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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 416 20-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

െതാഴിലാളിക�െട അവകാശ സംര�ണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. ന��മാർ,
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ, 

�ീ വി േജായി, 
�ീ. എ. �ഭാകരൻ 

�ീ വി ശിവൻ��ി

(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ)
േക� സർ�ാർ രാജ��് നിലനി�ി�� െതാഴിൽ

നിയമ�ൾ അവ�െട അ�സ�യിൽ മാ�ം

വ��ിെ�ാ�് നാല്  േകാ�കളാ�ക�ം അവ

�ാവർ�ികമാ��തിന് ച��ൾ �പീകരി�്

വി�ാപനം ഇറ�ക�ം െച�തായി അറി�േ�ാ;

(എ) എ) േക� സർ�ാർ രാജ��് നിലനി�ി��

െതാഴിൽ നിയമ�െള അവ�െട അ�സ�യിൽ

മാ�ം വ��ിെ�ാ�് നാല്  േകാ�കളാ�ക�ം

അവ �ാവർ�ികമാ��തിന് കരട്  ച��ൾ

�പീകരി�് വി�ാപനം �റെ��വി�ക�ം

െച�ി��്. 

(ബി)

��ത േലബർ േകാ  �ക�െട�ം ച���െട�ം

അടി�ാന�ിൽ സം�ാന�് ച�ം

�പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ബി) സം�ാന ച��ൾ �പീകരി���മായി

ബ�െ��് എ�ാ േലബർ േകാ�ക�െട�ം കരട്

ച��ൾ �പീകരി�് ആയതിേ�ൽ ആേ�പ��ം

അഭി�ായ��ം േത��തിനായി സം�ാന

സർ�ാർ 2021 അവസാനേ�ാെട ടി കരട്  ച��ൾ

വി�ാപനം െച�ി��്.

(സി) രാജ�െ��ാ�ം െതാഴി�ം േവതന�ം

സംര�ി�ാ�� െതാഴിലാളിക�െട അവകാശം

വികസന�ിന് തട�മാെണ� െത�ായ

�ചാരണം ശ�മായിെ�ാ�ിരി��

സാഹചര��ിൽ സം�ാനെ�

െതാഴിലാളിക�െട അവകാശ സംര�ണ�ിന്

നിയമ പരിര� ഉറ�ി�ാൻ ഏത് വിധ�ിൽ

ഇടെപടാൻ ഉേ�ശി��െവ�് അറിയി�ാേമാ?

(സി)

സി) േക� സർ�ാർ വി�ാപനം െച� 4
േലബർ േകാ�കൾ�ം വിവിധ ഘ��ളിെല
ചർ�കളിൽ േകരളം ഉൾെ�െട�ളള വിവിധ
സം�ാന�െള േക� സർ�ാർ
�ണി�ക�ം നിർേ�ശ��ം
അഭി�ായ��ം ആവശ�െ��ക�ം േകരള
സർ�ാർ ടി ചർ�കളിൽ പെ���ക�ം
സം�ാന�ിെ� താൽപര��ൾ
സംര�ി��തിനാവശ�മായ നിർേ�ശ��ം
അഭി�ായ��ം േക� സർ�ാരിെന
യഥാസമയം അറിയി�ക�ം െച�ി��.്

ര�ാം േദശീയ െതാഴിൽ ക�ീഷെ�
�പാർശയിേ�ൽ 29 െതാഴിൽ നിയമ�ൾ
േ�ാഡീകരി� ്4 േലബർ േകാ�കളായി
േക� സർ�ാർ കരട് ച��ൾ വി�ാപനം
െച�ി��.് സം�ാന ച��ൾ
�പീകരി���മായി ബ�െ�� ്എ�ാ



2 of 3

േലബർ േകാ�ക�െട�ം കരട് ച��ൾ
�പീകരി� ്ആയതിേ�ൽ ആേ�പ��ം
അഭി�ായ��ം േത��തിനായി സം�ാന
സർ�ാർ 2021 അവസാനേ�ാെട കരട്
ച��ൾ വി�ാപനം െച�ി��.്

The Code on Wages, 2019, വ�� ്67-ൽ
അേ�ാ�ിേയ� ്ഗവൺെമ�ിന് ച��ൾ
നിർ�ി��തി�� അധികാരെ���ി
വിശദമായി �തിപാദി�ി��.് ടി വ��കൾ
�കാരം ഏെതാെ� നിയമ�ളിലാണ ്േക�
സർ�ാരിന് ച��ൾ നിർ�ി�ാൻ
അധികാരം ഉ�െത�ം ഏെതാെ�
നിയമ�ളിലാണ ്സം�ാന സർ�ാരിന്
ച��ൾ നിർ�ി�ാൻ അധികാരം
ഉ�െത�ം �ത�മായി �തിപാദി�ി��.്
അേതേപാെല Industrial Relation Code-
െ� വ�� ്99, Occupational Safety, Heath
and Working Conditions Code, -െ�
വ�� ്133, Social Security Code-െ�
വ�� ്156, എ�ിവയി�െട ടി
േകാ�കളിൽെ�� ഏെതാെ�
നിയമ�ളിലാണ ്സം�ാന സർ�ാരി�ം
േക� സർ�ാരി�ം ച��ൾ നിർ�ി�ാൻ
അധികാരം ഉ�െത�ം �തിപാദി�ി��.്

േകാ�കളിൽ സം�ാന സർ�ാ�കൾ�്
ച��ൾ �പീകരി�വാൻ അധികാര��
വിഷയ�ൾ, േക� സർ�ാരിന് ച��ൾ
�പീകരി�വാൻ അധികാര�� വിഷയ�ൾ
എ�ിവ േവർതിരി�്
�മെ���ിയി��തിനാൽ നിലനി�ി��
െതാഴിൽ നിയമ�ൾ സംര�ി�വാൻ
സം�ാന സർ�ാരിന് പരിമിതികൾ ഉ�.്
ഇ��ൻ ഭരണഘടന�െട ആർ�ി�ിൾ 254
അ�സരി� ്േക�സർ�ാർ പാ�ാ��
ഒ� നിയമ�ിെ� ബദലായി സം�ാന
സർ�ാ�കൾ� ്നിയമനിർ�ാണം
നട�വാൻ സാധി�കയി�. �ടാെത തെ�

ഇ��ൻ ഭരണഘടന�െട 7th Schedule
�കാരം േലബർ എ�ത ്കൺകറ� ്ലി�ിൽ
ഉൾെ��� വിഷയ�മാണ.് ആയതിൽ
ഏെതാെ� വിഷയ�ളിലാണ ്േക�
സർ�ാരിന് നിയമ നിർ�ാണം െച�ാൻ
കഴി��വ എ� ്�തിപാദി�ി��.് 
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പരിമിതികൾ ഉെ��ി�ം െതാഴിലാളിക�െട
അവകാശ�ൾ സംര�ി��തി�ം
െതാഴിലാളി സൗ�ദമായി ച��ൾ
�പീകരി�വാ�ം സം�ാന സർ�ാർ
പരമാവധി �മി�ി��.് േവജ് േകാഡ്
ച��കാരം ഒ� െതാഴിലാളി�െട േജാലി
സമയം ഒ� ദിവസം 8 മണി�ർ ആണ.്
നിലവി�ളള മിനിമം േവതന ച�ം �കാരം
േജാലി സമയം 8 മണി�ർ ആെണ�ി�ം
ആ�യിൽ 48 മണി�ർ അധികരി��
േജാലി സമയ�ിന് െതാഴിലാളികൾ�്
ഓവർൈടം അവലൻസ്
ലഭ�മായി��തിനാൽ െതാഴിലാളിെയ
സംബ�ി�ിടേ�ാളം �തിദിനം േജാലി
സമയം 8 മണി�ർ ആയി��. എ�ാൽ
േക� സർ�ാരിെ� േകാഡ് ഓൺ േവജസ്
�കാരം ഒ� െതാഴിലാളി�െട േജാലി സമയം
ഒ� ദിവസം 9 മണി�ർ ആ�ം സ്െ�ഡ്
ഓവർ 12 മണി�ർ ആ�ം �േത�ക
സാഹചര��ിൽ സ്െ�ഡ് ഓവർ 16
മണി�ർ ആ�� േകാഡിെല വ�വ�
െതാഴിലാളിെയ സംബ�ി�ിടേ�ാളം
�തി�ലമായി ബാധി��താണ.് എ�ാൽ
ഇത ്8 മണി�ർ േജാലി സമയം ആ�ം 1
മണി�ർ വി�മം ഉൾെ�െട സ്െ�ഡ് ഓവർ
10 1/2 മണി�ർ ആ�ം വ�വ�
െച�ണെമ� ്സം�ാന സർ�ാർ േക�
സർ�ാരിെന അറിയി�ി��.് 

െസ�ൻ ഓഫീസർ


