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ചാർട്ടർ നിയമം 1813 

ചാർട്ടർ ആക്റ്റ ്1813, അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ ക്റമ്പനി ആക്റ്റ ്1813, എന്നത്  ബ്രിട്ടഷ് ്

പാർലല്ലെന്റ് പാസാക്കിയതാണ്,  ഈസ്റ്റ ്ഇന്ത്യാ ക്റമ്പനിയുല്ലെ ചാർട്ടർ 20 

വർ്ത്തേക്്ക ക്റൂെി ഇത് പുതുക്കി. 1813-ല്ലല ചാർട്ടർ നിയെം ബ്രിട്ടഷ് ്ഇന്ത്യൻ 

ബ്പത്തശങ്ങളുുല്ലെ ഭരണഘെനാപരൊയ സ്ഥാനം ആശയൊയി നിർവചിച്ചു. യൂത്തറാപ്പില്ലല 

ല്ലനത്തപ്പാുിയൻ ത്തരാണപാർട്ടിന്ല്ലറ ത്തക്റാണ്ടില്ലനന്റൽ സിസ്റ്റം യൂത്തറാപ്പിത്തലക്കും 

അതിന്ല്ലറ സഖ്യക്റക്ഷിക്റുിത്തലക്കും ബ്രിട്ടഷ്് സാധന്ങളൾ ഇറക്കുെതി ല്ലചയ്യുന്നത ്

നിത്തരാധിച്ചു. ബ്രിട്ടഷ് ് വയാപാരിക്റുും ഇതുെൂലം വുല്ലരയധിക്റം ക്റഷ്ടല്ലപ്പട്ടു. അവർ 

ഏ്യയില്ലല ബ്രിട്ടഷ് ്വയാപാരേിൽ നയായൊയ പങ്ക ്ആവങയല്ലപ്പെുക്റയും ഈസ്റ്റ് 

ഇന്ത്യാ ക്റമ്പനിയുല്ലെ ക്റുേക്റ പിരിച്ചുവിെുക്റയും ല്ലചയ്തു. രാ്്ബ്െഷയ അധിക്റാരവും 

വാണിജ്യപരൊയ ബ്പത്തതയക്റാവക്റാങ്ങളുും ത്തവർതിരിക്കാനാവില്ലെന്ന് വയക്തൊക്കി 

ക്റമ്പനി ഇതില്ലന എതിർേു. 

1813-ല്ലല ചാർട്ടർ ആക്ട് ബ്പക്റാരം, ബ്രിട്ടഷ് ്വയാപാരിക്റൾക്്ക ക്റർങനൊയ 

ലലസൻസിംഗ ്സബ്മ്പശായേിൽ ഇന്ത്യയിൽ വയാപാരം നെോം. ലചനയുൊയുള്ള 

വയാപാരേിലും ത്തതയില വയാപാരേിലും ക്റമ്പനി അതിന്ല്ലറ ക്റുേക്റ 

നിലനിർേി. ഈ ആക്ടിന്ല്ലറ സവിത്തങ്തക്റുും ബ്പാധാനയവും ഉൾല്ലപ്പല്ലെ 

പൂർണ്ണൊയ വിങശാംങ്ങളൾ ചുവല്ലെ ത്തനെുക്റ. വരാനിരിക്കുന്ന ത്തക്റരു 

അഡ്മിനിസ്ത്തബ്െറഷവ് സർവഷസ് പരഷക്ഷയ്ക്്ക തയ്യാല്ലറെുക്കാൻ ചാർട്ടർ ആക്റ്റ ്1813 

ക്റുറിപ്പുക്റൾ നി്ങളല്ലു അനുവശിക്കും. 

എന്താണ് ചാർട്ടർ നിയമം 1813? 
എുുപ്പവും ത്തവഗേിലുള്ളതുൊയ പുനരവത്തലാക്റനേിനായി ചാർട്ടർ ആക്ട് 1813-

ന്ല്ലറ ലൈലലറുക്റൾ പരിത്തങാധിക്കുക്റ. 

ചാർട്ടർ നിയമം 1813 അവല ാകനം 

അവതരിപ്പിച്ചത് 

ബ്രിട്ടഷ്് പാർലല്ലെന്റ് 

1813-ല്ലല ചാർട്ടർ 

നിയെേിന്ല്ലറ 

ഉത്തേങയം 

ഈസ്റ്റ ്ഇന്ത്യാ ക്റമ്പനിയുല്ലെ ഇന്ത്യയില്ലല വയാപാരേിന്ല്ലറ 

ക്റുേക്റ അവസാനിപ്പിക്കാൻ. എന്നിരുന്നാലും, 

ലചനയുൊയുള്ള വയാപാരേിലും ഇന്ത്യയുൊയുള്ള 

ത്തതയില വയാപാരേിലും ക്റമ്പനിയുല്ലെ ക്റുേക്റ 

നിലനിർേി. 
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പുറത്തെ 

അറിയല്ലപ്പെുന്ന 

ഈസ്റ്റ ്ഇന്ത്യാ ക്റമ്പനി നിയെം, 1813 

ഗവർണർ ജ്നറൽ 

ത്തൈസ്റ്റിംഗ്സ് ബ്പഭു 

രാധിത 

ബ്പത്തശങ്ങളൾ 

ഇന്ത്യയില്ലല ബ്രിട്ടഷ് ്അധഷനതയിലുള്ള ബ്പത്തശങ്ങളൾ 

പശവി 

1813-ല്ലല ചാർട്ടർ നിയെം 1915-ല്ലല ഗവൺല്ലെന്റ് ഓഫ് 

ഇന്ത്യാ ആക്റ്റ ്വഴി റോക്കി. 

ചാർട്ടർ ആക്ട ്1813 ന്റെ സവിലേഷതകൾ 
1813-ല്ലല ചാർട്ടർ നിയെം ഇന്ത്യയില്ലല ബ്രിട്ടഷ്് ബ്പത്തശങ്ങളുുല്ലെ ഭരണഘെനാപരൊയ 

സ്ഥാനം വയക്തൊയി നിർവചിക്കുക്റയും ക്റിരഷെേിന്ല്ലറ പരൊധിക്റാരം 

ഉറപ്പിക്കുക്റയും ല്ലചയ്തു. ചാർട്ടർ ആക്ട് 1813 ന്ല്ലറ സവിത്തങ്തക്റൾ: 

 ഇത ്ഈസ്റ്റ ്ഇന്ത്യാ ക്റമ്പനിയുല്ലെ ഇന്ത്യയില്ലല ക്റുേക്റ അവസാനിപ്പിച്ചു. 

എന്നാൽ ചായ, ക്ററുപ്പ,് ലചനയുൊയുള്ള വയാപാരേിൽ ഈസ്റ്റ ്ഇന്ത്യാ ക്റമ്പനി 

അതിന്ല്ലറ ക്റുേക്റ നിലനിർേി. 

 ക്റമ്പനിയുല്ലെ ഭരണം 20 വർ്ത്തേക്്ക ക്റൂെി നഷട്ടി. 

 1813-ല്ലല ചാർട്ടർ ആക്റ്റ് ഇന്ത്യയില്ലല ബ്രിട്ടഷ് ്സവേുക്കുിൽ ക്റിരഷെേിന്ല്ലറ 

പരൊധിക്റാരം ഉറപ്പിച്ചു. 

 ധാർമ്മിക്റ പുത്തരാഗതിയും െതപരിവർേനവും ത്തബ്പാത്സാൈിപ്പിക്കുന്നതിനായി 

ഇന്ത്യയിൽ വരാൻ ആബ്ഗൈിക്കുന്ന ബ്ക്റിസ്തയൻ െി്നറിൊർക്്ക ഈ നിയെം 

അനുെതി നൽക്റി. 

 സുബ്പഷം ത്തക്റാെതിയുല്ലെ അധിക്റാരപരിധിക്്ക വിത്തധയൊയി ജ്ന്ങളൾക്്ക 

നിക്റുതി ചുെോനും നിയെം ബ്പാത്തശങിക്റ സർക്കാരുക്റൾക്്ക അധിക്റാരം 

നൽക്റി. യൂത്തറാപയൻ ബ്രിട്ടഷ് ്ബ്പജ്ക്റുുല്ലെത്തെൽ ഇന്ത്യയില്ലല ത്തക്റാെതിക്റൾക്്ക 

അത് ക്റൂെുതൽ അധിക്റാര്ങളൾ നൽക്റി. 

 നിക്റുതി അെക്കാേവർ 1813ല്ലല ചാർട്ടർ ആക്ട് ബ്പക്റാരം ങിക്ഷിക്കല്ലപ്പട്ടു. 

 ഇത ്ക്റമ്പനിയുല്ലെ ബ്പാത്തശങിക്റ വരുൊനവും വാണിജ്യ ലാഭവും നിയബ്ന്ത്ിച്ചു. 

ക്റമ്പനിയുല്ലെ ലാഭവിൈിതം 10.5% ആയി നിശ്ചയിച്ചു. 

 ല്ലെറിത്തട്ടാറിയൽ, ല്ലക്റാത്തെഴ്സയൽ അക്കൗണ്ടുക്റൾ ല്ലവത്തേല്ലറ 

സൂക്ഷിക്കണല്ലെന്നായിരുന്നു വയവസ്ഥ. 
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 1813-ല്ലല ചാർട്ടർ ആക്ടിന്ല്ലറ ത്തലാസ ്43 ബ്പക്റാരം ഇന്ത്യക്കാരുല്ലെ 

വിശയാഭയാസേിനായി ക്റമ്പനി ബ്പതിവർ്ം ഒരു ലക്ഷം രൂപ നിത്തക്ഷപിക്കണം. 

ഈ നിയെം ഇന്ത്യൻ സാൈിതയേിനല്്ലറ പുനരുജ്ജഷവനേിനും 

ങാസ്ബ്തേിന്ല്ലറ ത്തബ്പാത്സാൈനേിനും സാമ്പേിക്റ ബ്ഗാന്റ ്അനുവശിച്ചു. 

1813-റ  ചാർട്ടർ നിയമത്തിന്റെ പ്രാധാനയം 

1813-ല്ലല ചാർട്ടർ നിയെേിന്ല്ലറ ബ്പാധാനയം വിങശൊയി െനസ്സിലാക്കണം. 1813-ല്ലല 

ചാർട്ടർ ആക്ടിന്ല്ലറ ബ്പാധാനയം ഇബ്പക്റാരൊണ്: 

 ഇന്ത്യയില്ലല ബ്രിട്ടഷ്് സവേുക്കുിൽ ക്റിരഷെേിന്ല്ലറ പരൊധിക്റാരം അത ്

ഉറപ്പിച്ചു. 

 ഇത ്ഈസ്റ്റ ്ഇന്ത്യാ ക്റമ്പനിയുല്ലെ ഇന്ത്യയില്ലല ക്റുേക്റ അവസാനിപ്പിച്ചു. 

 സുബ്പഷം ത്തക്റാെതിയുല്ലെ അധിക്റാരപരിധിക്്ക വിത്തധയൊയി ജ്ന്ങളൾക്്ക 

നിക്റുതി ചുെോനും നിയെം ബ്പാത്തശങിക്റ സർക്കാരുക്റൾക്്ക അധിക്റാരം 

നൽക്റി. 
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