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പുതിയ തതൊഴിൽ നിയമ കകൊഡുകൾ 2022 

 

ത ൊഴിൽ നിയമങ്ങളുമൊയി ബന്ധതെട്ട 29 കേന്ദ്ര നിയമങ്ങൾ സംകയൊജിെിച്ച ്നൊല ്കലബർ 

കേൊഡുേൾ നടെിലൊക്കൊൻ കേന്ദ്ര ത ൊഴിൽ ത ൊഴിൽ മന്ദ്രൊലയം ഒരുങ്ങുന്നു. 

ജീവനക്കൊരുതട കജൊലി സമയം, ഒരു ജീവനക്കൊരന ്ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളം  ുടങ്ങിയ 

ഘടേങ്ങൾ ഈ മൊനദണ്ഡങ്ങൾക്ക ്േീഴിൽ മൊറ്റതെടും. പു ിയ കലബർ കേൊഡുേൾ 

ഇരയയിതല ത ൊഴിൽ സൊഹചരയതെ ആധുനിേ േൊലതെ ആവശയേ േൾക്ക ്

അനുസരിച്ച ്അനുകയൊജയമൊയ രീ ിയിൽ മൊറ്റും. 

ഈ കഭദഗ ി വരുെിയ ത ൊഴിൽ നിയമെിനത്െ ന്ദ്പധൊന ലക്ഷ്യം ജീവനക്കൊരുതട 

കക്ഷ്മവും സൊമൂഹിേ സുരക്ഷ്യും ഉെെൊക്കുേ എന്ന ൊണ.് പു ിയ ത ൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ 

ജീവനക്കൊരും ത ൊഴിലുടമയും  മ്മിലുള്ള ബന്ധം നിർണ്ണയിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ 

പരിഷ്കരിക്കുതമന്ന ്ന്ദ്പ ീക്ഷ്ിക്കുന്നു. 

90 ശ മൊനം സംസ്ഥൊനങ്ങളും േരട ്ചട്ടങ്ങൾ പുെെിെക്കിക്കഴിഞ്ഞ ിനൊൽ നൊല ്

കേൊഡുേളും ഉടൻ നടെൊക്കുതമന്ന ്ത ൊഴിൽ മന്ദ്രി ഭൂകപരർ യൊദവ ്പെഞ്ഞു. 

പുതിയ തതൊഴിൽ നിയമം - ക ൊലി സമയങ്ങളിൽ മൊറ്റങ്ങൾ 

പു ിയ ത ൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ന്ദ്പവൃെി ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ന്ദ്പധൊന മൊറ്റം 

സംഭവിക്കൊം. പു ിയ നിയമം അനുസരിച്ച,് േമ്പനിേൾക്ക ്ജീവനക്കൊതര അഞ്ച ്

ദിവസെിന ്പേരം നൊല ്ദിവസകെക്ക ്കജൊലി തചയ്യിെിക്കൊൻ  േഴിയും, േൂടൊത  

ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന ്ദിവസം അവധിയും ഉണ്ടൊേും. എന്നൊൽ സൊധൊരണ കജൊലി സമയം 

നിലവിൽ 9 മണിക്കൂെിൽ നിന്ന ്12 മണിക്കൂെൊയി മൊെും. തമൊെെിൽ, ആഴ്ചയിതല 

തമൊെം ന്ദ്പവൃെി സമയം മൊറ്റമില്ലൊത   ുടരും. 

പുതിയ കലബർ കകൊഡുകൾ - കേതനത്തിന്തെ അന്തിമ തസറ്റിൽതമന്െ് 

ഒരു മുൻ ജീവനക്കൊരന ്മുൻ സ്ഥൊപനെിൽ നിന്ന ്േുടിശ്ശിേ ലഭിക്കൊൻ രണ്്ട മൊസം വതര 

എടുക്കും. എന്നൊൽ പു ിയ നിയന്ദ്രണം ഒരു മുൻ ജീവനക്കൊരന ്അവരുതട നീക്കം, 

പിരിച്ചുവിടൽ, േുെയ്ക്കൽ അതല്ലങ്കിൽ രൊജിതവച്ച ്രണ്്ട ന്ദ്പവൃെി ദിവസെിനുള്ളിൽ 

കവ നം നൽേണതമന്ന ്നിർബന്ധമൊക്കുന്നു. 
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പുതിയ കലബർ കകൊഡുകൾ - പുതിയതൊയി കേരുന്നേർക്കുള്ള കേതനം 

പു ു ൊയി കചരുന്നവർക്ക,് ന്ദ്പ ിമൊസ കവ നക്കൊർക്ക,് അടുെ മൊസതെ ഏഴ് 

ദിവസെിനുള്ളിൽ കവ നം  ീർെൊക്കണതമന്നും കവ ന േൊലയളവ ്ഒരു മൊസെിൽ 

േൂടു ലൊേരുത ന്നും നിയമം സൂചിെിക്കുന്നു. 

പുതിയ കലബർ കകൊഡുകൾ - കേതനത്തിതല കിഴിേുകൾ 

ശമ്പളെിൽ നിന്നുള്ള േിഴിവുേൾ ന്ദ്പക യേ അനുവദനീയമൊയ േിഴിവുേളുമൊയി 

(കന്ദ്പൊവിഡന്െ ്ഫണ്ടികലക്കുള്ള സംഭൊവന, TDS മു ലൊയവ) ബന്ധതെട്ടിരിക്കുന്നുതവന്നും 

ഒരു മൊസതെയും തമൊെം േിഴിവ ്കവ നെിനത്െ 50% േവിയൊൻ പൊടിതല്ലന്നും 

ഓർഗനനകസഷനുേൾ ഉെെൊകക്കണ്ട ുണ്്ട. എല്ലൊ ജീവനക്കൊരുതടയും ശമ്പള ഘടനയിൽ 

മൊറ്റം വരുെും. അടിസ്ഥൊന ശമ്പള ഘടേം വർധിെിക്കും.  

നിലവിൽ, ത ൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ ഒന്നിലധിേം നിയമങ്ങളൊൽ നിയന്ദ്രിക്കതെടുന്നു. 

എന്നൊൽ ഈ നിയമം ത ൊഴിലൊളിേളുതട സൊമൂഹിേ സുരക്ഷ്ൊ ആനുേൂലയങ്ങളുതട 

േൂടു ൽ ഉപകയൊഗന്ദ്പദവും സമന്ദ്ഗവുമൊയ േവകെജ ്തേൊണ്ടുവരും. 

1936 തല കപയ്തമനെ് ്ഓഫ ്കവജസ ്ആേ്റ്റ,്  ത ൊഴിലൊളിേളുതട കവ ന  ീർെൊക്കൽ 

സമയന്ദ്േമം നിയന്ദ്രിക്കുന്നു, േൂടൊത  ന്ദ്പ ിമൊസം 24,000 രൂപയിൽ േൂടൊെ കവ നമുള്ള 

ത ൊഴിലൊളിേൾക്ക ്മൊന്ദ് കമ ഈ ആക്ട ് ബൊധേമൊേൂ. 

എന്നിരുന്നൊലും, പു ിയ നിയമം ശമ്പള പരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നില്ല, േൂടൊത  എല്ലൊ 

ജീവനക്കൊതരയും ഉൾതക്കൊള്ളുന്നു, ഈ സമയന്ദ്േമം സൊർവന്ദ് ിേമൊക്കുന്നു.. 

തതൊഴിൽ നിയമത്തിന്തെ ലക്ഷ്യം എന്തൊണ്? 

പു ിയ ത ൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ അവ രിെിക്കുന്ന ിനത്െ ലക്ഷ്യം ത ൊഴിൽ ചട്ടങ്ങൾ 

ലളി മൊക്കുേയും നവീേരിക്കുേയും തചയ്യുേ എന്ന ൊയിരുന്നു. 2020 

തസപ്റ്റംബെിൽ  പൊർലതമന്െ ്കവ നതെക്കുെിച്ചുള്ള മൂന്ന ്കേൊഡ് പൊസൊക്കി: അ ൊയ ,് 

ഇൻഡസ്ന്ദ്ടിയൽ െികലഷൻസ ്കേൊഡ്, 2020; ത ൊഴിൽ സുരക്ഷ്, ആകരൊഗയം, ന്ദ്പവർെന 

വയവസ്ഥേൾ കേൊഡ് 2020; സൊമൂഹിേ സുരക്ഷ് കേൊഡ് 2020. 
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