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હિઝ િાઈનેસ હિન્સ આગા ખાન શીઆ ઇમામી ઇસ્માઈલી 
ઇન્ટરનેશનલ કહન્સહલએશન ઍન્ડ આહબિટરેશન બૉડિ 

  

સંપહિના નૈહિક િસ્િાંિરણ અને વારસાના આયોજન માટેની 

માગિદહશિકા 
 

િસ્િાવના 
  

હિઝ િાઈનેસ હિન્સ આગા ખાન શીઆ ઇમામી ઇસ્માઈલી ઇન્ટરનેશનલ કહન્સહલએશન ઍન્ડ 

આહબિટર ેશન બૉડિ (ICAB)એ ધી ઇહન્સ્ટટૂ્યટ ઑફ ઇસ્માઈલી સ્ટડીઝ (IIS)ના સિયોગમાાં સાંપહિના 

નૈહિક િસ્િાાંિરણ કે ટર ાન્સફર અન ેવારસાના આયોજન માટેની આ માગિદહશિકા (Ethical Wealth 

Transfer and Inheritance Planning  “Guidelines”) િૈયાર કરી છે. જ ેઇસ્માઈલી મુરીદોને સાંપહિના 

નૈહિક િસ્િાાંિરણ કે ટર ાન્સફર અને વારસાના આયોજનમાાં સામેલ થવામાાં અને સાંપહિનુાં નૈહિક મૂલ્ય 

અન ે િેિુ િોય છે િેનો સ્વીકાર કરવામાાં સિાયક થશ.ે મૌલાના િાઝર ઇમામે ૨૫મી સપ્ટેમ્બર, 

૧૯૯૮ના શુગ્નાન, િાહજહકસ્િાન ખાિે પોિાના ઇશાિદ મુબારકમાાં ફરમાવયુાં છે િેમ, “ધનસાંપહિ અન ે

બળ મેળવવા એ જ કાંઈ િેિુઓ નથી, પરાંિુ િેને બીજાઓની સેવાના ઉપયોગમાાં લેવા જોઈએ.” 

  

આ માગિદહશિકા હનયમો નક્કી કરિી નથી, પરાંિુ િે ઇસ્માઈલી પરાંપરામાાંથી જોડાણ અન ેસાંભાળ 

(connectedness and caring), ન્યાયીપણા અન ે હશષ્ટિા (fairness and decency)ના હસદ્ાાંિો અને 

મૂલ્યોનુાં િહિહબાંહબ પાડે છે. 

  

ઇસ્માઈલી નૈહિક જુસ્સો (ethos) કુદરિી ન્યાય અને સમાનિાના માનવીય હસદ્ાાંિોમાાંથી ઉદભવે છે. 

આ દસ્િાવેજમાાં ઉપયોગમાાં લેવામાાં આવેલ "કુદરિી ન્યાય અન ેસમાનિા"( natural justice and 

equity)ના શબ્દોનો અથિ ઉદારિા અન ેદયા, સિાનુભૂહિ અન ેકરુણાની સાથે, અન ેમાત્ર પોિાના 

નજીકના સાંબાંધીઓ માટે જ નિીાં, પરાંિુ જઓે હમલકિ (estate)માાંથી પોિાની સાંભાળ લેવામાાં આવે 

િેની વાજબી નૈહિક અપેક્ષા રાખે છે િેમના માટે પણ, ખાસ કરીન ેનબળા અને કમજોર લોકો માટે 

ન્યાયપૂણિ રીિે અને યોગ્ય રીિે િદાન કરવાની પોિાની જવાબદારીથી વાકેફગાર રિીને, વયહિએ 

િમાહણક અન ેન્યાયી રીિે વિિવાનો થાય છે. 

  

આ માગિદહશિકાનો િેિુ ઇસ્માઈલી મુરીદોને ન્યાયી કે ઉહિિ પહરણામો િાાંસલ કરવામાાં મદદ કરવાની 

હવિારણા માટે એક સામાન્ય સિાય-સાધન (general aid) િરીકેનો છે. આ બાબિને ‘એક માપ 

બધાને બાંધબેસિુાં િોય (one size fits all)’િે હનયમથી પહરપૂણિ કરી શકાય નહિ, પરાંિુ મુરીદની નૈહિક 

હસદ્ાાંિોને આાંિહરક બનાવવાની અન ેિેને િેના અથવા િેણીના િોક્કસ સાંજોગોમાાં લાગુ પાડવાની 

ઇચ્છા ધરાવવા દ્વારા પૂણિ કરી શકાય છે. 
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માગિદહશિકા 
  

માગિદહશિકાનો િેિુ અને અવકાશ (The Purpose and Scope of the Guidelines) 

  

૧.     આ માગિદહશિકા એવી ભલામણ કર ેછે કે પોિાના જીવનકાળ દરમ્યાન અથવા મૃત્યુ પછી, 

િેની અથવા િેણીની સાંપહિનો હનકાલ (dispose) કરવાની ઇચ્છા ધરાવિા ઇસ્માઈલી મુરીદે,  કુદરિી 

ન્યાય અને સમાનિાના હસદ્ાાંિો સાથે સુસાંગિ િોય િેવી નૈહિક પદ્હિથી િાથ ધરવામાાં આવેલ, 

હવિારપૂવિક આયોજન દ્વારા િે કરવુાં જોઈએ. 

  

૨.     આનો ઉદે્દશ્ય કુટુાંબમાાં મૃત્યુ સમયે ઉદભવ પામી શકિાાં દુુઃખ, સાંિાપ, િાણ અન ેહવખવાદને 

રોકવાનો છે, જ ેઅહવિારી રીિે કરવામાાં આવિા સાંપહિના િસ્િાાંિરણો (transfers) અથવા વારસાના 

આયોજનના પહરણામે થઈ શકે છે, (અન)ે જ ેિે લોકો માટે સમજદારી હવનાની (imprudent), અપૂરિી 

(inadequate) અથવા અન્યાયી જોગવાઈઓ બનાવે છે, કે જઓે િ ે મુરીદની હમલકિ (estate) પર 

નૈહિક દાવો ધરાવી શકે છે. 

  

આથી આ માગિદહશિકાનો િેિુ, પહરવારોન ેએવી હવિારણા અન ેહનણિય લેવાની (િહિયા)માાં સામેલ 

થવામાાં સિાય કરવાનો છે કે જનેુાં માનવીય (humane) અન ેમજબૂિ નૈહિક હસદ્ાાંિો, િમાહણક અને 

ઉદાર વલણો, સન્માનીય અન ેહવિારશીલ વિિણૂક, િથા આદરપૂવિકના અન ેબુહદ્પૂવિકના વાિાિલાપ 

(dialogue)ની િહિયાઓ દ્વારા માગિદશિન કરવામાાં આવયુાં િોય, (અન)ે જનેો આશય એ હમલકિ 

(estate) ઉપર નૈહિક દાવાઓ ધરાવિા સઘળાઓ માટે, ખાસ કરીન,ે નબળા અને આહિિ કે હનભિર 

(dependent) લોકો માટે ન્યાયી અને માનવીય પહરણામો િાાંસલ કરવાનો છે.   

 

આવાાં પહરણામોનો િેિુ િમામ સાંબાંહધિ લોકોના ગૌરવનુાં સન્માન કરવાનો અન ે દરકે વયહિના 

જીવનની ગુણવિામાાં વધારો કરવાનો છે. 

  

૩.     આ માગિદહશિકાનો િેિુ કોઈ કાનૂની સલાિ આપવાનો નથી, અને ન િો િ ે (આવી સલાિ) 

આપે છે. ઇસ્માઈલી મુરીદો િેમના સાંબાંહધિ દેશોના કાયદાઓનુાં પાલન કર ેિેવી અપેક્ષા રાખવામાાં 

આવે છે. 

  

િત્યેક હકસ્સામાાં, લાગુ પડિા કાયદા (કાયદાઓ)ની હવષય-સામગ્રી (content)ની ખાિરી કરવાની, 

િેની સાથેના અનુપાલન (compliance)ને સુહનહિિ કરવાની, અન ે મુરીદની પહરહસ્થહિની ખાસ 

જરૂહરયાિો અન ે સાંજોગોને સાંબોધવા માટે, કાયિક્ષમ વયાવસાહયકો (competent professionals) 
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પાસેથી કાયદાકીય, હિસાબી (accounting) અને કરવેરા હવશેની સલાિ મેળવવાની જવાબદારી, 

સાંપહિના િસ્િાાંિરણો (transfers) અથવા વારસાના આયોજનમાાં સામેલ થિાાં મુરીદની છે. 

  

નીહિમિાઓનુ ંસંચાલન કરિા ંલેન્સ (The Governing Lens of Ethics) 
  

૪.     આ માગિદહશિકા કુદરિી ન્યાય અન ેસમાનિાના હસદ્ાાંિો અનુસાર માનવીય અને ન્યાયી કે 

વાજબી પહરણામો ઉપર હનદેહશિ નૈહિક વારસાના આયોજન ઉપર આધાહરિ છે. 

  

૫.     ઇસ્લામની શીઆ ઇમામી ઇસ્માઈલી હવિારધારા (School of Thought)ની અાંદર, નૈહિકિા 

એ ધમિ (દીન) અન ેજગિ (દુહનયા) વચ્િેનો એક સેિુ છે. ઇસ્માઈલી ઇમામોએ િૌિીદ અથવા એકિાના 

હસદ્ાાંિ પર આધાહરિ, જોડાણ અન ેસાંભાળ (connectedness and caring)ના એ નૈહિક જુસ્સા 

(ethos)ને િોત્સાિન આપ્યુાં છે, જ ેઆપણી સામાન્ય માનવિા (common humanity)ના ખયાલ િથા 

કુદરિી ન્યાય અને સમાનિાના હસદ્ાાંિોમાાં િહિહબાંહબિ થાય છે. 

  

આથી, ઇસ્માઈલી નીહિમિા, સાંહનષ્ઠા (integrity), માનવીય ગૌરવ અન ેસાવિજહનક ભલાઈ (common 

good) માટેની સહિયારી વિનબદ્િાનાાં મૂલ્યો પર ભાર મૂકે છે, જ ેમૂલ્યો "એકિા, ભાઈિારો, ન્યાય, 

સહિષ્ણુિા (tolerance) અન ે િહિષ્ઠા (goodwill)ની ઇસ્લામી હવિારસરણીઓ સાથે સુસાંગિ 

છે[1]
",  (અન)ે જ ેએક ન્યાયી સમાજ (just society)ના િેિુને િોત્સાિન આપે છે િથા માનવ જીવનની 

ગુણવિામાાં વધારો કર ેછે. 

  

૬.  આ સમજણમાાં, સાંપહિ એક સામાહજક અને નૈહિક મૂલ્ય ધરાવ ેછે, જ ેિેને ધરાવનાર વયહિ 

ઉપર િ ેસાંપહિનુાં ન્યાયી અન ેમાનવીય રીિે સાંિાલન, પોષણ અન ેહનકાલ કરવાની જવાબદારી મૂકે 

છે, (અન)ે જ ેસામાહજક અને પાહરવાહરક સુમેળિા (harmony) અન ેમાનવીય ગૌરવને િોત્સાિન આપ ે

છે. આ મૂલ્યને સાંપહિના િસ્િાાંિરણ કે ટર ાન્સફર અન ે વારસાના આયોજનના સાંદભિમાાં ધ્યાનમાાં 

રાખવાની જરૂર છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] ઇસ્માઈલી બાંધારણ, ૧૩ હડસેમ્બર ૧૯૮૬, િસ્િાવના, હરસાઇટલ ઈ. 
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નૈહિક િાથહમકિાઓ સ્થાહપિ કરવી (Establishing Ethical Priorities) 

  

૭.     એક સામાન્ય હવધાન િરીકે, િે સાંપહિના િસ્િાાંિરણ કે ટર ાન્સફર અન ેવારસાના આયોજનમાાં 

સામેલ થિાાં મુરીદ ઉપર હમલકિ (estate)માાંથી િેના અથવા િેણીના નજીકના સાંબાંધીઓ (અન,ે િેમની 

ગેરમૌજૂદગીમાાં, વધુ દૂરના સાંબાંધીઓ) િથા એ બીજા સઘળા લોકો, ખાસ કરીને નબળા અને આહિિ 

કે હનભિર (dependent), કે જઓે િે હમલકિ (estate) ઉપર નૈહિક દાવાઓ ધરાવ ે છે િેમના માટે 

ન્યાયપૂણિ અન ેપયાિપ્ત જોગવાઈ કરવા માટેની નૈહિક જવાબદારી રિેલી છે. 

  

આથી, વારસાના આયોજનમાાં િથમ પગલુાં, મુરીદની નૈહિક િાથહમકિાઓને સ્થાહપિ કરવાનુાં છે. 

હમલકિ (estate) ઉપર એ િમામ સાંભહવિ લાભાથીઓના સાંબાંહધિ નૈહિક દાવાઓને વાજબી રીિે 

ધ્યાનમાાં લેવાનુાં સમજદારીભયુું છે, જથેી િેઓને કેવી િેષ્ઠ રીિે ફાયદો થાય િે નક્કી કરી શકાય. 

  

• ન્યાયપૂણિ રીિે વિિવામાાં (મુરીદની હમલકિ (estate) ઉપર નૈહિક દાવો ધરાવિા લોકો સહિિ) 

મુરીદ સાથેના િેમના સાંબાંધની હનકટિાના િમાણના આધાર ેિેના વારસદારો અન ેિેમની 

સાંબાંહધિ જરૂહરયાિો વચ્િેની સાંિુહલિ િાથહમકિાઓનો સમાવેશ થશે. 

 

• પૂરિી જોગવાઈ કરવામાાં વયહિની હમલકિ (estate)ના હવસ્િારના સાંદભિમાાં આ િત્યેક 

વારસદારોની સાંબાંહધિ જરૂહરયાિો અન ેસાંજોગોને ધ્યાનમાાં લેવાનો સમાવેશ થશ.ે 
  

૮.     જ્યાર ેકે િમામ કેસોમાાં શુાં વાજબી છે િેના માટે કોઈ હનધાિહરિ હનદેશન (prescription) નથી, 

(દરકે કેસન ે મુરીદના નૈહિક હનિય (ethical determination)ના આધાર ેિેના પોિાના સાંજોગો પર 

હનધાિહરિ કરવાનો રિેશે), વયહિની મોટાભાગની હમલકિ (estate)નો ઉપયોગ સામાન્ય રીિે િેના 

નજીકના સાંબાંધીઓ અને નાણાકીય આહિિો (dependents)ના લાભ માટે કરવામાાં આવશે, ત્યારબાદ 

બાકીની રકમમાાંથી હમલ્કિનુાં યોગ્ય લાગે િેમ હવવેક મુજબની કે અબાહધિ વહસયિો (discretionary 

bequests) દૂરના સાંબાંધીઓ અથવા હમત્રો અન ેસખાવિી સાંસ્થાઓ જવેા અન્યોના લાભ માટે કરવામાાં 

આવે છે. 

  

લાભાથીઓની પસંદગી કરવી (Selecting the Beneficiaries) 

  

૯.     હમલકિ (estate)ના લાભાથીઓની પસાંદગી કરિી વખિે, ઇસ્માઈલી િથા હવસ્િૃિ કુટુાંબના 

દાવાઓની િાથહમકિામાાં નજીકના કુટુાંબના દાવાઓને ધ્યાનમાાં લેવાની છે, પરાંિુ િે િાંમેશાાં એવા 

કોઈપણ નૈહિક દાવાઓને આધીન િોય છે કે જનેે મુરીદ ધ્યાનમાાં લેવા માટે બાંધાયેલ િોય છે (દાખલા 

િરીકે, નાણાકીય આહિિ (dependent) અથવા એવી વયહિ કે જમેને બાંધનકિાિ વિન (binding 

promise) આપવામાાં આવયુાં િોય). 
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૧૦.    ઇસ્માઈલી િથામાાં, િથમ હવિારણા સામાન્ય રીિે િાથહમક વારસદારોને આપવામાાં આવે 

છે. આ વગિમાાં જીવનસાથી કે પહિ/પત્ની (spouse), બાળકો અન ેમાિા-હપિાનો સમાવેશ થાય છે 

અન ેજઓે મુરીદના નબળા આહિિો અથવા નાણાકીય આહિિો િોય. 

  

હિિીય વારસદારો (secondary heirs), જમેના વારસાના દાવા સામાન્ય રીિે િાથહમક વારસદારોની 

નીિ ેઆવ ેછે, િેમાાં ભાઈઓ અન ેબિેનો િેમજ દાદા દાદી (grandparents)નો સમાવેશ થાય છે. 

  

િૃિીય વારસદારો (tertiary heirs), જમેના વારસાના દાવા સામાન્ય રીિે િાથહમક અન ે હદ્વિીય 

વારસદારોની નીિ ેઆવે છે, િેમાાં કાકાઓ અન ેકાકીઓ (uncles and aunts)નો સમાવેશ થાય છે. 

 

૧૧.      ઉપર દશાિવેલ સૂહિબદ્ વારસદારોના સાંબાંહધિ વગો વચ્િેનો વારસો, િે નજીકના સાંબાંધોના 

અહધિમ (hierarchy) માટેની એક સામાન્ય માગિદહશિકા (general guide) છે, કે જઓે સામાન્ય રીિે 

હમલકિ (estate) ઉપર "નજીકના સગા (next-of-kin)" િરીકેનો નૈહિક દાવો ધરાવ ેછે, અને િેમની 

વચ્િેની િાથહમકિાઓ સાંબાંધીની માગિદહશિકા છે. જો કે, મુરીદે િાંમેશાાં િમામ ખાસ સાંજોગોની સાંપૂણિ 

હવિારણાના આધાર,ે હમલકિ (estate)ના હનકાલમાાં નૈહિક રીિે કાયિ કરવુાં જોઈએ. 

  

આથી, નૈહિક રીિે વિિવુાં િેમાાં એવા િમામ લોકોનાાં હિિોની રક્ષા કરવાનો પણ સમાવેશ થાય છે કે 

જઓે મુરીદની હમલકિ (estate) ઉપર અમુક અહધકારકે્ષત્રો (jurisdictions)માાં જરૂરી રીિે કાનૂની 

દાવો ધરાવિા િોિા નથી, પરાંિુ જઓે નૈહિક ધોરણ ેધ્યાનમાાં લેવા લાયક િોય છે. આમાાં અનાથો, 

દિક લીધેલાાં અથવા પાલક બાળકો, સાવકાાં બાળકો અન ેઅન્યો, ખાસ કરીને જઓે નબળા અથવા 

આહિિ કે હનભિર િોય છે િેમનો સમાવેશ થઈ શકે છે. 

  

એક સામાન્ય માગિદહશિકા િરીકે, પરાંિુ ન્યાયીપણા (fairness)ની ફરજન ેઆધીન, વારસદારોના ત્રણ 

વગોમાાં, ઉચ્િ વગિ સામાન્ય રીિે નીિલા વગિને બાકાિ રાખશ.ે િાથહમક વારસદારની ઉપહસ્થહિ, 

સામાન્ય રીિે, જઓે હમલકિ (estate) ઉપર નૈહિક દાવો ધરાવિા િોય િેમના હસવાય, અને નાની 

વહસયિો હસવાય, અન્ય વારસદારોને બાકાિ રાખશે. 

  

૧૨.   એવી ભલામણ કરવામાાં આવ ેછે કે મુરીદ ત્રણ વગિના વારસદારોની વચ્િે ન્યાયી વયવિાર 

કરવા માટે, િેમના નૈહિક દાવાઓ અને સાંજોગોને યોગ્ય રીિે ધ્યાનમાાં લ.ે જો, આવી યોગ્ય હવિારણા 

કયાિ પછી, િે અથવા િેણી એ બાબિને ધ્યાનમાાં રાખીને એવુાં નક્કી કર ેકે હમલકિ (estate)ની અથવા 

કોઈપણ ભાગની વિેંિણી અલગ રીિે થવી જોઈએ, અન ેિે એ બાબિથી વાકેફગાર િોય કે વયહિ 

સાંપહિન ેએવી નૈહિક રીિે વિેંિવાની જવાબદારી ધરાવ ેછે કે જનેાથી દુુઃખ અન ે હવખવાદ ઓછા 

થાય અને સમાજન ેલાભ થવા પામે, િો આમ (વિેંિણી) કરવા માટે િે અથવા િેણી સ્વિાંત્ર િોય છે. 
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વારસાની હિસ્સેદારીઓ નક્કી કરવી (Determining the Shares of Inheritance) 

  

૧૩.  ઇસ્માઈલી પરાંપરા, દરકે મુરીદ ન્યાયી રીિે વિેંિણી કરવા માટેની નૈહિક જવાબદારીન ે

આધીન, નીિ ેઆપેલા સહિિ િમામ સાંબાંહધિ પહરબળોની કાળજીપૂવિક હવિારણા કયાિ પછી, િ ે

અથવા િેણી ઇચ્છા ધરાવિા િોય િેમ, િેની અથવા િેણીની સાંપહિનો હનકાલ કરવાની િેમની 

સ્વિાંત્રિાનો આદર કર ેછે: 

 

• હમલકિ (estate) કેટલી છે,  

• સાંકળાયેલા સાંબાંધો અને હમલકિ (estate)માાંથી લાભ મેળવવાની નૈહિક અપેક્ષાઓ, 

• વયહિના જીવનકાળ દરમ્યાન આપવામાાં આવેલી કોઈપણ ભેટો, 

• સાંબાંધીઓ અને નાણાકીય આહિિો (dependents)ની સાંબાંહધિ જરૂહરયાિો િથા નૈહિક 

દાવાઓને સાંિુહલિ કરવા, 

• ન્યાયીપણા કે સમાનિાનો હસદ્ાાંિ, 

• કરારો (દાખલા િરીકે, લગ્ન પિેલાાંના કરારો) અથવા મુરીદ દ્વારા આપવામાાં આવેલાાં વિનો, 

જ ેયા િો કાનૂની અથવા િો નૈહિક જવાબદારીનુાં હનમાિણ કરિાાં િોય, અને 

• દેશના કાયદાઓનુાં અનુપાલન. 

  

૧૪.  વારસાના િેિુઓ માટે, પુરૂષો અને સ્ત્રીઓને બધી બાબિોમાાં સમાન ગણવા જોઈએ. 

  

૧૫.   એવી ભલામણ કરવામાાં આવ ેછે કે વયહિની હમલકિ (estate)નો જો સાંપૂણિ નિીાં, િો િેના 

મોટા ભાગનો ઉપયોગ િેના નજીકના સાંબાંધીઓ, આહિિો અન ેનૈહિક વારસદારો માટે ન્યાયપૂણિ અન ે

પૂરિી જોગવાઈ કરવા માટે થવો જોઈએ. 

  

૧૬.   ઇસ્માઈલી િથામાાં, જો કોઈ વારસદાર જ ેવારસાના હિસ્સાનો િકદાર િોિ, િે મુરીદની પિેલાાં 

અવસાન પામે, પરાંિુ િે િયાિ બાળકોને મૂકીને જાય (િેનાાં બાળકો િયાિ િોય), િો િે બાળકોને 

સામાન્ય રીિે િે હિસ્સો િાપ્ત થશ,ે જ ેિેમના અવસાન પામેલ માિાહપિાને વિેંિવામાાં આવયો િોિ. 

  

૧૭.   એવા હકસ્સામાાં કે જ્યાાં મુરીદ ઇમામિ સાંસ્થા માટે વારસો છોડી જવાનુાં ઇચ્છિો િોય, િો આ 

બાબિ નજીકના કુટુાંબ અને નાણાકીય આહિિોની કાયદેસરની જરૂહરયાિોને પૂરી કયાિ પછી થવી 

જોઈએ. 
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સંપહિના િસ્િાંિરણનું આયોજન (Wealth Transfer Planning) 

  

૧૮.  વારસાનુાં આયોજન એ એક પેઢીથી બીજી પેઢીમાાં સાંપહિનુાં િસ્િાાંિરણ કે ટર ાન્સફર કરવાની 

એક પદ્હિ છે. સાંપહિનુાં િસ્િાાંિરણ વયહિના જીવનકાળ દરમ્યાન પણ થઈ શકે છે, કે જથેી 

વયહિના પહરવારના સભ્યોને િેમનાાં જીવનમાાં યોગ્ય સમયે હવકાસ અન ેિગહિ કરવામાાં મદદ કરી 

શકાય. સાંપહિના આવા િસ્િાાંિરણો (transfer) ને ધ્યાનમાાં લેિી વખિે, હવિારણા અન ેહનણિય લેવાની 

િહિયામાાં સિાય મેળવવા માટે, પહરવારો દ્વારા સમજદારી (prudence) િથા કુદરિી ન્યાય અન ે

સમાનિા (natural justice and equity)ના સમાન હસદ્ાાંિોનો ઉપયોગ કરવામાાં આવવો જોઈએ. 

  

૧૯.   દરકે ઇસ્માઈલી સ્વસ્થ મન ધરાવિા અન ેસગીર ન િોય િેવા મુરીદ માટે એ સમજદારીભયુું છે 

કે િેઓ િેના અથવા િેણીના અવસાન પર િેમની સાંપહિનો હનકાલ કરવા માટેનુાં લેહખિ વહસયિનામુાં 

(Will) બનાવ.ે વહસયિનામાને એક વખિનો અાંહિમ દસ્િાવેજ ગણવામાાં આવવો જોઈએ નિીાં. 

વયહિએ પોિાના વસીયિનામાની હનયહમિપણે પુન:િપાસણી કરવી જોઈએ, કે જથેી. જન્મ અને 

મૃત્યુ, સાંબાંધોમાાં ફેરફાર, હમલકિ (estate)નુાં િમાણ, વયહિના જીવનકાળ દરમ્યાન કરવામાાં આવેલી 

ભેટો અથવા બદલાયેલી જરૂહરયાિો જવેા હવકસિા સાંજોગો અને પહરબળોને ધ્યાનમાાં લઈ શકાય. 

આ સાંજોગોની સમીક્ષા કરિી વખિે, મુરીદો પહરવારના સભ્યો સાથે વાિિીિ કરવાની ઇચ્છા ધરાવી 

શકે છે, અન ેયોગ્ય કાનૂની, નાણાકીય, હિસાબી અને અન્ય સલાિકારોની સિાય સાથે, પોિાની 

ઇચ્છાઓને અમલી બનાવવા માટે, િેમનાાં અહધકારકે્ષત્રો (jurisdictions) માટેની યોગ્ય કાનૂની 

વયવસ્થાઓ બનાવી શકે છે. 

  

૨૦.   વહસયિનામા (Will), ભેટ (gift) અથવા ટરસ્ટના ઇન્સ્ટુમેન્ટની માન્યિાના સ્વરૂપ અને 

આવશ્યક બાબિો (form and essentials) િે િદેશના કાયદા દ્વારા સાંિાહલિ થાય છે કે જમેાાં આ 

વહસયિનામા, ભેટ અથવા ટરસ્ટના ઇન્સ્ટુમેન્ટ િૈયાર કરનાર વયહિ વસવાટ કરિી િોય. એવી 

ભલામણ કરવામાાં આવે છે કે મુરીદો વહસયિનામા, ભેટ અથવા ટરસ્ટનુાં ઇન્સ્ટુમેન્ટ િૈયાર કરવા એવી 

કાનૂની સલાિ મેળવ ેકે જ ેલાગુ પડિા કાયદા (કાયદાઓ)ની ઔપિાહરકિાઓનુાં પાલન કરિી િોય. 

  

૨૧.    જ્યાાં, ઔપિાહરક લેહખિ વહસયિનામુાં (formal written Will) રાખવાની ભલામણ િોવા 

છિાાં, જો અમુક િદેશોમાાં િિહલિ હરવાજો અનુસાર, મૌહખક વહસયિનામુાં બનાવવામાાં આવયુાં િોય, 

િો એ મિત્વનુાં છે કે (િેમાાં) મુરીદની ઇચ્છાઓ સ્પષ્ટપણે વયિ કરવામાાં આવે અન ેઓછામાાં ઓછા 

બે હવશ્વસનીય સાક્ષીઓ દ્વારા ગવાિી આપવામાાં આવે. જો કે, લાગુ પડિા કાયદા (કાયદાઓ) િેઠળ 

મૌહખક વહસયિનામાને કાયદેસર િરીકે માન્યિા આપી શકાિી નથી, અન ેિેથી લેહખિ વહસયિનામુાં 

બનાવવુાં અને િેને હનયહમિપણે અપડેટ કરવુાં સમજદારીભયુું છે. 
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૨૨.   વહસયિનામુાં કે હવલ બનાવનાર દરકે મુરીદે, યોગ્ય કાળજી સાથે, હમલકિ (estate)નો વિીવટ 

કરવા માટે એક વયહિની પસાંદગી કરવી જોઈએ. િ ેવયહિ એવી િોવી જોઈએ કે જ ેિેની અથવા 

િેણીની હવવેકબુહદ્નો ઉપયોગ કરીન ેન્યાયી રીિે વિિશ ેઅન ેજ ેમુરીદ અને વારસદારોના હવશ્વાસ 

અન ેઆદર ધરાવિો િોય. હમલકિ (estate)નો વિીવટ કરવાનો ઇરાદો ધરાવિી વયહિની િેની 

અથવા િેણીની હનમણૂકની અગાઉથી સાંમહિ મેળવવી, અને જ્યાાં કાયિ કરવાની સાંમહિ આપવામાાં 

આવી િોય, િો િે વયહિને વહસયિનામામાાં દશાિવયા મુજબ મુરીદની ઇચ્છાઓ હવશ ેજણાવવુાં 

સમજદારીભયુું છે. 

  

હવવાદો ઉકેલવા માટેની વ્યૂિપદ્ધહિઓ (Strategies for Resolving Disputes) 

  

૨૩.   મુરીદ, જો િે અથવા િેણી ઇચ્છે િો, નામ દશાિવેલા લાભાથીઓ અન ે અન્ય સાંભહવિ 

વારસદારોન ેિોત્સાહિિ કરિા વહસયિનામા અથવા ટરસ્ટના ઇન્સ્ટુમેન્ટમાાં ( નીિે મુજબ) કલમ દાખલ 

કરી શકે છે: 

  

(અ)    જો હમલકિ (estate)ની સામે અથવા લાભાથીઓ િથા અન્ય સાંભહવિ વારસદારો વચ્િેના 

દાવાના સાંબાંધમાાં વહસયિનામા અથવા ટરસ્ટ ઇન્સ્ટુમેન્ટના સાંદભિમાાં કોઈ હવવાદો ઊભા થાય િો િેને 

ઇસ્માઈલી કહન્સહલએશન ઍન્ડ આહબિટર ેશન બૉડિને સાંદહભિિ કરવા, અને 

(બ)    કોઈપણ હવવાદોને, ભાવનાત્મક દુ:ખ અથવા હવખવાદને ઓછા કર ેિેવી રીિે, સાિા સાંબાંધ 

(true kinship), ન્યાયીપણા, સમાધાન અન ેઉદારિાની ભાવના સાથે, અન ેસઘળાઓ માટે સમાન 

અન ેસન્માનજનક પહરણામો િાપ્ત કરવાના િેિુથી આદરપણૂિ વાિાિલાપની િહિયાઓ દ્વારા નૈહિક 

રીિે ઉકેલવામાાં આવ.ે 

  

આ માગિદહશિકાનો વિીવટ અને સમીક્ષા (Administration and Review of these Guidelines) 

  

૨૪.   જો કોઈ મુરીદ આ માગિદહશિકાઓની સામગ્રી હવશ ે સ્પષ્ટિા મેળવવા ઇચ્છિા િોય, િે 

[કહન્સહલએશન ઍન્ડ આહબિટર ેશન બૉડો] દ્વારા થઈ શકે છે, જમેની ભૂહમકા નૈહિક હસદ્ાાંિોના 

ઉદે્દશ્યને સ્પષ્ટ કરવા સુધી મયાિહદિ િશ,ે અન ેમુરીદ માટે હનણિયો લેવા અથવા વયાવસાહયક સલાિ 

આપવા સુધી હવસ્િૃિ થશે નિીાં. 

  

૨૫.   જમાિની હવકસિી જરૂહરયાિો માટે માગિદહશિકા િહિસાદ આપનાર (responsive) છે િેની 

ખાિરી કરવા માટે, ઇન્ટરનેશનલ કહન્સહલએશન ઍન્ડ આહબિટર ેશન બૉડિ આ માગિદહશિકાઓની 

ઓિદાની િત્યેક મુદ્દિ (each term of office) દરમ્યાન એકવાર સમીક્ષા કરશે અન ેજ્યાાં જરૂરી િોય 

ત્યાાં સુધારાઓ કરશ.ે 

  


