـــارت میکنند .واریز
کنندههای حسابرس ــمی تحت هدایـــت و نظارت دادگاههای عالـــی در جهت اجرای
کارهای مربوط به شرکتها عمل میکنند.
ً
وظایف و اختیارات واریز کنندههای حسابرســـمی اساســـا مربوط به تکمیل ادعاها
دربارۀ بدهکاران برای آزاد کردن بدهی برای شرکت ،فروش داراییهای منقول و غیرمنقول
ش ــرکت ،تشکیل دادخواستهای کیفری و رویههای سوء اســـتفاده از اختیارات قانونی
علی ــه مدیران قبلی ش ــرکت ب ــرای اقدامـــات و حذف تراســـت ،دعوت از افـــراد مدعی از
طلبکاران /کارگران ،داوری ادعاها و تعدیل لیســـت طلبکاران ،پرداخت به طلبکاران /
کارگران توس ــط تقسیم و تعدیل لیس ــت اعانه کنندگان و پرداخت بازگشت سرمایه زمانی
ً
ک ــه داراییه ــا از ح ــد مجاز تج ــاوز میکنـــد و نهایتا منقضی کردن شـــرکت تحـــت قانون
شرکتها در سال  1956میباشد.
•ثبتنام کننده انجمنها

ثبتنام کننده انجمنها مأموری اســـت که توســـط دولت ایالتی مربوطه برای اجرای
تن ــام کننـــده تحت قانـــون ثبتنـــام انجمنهـــای ایالتها
وظای ــف و عملکرده ــای ثب 
منص ــوب میش ــود .ثبتن ــام کنن ــده یا فـــردی که این قـــدرت بـــه او داده میشـــود دارای

 / 150آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور هند

اختیارات زیر است:
_او باید در تمام زمانهای ممکن دسترســـی آزاد به کتابها ،حســـابها ،اســـناد ،موارد
امنیت ــی ،پ ــول نقد و دیگ ــر داراییهای متعلق به یا در اختیار انجمن را داشـــته باشـــد و
ممک ــن اس ــت هر ف ــرد یا صاح ــب هرگونه از ایـــن کتابها ،حســـابها ،اســـناد ،موارد
امنیتی ،پول نقد و دیگر داراییها و در هر مقام و منصب در انجمن یا شـــعبههای آن را
احضار کند.
_او ممکن اس ــت هر فردی را که – بر اســـاس دالیل -اطالعاتی از هرگونه کارهای انجمن
را دارد و از هر مقام و منصبی در انجمن یا شـــعبههای آن برخوردار اســـت احضار کند و
از او سوگند و تعهد بگیرد.
او ممکن است باوجود هر چیزی که در قانون یا هرگونه مقررات یا آییننامه آمده است
دستور ترتیب یک جلسه عمومی برای انجمن را بدهد که الزم است هیئت مدیرۀ انجمن
در آن زمان در مکان اعالمشده جلسه را برگزار کرده و در جلسه حضور یابند و موضوعاتی
که او مطرح میکند را ترتیب اثر دهند .اگر هیئت مدیره انجمن از برگزاری جلسه خودداری
کردند یا جلسه را به سرانجام نرساندند او اختیار برگزاری جلسه را دارد.
•ثبتنام کننده شرکتها

ثبتنام کننده ش ــرکتها بر مبنای قانون شرکتها ســـال  2013منصوب میشود که
ایالته ــای متع ــدد و اتحادیهه ــای ناحیهای را پوشـــش میدهد و وظیفـــه اولیۀ ثبتنام
ش ــرکتهای موج ــود در ایالته ــای مربوطـــه و اتحادیههای ناحیـــهای را بر عهـــده دارد و
اطمین ــان از اینکه این ش ــرکتها با الزامـــات قانونی انطباق دارند .غالـــب انطباق قانونی
تحت قانون توسط ثبتنام کننده شرکتها انجام میشود.
این ادارهها به عنوان ثبت س ــوابق مربوط به شرکتهایی که در آنها ثبتنام شدهاند
ب ــرای اعض ــای جامعه برای مش ــاهدۀ پرداختهـــای آنها طبق مبالغ مشخصشـــده در
دس ــترس میباش ــند .دولت مرکزی از طریق مدیران منطقهای خود بر این ادارهها نظارت
میکند)17( .
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4-44444دپارتمان مالیات بر درآمد
دپارتمان مالیات بر درآمد یک نهاد حکومتی در زمینه نظارت بر جمعآوری مالیات بر
درآمد توسط دولت هند است .این دپارتمان تحت نظر وزارت امور مالی فعالیت میکند.
این دپارتمان مس ــئول ادارۀ قوانین مالیاتهای مســـتقیم زیر میباشـــد که توسط مجلس
هند تصویبشده است:
_قانون مالیات بر درآمد سال 1961
_قانون مالیات بر مخارج
_قانون مالیات بر بهره
_قوانین مالی متعددی که هرساله در بودجه تصویب میشود.
درواقع آنها مس ــئول اطمینان بخشـــی دربارۀ تفســـیر درســـت قانون مالیات بر درآمد
س ــال  1961میباش ــند ب ــه طوری ک ــه در تمام حـــوزه قضایـــی ایالت بهصـــورت متحد و
هماهنگ تفسیر شود.

شکل :6-4صفحه ابتدایی سایت دپارتمان مالیات بر درآمد

ای ــن دپارتم ــان همچنی ــن مس ــئول توافقهـــای اجتناب از اخـــذ مالیـــات مضاعف و
دستوپنجه نرم کردن با جنبههای مختلف مالیاتهای بینالمللی مانند قیمتگذاری
انتقال میباش ــد .الیحه مالی س ــال  2012به دنبال اعطای قدرت بیشـــتر به دپارتمان برای
مبارزه با فرار مالیاتی از طریق قدرتمند کردن قوانین عمومی ضد فرار مالیاتی است.
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دپارتمان مالیات بر درآمد برای رس ــیدن به چشـــمانداز خود بایـــد از طریق فعال کردن
سیاستهای محیطی و افزایش بسیج دستگاههای درآمدی اقدام کند.
برنامهریزی استراتژیک برای این هدف باید در یک فضای پویا با در نظر گرفتن تنشها
و فرصتهای خارجی و تواناییها و محدودیتهای داخلی انجام شود)21( .
4-4444444مأموریت ،چشمانداز و ارزشهای دپارتمان مالیات بر درآمد
جدول زیر مأموریت ،چشـ ـمانداز و ارزشهای دپارتمان مالیات بر درآمد را نشان میدهد.
()19
جدول :7-4مأموریت ،چشمانداز و ارزشهای دپارتمان مالیات بر درآمد

مشارکت در فرآیند ساخت جامعه از طریق سیاستهای مالیاتی مترقی ،ادارۀ موثر و
چشمانداز
کارآ و انطباق داوطلبانه بهبودیافته
_فرمولبندی سیاستهای مالیاتی مترقی
_ایجاد انطباق آسان

مأموریت

_اجرای قوانین مالیاتی بهصورت منصفانه
_ارائه خدمات باکیفیت

_ارتقای پیوسته مهارتها و ایجاد یک محیط کاری حرفهای و خالق
_امانت
_جوابگویی

ارزشها

_مسئولیتپذیری
_خالقیت
_همکاری

مقدار دریافتی مالیات از تراسـ ـتها حداکثر  20درصد از کل درآمد ســـال آنها است و از
این مقدار تجاوز نمیکند .تراسـ ـتها ملزم به پر کردن و ارسال گزارش بازگشت سرمایه به
دپارتمان هستند.
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4-4444444معافیتهای یک تراست
درآم ــد یک تراس ــت خیریه یا مذهبی در شـــرایط معینی از مالیات معـــاف خواهد بود.
معافیتهای مربوط به تراست در بندهای  10و  11قانون آمده اند .تعدادی از آنها عبارتند از:
_قان ــون معافی ــت را برای درآمد حاصله از داراییهای یک تراســـت بیان کرده اســـت که
ً
کام ــا ب ــرای مقاصد مذهبی و خیریه صرف میشـــود .با وجود این ایـــن معافیت دارای
شرایط خاصی است.
_طبق قانون درآمدهای حاصل از کمکهای داوطلبانه دریافت شده توسط تراست که
ً
کامال صرف امور مذهبی و خیریه میشـــود یا کمکهای جمعآور یشـــده توســـط یک
مؤسسه که در جهت این اهداف کار میکند شامل معافیت مالیاتی است.
_ه ــر کمک داوطلبانه دریافت ش ــده توســـط یک تراســـت شـــامل مجمـــوع درآمدهایش
نخواهد شد.
_درآمدهای حاصل از یک مؤسسه آموزشی شامل معافیتهای مالیاتی میشود.
_درآمدهای یک بیمارس ــتان یا مؤسســـه دیگری اگر شـــرایط قانون را تأمین نماید مشمول
معافیت مالیاتی خواهد بود)24( .
تراس ــتی ک ــه برای هدف خ ــاص مذهبی فعالیـــت میکند که عموم جامعه را شـــامل
نمیشود شامل معافیتهای باال نمیشود.
4-4444444گزارشهای موردنیاز برای سازمانهای خیریه
قانون ثبت انجمنها سال  1860بیان میکند که هر انجمن باید گزارش ساالنه خود را
به ثبتنام کننده انجمنها در ایالت که در آن ثبتنام کرده بفرستد.
دربارۀ تراستهای عمومی گزارش ساالنه و گزارش ساالنه بازگشت سرمایه باید توسط
اف ــراد دارای صالحی ــت قضایی در ناحیهای که تراســـت در آن ثبتشـــده اســـت تکمیل
شوند.گزارش حسابها و درآمدها و مخارج ممیزی شده باید به اداره کمیساریای خیریه
ارس ــال گ ــردد .در م ــوارد وج ــود قص ــور در مدیریـــت و اســـتفاده نادرســـت از ســـرمایهها،
کمیساریای خیریه قدرت به پیگرد قانونی دارد.
تمام ش ــرکتهای بن ــد  25باید تم ــام الزامات قانونـــی و گزارشها بر طبـــق قانون را به
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ثبتنام کننده شرکتها ارسال کنند.
4-44444مؤسسات خیریه
در ادامه تعدادی از مؤسسات خیریه هند را معرفی خواهیم کرد:
4-4444444سازمان چشمانداز جهانی هند
چشـ ـمانداز جهانی هند یک سازمان بشردوستانه مســـیحی است که در جهت ایجاد
تغیی ــر در زندگی کودکان ،خانوادهه ــا و جوامعی که در فقر زندگی میکنند تالش میکند.
این س ــازمان ب ــه همۀ مردم بدون توجه بـــه دین ،قبیله ،جنس و رنگشـــان کمک میکند.
س ــازمان در  174ناحیه در هند در جهت اجرای برنامههای توســـعه اجتماعی بلندمدت
پایدار و کمکهای فوری در بالیای طبیعی کار میکند.
1

شکل :7-4صفحه ابتدایی سایت سازمان چشمانداز جهانی هند

تمرک ــز اصل ــی این س ــازمان ب ــر مس ــائل مرتبط با کـــودکان اعـــم از آموزش ،بهداشـــتی،
س ــامت ،محافظت و مش ــارکت اس ــت .این ســـازمان در جهت کمک به اقشـــار سطح
پایی ــن جامعه تالش میکند و آماده همکاری بـــا جوامع ،کودکان ،دولت ،جامعه مدنی،
ش ــرکتها ،آ کادمیها و س ــازمانهای دیگر در جهت ســـاختن یک جامعه مناسب برای
کودکان است.
این س ــازمان در بالیای طبیعی در دهه اخیر در هند تالش فعالی داشـــته است مانند
تسونامی سال  ،2004زلزله کشمیر و بهبود وضعیت غذایی در ایالتهای مختلف.
سازمان بر اجرای فعالیتش بر پایۀ شفافیت و پاسخگویی متعهد است)26( .
1. World vision India
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•چشم انداز ،اصول حاکم و ارزشهای سازمان چشم انداز جهانی هند

چشمانداز این سازمان عبارت است از:
_زندگی سرشار از شادی برای هر کودک
اصول حاکم بر کار سازمان عبارتاند از:
_همکاران وفادار به عشق خدا
_شرکای مورد اعتماد در طول زمان
_ محرکان قدرتمند مراقبت
_ترویجدهندگان عدالت و صلح
_مدلهای الهامبخش از همکاری ()27
ارزشهای اصلی سازمان عبارتاند از:
_مسیحی بودن
_تعهد به فقرا
_ارزشمند دانستن مردم
_پاسخگو بودن
_شریک بودن ()28
•فعالیتهای سازمان چشم انداز جهانی هند

فعالیتهای سازمان عبارتاند از:
_تهیه هدیه برای کودکان فقیر
_کمک به کودکان خیابانی
_بازگرداندن کودکان به مدرسه
_رفع سو تغذیه کودکان
_کمک و مبارزه در درمان ایدز
_کمکهای اضطراری
_کمکهای اجتماعی
نحوه هزینه کرد درآمدهای سازمان عبارتاند از)29( :
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جدول :8-4نحوه هزینه کرد درآمدهای سازمان چشم انداز جهانی هند

هزینه کرد

درصد

برنامههای اجرایی

88

جمعآوری سرمایه

6

ادارۀ سازمان

6

4-4444444مؤسسه کمک به هند
مؤسس ــه کمک به هند یک مؤسسه خیریه اســـت که درزمینههای مختلف فعالیت
میکند .این مؤسسه از طریق جمعآوری کمکهای مردمی ،پروژههای مختلف خیریه را
اجرا میکند.
1

شکل :8-4صفحه ابتدایی سایت مؤسسه کمک به هند

مؤسس ــه کمک به هن ــد جامعهای را در نظر دارد که در آن زنان ،کودکان و ســـالمندان
حق داش ــتن زندگی فعال ،سالم و شاد را داشته باشـــند .این مؤسسه برنامهها و خدمات
خ ــود را در جهت رس ــیدن از کاره ــای خیریه به یک پایـــداری بلندمـــدت در زندگی افراد
مح ــروم اج ــرا میکند .این مؤسس ــه با گروههـــای مختلف زنـــان ،کودکان خیابانـــی ،افراد
معلول سروکار دارد و آنها را تشویق میکند تا برای رسیدن به حقوق خود تالش کنند.
1.Help India
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این مؤسسه در مبارزه دائمی با فقر ،محرومیت و ناامیدی به سر میبرد و راه زیادی در
پیش دارد .در جدول زیر مأموریت ،چشمانداز و برنامۀ استراتژیک مؤسسه کمک به هند
نشان داده شده است.
جدول :9-4مأموریت ،چشمانداز و برنامه استراتژیک مؤسسه کمک به هند

مأموریت

کارکردن در جهت مراقبت از افراد ضعیف و تالش برای بهبود کیفیت
زندگی آنها

چشمانداز تبدیل به یکی از مؤسسات خیریه برتر در هند در امور کودکان و اقشار ضعیف
ً
برنامه استراتژیک ایجاد امنیت زندگی مستقیما برای  50هزار خانواده فقیر کمک به  1000یتیم
و کودک خیابانی و فراهم کردن حمایتهای آموزشی برای آنها
برای سال 2025

•فعالیتهای مؤسسه کمک به هند

از فعالیتهای این مؤسسه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
_کمک به آموزش و تحصیل کودکان
_حمایت غذایی از کودکان فقیر در مراکز نگهداری
_کمک به سالمندان فقیر
_فراهم کردن غذا برای سالمندان ناتوان
_حمایت از کودکان معلول
_حمایت از خانوادههای محروم
_ایجاد تسهیالت رفاهی برای جوانان اقشار ضعیف ()31
 4-4444444مؤسسه آشا برای آموزش
مؤسس ــه آشا در تابستان س ــال  1991توسط تعدادی از دانشـــجویان تأسیس شد .این
مؤسسه یک مجموعه خیریه است که به دنبال تغییر در هند از طریق کارآموزشی است.
هماکنون این مؤسس ــه در  200پروژه در سراسر هند فعالیت میکند .این پروژهها مربوط به
مسائل آموزشی از سطح ابتدایی تا آموزش عالی در مناطق شهری و روستایی است)32( .
1

1. Asha for Education
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شکل :9-4صفحه ابتدایی سایت مؤسسه آشا برای آموزش

در جدول ز یر مأموریت ،اهداف و ارزشهای اصلی مؤسســـه آشـــا برای آموزش نشان
داده شده است.
جدول :10-4مأموریت ،اهداف و ارزشهای اصلی مؤسسه آشا برای آموزش

مأموریت تسریع تغییرات اجتماعی – اقتصادی در هند از طریق آموزش کودکان محروم

اهداف

_فراهم کردن آموزش برای کودکان محروم در هند
_تش ــویق ب ــرای ایج ــاد گروههای محلی در سراس ــر کش ــور برای بیشـــتر شـــدن جمعیت
مؤسسه
ً
_حمایت و همکاری با افراد و گروههایی که قبال در این زمینه کارکردهاند.
_افزایش منابع پولی و سرمایهای برای رسیدن به اهداف گروه
_فراه ــم کردن فرصت برای اش ــخاص خ ــارج از هند در جهت کمک بـــه فعالیتهای
مؤسسه در هند
_پرداختن به موضوعات دیگر اثرگذار بر زندگی انس ــانها مانند مراقبتهای بهداشتی،
محیطزیست ،جنبههای اقتصادی – اجتماعی و مسائل زنان در صورت امکان
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مأموریت تسریع تغییرات اجتماعی – اقتصادی در هند از طریق آموزش کودکان محروم

ارزشهای
اصلی

_بدون سلسلهمراتب بودن
_تصمیمگیری جمعی
_پاسخگویی جمعی
_احترام متقابل
_پاسخگویی مالی
_غیرمذهبی ،سیاسی و نژادی
_بدون منفعت شخصی

•دستاوردهای مؤسسه آشا برای آموزش

دستاوردهای این مؤسسه عبارتاند از:
_ 50شعبه در سراسر دنیا
_هزار داوطلب فعال در سراسر دنیا
_نزدیک  3میلیون دالر مبلغ خرج شده در سال 2014
_نزدیک  32میلیون دالر مبلغ خرج شده از ابتدای کار تا دسامبر 2014
_مشارکت در  400پروژه
این مؤسس ــه مناب ــع خ ــود را از طریق کمکهای فـــردی ،کمکهای شـــرکتی ،فروش
وس ــایل تزئینی و تبلیغی مختلف ،مراســـم شـــام بـــرای جمعآوری کمک ،کنســـرتهای
موسیقی و رقص و دیگر فعالیتها تامین میکند)33( .
4-4444444مؤسسه کمک به سالمندان هند
این مؤسس ــه در سال  1978تأسیس شد و بهعنوان یک مؤسسه خیریه پیشرو در هند
در جه ــت رف ــع محرومیت کار میکند و به نماینده جامعه ســـالمندان هند تبدیل شـــده
اس ــت .این مؤسسه در  23ایالت در راســـتای بهبود زندگی سالمندان ،خدمات درمانی،
رفع فقر و برنامههای تولید درآمد در مناطق شـــهری و روســـتایی برای آنها فراهم میکند.
()34
1

1. Help Age India
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شکل :10-4صفحه ابتدایی سایت مؤسسه کمک به سالمندان هند

در جدول زیر مأموریت ،چشـ ـمانداز و برنامه مؤسســـه کمک به ســـالمندان برای سال
 2020نشان داده شده است.
جدول :11-4مأموریت ،چشمانداز و برنامه مؤسسه کمک به سالمندان برای سال 2020

مأموریت تالش و کار برای مراقبت از سالمندان محروم و بهبود کیفیت زندگی آنان
تشکیل یک جامعه که در آن سالمندان حق داشتن زندگی فعال ،سالم و شاد را
چشمانداز
داشته باشند.
برنامه
برای سال
2020

_زندگی امن برای دو میلیون سالمند از طریق مؤسسات سالمندان
_امنیت سالمتی برای دو میلیون سالمند
_یک جنبش ملی برای سالمندان که به آنها حق و جایگاه سیاسی دهد.
_خدمات مناسب با سن به  12میلیون سالمند در همکاری با دولت ،بخش خصوصی
و جامعه مدنی

ه ــدف از فعالیته ــای ای ــن مؤسســـه کمک بـــه ســـالمندان جهت ســـاخت مجدد
یش ــان و امی ــد به آین ــده در آنها با ایجاد حس ارزشـــمندی درونـــی و اعتمادبهنفس
زندگ 
است)35( .
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•فعالیتهای مؤسسه کمک به سالمندان هند

فعالیتهای این مؤسسه عبارتاند از:
_خدمات درمانی
_مشاوره درمانی از طریق تلفن
_فیزیوتراپی
_حمایت اجتماعی
_مدیریت بالیای طبیعی
_کمپهای کمکی
_مبارزه با سرطان
_قرارداد عملهای جراحی ()36
•نحوه درآمد و هزینه کرد مؤسسه کمک به سالمندان هند

جداول  12-4اطالعات مالی مختلف این مؤسســـه را در ســـال  2015- 2014نشـــان
میدهد)37( :
جدول :12-4منابع درآمدی مؤسسه کمک به سالمندان هند

نوع منبع

درصد

فردی

46

شرکتی

22

مؤسسهای

23

درآمدهای دیگر

9
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جدول :13-4نوع استفاده از سرمایههای مؤسسه کمک به سالمندان هند

نوع استفاده

درصد

برنامهها

69

افزایش سرمایه

23

اداره

3

استهالک و هزینههای دیگر

5

جدول :14-4برنامههای مؤسسه کمک به سالمندان هند که برای آنها هزینه شده است

نوع برنامه

درصد

سالمت

46

حمایت اجتماعی

5

مدیریت بالیا

2

برنامه مراقبت از سالمندان

10

تحرک اجتماعی

24

راهاندازی پروژهها

13

| فصل پنجم |

جمعبندی

5-5جمعبندی
هند یا هندوس ــتان با نام رس ــمی جمهوری هندوســـتان (هندیभारत गणराज्य :؛
َ
تلفظْ :ب َه َار ْت گ َن َر ْاج َیه) کش ــوری در جنوب آســـیا اســـت که پایتخت آن دهلینو است.
هند از ش ــمال غربی با پاکس ــتان؛ از شمال با چین ،بوتان ،نپال و تبت؛ و از شمال شرقی
ب ــا برمه و بنگالدش همس ــایه اس ــت .همچنین هنـــد از باختر با دریای عـــرب ،از خاور با
خلیج بنگال ،و جنوب نیز با اقیانوس هند مرز آبی دارد.
جمعی ــت هن ــد  ۱٬311٬۱۹۳٬۴۲۲نفر اســـت که دومین کشـــور پرجمعیـــت دنیا پس از
چین به شمار میآید .و رشد جمعیت  ٪۱/۴محاسبه شده است
هند دومین کش ــور پرجمعیت دنیا اســـت و نزدیک به یکششم جمعیت جهان را در
خود جایداده اس ــت .تنوع نژادی ،فرهنگی ،زبانی و مذهبی به این کشـــور چشماندازی
شگرف از همزیستی مسالمتآمیز میان اعتقادات گوناگون بخشیده است.
نژاد مردم هند ش ــامل ٪ ۲۵ :هندوآریایی ٪ ۷۵ ،دراویدی و  ٪ ۳نژاد زرد اســـت که این
نژادها بر اساس شرایط مکانی ،فرهنگی و دینی نیز دارای تقسیمات خاص خود هستند.
 ٪۶۱مردم هند باسواد هستند که این آمار در مردان  ٪۷۳٫۴و در زنان  ٪۴۷٫۸است.
حدود  ٪۸۰٫۵مردم هند پیرو آیینها و حدود  ٪۱۳٫۴مســـلمان هستند .هند همچنین
بیش از  ٪۲٫۳مس ــیحی و  ٪۱٫۹سیک دارد .هند اگرچه زادگاه آیین بودا بوده ،اما جمعیت
بودایی ــان هن ــد در ح ــال حاضر تنها حـــدود  ٪۰٫۸برآورد میشـــود .عالوه بر آن پیـــروان آیین
جینیسم  ٪۰٫۸و مجموع پیروان دین زرتشتی ،یهودی ،بهایی و بقیه مذاهب  ٪۰٫۴است.
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کشور هند شامل  ۲۸ایالت و  ۷ناحیه بههمپیوسته (اتحادیه منطقهای) است.
رئیسجمه ــوری هن ــد ب هط ــور غیرمســـتقیم بـــا آرای مجلس هنـــد که شـــامل مجالس
قانونگذاری (مجلس نمایندگان) ،معروف به لوکسابا که مجلس سفلی گویند و مجلس
علیا معروف به راجیا سابا و همچنین مجلس قانونگذاری ایالتها انتخاب میشود.
سلسلهمراتب دادگاهها در این کشور به این صورت است:
_دیوان عالی هند
_ دادگاه عالی ایالتی
_ دادگاه تالی
اقتصاد هند چهارمین اقتصاد بزرگ جهان اســـت .هند بهرغم رکود اقتصادی جهانی
با رشد اقتصادی متوسط باالتر از  ۸درصد طی چند سال گذشته به یک قدرت اقتصادی
تبدیل ش ــده اس ــت .این میزان رش ــد نزدیک به رشـــد اقتصادی کشور همســـایه آن چین
است .طبق سنجشی که دربارۀ برابری قدرت خرید صورت گرفته ،اقتصاد هند با داشتن
تولی ــد ناخالص داخلی  2.074تریلیون دالر ،مقام پنجم را دارد .با وجود این میلیونها نفر
هن ــوز در فق ــر ش ــدید زندگ ــی میکنن ــد و درآمد ســـرانه  1581دالر آمریکا در ســـال اســـت.
مشکالت زیربنایی نیز در هند ادامه دارد.
واحد پول رس ــمی این کش ــور روپیه هند اســـت که اجزای آن پیسه (یکصدم روپیه)
است .برابری یک دالر آمریکا با پول هند بین  ۴۳تا  ۴۷روپیه در نوسان است.
این کشور در سال  2015در میزان بخشندگی با  %25افت در رتبه  106ایستاده است و
در میزان بخشندگی توسط افراد بر اساس درصدی از تولید ناخالص داخلی این کشور با
مقدار  %0.37در رتبه هفتم قرار گرفته است.
هند در ش ــاخص کمک مالی به خیریه در بخش تعداد افراد اهداکننده پول به خیریه
با  184میلیون نفر در رتبه اول قرار دارد؛ اما در شاخص اصلی کمک مالی به خیریه با 20
درصد کاهش در رتبه  96دنیا قرار دارد.
این کش ــور در ش ــاخص کمک به خارجیان در رتبه  116ام قرار دارد؛ و در شاخص کار
داوطلبانه با  17درصد کاهش در رتبه  82ایستاده است.
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بر طبق تعریف الحاقیه قانون وقف سال  ،2013وقف عبارت است از:
_تصمیمی پایدار توس ــط هر ش ــخص دربارۀ هرگونه دارایی منقول یا غیرمنقول در جهت
هرگونه هدفی که توس ــط قانون اسالمی تصدیق شده است مانند پرهیزگاری ،مذهبی
یا خیریه
و شامل بخشهای زیر میشود:
_وقف توسط شخص برای رفاه عمومی مانند آرامگاهها ،مسافرخانهها و...
نه ــای وقفی در روس ــتاها ک ــه برای اســـتفاده در جهت اهداف رایج کنار گذاشـــته
_زمی 
میشوند و از عواید حاصل از این زمینها برای توسعه روستا استفاده میشود .تقسیم،
توزیع و فروش این زمینها ممنوع است.
_کمکهای مالی ش ــامل وقف انع ــام خدمت در جهت هرگونه هدفی که توســـط قانون
اسالمی تصدیق شده است مانند پرهیزگاری ،مذهبی یا خیریه
_وقف برای خانواده که دارایی در جهت هرگونه هدفی که توسط قانون اسالمی تصدیق
ش ــده اس ــت مانند پرهیزگاری ،مذهبی یا خیریه برای خانواده واقف استفاده میشود و
زمانی که وراثت قطع شد درآمد وقف باید برای آموزش ،توسعه ،رفاه و هرگونه هدفی که
توسط قانون اسالمی و اهداف وقف تصدیق شده است صرف شود.
قوانین وقف موجود در هند در طول عبارت اند از:
_قانون اعتبارسنجی وقف مسلمانان سال 1913
_قانون وقف مسلمانان سال 1923
_قانون اعتبارسنجی وقف مسلمانان سال 1930
_قانون وقف سال 1995
_الحاقیه قانون وقف سال 2013
خیریه و خیرات عبارت اس ــت از بخشـــش داوطلبانه به نیازمنـــدان .این مفهوم هر دو
حال ــت پ ــول و خدمات ش ــخصی به نیازمنـــدان را پوشـــش میدهد .کار خیـــر بهصورت
تس ــکین فق ــرا ،آموزش ،تس ــکینهای درمانی و توســـعه هرگونـــه هدف رفـــاه و بهرهمندی
اجتماعی تعریف میشود که شامل فعالیتهایی است که برای کسب سود نمیشوند.

 / 168آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور هند

این کلمه همچنین به مؤسس ــات و سازمانهایی اطالق میشود که به نیازمندان کمک
میرسانند.
هند تاریخ طوالنی در جامعه مدنی دارد .ســـازمانهای داوطلبانه در ارتقای فرهنگی،
آم ــوزش ،س ــامت و بالیای طبیع ــی در زمانهای گذشـــته فعال بوده اند .ســـازمانهای
مذهبی نیز در کمک به نیازمندان در جهت بهبود شرایطشان تالش کردهاند.
در اواخر قرن نوزدهم ش ــرکتهای بزرگ شروع به تأسیس سازمانهای مختص به رفاه
و توس ــعه زندگ ــی فقرا کردند و تعداد زیادی از تراســـت های شـــرکتی و انجمنها به وجود
آمدند.
طی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیس ــتم این ســـازمانهای داوطلبانه به رســـمیت شناخته
ش ــدند زیرا دولت قوانین متعدی را به تصویب رســـاند مانند قانون ثبت انجمنها ســـال
 ،1860قانون وقف مذهبی س ــال  ،1863قانون تراســـت های هندی سال  1882و قانون
وقفهای خیریه سال  .1890این قوانین آ گاهی عمومی نسبت به اهداف مؤسسان را باال
ب ــرد و حمای ــت قانونی از درآمده ــا و داراییهای آنها گســـترش پیدا کـــرد بااینوجود این
مصو ب ــات خفی ــف و ضعی ــف بودند و قـــدرت کنترل نظارتـــی قوی نداشـــتند .حکومت
ً
بریتانیا بعدا دو قانون دیگر نیز اضافه کردند که عبارتاند از :قوانین تراست های مذهبی
و خیریه سال  1920و قانون اتحادیههای تجاری سال .1926
مالی ــات ب ــر درآمد از س ــال  1860آغاز شـــد و در ســـال  ،1992دولت مقـــدار  50درصد
معافیت مالیاتی برای اشخاصی که در جهت اهداف خیریه اهدا میکنند در نظر گرفت.
ً
دولت مستقل هند امتیازات مالیاتی که قبال به اشخاص داده میشد را ادامه داد و آن را
به شرکتهایی که مشارکتهای خیریه میکنند نیز گسترش داد .قانون مالیات بر درآمد
س ــال  1961تعر ی ــف اهداف خیر ی ــه را گســـترش داد .بند  )15(2قانـــون اصطالح اهداف
خیریه را توضیح میدهد.
این کشور در سال  2015در میزان بخشندگی با  %25افت در رتبه  106ایستاده است و
در میزان بخشندگی توسط افراد بر اساس درصدی از تولید ناخالص داخلی این کشور با
مقدار  %0.37در رتبه هفتم قرارگرفته است.
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هند در ش ــاخص کمک مالی به خیریه در بخش تعداد افراد اهداکننده پول به خیریه
با  184میلیون نفر در رتبه اول قرار دارد؛ اما در شاخص اصلی کمک مالی به خیریه با 20
درصد کاهش در رتبه  96دنیا قرار دارد.
این کش ــور در ش ــاخص کمک به خارجیان در رتبه  116ام قرار دارد؛ و در شاخص کار
داوطلبانه با  17درصد کاهش در رتبه  82ایستاده است.
مجموع تمام شرکتهایی که تا آخر فوریه  2016ثبتشدهاند  1535848عدد هستند
ک ــه از این تعداد  284690عدد بستهشـــدهاند 556 ،عدد بر طبق قانون شـــرکتها ســـال
 2013در حالت تعلیق هستند 138747 ،عدد گزارش ساالنه خود را برای  3سال متوالی
ارائ ــه نکردهان ــد 5471 ،ع ــدد از آنها در حـــال انحالل هســـتند 23061،عـــدد در رویهی
اعتصاب هس ــتند و  171عدد در رویهی فعالســـازی دوباره قرار دارنـــد .بر طبق موارد باال
 1083152ش ــرکت در آخر فور ی ــه  2016فعال بودهاند .هماکنون  6273شـــرکت بند  25با
اهداف خیریه در سراسر هند مشغول فعالیت هستند.
از  284690ش ــرکت بسته شده ،نزدیک  10352شرکت منحل شدهاند 251112 ،عدد
از بین رفتهاند 16875 ،عدد با شرکتهای دیگر ادغامشدهاند 6351،شرکت به شرکت
تضامنی با مسئولیت محدود تبدیلشدهاند.
از  1076427ش ــرکت س ــهامی فعال تا آخر فوریـــه  1012965 ،2016عـــدد خصوصی و
 63462عدد عمومی بودهاند.
ب ــر طبق آمار  %66.62از ش ــرکتها ســـرمایه مجاز مســـاوی یا کمتر از ده هـــزار روپیه و
 %2.13از شرکتها سرمایه مجاز بیشتر از ده هزار روپیه داشتهاند.
به ترتیب ایالتهای ماهاراش ــتارا ،دهلی و بنگال غربی دارای بیشترین تعداد شرکت
بودهاند و در مورد تعداد شرکتهای فعال نیز همین آمار صدق میکند.
بر طبق آمار بیشتر شرکتهای فعال به ترتیب در زمینههای خدمات تجارتی ،تولید،
بازرگانی و ساختوس ــاز فعال هس ــتند .خدمات تجاری شـــامل تکنولـــوژی اطالعات،
ته ــای تجاری ماننـــد (وکالت ،حســـابداری و ممیزی و
تحقی ــق و توس ــعه و دیگر فعالی 
مشاوره) هستند.

 / 170آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور هند

بنا بر قانون مالیات بر درآمد سال  ،1961اهداف خیریه شامل:
_کمک به فقرا ،آموزش
_کمکهای درمانی
_و توسعه هرگونه هدفی در جهت استفاده عموم مردم میشود.
_محافظت از محیطزیست (شامل دریاچهها ،جنگلها و حیات وحش)
_و محافظت از مقبرهها ،کاخها یا اشیای هنری یا تاریخی
س ــازمان خیریه سازمانی است که یکی از اهداف خیریه را دنبال میکند .تراست ها،
بنیادها ،انجمنهای ثبتنشده و در برخی حوزههای قضایی انواع خاصی از شرکتها،
ممکن اس ــت برای یک هدف خیر تأسیس شـــوند یا بعد از تأسیس به این هدف متمایل
شوند .سازمانهای خیریه سازمانهای غیرانتفاعی هستند با وجود این تمام سازمانهای
غی ــر انتفاع ــی خیریه نیس ــتند .تعدادی از ســـازمانهای خیریه نیز ممکن اســـت توســـط
شرکتها به عنوان قسمتی از برنامهریزی استراتژی مالیاتی آنها تأسیس شوند.
ب ــا وجود این وقتی جملهای برای تشـــریح یک ســـازمان خیریه اســـتفاده میشـــود باید
تعدادی نکات مهم با توجه به بخش خیریه یادآوری شود:
_قان ــون منحصربهف ــرد که تمام بخش خیریه را بهطور فراگیـــر حکومت کند وجود ندارد و
همچنین برخالف بقیه کشورها که یک کمیسیون خیریه سازمانها را در سراسر کشور
کنترل میکند قانونگذار منحصربهفردی در این زمینه در هند نیست.
_خیریهها ممکن اس ــت در روشهای مختلف شـــکل بگیرند و شـــامل قوانین مختلفی
شوند .این بسته به نظر مؤسس است که کدام شکل تأسیس را انتخاب کند.
_مقررات قانونی متفاوتی در س ــطوح ملی و ایالتی وجود دارد .تعدادی از ایالتهای هند
قانونهای خود را برای کنترل شکلهای معینی از خیریهها اجرا میکنند.
_سازمانهای غیر انتفاعی اجازه ندارند در فعالیتهای سیاسی شرکت کنند
_هند اجازۀ تفکیک طبقه ،رنگ و مذهب را در تشـــکیل یـــک خیریه نمیدهد .با وجود
این میتوان یک تراست معتبر برای انتفاع قسمت خاصی از جامعه تشکیل داد اگرچه
این نوع از تراستها شامل معافیتهای مالیاتی نخواهند شد.
_تراسـ ـتهای مذهب ــی نیز ک ــه برای انتفـــاع بخش خاصی از جامعه تشـــکیل میشـــوند
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مشمول معافیت مالیاتی نخواهند شد.
س ــاختار حقوقی برای بخش خیریه در هند بسیار پیچیده است که تعداد متفاوتی
قان ــون آن را اعمال میکنند .س ــه ش ــکل پایه بـــرای نهادهای خیریه تحـــت قانون هند
وجود دارد:
_تراست
_انجمن
_شرکت بند 8
تراس ــت ی ــک تعهد ضمیم هش ــده به مالکیـــت دارایی بـــرای انتفاع فرد دیگـــری یا فرد
دیگ ــری و خود مالک اس ــت که توس ــط مالک پذیرفتهشـــده یا توســـط او اظهـــار گردیده و
پذیرفتهشده است.
بنا بر بند  )a()1(8و ( )bقانون شرکتها سال  ،1956یک شرکت بند  8میتواند برای
ارتق ــای تجارت ،هنر ،دانش ،مذهب ،خیریه یا هرگونه هدف ســـودمند دیگری تأســـیس
ش ــود و منافع حاصله یا درآمدهای دیگر تنها برای ارتقای اهداف شرکت مصرف شوند و
هیچ سهمی به اعضا پرداخت نشود .حداقل  3نفر برای به وجود آمدن یک شرکت بند 8
ً
نیاز اس ــت .مدیریت داخلی یک شرکت بند  8مشابه یک انجمن است .شرکت معموال
اعضایی دارد و توسط مدیران یا یک کمیته مدیریت یا یک شورای راهبری کنترل میشود
که توسط اعضا انتخاب میشوند.
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ی ــک انجم ــن ممکن اس ــت بهعنوان یک شـــرکت یا تجمع افـــراد بهصـــورت متحد با
رضای ــت متقابل برای اندیش ــیدن ،مشـــخص کـــردن و عمل کـــردن بهطور مشـــترک برای
تعدادی از اهداف رایج تعریف شود.
حداقل هفت نفر – واجد شرایط برای عقد قرارداد – میتوانند یک انجمن تشکیل دهند
مز ی ــت اصلی تش ــکیل یک انجمن عبارت اســـت از ایـــن که یک ظاهر مشـــارکتی به
سازمان میدهد و انعطاف بیشتری را فراهم میکند
در سیس ــتم وقف که مربوط به اقلیتهای مذهبی هند اســـت وزارت امور اقلیتها
بهعنوان سیاسـ ـتگذار فعالیت میکند که زیر نظر آن شـــورای مرکزی وقف نقش نظارت
در س ــطح مل ــی را بر عه ــده دارد .زیر نظر شـــورای مرکـــزی وقف هیئتهـــای ایالتی وقف
فعالی ــت میکنن ــد که نقش نظارت را در ایالتها بر عهدهدارند و مؤسســـات وقفی نیز زیر
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نظر آنهاس ــت .در این میان شرکت ملی توســـعه وقف نقش تسهیلگری در امور وقفی در
سطح کشور را دارد.
در ام ــور خیر ی ــه نهاد سیاسـ ـتگذاری وزارت امور شـــرکتها نـــام دارد که زیـــر نظر آن
مدیران منطقهای فعالیت میکنند .مدیـــران منطقهای ادارههایی به نامهای ثبتکننده
نه ــا و ثبتنام کننده ش ــرکتها دارند کـــه وظیفه ثبتنام و نظـــارت بر انجمنها و
انجم 
شرکتها را بر عهدهدارند.
دربارۀ تراستها نیز کمیساریای خیریه که از طرف وزیر ارشد ایالتی منصوب میشود
وظیفه ثبت و نظارت را بر عهده دارد.
در این میان بنیاد ملی اداره ش ــرکتها و مؤسســـه هندی امور شرکتها نیز نقشهای
تسهیلگری و ترویجی را ایفا میکنند.
درنهای ــت دپارتم ــان مالی ــات ب ــر درآمـــد وزارت امـــور مالی وظیفـــه نظـــارت مالیاتی بر
سازمانهای خیریه را انجام میدهد.
هند درواقع تنها کشوری است که دارای سیستمهای جداگانه حاکمیتی برای وقف
و امور خیریه است .این سیستمها در جای خود دارای پیچیدگیهای فراواناند.
ً
در بح ــث وقف ،هن ــد تقریبا سیســـتم کاملی داشـــته و وزارت امـــور اقلیتها متولی
اصلی این امر اس ــت .ش ــورای مرکزی وقف زیر نظر وزارتخانه بهعنوان ناظر در سطح ملی
فعالی ــت کرده و س ــپس هیئتهای اوقاف ایالتـــی این نظارت را در ســـطح ایالت انجام
میدهند .در این میان ش ــرکت ملی توســـعه وقف نیز نقش تســـهیلگری را بهخوبی انجام
میده ــد .پایگاه داده مناس ــبی در حال شـــکل گرفتن برای امور وقفی زیـــر نظر وزارت امور
اقلیتها است.
در بحث امور خیریه سیس ــتم بس ــیار پیچیدهتر میشـــود .زیرا اشـــکال مختلفی برای
تأس ــیس س ــازمان خیریه وجود دارد و عالوه بر این قوانین بسیار متنوع و متعدد در سطوح
مل ــی و ایالتی را ک ــه هرکدام نقطه اثر متفاوتـــی دارند میتوان از ضعفهای سیســـتم امور
خیریه هند دانست .با وجود این نهادهای مختلفی چون کمیساریای خیریه ،وزارت امور
شرکتها (که زیرمجموعههایش همچون مدیران منطقهای ،واریز کنندگان حسابرسمی
و ثبتنام کنندههای ش ــرکتها و انجمنها در این امر دخیل هســـتند) در سطوح ایالتی
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فعال هس ــتند و در این راس ــتا بنیاد ملی اداره شرکتها و مؤسســـه هندی امور شرکتها
نقشهای ترویجی و تس ــهیلگری را ایفا میکنند .در ســـطح ملی نیـــز دپارتمان مالیات بر
درآمد بر همه اشکال سازمانهای خیریه نظارت مالیاتی انجام میدهد.
یکی دیگر از نقاط ضعف سیستم امور خیریه هند عدم وجود پایگاه داده اختصاصی
برای این امر است.
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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
There has been before the State Government, a long standing public demand to
bring about a uniform law to provide for the regulation of all Charitable Endownments and Hindu Religious Institutions in the State. Which are now regulated under different enactments, having local application in different parts of
the State, namely:(1) The Karnataka Religious and Charitable Institutions Act, 1927;
(2) The Madras Hindu Religious and Charitable Endowment Act, 1951;
(3) The Bombay Public Trust Act, 1950;
(4) The Hyderabad Endowment Act, Regulations, 2349F; and
(5) The Coorg Temple Funds Management Act, 1956. It is therefore proposed to
enact a new law to replace the several local Acts to bring about uniformity in
the matter of regulating, by law, the various Charitable Endowment and Hindu
Religious Institutions, especially.
(1) To make the law applicable generally to all Charitable Endowments and Hindu Religious Institutions, which on the date of commencement of the Act were
managed by or receiving annuity, taldik or other grants from the State Government, and to other Hindu Religious Institutions which though not under the
management of the State Government, require by reason of ismanagement, to
be regulated by the State Government after notifying them as Declared Institu-
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tions.
(2) to provide that the Charitable Institution and Trusts registered under the Karnataka Societies Registration Act, 1960 or under the Indian Trust Act, 1882
and which are not under the management of the Government shall continue to
be autonomous;
(3) to create Common Pool Fund out of surplus funds of the Notified Religious
Institutions, donations etc., for the maintenance and improvement of needy institutions, managed by an independent committee;
(4) to provide for the founder trustees or their lineal descendants to be nominated
to the managing committee as Chairman, in keeping with the decision of the
Supreme Court of India.
(5) to regulate improper alienation or disposal of property belonging to a notified
or declared institution by nullifying unlawful transfers and providing for expenditions eviction of unauthorised occupants of property belonging to such
institutions; and
(6) to make certain other regulations necessary in the local conditions. Hence the
Bill. (L.C. Bill No. 4 of 1997 - File No. LAW 112 LGN 1981) KARNATAKA
ACT NO. 33 OF 2001 (First published in the Karnataka Gazette Extra-ordinary on the second day of November2001 )
THE HINDU RELIGIOUS INSTITUTIONS AND CHARITABLE ENDOWMENTS ACT, 1997 (Received the assent of the president on the twenty fifth
day of October, 2001) An Act to make better provision for the management
and administration of The Hindu Religious Institutions and Charitable Endowments in the State of Karnataka. Whereas it is expedient to make better provision for the management and administration of Hindu Religious Institutions
and Charitable Endowments in the State of Karnataka. Be it enacted by the
Karnataka State Legislature in the forty-eighth year of the Republic of India, as
follows:CHAPTER - I
PRELIMINARY
1. Short title, extent, commencement and application.- (1) This Act may be
called the Karnataka Hindu Religious Institutions and Charitable Endowments
Act, 1997.
(2) It shall extend to the whole of the State of Karnataka.
(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification appoint and different dates may be appointed for different classes of
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Hindu Religious Institutions and Charitable Endowments.
(4) It shall not apply,(i) to a mutt or a temple attached, thereto ;
(ii) to any Hindu Religious institution or charitable endowment founded, organised run or managed by Hindu Religious denomination. Explanation: For the
purpose of this Act a mutt means a religious institution presided over by a person whose principal duty is to engage himself in the teaching and propagation
of religion, teachings and philosophy of the denomination, sect or sampradaya
to which the mutt belongs and in imparting religious instruction and training
and rendering spiritual service or who exercises or claims to exercise spiritual
headship over a body of disciples; and includes any place or places of religious
worship, instruction or training which are pertinent to the institution.
2. Definitions.-In this Act, unless the context otherwise requires,(1) ‘Advisory Committee’ means the Committee constituted under section 20.
(2) ‘Archaka’ includes a pujari or other person who performs or conducts archana, puja or other rituals;
(3) ‘Assistant Commissioner’ means an Assistant Commissioner appointed under section 4;
(4) ‘Chairman’ means the chairman of the Committee of Management onstituted under section 25;
(5) ‘Charitable Endowment’ means all property belonging to or given or endowed for any charitable purpose and includes the charitable institution concerned but does not include a charitable endowment which is an inseparable
integral part of a composite institution consisting of institutions established for
purpose other than charitable endowments; Explanation: Any property which
belonged to, or was given or endowed for the support or maintenance of a
charitable institution or which was given, endowed or used as of right for any
charitable purpose shall be deemed to be a charitable endowment within the
meaning of this definition notwithstanding that before or after the commencement of this Act the charitable institution has ceased to exist or the property
has ceased to be so used for any charitable purpose or the objects of the endowment have ceased to be performed;
(6) ‘Charitable Institution’ means any establishment, undertaking, organisation
or association having separate existence formed or maintained for a charitable
purpose and includes a specific endowment but does not include;
(a) an institution managed by a hereditary trustee having proprietary right over
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the institution and the income thereof; and
(b) an institution which is an inseparable integral part of a composite institution
consisting of institutions other than charitable institutions also;
(7) ‘Charitable purpose’ include,(a) relief of poverty or distress including maintenance of rest houses, choultries,
houses for feeding the poor and the like;
(b) the advancement or maintenance of any other object of utility, benefit or welfare to, or used, as of right by, the Hindu community or a section thereof, not
being an object of an exclusively religious nature. But does not include a purpose which relates to sports or exclusively to religious teaching or worship;
(8) ‘Commissioner’ means the Commissioner appointed under section 3;
(9) ‘Committee of Management’ means the Committee constituted under section
25;
(10) ‘Common Pool Fund’ means the fund established under section 17;
(11) ‘Court’ means in relation to a Charitable Endowment or Hindu religious institution in any area, the District Court having jurisdiction over such area;
(12) ‘Declared Institution’ means an institution declared under section 42;
(13) ‘Deputy Commissioner’ means an officer appointed as Deputy Commissioner under section 4;
(14) ‘Executive Officer’ means an officer appointed as such under the provisions
of this Act;
(15) ‘Hereditary Office-holder’ means an office-holder, and ‘Hereditary Trustee’
means a trustee, of a Hindu religious Institution or a Charitable Endowment
succession to whose office devolves according to the rule of succession laid
down by the founder or according to usage or custom applicable to the nstitution or endowment or according to the law of succession for the time being in
force as the case may be ;
(16) ‘Hindu’ does not include a Buddhist, Jain or Sikh ;
(17) ‘Hindu Religious Institution’ means a temple or specific endowment and
includes a Brindavana, Samadhi, Gaddige, Mandira, Shrine or place of any
other institution established or maintained for Hindu Religious purpose ;
(18) ‘Inspector’ means an Inspector appointed under section 5 ;
(19) ‘Manager’ means any person who for the time being either alone or in association with some other person or persons, administers the property of any
Hindu Religious Institution or Charitable Endowment and includes:(a) in the case of a Society registered or deemed to be registered under the Kar-
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nataka Societies Registration Act, 1960, and whose property is not vested in a
trustee, its governing body;
(b) in the case of an association not for profit registered under the Companies
Act,1956 , the Board of Directors of such association.
(20) ‘Notified Institution’ means an institution notified under section 23;
(21) ‘Person having interest’ includes.(a) in the case of a charitable endowment or Hindu religious institution a person
who is entitled to attend to the performance of service, charity or worship or is
entitled to partake in the benefit of any charity or distribution of gifts thereat;
(b) in the case of a society registered or deemed to be registered under the Karnataka Societies Registration Act, 1960, any member of such society;
(c) in the case of an association not organised for profit registered or deemed to
be registered under the Companies Act, 1956 any member of such association;
(d) in the case of any other Hindu religious institution or Charitable Endowment,
any beneficiary;
(22) ‘Prescribed Authority’ means an authority prescribed under the rules for
any of the purposes of the Act;
(23) ‘Religious Endowment’ or ‘Endowment’ means all property belonging to or
given or endowed for the support of a Hindu religious institution other than an
institution which is an inseparable integral part of a composite institution consisting of institutions other than religious institutions also, or given or endowed
for the performance of any service or charity of a public nature connected
therewith or of any other religious charity, and includes the institution concerned and also the premises thereof but does not include gifts of property
made as personal gifts to the archaka, service-holder or other employee of a
Hindu religious institution. Explanation: Property which belongs to or was
given or endowed for the support of a Hindu religious institution, or which was
given or endowed for the performance of any service or charity of a public nature connected therewith or of any other religious charity shall be deemed to be
a religious endowment within the meaning of this definition, notwithstanding
that, before or after the commencement of this act, the Hindu religious institution has ceased to exist or ceased to be used as a place of religious worship or
instruction or the service or charity has ceased to be performed;
(24) ‘Religious purpose’ includes,(a) worship of deities or worship in temples, mandiras, shrines, samadhis, brindavanas, gaddiges or similar places;
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(b) installing shrines, samadhis, brindavanas, gaddigies or similar places;
(c) fostering spiritual fraternity;
(d) imparting spiritual, moral and religious education and teaching of philosophy;
(e) observance of religious festivals; and
(f) any other public religious purpose;
(25) ‘Rules’ means the rules made under this Act;
(26) ‘Specific Endowment’ means any property or money endowed for the performance of any specific service or charity in a Hindu religious institution or
charitable institution or for the performance of any other charity. Explanation:
Where a specific endowment attached to a charitable institution or a Hindu religious institution is situated partly within the State and partly outside the State,
control shall be exercised in accordance with the provisions of this Act over
the whole of the specific endowment provided the Charitable Institution or the
Hindu religious institution is situated within the State;
(27) ‘Temple’ means a place by whatever designation known, used as a place of
public religious worship having separate existence and dedicated to or for the
benefit of or used as of right by the Hindu community or any section thereof as
a place of public religious worship and includes a Mandira, Samadhi, Brindavana, Gaddige, shrine, Subshrine, Utsava Mantapa, tank or other necessary appertenances, structures and land, but does not include a temple which is an inseparable integral part of the composite institution consisting of institutions
other than a temple.
CHAPTER - II
APPOINTMENT OF COMMISSIONER, DEPUTY COMMISSIONER ETC.,
3. Commissioner.- (1) The State Government may, by notification, appoint an
Officer of the cadre of the Indian Administrative Service to be the Commissioner for Hindu Religious Institutions and Charitable Endowments for the
State of Karnataka.
(2) The Commissioner shall be a corporate sole and shall have perpetual succession and a common seal and may sue and be sued in his corporate name.
(3) The Commissioner appointed under sub-section (1) shall exercise such powers and perform such duties and functions as are conferred by or under the
provisions of this act and shall, subject to such general or special orders as the
State Government may make, have powers of general superintendence and
control for the purpose of carrying out the provisions of this Act in respect of
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all Hindu Religious Institutions and Charitable Endowments in the State, and
such superintendence and control shall include the power to pass any order
which may be deemed necessary to ensure that such institutions are properly
administered and their income is duly appropriated for the purpose they were
found or exist.
4. Deputy Commissioners and Assistant Commissioner.- (1) Subject to such
terms and conditions as may be prescribed, the State Government may appoint
an Officer not below the rank of a Group ‘A’ Senior Scale to be Deputy Commissioner for Hindu Religious Institutions and Charitable Endowments for one
or more districts. The Deputy Commissioner shall subject to the authority of
the Commissioner have powers of general superintendence and control for the
purpose of carrying out the provisions of this Act in respect of all Hindu Religious Institutions and Charitable Endowments in his Jurisdiction.
(2) The State Government may appoint an Officer not below the rank of Group-A
Junior scale to be Assistant Commissioner for Hindu Religious Institutions and
charitable Endowments for one or more taluks in a district to assist the Deputy
Commissioner in the discharge of his duties and functions under this Act, and
to perform such duties or exercise such powers as may be conferred on him by
or under the provisions of this Act or as may be delegated to him by the Deputy Commissioner with the approval of the Commissioner.
5. Subordinate Officers.- The State Government may appoint Tahsildars, Inspectors and such other officers and sub-ordinate staff to assist the Commissioner,
the Deputy Commissioner and Assistant Commissioner in carrying out the
provisions of this Act and assign to them such powers, duties and functions
under this Act as may be prescribed.
6. Commissioner and other officers to be Government servants.- The Commissioner, the Deputy Commissioner, Assistant Commissioners, Tahsildars, Inspectors and other officers and subordinate staff appointed under this Act shall
be Government servants and they shall draw their pay and allowances from the
consolidated fund of the State.
7. Commissioner, etc. to be Hindu.- The Commissioner and every Deputy Commissioner or Assistant Commissioner and every other Officer or servant, appointed to carry out the purposes of this Act by whomsoever appointed, shall
be a person professing Hindu Religion, and shall cease to hold office as such
when he ceases to profess that religion.
8. Delegation of powers.- (1) The State Government may, by notification dele-
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gate any of its powers or functions under this Act or the rules other than the
power conferred under section 76 or 77, to be exercised by the Commissioner
or any other officer subject to such conditions as may be specified in the notification.
(2) The Commissioner may, with the previous approval of the State Government
delegate any of the powers exercisable or functions to be performed by him
under this Act or the rules, other than those delegated to him under sub-section
(1), to one or more of the officers subordinate to him.
CHAPTER - III
ARCHAKAS AND TEMPLE SERVANTS
9. Appointment of Archakas.- (1) The committee of management of a notified
institution may with the approval of the Commissioner appoint one or more
archakas to each temple belonging to the institution.
(2) Where more than one Archaka is appointed the senior among them shall perform as the Pradhana Archaka. The Pradhana Archaka wherever appointed,
and the archakas, shall perform such duties as the Committee of Management
may specify.
(3) Without prejudice to the power of the State Government to prescribe a common pattern for each category of temples, the number of archakas appointed to
the temple shall be in keeping with the practice obtaining in the temple immediately before the commencement of this Act.
10. Qualifications for Archakas.- (1) No person shall be appointed to be a Archaka unless he has passed atleast a certificate course (Wara) in the Agama in the
tradition of the temple, from any recognised Sanskruta Patashala or any other
institution as the State Government may by notification in the official gazette
specify, or has performed as archaka in the tradition of the temple for at least
three years.
(2) No Archaka who on the date of commencement of this Act is performing in
any temple without having the requisite qualification stipulated in this section
shall be disqualified, if he has attained the age of forty years.
(3) An Agamika or tanthri wherever appointed to perform poojas in a temple on
special occasions shall continue to perform such functions as the Committee of
management may specify and shall be governed by such conditions of service
as may be prescribed. Provided that no person shall after the commencement
of this Act be appointed to perform as an Agamika or Tanthri unless he has
passed the Pravina course in the Agama, from any samskruta patashala or oth-
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er institutions imparting education in the tradition.
11. Archakas to be on the Committee of Management.- (1) The Archaka of the
temple, and if there are more Archakas than one, the Pradhana Archaka shall
be an exofficio member on the committee of management of the temple, and
his opinion on any question of custom or tradition of the temple may be considered by the committee resolving disputes if any about the custom or tradition of the temple.
(2) Where in any temple an Agamika or Tanthri is performing special pooja or
ritual, the committee of management shall consult him on any question of ritual, custom or tradition to be followed in the temple. The Committee of management may, if necessary, consult an Agamika or Tanthri of any other temple
in the tradition, on such question.
12. Emoluments and Service Conditions of Archakas.- (1) The State Government may by rules regulate the emoluments, hours of work and other conditions of service of the archakas. Such rules may provide for appointment and
termination of employment, leave and working hours, rotation of work, terminal benefits, misconduct and disciplinary action.
(2) The emoluments and other monitory benefits payable to archakas shall be
prescribed taking into account the income of the temple and for this purpose
the State Government may classify the temples into two or more categories
based on their resources.
(3) In determining the emoluments payable to archakas in all category of temples, the State Government shall take into account;
(i) entitlement of the Archakas to appropriate the thattekasu and other offerings
by the devotees at the time of pooja or other seva;
(ii) Any amount receivable by the archaka as a percentage of the fees fixed by
the committee of management for the various sevas offered at the temples.
(iii) Avocation other than the temple service which the archakas may be free to
undertake during the term of employment.
(iv) Timing if any specified by the committee of management or the State Government, to keep the temple open to public for performing poojas or other
sevas, in a day.
(v) Accommodation and other benefits in kind offered by the committee of management for the residence and livelihood of the archakas.
(4) The emoluments so determined shall be not less than the minimum rate and
not more than the maximum rate as may be prescribed in the rules in keeping
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with the class of the temple. Explanation: For the purpose of this section the
word archaka shall include an Agamika, a Tanthri or a Pradhana Archaka
wherever appointed.
13. Register of Temple servants.- As soon as may be after the commencement of
this Act, the Commissioner shall cause to be maintained in each temple a register of temple servants, which shall contain the name, parentage, date of birth,
date of joining service, qualification and experience, address and such other
particulars as may be prescribed in respect of such temple servants.
14. Pattern of Temple Servants to be determined by rules.- The State Government may in consultation with the committee of management make rules prescribing a pattern of temple servants for any class of temples, so however that
the existing strength in any temple, immediately before the commencement of
this Act, is not altered except by way of superannuation or dismissal for misconduct.
15. Salary and Service Conditions of Temple servants.- (1) The salary and service conditions of temple servants shall be as prescribed by the State Government. Such rules may provide for appointment and termination of employment,
pay or other terminal benefits, leave and working hours, misconduct and disciplinary action.
(2) For the purpose of determining salaries payable to the temple servants the
State Government shall follow the same classification of temples as under
sub-section
(2) of section 12.
(3) Provisions of sub-section (3) of section 12 shall apply mutatis-mutandis for
determining the salaries payable to temple servants.
16. Mis-conduct and Penalty.- (1) The Committee of management shall be competent to initiate action and hold enquiry for misconduct, either suo-moto or on
complaint received against an archaka, including an Agamika, Tanthri or Pradhana Archaka and against the temple servants and to impose appropriate penalty for proven misconduct. No order imposing any penalty under this section
shall be made except after giving such person a reasonable opportunity of being heard against the charge.
(2) An appeal shall lie to the Commissioner against every order imposing penalty under this section. Such appeal shall be made within thirty days from the
date of the order imposing the penalty.

 آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور هند/ 192
CHAPTER IV
COMMON POOL FUND
17. Creation of Common Pool Fund.- It shall be lawful for the Commissioner to
create a fund to be called the Common Pool Fund out of.(a) contributions made by the Notified Institutions at five percentum of their
gross annual income arrived at after deducting the following, namely.(i) donations made as contribution to the capital;
(ii) amounts realised by sale of jewels or other movable or immovable properties
belonging to the institution;
(iii) amounts received for specified services or charities where the service or
charity is performed.
(b) Grants received from the State Government.
18. Transfers to Common Pool Fund.- The Commissioner shall on the orders of
the State Government transfer the following amounts to the common pool
fund, namely:(a) The un-utilised portion of grants made by the State Government for the repairs or renovations or construction of new places of worship.
(b) funds of defunct Hindu Relegious institutions;
(c) any other sums which the State Government may direct.
19. Administration of Common Pool Fund.- (1) The Commissioner shall administer the Common Pool Fund subject to the conditions herein stated and for the
following purposes, namely:(a) the grant of aid to any other religious institution which is poor or in needy
circumstances;
(b) the grant of aid to any religious purposes connected with the Hindu Religion.
(c) the propogation of the religious tenets of the institution;
(d) the establishment and maintenance of Veda Patashalas, Agama Patashalas
and schools for training the archakas, and for the study of ancient scripts and
indian languages for that purpose;
(e) the establishment and maintenance of a university or college or other institution having for its object the study of Hindu Religion, philosophy or sastras or
for imparting instructions in Hindu temple architecture;
(f) the establishment and maintenance of educational institutions where instructions in the Hindu religion is also provided;
(g) promotion of temple arts and architurecture;
(h) the establishment and maintenance of orphanages for Hindu childern;
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(i) the establishment and maintenance of asylums for persons suffering from leprosy or other incurable disease;
(j) the establishment and maintenance of poor homes for destitute, helpless and
physically disabled persons;
(k) the establishment and maintenance of Hospitals and Dispenceries for providing facilities to philigrims.
(l) any other charitable or Hindu Religious purpose.
(2) The Common Pool Fund shall be so administered that:(i) no contribution or donation received from any person shall be utilised for any
purpose other than the purpose specified if any by the donor.
(ii) contribution and donation made to institution, or institution of any relegious
denomination or any section thereof shall be utilised for the benefit of that articular class or denomination or section only.
(3) The Commissioner, may with the approval of the Advisory Committee allow
any Hindu Religious Institution or Charitable Endowment whose gross annual
income is not more than five thousand rupees to be adopted for its maintenance
and up-keep, by any larger Hindu Religious Institution Charitable Endowment
or Trust.
CHAPTER - V
ADVISORY COMMITTEE
20. Constitution of the Advisory Committee.- (1) The State Government shall
constitute for the State of Karnataka a Committee to be called the Advisory
Committee consisting of the following Members, namely:(a) The Minister incharge of Endowments who shall be the Chairman, ex-officio:
(b) The Commissioner, who shall be Member Secretary ex-officio, and
(c) such number of non official members not exceeding nine, nominated by the
State Government, from among the religious leaders drawn from various classes of Hindu thought, both vedic and non-vedic, of whom atleast one each shall
be from among the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes and atleast two
shall be women.
(2) The term of office of the non official members shall be three years, and other
matters relating to the conduct of the affairs of the Advisory Committee shall
be such as may be prescribed.
21. Disqualification of Members.- A person shall not be qualified for being appointed or continued in office as a non-official member on the Advisory Committee, if:-
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(a) he is not a citizen of India:
(b) he has not attained the age of twenty five years:
(c) he is an undischarged insolvent so declared by a competent court:
(d) he is a person of unsound mind or is suffering from any mental defect or infirmity which would render him unfit to perform as such member ;
(e) he has been convicted or sentenced by a criminal court for an offence involving moral turpitude, such sentence having not been reversed, or the offence
pardoned.
22. Functions of the Advisory Committee.- It shall be the function of the Advisory Committee.(a) to tender advise to the committees of management in case of disputes relating
to;
(i) observance of religious practices;
(ii) any other matter that may be prescribed;
(b) to approve proposals for adoption of a Hindu Religious Institution or Charitable Endowment, whose annual income is not more than five thousand rupees,
by a larger Hindu Religious Institution, Charitable Endowment or Trust; and
(c) to perform such other functions as the State Government may from time to
time specify.
CHAPTER VI
NOTIFIED INSTITUTIONS
23. Notified Institutions.- The State Government shall as soon as may be after
the commencement of this Act publish by notification in respect of each revenue district, a list of;
(a) all Charitable Institutions and Hindu Religious Institutions which on the date
of commencement of this Act are in the sole charge of the State Government or
for the benefit of which.
(i) any monthly or annual grant in perpetuity is made from public revenues: or
(ii) tasdik allowance under section 19 of Mysore Religious and Charitable Inams
Abolition Act, 1955 is paid.
(b) all institutions registered under the Book of Endowments under the Hyderabad Endowment Regulations, 1349 F;
(c) all institutions governed by the then Madras Hindu Religious and Charitable
Endowments Act, 1951;
(d) all institutions in Kodagu District which are governed by the Coorg Temple
Funds Management Act, 1956;
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(e) all Hindu Religious Institutions registered under the Bombay Public Truct
Act, 1950, which are in receipt of any monthly or annual grant from public
revenues or any amount under the Karnataka Certain Inams(Abolition) Act,
1977;
(f) Sri Renuka Yellamma Temple, Saundatti, governed under the Renuka Yellamma Devasthana (Administration) Act, 1974;
24. Controlling Authorities.- (1) The Commissioner shall be the Chief Controlling Authority in respect of all matters connected with notified institutions
and he shall perform such duties and exercise such powers of superintendance
and control as the state Government may by rules impose or as the case may be
confer on him in respect of all or any class of notified institutions.
(2) The Deputy Commissioner shall subject to such terms and conditions as may
by prescribed, be the immediate controlling authority in respect of notified institutions within his jurisdiction.
(3) The Assistant Commissioner shall subject to the authority of the Deputy
Commissioner perform such duties and exercise such powers as may be prescribed.
25. Constitution of the Committee of Management.- (1) Subject to any general or
special order of the State Government there shall be constituted by the prescribed authority a committee of management consisting of nine members in
respect of one or more notified institutions and different authorities may be
prescribed in respect of different class or classes of notified institutions.
(2) (a) The prescribed authority shall while constituting the Committee of management under sub-section (1) have due regard to the religious denomination
to which the institution or any section thereof belongs.
(b) The procedure for appointment of members to the Committee of Management, verification of antecedents and other matters shall be such as may be
prescribed.
(c) No person shall be eligible to be appointed as a member in more than one
Committee or Management, at one time.
(3) The prescribed authority shall constitute the Committee or Management from
among the devotees, donors and followers of the Hindu Relegious Institutions
or as the case may be, the endowers and beneficieries of the Charitable Endowment in such manner that it consits of.(i) In the case of a temple the Pradhana Archaka or Archaka;
(ii) atleast one member from among the Scheduled Castes or the Scheduled
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Tribes; and
(iii) of the other, atleast five of whom two are women, from among persons living in the vicinity of the temple : Provided that the State Government may relax the condition of clause (iii) in respect of any Notified Institution or class of
such Institutions, so however that the representation of women members is not
affected: Provided further that the condition of clause (ii) shall not apply to
Institutions belonging to Hindu Religious Denominations or sections thereof.
(4) No person shall be qualified for being appointed as a member of the Committee of Management of a Notified Institution unless:(a) he has faith in God;
(b) he has attained the age of twenty five years;
(c) he possesses good conduct and reputation and commands respect in the locality in which the Institution is situate; and
(d) he has donated or contributed for construction, repairs, renovation or development of any Hindu Religious Institution or Charitable Institution or for the
performance of utsavam or any charitable cause in the institution;
(5) A person shall be disqualified for being appointed or continuing as a member
of the Committee of Management of any notified Institution.(i) if he is declared an undischarged insolvent by a competent court or;
(ii) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court or if he
is a deaf or mute or is suffering from leprosy or any virulent or contagious disease; or
(iii) if he has an interest, direct or indirect in any subsisting lease of any property
or of any contract made with, or any work being done for, the institution, or is
in arrears of any kind due by him to such institution;or
(iv) if he is appearing as a legal practitioner on behalf of or against the institution; or
(v) if he has been sentenced by a criminal court for an offence involving moral
turpitude, such sentence not having been reversed or offence pardoned;
(vi) if he has at any time conducted adverse to the interests of the institution; or
(vii) if he is an office holder other than Archaka, or a servant attached to or a
person in receipt of any emolument or perquisite from such institution; or
(viii) if he is addicted to intoxication liquor or drugs; or
(ix) if he is not a Hindu; or having been a Hindu has converted to any other religion;
(6) If a member of the Committee is, or becomes subject to any disqualification

197 / تسویپ
under sub-section (5) he shall automatically cease to be such member.
(7) If any question arises whether a member is or has become subject to any disqualification under sub-section (5) the prescribed authority may either suo-motu or on a report made to it and, after giving an opportunity of being heard to
the person concerned, decide that question.
26. Term of Office of the Committee of Management and Election of Chairman.(1) Subject to the pleasure of the prescribed authority, members shall hold office for a term of three years unless in the meanwhile the Committee is dissolved or has ceased to function.
(2) Where the Committee of management is constituted under section 25, the
members shall at the first meeting of the Committee, elect a Chairman from
among themselves.
(3) The State Government may nominate the Executive Officer as Ex-officio
Secretary of the Committee of Management in respect of any notified institution or institutions, without voting rights.
(4) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-sections (1), (2)
and
(3) above, where any Charitable Institution or Hindu Religious Institution was,
immediately before it is included in the list of notified institution under section
23, managed by the founder of such institution or any member of his family,
such founder and in his absence any member of his family shall, unless he is
otherwise disqualified under section 25, be nominated as chairman of the Committee of Management of such Notified Institution.
27. Meeting of the Committee of Management.- The Committee of Management
shall meet at such intervals and follow such procedure in conducting its meetings, as may be prescribed.
28. Power to dissolve the Committee of Management.- (1) The prescribed authority shall have power to disslove a Committee of Management if after holding an enquiry in accordance with sub-section (2), it is satisfied that the committee has;
(a) failed to discharge the duties or perform the functions in accordance with the
provisions of this Act or the rules made thereunder; or
(b) disobeyed any lawful orders issued under the provisions of this Act or the
rules made thereunder by the State Government or the Commissioner, Deputy
Commissioner or Assistant Commissioner; or
(c) committed any malfeasance or misfeasance or is guilty of breach of trust or
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misappropriation in respect of the properties of the institution or endowment;
(2) Where the prescribed authority proposes to take action under sub-section (1)
it shall frame the charge against the Chairman and give him an opportunity of
meeting such charge or testing the evidence adduced against the charge and of
adducing evidence in favour of the Committee; and the order of dissolution
shall state everycharge framed against the Committee, explanation offered by
the committee and thefinding on such charge together with the reasons therefor.
(3) Pending enquiry under sub-section (2) the prescribed authority may suspend
the Committee and appoint an administrator in accordance with section 29.
(4) Any person aggrieved by an order under this section may, within thirty days
from the date of communication of the order appeal.(a) to the Karnataka Appellate Tribunal constituted under the Karnataka AppellateTribunal Act, 1976 (Karnataka Act 10 of 1976), where the prescribed Authority is the Commissioner.
(b) to the Commissioner, if the order passed is of the Deputy Commissioner, and
(c) to the Deputy Commissioner, if the order passed is of the Assistant Commissioner.
(5) The appellate authority may after holding an enquiry and so far as possible
within six months from the date of appeal pass such order as it deems fit, and
such order shall be final.
29. Appointment of Administrator.- The prescribed authority shall appoint an
officer of the State Government as Administrator in place of the Committee of
management dissolved or suspended under sub-section (1) or (3) of section 28
or after the expiry of the term of office of the Committee under section 26 and
till a new Committee of Management is constituted or for a period of six
months whichever is earlier.
30. Filling up of casual vacancies.- When a vacancy occurs, either by removal,
resignation or other wise, of a member of the Committee of Management of a
notified institution, the prescribed authority shall, subject to the provisions of
section 25 fill up the vacancy by appointing a new member to the Committee.
Such member of the Committee appointed shall hold office only so long as a
member in whose place he is appointed would have been entitled to hold office
if the vacancy had not occurred.
31. Alienation or transfer of the lands or other property granted to Notified Insititutions invalid unless authorised.- (1) Any alienation or transfer by way of
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sale, lease, gift, mortgage or otherwise of any land or other immovable property granted to or belonging to a notified institution and any act purporting to
create any interest adverse to such institution in respect of such land or property shall be null and void unless such alienation or transfer is in the best interest
of the institution and unless it is sanctioned under section 62.
(2) No articles of Gold, Silver or white metal, idols, utensils, precious stones,
articles of antique value, paintings, ancient documents containing inscriptions
on stone, metal and palm leaves and such other movables shall be disposed of
in any manner without the permission of the State Government granted based
on the report of the Commissioner.
32. Power in case of unauthorised alienation or transfer.- As soon as may be after
any instance of alienation or transfer of an immovable property in violation of
section 31 comes to notice, the Deputy Commissioner or the Assistant Commissioner or any other officer appointed by the State Government in this behalf
shall, after such enquiry as may be prescribed, issue notice to the alienee or the
person in possession, to restore possession of such immovable property to the
notified institution to which they belonged within thirty days from the date of
service of such notice and in default of compliance take steps to evict the occupan and to restore the property to the notified institution, in accordance with
the Karnataka Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act,
1974.
33. Suits on behalf of Notified Institutions.- (1) Where it is necessary to institute
a suit on behalf of any notified institution, the Deputy Commissioner or the
Assistant Commissioner on the recommendation of the Committee of management may file the suit himself.
(2) Every suit filed on behalf of a Notified institution shall be heard and disposed
of by the Court as if it were a suit filed under Order XXXI of the Code of Civil
Procedure, 1908.
34. Arrears of rent due to a Notified Institution.- (1) Where any person is in arrears of rent due to a notified institution, in respect of any building, the Assistant Commissioner may, by order require that person to pay the same within
such time as may be specified in the order.
(2) Where any person is or has at any time been in unauthorised occupation of
any building belonging to a notified institution, the Assistant Commissioner
may having regard to such principles of assessment of damage as may be prescribed, assess the damage on account of the unlawful use and occupation of
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such building if any, may, byorder require that person to pay the damages
within such time as may be specified in the order : Provided that no such order
shall be made until after issue of a notice in writing to the person calling upon
him to show cause within such time as may be specified in the notice why an
order should not be made and until his objections, if any, and any evidence he
may produce in support of the same, have been considered by the Assistant
Commissioner.
(3) If any person refuses or fails to pay the arrears payable under sub-section (1)
or the damages payable under sub-section (2) within the time specified in the
order relatingthereto, the Assistant Commissioner may issue a certificate for
the amount due to the Deputy Commissioner of the District, who shall proceed
to recover the same as an arrears of land revenue.
(4) Any person aggrieved by the order of the Assistant Commissioner under subsections (1) or (2) may within thirty days from the date of receipt of such order
appeal to the Deputy Commissioner having jurisdiction : Provided that an appeal filed after the expiry of the said period of thirty days may be entertained if
the appellate authority is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.
(5) Where an appeal is preferred under sub-section (4) the enforcement of the
order appealed against shall not be stayed unless the appellant has deposited an
amount equal to fifty percent of the rent or damage, as the case may be, determined by the Assistant Commissioner under sub-sections (1) or (2).
(6) The Deputy Commissioner may after holding such enquiry as he deems fit
pass orders in appeal which shall be final and shall not be called in question in
any suit, application or other proceeding before any Court or other authority.
CHAPTER VII
BUDGET OF NOTIFIED INSTITUTIONS, ACCOUNTS AND AUDIT
35. Applicability of the Chapter.- Nothing contained in this chapter shall apply
to a notified institution whose gross annual income does not exceed twenty five
thousand rupees.
36. Budget of Notified Institutions.- (1) The Chairman, Manger or the Executive
Officer of a Notified Institution shall within ninety days before the close of
every financial year, file in such form as may be prescribed a budget showing
the probable receipts and disbursements of such institution during the following year, along with actual income and expenditure for the preceding year, before the Assistant Commissioner in charge of the Institution. The receipts por-
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tion shall comprise of the income proposed to be derived from Hundial
collections, tasdik amount, annuity, Cash grants, Jathra, Rathotsava and Sevartha fees, interest on deposits, money orders, rent from land and building and
such other income as may be prescribed: Provided that in case of such class or
classes of notified institutions as may bespecified by the State Government
from time to time. It shall not be necessary to file the nnual budget before the
end of each year but it shall be sufficient to file the budget once in three years.
(2) Every budget filed under sub-section (1) shall make adequate provision for,(i) the due pursuanc of the objects of the Institution or Endowment and the proper performance of, and remuneration for, the services therein, including those
for the schedule of articles of dittam or scale of expenditure for the time being
in force and other requirements of worship or offering in connection with such
service : Provided that the salaries of Archakas and temple servants shall not
exceed thirty five percent of its gross annual income. Provided further that the
budget shall provide only for such of the posts sanctioned and for such amount
of salary as may be prescribed. Explanation: Gross annual income under this
Chapter shall not include.
(a) donations made as contribution to the capital;
(b) amounts realised by sale of jewels or other movable or immovable properties
belonging to the institution;
(c) amounts received for specified services or charities where the service or charity is performed.
(ii) the due discharge of all liabilities and subsisting commitments binding on the
institution;
(iii) the arrangement made for securing the health, safety or convenience of the
pilgrims, worshippers or other persons resorting to the institution;
(iv) the construction, repair, annual maintenance, renovation and improvement
of the institution and the buildings connected therewith: Provided that such
work shall not be taken up without obtaining administrative and technical
sanction from such authority as may be prescribed.
(v) the audit fee at such percentage of the gross annual income as may be prescribed;
(vi) the Reserve Fund of the Institution at not less than ten percent of the gross
annual income.
(3) In the case of a Notified Institution whose annual income exceeds the prescribed amount, it shall make provision in the budget for the payment at five
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percent of the balance of the income for the financial year remaining after
making provision for items (i) to (v) of sub-section (2) to the Common Pool
Fund.
(4) The budget shall be filed,(i) where it relates to an Institution whose annual income is not more than rupees
one lakh, to the Assistant Commissioner;
(ii) where it relates to an Institution whose annual income is more than rupees
one lakh but not more than rupees ten lakhs, to the Deputy Commissioner with
a copy thereof to the Assistant Commissioner; and
(iii) where it relates to an Institution whose annual income is more than rupees
ten lakhs, to the Commissioner with a copy thereof to the Deputy Commissioner.
(5) The authority to whom the budget is presented shall as far as may be within
sixty days of the receipt of the proposal consider it and pass orders sanctioning
the budget with or without any alteration, omission or addition as it may deem
fit, after considering the remarks if any made by the immediate controlling authority under subsection (6).
(6) The Assistant Commissioner or the Deputy Commissioner to whom a copy
of the budget is marked shall forward the proposal with his remarks to the
Deputy Commissioner or the Commissioner as the case may be, who is the
authority to sanction the budget.
(7) If in the course of a financial year the Chairman or the Executive Officer
finds it necessary to modify the provisions made in the Budget in regard to the
receipt or distribution of the amount to be expended under the different heads
he may submit a supplemental or revised budget to the authority specified, in
sub-section (4), which shallbe dealt with in the same manner as specified in
sub-sections (5) and (6).
37. Maintenance and Audit of Accounts.- (1) The Chairman, Manager or where
an Executive Officer is appointed the Executive Officer shall be responsible
for keeping regular accounts of the institutions.
(2) The accounts shall be kept in such form and got audited annually in such
manner as may be prescribed : Provided that in case of institutions whose gross
annual income is five lakh rupees or more the accounts shall be got audited by
the State Accounts Department.
(3) Every auditor acting under sub-section (2) shall have access to all the accounts books, vouchers, other documents and records in the possession of, or
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under the control of the Chairman, Manager or the Executive Officer, as the
case may be.
(4) Notwithstanding anything contained in the preceding sub-sections, the Commissioner may, for reasons to be recorded in writing, direct a special audit of
the accounts of any notified institution.
38. Audit Report.- (1) The auditor shall in his report specify all cases of irregular, illegal or improper expenditure or failure or omission to recover moneys or
other property belonging to the notified institution or of loss or waste of money
or other property thereof and state whether such expenditure, failure, omission,
loss or waste was caused inconsequence of a breach of trust or misappropriation or any other misconduct on the part of the Chairman, Manager or the Executive Officer, as the case may be.
(2) The auditor shall also report on such other matter relating to the accounts as
may be prescribed or on which the Deputy Commissioner or Assistant Commissioner, as the case may be, require him to report.
39. Rectification of Defects disclosed in audit and orders of surcharge against
Chairman or Executive Officer.- (1) The Authority sanctioning the budget
shall send a copy of every audit report relating to the accounts of the Notified
Institution to the Chairman, Manager or the Executive Officer or any other person concerned with the administration of that institution, as the case may be,
and require him to submit an explanation thereof, within such period as he
thinks fit. It shall be the duty of suchChairman, Manager or the Executive Officer or other person to remedy any defects or irregularities pointed out by the
Auditor and report the same, together with his explanation and the explanation
of any other person required, to the said Authority. (2) If upon consideration of
the report of the Auditor along with the explanation, if any, furnished under
sub-section (1), the Chairman, Manager or the Executive Officer or any other
person is found guilty of negligence, breach of trust or misappropriation or
misconduct, which has resulted in loss to the notified institution, the said Authority may, give notice to the person to show cause why an order of surcharge
should not be passed against him and after considering his explanation, if any,
and holding such inquiry, as he thinks fit, by an order, certify the amount so
lost and direct the Chairman, Manager or the Executive Officer or such other
person, as the case may be, to make good within a specified time, the loss
caused to the notified institution.
(3) The said Authority shall forward a copy of the order under sub-section (2)
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with the reasons for the same by registered post to the Chairman, Manager or
the Executive Officer of the Institution, or other person who is held guilty.
(4) The Chairman, Manger or the Executive Officer or any person aggrieved by
an order, passed under sub-section (2) may, within thirty days from the date of
the communication of the order appeal:(i) to the Deputy Commissioner where the order is passed by the Assistant Commissioner;
(ii) to the Commissioner where such order is passed by the Deputy Commissioner; and (iii) to the Karnataka Appellate Tribunal, if such order is that of the
Commissioner.
(5) The Appellate Authority shall not stay the operation of the order pending the
disposal of the appeal, unless sufficient security is furnished to its satisfaction.
(6) The Deputy Commissioner of the District in which any property of the Chairman or Manager or Executive Officer or other person from whom an amount is
recoverable by way of surcharge is situated, shall on requisition made by the
Assistant Commissioner, recover such amount as if it were an arrears of land
revenue and pay the same to the notified institution concerned. (7) If the surcharge is against the Executive Officer, it shall be recovered out of his salary
and other amounts payable to him, as may be ordered by the authority.
40. Rectification of defects detected by Commissioner.- Without prejudice to the
provisions of section 39 where the Commissioner either on his own or on a report of the Deputy Commissioner or any other person, has reason to believe
that the Chairman,Manager, Executive Officer or any other person is guilty of
illegal expenditure or of causing loss or waste of money or other property of
the Notified Institution, by misconduct, misapplication, collusion, fraud,
breach of trust or misappropriation, the Commissioner may after such enquiry
as may be necessary and after giving him an opportunity to make his representation.(a) pass an order directing conditional attachment of the whole or any portion of
the property of the Chairman, Manager, Executive Officer or such other person.
(b) institute such criminal proceedings as may be necessary.
(c) pass an order of surcharge after obtaining an audit report in this behalf.
41. Obligations of certain Institutions.- It shall be the obligation of every Hindu
Religious Institution and every Charitable Endowment to which this Act applies to file before the Commissioner every year, within sixty days from the
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close of that financial year,(i) an annual audited statement of its income and expenditure, and
(ii) an annual statement of all immoveable property and all moveable property
specified under section 31. In such form and in such manner as may be prescribed.
CHAPTER VIII
DECLARED INSTITUTIONS
42. Declared Institutions.- The State Government may, where it is satisfied on a
report of the Commissioner under section 43 or otherwise that any Hindu Religious Institution, whether or not governed by a settled scheme, is being mismanaged, declare such institution to be subject to the regulation of this chapter. Provided no such declaration shall be made without following the
procedure hereinafter specified.
43. Notice to show cause.- (1) Where the Commissioner has reason to believe
that a Hindu Religious Institution whether or not governed by a settled scheme
is being mismanaged and he is satisfied that in the interest of its administration, it is necessary to take proceedings under this chapter, he may, by notice
published in the prescribed manner, call upon the Manager and all other persons having interest, to show cause why such institution should not be declared
to be subject to the provisions of this Chapter. (2) Such notice shall state the
reasons for the action proposed and specify a reasonable time, not being less
than one month from the date of issue of the notice, for showing such cause.
(3) The Manager or any person having interest may thereupon prefer his objections, if any, to the issue of a declaration under this chapter.
(4) Such objections shall be in writing and shall reach the Commissioner before
the expiry of the time specified in the notice aforesaid or within such further
time not exceeding forty five days on the whole as may be extended by the
Commissioner. (5) Where no objections are received within the time so specified or extended, the State Government ma , on receipt of a report from the
Commissioner to that effect, by a notification published in the official Gazette
declare such Hindu Religious Institution to be subject to the provisions of this
Chapter.
(6) Where objections are received within the time so specified or extended, the
Commissioner may authorise any officer subordinate to him to hold an enquiry
into the objections in the manner prescribed who shall after giving the Manager or any person having interest an opportunity of being heard submit his en-
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quiry report to the Commissioner as to whether or not the Institution should be
declared to be subject to the provisions of this Chapter.
(7) After considering the enquiry report referred to in sub-section (6), if the
Commissioner decides that the Institution should be declared as aforesaid, he
shall make a report to that effect to the State Government, which may, by notification declare such Hindu religious Institution to be subject to the provisions
of this Chapter.
(8) Every Notification issued under sub-section (5) or (7) shall remain in force
for such period as may be specified therein and which may be extended further, so however that the total period shall not exceed five years from the date
of the first notification, or till a new Committee of Management is formed to
the satisfaction of the State Government whichever is earlier.
(9) Where a new Committee is formed to the satisfaction of the State Government, the State Government may on its own or on the report of the Commissioner direct the Executive Officer appointed for the institution to handover the
management of theInstitution to the new committee of management.
44. Effect of Declaration.- Where any Hindu Religious Institution is declared
under section 42, the Committee of Management of the Institution by whatever
name called shall from the date of such declaration stand dissolved and its administration shall vest in the State Government to be regulated in the manner
hereinafter provided.
45. Appointment of Salaried Executive Officer.- For every Institution declared
under this Chapter, the Commissioner shall, as soon as may be after the declaration is issued appoint a salaried Executive Officer for the proper administration of the Institution.
46. Term of office and duties of Executive Officer.- (1) The Executive Officer
shall hold office for such term as may be fixed by the Commissioner and he
shall exercise such power and perform such duties as are assigned to him by
the Commissioner: Provided that only such powers and duties as relate to the
administration of the properties of the religious institution shall be assigned to
the Executive Officer.
(2) The Executive Officer shall be deemed to be a public servant within the
meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860.
47. Action against Executive Officer.- The Commissioner, may for good and
sufficient cause, suspend an executive officer or initiate disciplinary proceedings against him for any misconduct in accordance with the Karnataka Civil
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Services, (Classification,Control and Appeal Rules) 1957.
48. Application of the Provisions of Chapters VI and VII in certain cases.- Notwithstanding anything contained in sub-section (8) of section 43, the State
Government may while passing orders under sub-section (7) or during currency of the notification issued under sub-section (5) or (7) thereof declare, for
reasons to be recorded in writing, that in respect of any Declared Institution,
the provisions of Chapter VI and VII shall apply as if the institution is a notified institution under section 23: Provided that no such declaration shall be
made except after further notice is issued for the purpose, to the Institution
concerned.
CHAPTER IX
POWERS AND FUNCTIONS OF COMMISSIONER AND OTHER
OFFICERS
49. Power of Commissioner to issue directions.- (1) Without prejudice to the
generality of powers granted under section 3 and subject to other provisions of
this Act, the Commissioner shall have power to issue general or special directions to the Chairman or Executive Officer or any person connected with the
Management of a Notified Institution or a Delcared Institution to ensure that
the Institution is properly administered and the income thereof is properly accounted for or duly appropriated andapplied towards the objects and purposes
of the institution and the Commissione may also give appropriate directions to
such person if he finds that any property of the Institution is in danger of being
wasted, damaged, alienated or wrongfully sold, removed or disposed off.
(2) It shall be the duty of every person to whom such directions are issued to
comply with the directions issued under sub-section (1).
50. Power to institute and hold enquiries.- (1) The Commissioner or Deputy
Commissioner or Assistant Commissioner may suo-motu or on receipt of a
complaint in writing from any person having interest in any Notified Institution or Declared Institution, institute an enquiry with regard to the institution
either generally or for any particular purpose.
(2) The Commissioner, Deputy Commissioner or Assistant Commissioner may
either hold the enquiry himself or authorise any officer subordinate to him to
hold the enquiry and the officer authorised to hold the enquiry shall after the
enquiry, submit his report to the authorising officer.
(3) For the purpose of any such enquiry, the officer holding the enquiry may, by
notice, require any person to attend at a specified time and place and give evi-
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dence or produce documents which are in his custody or control and which relate to any matter in question at the enquiry.
(4) Necessary expenses of any person for appearing to give evidence or produce
documents for the purpose of the enquiry shall be paid in the manner prescribed.
(5) The Deputy Commissioner or the Assistant Commissioner to whom the report is submitted under sub-section (2) shall forward the same to the Commissioner, who shall, if he is satisfied that there is a prima facie case against the
Chairman, Executive Officer or other person connected with the Management
of the Institution, take such steps as are necessary under the provisions of this
Act, to protect the interest of the Institution.
(6) The Commissioner may at any stage of the enquiry call for the records of
enquiry and examine the legality of any steps taken or order made and pass
such order as he deems fit.
51. Power to take action for protection of property.- (1) Where it is brought to
the notice of the Commissioner by the Deputy Commissioner or Assistant
Commissioner by a report or by an application signed by atleast two persons
having interest in a Notified Institution or a Delcared Institution and supported
by proper affidavits,(a) that any property belonging to the Notified Institution or delcared institution
is in danger of being wasted, damaged or illegally alienated by any person; or
(b) that the Chairman, Manager, Executive Officer or other person is intending
or making attempts to remove or alienate any such property illegally; The
Commissioner may pass appropriate interim order to prevent the illegal removal or alienation of such property, on such terms as he thinks fit, for keeping
of accounts, furnishing security, production of property or such other Act.
(2) The Commissioner shall in all such cases, except where it appears that the
object of passing the interim order would be defeated or delayed, give notice
of the facts brought to his notice to the person concerned before passing the
order.
(3) After hearing the Chairman, Manager, Executive Officer or other person concerned and after holding such enquiry as he thinks fit, the Commissioner may
confirm, discharge, vary or set aside the interim order or pass any other appropriate order.
(4) In case of disobedience or breach of the terms of any order passed under this
section, the Commissioner may apply to the Court for an appropriate order to
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prevent the illegal removal or alienation of the property belonging to the Notified Institution or Delcared Institution.
52. Power of removal and dismissal.- The Commissioner may either on the application of any person interested in a notified institution or on receipt of a report under section 51 or suo-motu remove or dismiss a Chairman, Manager, or
any other person responsible for managing the affairs of such institution who,(a) makes persistent default in submission of Budget accounts, report or return,
or (b) wilfully disobeys and lawful orders issued by the Commissioner under
the provisions of this Act or rules made thereunder, or (c) continuously neglects his duty or commits any malfeasance or misfeasance or breach of trust
in respect of a Notified Institution, or (d) misappropriates or deals improperly
with the properties of the Notified Institution of which he is the Chairman,
Manager or other person concerned with the management of the Institution.
(e) accepts any position in relation to the Notified Institution which is inconsistent with his position as a Chairman, Manager or such other person, or
(f) is convicted of an offence involving moral turpitude.
(2) Where the Commissioner proposes to take action under sub-section (1), he
shall frame charges against the person against whom action is proposed to be
taken and give him an opportunity of meeting such charges or testing the evidence adduced against him and of adducing evidence in his favour. The order
of removal or dismissal shall state the charges framed against the person, his
explanation and the finding on each charge with reasons thereof.
(3) Pending enquiry against a person under sub-section (2) the Commissioner
may place such person under suspension.
53. Decision whether a property is property of Notified Institution or Delcared
Institution.- Whenever any question arises as to whether a particular property
is property of a Notified Institution or Delcared Institution under the Act, the
Deputy Commissioner shall notwithstanding anything contained in any other
law for the time being in force, decide that question.
54. Encroachment upon lands and buildings.- Where the Assistant Commissioner has reason to believe that any person has encroached upon any land or building which is appertinant to or adjoins any sacred tank, well, spring or water
course belonging to a notified institution or a declared institution whether situated within or outside the precincts thereof or any space within or outside the
prakaras, mantaps, court yards or corridors of the institution, the Assistant
Commissioner may cause to be served upon the encroacher a notice specifying
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the particulars of encroachment and calling upon him to show cause before a
date to be specified in the notice why an order requiring him to remove the encroachment should not be made. A copy of the notice shall also be sent to the
Chairman, Manager or such other person interested in the institution and after
considering the objections, if any, of the encroacher and the Chairman, Manager or such other person, the Assistant Commissioner may, if he decides that
there has been an encroachment, by order, require the encroacher to remove
the encroachment and deliver possession of the land or building ncroched
upon, to the Chairman, Manager or such other person interested in the institution before the date to be specified in the order.
(2) Where before the date specified in the order under sub-section (1), the encroacher has not removed the encroachment and has not vacated the land,
building or place, the Assistant Commissioner shall take steps to resume and
restore such land, building or place to the Institution in accordance with the
provisions of the Karnataka Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1974.
55. Power of Eviction of lessee, licensee or mortgagee with possession in certain
cases.- (1) Where the Assistant Commissioner is of the opinion that the lessee,
licensee or mortgagee with possession of any land or building belonging to a
Notified Institution or a Declared Institution has taken any action which has
marred or is likely to mar the artistic appearance, aesthetic beauty or religious
character of the Institution, the Assistant Commissioner shall cause to be
served on the lessee, licensee or mortgagee concerned, a notice calling upon
him to show cause why an order terminating the lease or licence or mortgage
and directing delivery of possession to the Chairman, Manger, Executive Officer or other person concerned with the affairs of the Institution before a specific date, should not be made. A copy of the notice shall also be served on the
Chairman, Manager, Executive Officer or other person of the Institution.
(2) After considering the objections, if any received from the lessee, licensee or
mortgagee, the Assistant Commissioner may, if he decides that the artistic appearance, aesthetic beauty or the religious character has been marred or is likely to be marred by the action of the lessee, licence or mortgagee, by order terminate the lease or licence or mortgage and direct delivery of possession of the
property to the Chairman, Manager or Executive Officer or other person managing the affairs of the Institution before a date to be specified in the order.
(3) Where before the date specified in the order under sub-section (2), the lessee,
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licensee or mortgagee has not delivered the provision of the property the Assistant Commissioner may take steps to recover and restore the property to the
Institution under the Karnataka Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1974.
56. Power to put Chairman or Executive Officer in possession.- Where a person
has been appointed as Chairman, Manager or Executive Officer of a Notified
Institution or Declared Institution to discharge the functions as such, in accordance with the provisions of this Act and he is prevented by any person from
taking possession of the records, accounts and properties thereof, the Deputy
Commissioner shall, by order, direct that the records, accounts and properties
be handed over to such Chairman, Manager or Executive Officers as the case
may be, before a specified date.
57. Chairman or Executive Officer not to lend or borrow moneys.- No Chairman,
Manager or Executive Officer shall either lend or borrow money for the purpose of or on behalf of the Notified Institution or Declared Institution of which
he is the Chairman, Manager or Executive Officer.
58. Commissioner, etc., to observe appropriate customs, usage’s and practices.The Commissioner, the Deputy Commissioner, and Assistant Commissioner
and every other person exercising powers or performing functions under the
Act shall not interfere with, and shall observe the customs, usages, ceremonies
and practices appropriate to the Notified Institution or Declared Institution in
respect of which such powers are exercised.
59. Power to decide questions affecting Hindu Religious or Charitable purpose.(1) If in any suit or legal proceedings it appears to the Court that any question
affecting a religious or charitable purpose relating to a Notified Institution or a
Declared Institution is involved, the court shall not proceed to determine such
question until after notice has been served on the Deputy Commissioner or the
Assistant Commissioner having jurisdiction.
(2) If, upon receipt of such notice or otherwise, the Deputy Commissioner or
Assistant Commissioner makes any application in that behalf, he shall be added as a necessary party at any stage of such suit or proceeding.
(3) For the purpose of this Section ‘Court’ means any Civil Court of competent
jurisdiction in the State of Karnataka.
60. Power of Inspection and Supervision.- (1) The Commissioner, the Deputy
Commissioner or the Assistant Commissioner or any other Officer generally or
specifically empowered by the State Government in this behalf shall have the
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power;
(a) to enter upon and inspect or cause to be entered upon and inspected any property belonging to a Hindu Religious Institution :
(b) to call for any extract from or inspect any proceedings of any Hindu Religious Institution and any books of account in the possession of or under the
control of the Chairman, Manager, Executive Officer or any other person managing the affairs of such institution ;
(c) to call for any return, statement, account or report which he may think fit,
from any person connected with a Hindu Religious institution ; Provided that
in entering upon any property belonging to a religious institution, the officers
making the entry and inspection shall not enter without first giving reasonable
notice to the Chairman, Manager, Executive Officer or other person and shall
not conduct himself without due regard to the religious practice, custom or usage of the Institution.
(2) If, on inspection or examination of the books of accounts or of a report called
under sub-section (1), any act or omission on the part of the Chairman, Manager, Executive Officer or any other person connected with the institution is
found resulting in loss to the institution, the Commissioner, the Deputy Commissioner or the Assistant Commissioner, as the case may be, shall require
such person to submit an explanation within such time, as he thinks fit.
(3) If, upon consideration of the books of accounts or of a report called for under
sub-section (1) and the explanation if any submitted under sub-section (2) and
after holding an enquiry in the prescribed manner, the Commissioner, the Deputy Commissioner or the Assistant Commissioner is satisfied that any person
connected with the Hindu Religious Institution has been guilty of gross negligence, breach of trust or misconduct which has resulted in loss to the Hindu
religious Institution, he shall record a finding accordingly.
(4) If the finding is by the Assistant Commissioner he shall submit it to the Deputy Commissioner who shall forward it to the Commissioner with his remarks,
and if the finding is by the Deputy Commissioner he shall submit it to the
Commissioner.
(5) The Commissioner, shall after examining the records of the Deputy Commissioner or the Assistant Commissioner or both and after giving an opportunity
to the person concerned and holding such further enquiry as he thinks fit, determine;
(a) the amount of loss caused to the Hindu Religious Institution;
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(b) whether such loss was due to any gross negligence, breach of trust, misapplication or misconduct on the part of any person.
(c) whether the Chairman, Manager, Executive Officer or any other person was
responsible for such loss;
(d) the amount which the Chairman, Manager or the Executive Officer or any
other person is liable to pay to the Hindu Religious Institution for such loss.
(6) On such determination under sub-section (5) that any person is liable to pay
to the Hindu Religious Institution any amount for the loss caused to the institution, the Commissioner may direct that the amount shall be surcharged on such
person.
(7) The Deputy Commissioner of the District in which any property of the Chairman or other person from whom an amount is recoverable by way of surcharge
is situated shall on requisition made by the Assistant Commissioner, recover
such amount as if it were an arrears of land revenue and pay the same to the
Notified Institution concerned.
(8) If the surcharge is against the Executive Officer, it shall be recovered out of
his salary and other amounts payable to him, as may be ordered by the authority.
61. Investment of Money belonging to a Notified Institution or Declared Institution.- All monies belonging to a Notified Institution or a Declared Institution
and not required for immediate use shall be deposited only in a Nationalised
Bank or with the permission of the State Government in any Scheduled Bank
or Banking Institution approved by the State Government.
62. Alienation of Immoveable Property.- (1) Any exchange, gift, sale or mortgage or lease of any immovable property belonging to or given or endowed for
the purpose of any Notified Institution or a Declared Institution shall be null
and void unless it is sanctioned by the State Government as being necessary or
beneficial to the Institution and such sanction shall be made subject to such restrictions or conditions as may be prescribed : Provided that before such sanction is accorded, particulars relating to the proposed transaction shall be published in such manner as may be prescribed, inviting objections and suggestions
and all objections and suggestions received in that behalf shall be duly considered by the State Government.
(2) Where it is found subsequently that the permission under sub-section (1) has
been obtained by raud or misrepresentation the State Government shall be
competent to cancel the permission so granted, after giving due opportunity of

 آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور هند/ 214
being heard to all the concerned.
(3) Every sale of immovable property sanctioned under sub-section (1) shall be
effected by public auction in the prescribed manner and subject to confirmation by the Commissioner within a period to be prescribed : Provided that the
State Government may in the interest of the Notified Institution or the Declared Institution and for reasons to be recorded in writing permit the sale of
such immovable property otherwise than by public auction.
(4) Whenever any alienation, transfer or other act in respect of immovable property which is not valid under sub-section (1) comes to the knowledge of the
Assistant Commissioner, he may after such inquiry as he deems necessary to
make issue notice to the alienee or other person in possession to restore such
land to the institution to which it belongs within three months from the date of
service of notice and in default of compliance the Assistant Commissioner
shall take steps to resume and restore such land or building to the institution in
accordance with the provisions of the Karnataka Public Premises (Eviction of
unauthorised Occupants) Act, 1974.
CHAPTER X
APPEAL, REVISION AND EXECUTION OF ORDERS
63. Revisional Powers of Commissioner.- (1) The Commissioner may call for
and examine the records and proceedings before the Assistant Commissioner
or Deputy Commissioner for the purpose of satisfying himself as to the correctness of the finding or order recorded or passed by the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner and may either annul, reverse, modify or confirm the said finding or order or may direct the Assistant Commissioner or
Deputy Commissioner to make further enquiry or take such additional evidence as he may think necessary or he may himself take the additional evidence : Provided that the Commissioner shall not record or pass any order
without giving the party affected thereby an opportunity of being heard.
(2) Nothing in sub-section (1) shall entitle the commissioner to call for and examine the record of any case during the period in which an appeal can lie or
after an order has been passed by him on such appeal.
64. Computation of Limitation.- In computing the period of time fixed for an
appeal or revision under this Act, the provisions of section 5, 12 and 14 of the
Limitation Act, 1963 shall apply.
65. Civil Procedure Code to apply to Proceedings under the Act.- Save in so far
as they are inconsistent with anything contained in this Act, the provisions of
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the Code of Civil Procedure, 1908 shall apply to all proceedings under this
Act.
66. Officers holding enquiries to have powers of Civil Court.- In holding enquiries under this Act, the Officer holding the same shall have the same powers as
are vested in courts in trying a suit, in respect of the following matters under
the Code of Civil Procedure, 1908, namely ,(a) Proof of facts by affidavit;
(b) summoning and enforcing attendance of any person and examining him on
oath;
(c) compelling the production of documents;
(d) issuing of commission.
67. All enquiries to be Judicial Proceedings.- All enquiries and appeals under
this Act shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of sections 193 or 228, and for the purposes of section 196, of the Indian Penal Code
and every authority holding enquiry or hearing appeal shall be deemed to be a
civil court for the purpose of section 195 and Chapter XXVI of the Code of
Criminal Procedure, 1973.
68. Bar of Jurisdiction.- Save as expressly provided in this Act, no civil Court
shall have jurisdiction to decide or deal with any question which is by or under
this Act required to be decided or dealt with by an officer or authority under
the Act or in respect of which the decision or order of such officer or authority
is made final and conclusive.
CHAPTER XI
MISCELLANEOUS
69. Removal of Discrimination in the distribution of Prasada or Theertha.(1) Notwithstanding anything contained in this Act or in any text, rule of nterpretation of Hindu Law or any custom or usage forming part of the law or in
any other law or in any decree of court, no discrimination shall be made in the
distribution of prasada or theertha in any temple or other religious place on
grounds only of caste, sex, place of birth, or any of them.
Explanation.- In this section,(a) ‘Prasada’ means any cooked rice or other eatable, any fruits, flower, leaf, vibuthi, kumkuma, tulsi, bilwari, turmeric, sandal paste or other like thing distributed as prasada by whatsoever name called;
(b) ‘Theertha’ means sacred water, jaggery water or milk and includes other like
things distributed as theertha in a temple by whatsoever name called;

 آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور هند/ 216
(2) Nothing contained in this Act shall, save as otherwise provided in sub-section
(1) and in clause (2) of Article 25 of the Constitution, be deemed to confer any
power or impose any duty in contravention of the rights conferred on any religious denomination or any section thereof by Article 26 of the Constitution.
70. Commissioner, and other Officers to be Public Servants.- The Commissioner, Deputy Commissioners, Assistant Commissioners and other subordinate
officers appointed under this Act shall be deemed to be public servants within
the meaning of section 21 of the Indian Penal Code and the Prevention of Corruption Act, 1988 (Central Act 49 of 1988).
71. Costs and expenses incurred on legal proceedings by the Commissioner, etc.All costs, charges and expenses incurred by the Commissioner or the Deputy
Commissioner or Assistant Commissioner as a party to, or in connection with
legal proceedings under this Act in respect of any Hindu Religious institution
or Charitable Endowment shall, be payable out of the property or funds of such
institution, except in case where the liability to pay the sum has been laid on
any party or other person personally and the right to reimbursement under this
section has been negated in express terms.
72. Costs of proceedings before Courts.- The costs, charges and expenses of and
incidental to any suit, appeal or application under this Act before any court including the High Court, shall be in the discretion of the Court, which may direct the whole or part of such costs, charges and expenses to be met from the
property or funds of the religious institution concerned or to be borne and paid
in such manner and by such person as it thinks fit.
73. Costs of proceedings before the Commissioner or the Deputy Commissioner
or Assistant Commissioner.- The costs, charges and expenses of, and incidental to, any appeal, application or other proceeding before the Commissioner or
the Deputy Commissioner or the Assistant Commissioner shall be in his discretion and he shall have full power to determine by whom or out of what
property or funds and to what extent such costs charges and expenses are to be
paid.
74. Court fees.- Notwithstanding anything contained in the Karnataka Court
Fees and Suits Valuation Act, 1958, no Court fee shall be payable in respect of
any suit, petition or application filled under this Act by the Commissioner,
Deputy Commissioner or Assistant Commissioner in his official capacity.
75. Immunity from suits and proceedings.- (1) No suit, prosecution of other pro-
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ceedings shall be instituted against the State Government or any officer or authority in respect of anything done or purported to be done in good faith under
this Act.
(2) No suit shall, without the previous sanction of the State Government, be instituted against the Commissioner in respect of a Charitable Institution or Hindu Religious Institution of which he has been appointed or authorised to act as
a Trustee or Manager or such other position.
76. Power to make Rules.- (1) The State Government may, after previous publication and by notification, make such rules as may be necessary for the purposes of carrying into effect the provisions of this Act.
(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, such rules may provide for all or any of the following matters, namely,(a) designation, powers, duties and functions of subordinate officers appointed
under section 5 ;
(b) regulation of emoluments, hours of work and conditions of service of Archakas under section 12, and of the temple servants under section 15;
(c) pattern of temple servants under section 14 ;
(d) conduct of affairs of the Advisory Committee under section 20 ;
(e) duties and powers of superintendence and control, which the Commissioner,
Deputy Commissioner or Assistant Commissioner has to perform or exercise
generally or in respect of a notified institution under section 24 ;
(f) the authority competent to constitute the committee of management under
section 25 and the procedure for appointment of members of such committee
and verification of their antecedents and other matters;
(g) the procedure for conduct of meetings of the committee of management under section 27 ;
(h) the form of appeal and the fee to be paid for filing an appeal under the Act;
(i) the form and manner of submissions of annual audited accounts and property
statements under section 41 ;
(j) the manner of enquiry under section 43 ;
(k) the inspection of documents and the fees to be levied for such inspection; (l)
the fees to be levied for the issue and service of processes and notices;
(m) the grant of certified copies and the fees to be levied thereof;
(n) the form of budget to be submitted by the Chairman, Manager, Executive
Officer or such other person under Chapter VII;
(o) the percentage of audit fee;
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(p) the preservation, maintenance, management and improvement of the properties and buildings of Notified Institutions and Declared Institutions including
architectural, sculptural and epigraphical features;
(q) the particulars which an account should contain and the manner in which the
accounts of Notified Institutions shall be audited and the time and place of audit and the form and contents of the auditor’s report;
(r) the preparation and sanction of the estimates and acceptance of tenders in respect of constructions and for supply of stocks to Notified Institutions;
(s) paying expenses of a person attending an enquiry under section 50;
(t) any other matter which has to be or may be prescribed under the Act.
(3) Every rule made under this section and every notification issued under section 77 shall be laid as soon as may be after it is made or issued before each
House of the State Legislature while it is in session for a total period of thirty
days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if before the expiry of the session in which it is so laid or the sessions immediately following, both Houses in making any modification in the
rule or order or that the rule or order should not be made, the rule or order shall
thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case
may be, however, that any such modification or annulment shall be without
prejudice to the validity of anything previously done under that rule or order.
77. Power to remove difficulties.- (1) If any difficulty arises in giving effect to
the provisions of this Act in consequence of the transition to the said provisions from the provisions of the Acts in force immediately before the commencement of this Act, the State Government may, by notification make such
provisions as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.
(2) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act (otherwise
than in commencement of this Act), the State Government may, by notification, make such provisions not inconsistent with the purposes of this Act, as
appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.
(3) The provisions made by any notification under sub-section (1) or sub-section
(2) shall have effect as if enacted in this Act and any such notification may be
made so as to be retrospective to any date not earlier than the appointed day.
78. Repeal and Savings.- (1) The following enactments, namely:(a) The Religious Endowments Act, 1863 (Central Act XX of 1863);
(b) The Charitable Endowments Act, 1890 (Central Act VI of 1890);
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(c) The Charitable and Religious Trusts Act, 1920 (Central Act No. XIV of
1920); shall not apply to the Charitable Endowments and Hindu Religious Institutions governed under this Act.
(2) The following enactments namely:(a) The Bombay Public Trust Act, 1950 (Bombay Act No. XXIX of 1950);
(b) The Madras Hindu Religious and Charitable Endowments Act, 1951 (Madras
Act XIX of 1951);
(c) The Coorg Temple Funds Management Regulation, 1892 (Regulation IV of
1892).
(d) the Mysore Religious and Charitable Institutions Act, 1927 (Mysore Act VII
of 1927); and
(e) the Hyderabad Endowment Regulations, 1349F;
(f) The Renuka Yellamma Devasthana (Administration) Act, 1974 (Karnataka
Act 34 of 1974).
(g) The Coorg Temples Fund Management Act, 1956 (Coorg Act VIII of 1956).
are hereby repealed; Provided that section 6 of the Karnataka General Clauses
Act, 1899 (Karnataka Act III of 1899) shall be applicable in respect of the repeal of the said enactment and section 8 and section 24 of the said Act shall be
applicable as if the said enactments are repealed and re-enacted by this Act.
79. Amendment of Karnataka Act 32 of 1974.- In the Karnataka Public Premises
(Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1974 (Karnataka Act 32 of 1974),
in section 2, in clause (e), for sub-clause (iv), the following shall be substituted, namely:- “(iv) a Notified Institution or Declared Institution under the Karnataka Hindu Religious Institutions and Charitable Endowments Act 1997”.
The above translation of the be published in the official Gazette under clause
(3) of Article 348 of the constitution of India.

