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നിങ്ങളുടെതാമസസ്ഥലം, 

ജോലിഎന്നിവയുടെനിയമപരമായകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ളഎല്ലാസംശയങ്ങ
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പുസ്തകംനിങ്ങളെസഹായിക്കുന്ന്നു.0

1 

ഇതിലൂടെഖത്തറിൽജോലിചെയ്യുന്നതിന്മുമ്പുംശേഷവുംനിങ്ങൾഅറിഞ്ഞിരി

ക്കേണ്ടഎല്ലാകാര്യങ്ങളെകുറിച്ചുംമനസ്സിലാക്കാൻസാധിക്കുന്നു. 

നിയമത്തിന്കീഴിൽനിന്ന്കൊണ്ട്തന്നെനിയമലംഘനങ്ങളിൽനിന്ന്നമ്മെസംരക്

ഷിച്ചുകൊണ്ട്ഖത്തറിലെനിയമങ്ങളുംനടപടിക്രമങ്ങളും,  

  

1. ഈ തൊഴിലാളിക� റൈറ്റ്സ് ബുക്ക്ലെറ്റി� അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും 2004 ലെ നമ്പ� 14 തൊഴി� നിയമത്തി� നിന്നാണ് 

ഉരുത്തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതിനോടൊപ്പം 2015 ലെ നിയമം 21, പ്രവാസികളുടെ പ്രവേശനവും പുറപ്പെടലും അവരുടെ വസതിയും 

സ്പോ�സ�ഷിപ്പും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഈ വകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥക� നടപ്പാക്കാ� മന്ത്രി ക�പന പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു; 

വീട്ടുജോലിക്കാരായ 2017 ലെ നിയമം 15; 2004 ലെ പീന� കോഡ് നമ്പ� 11; 2004 ലെ 23 നമ്പ� നിയമം ക്രിമിന� നടപടിക്രമം പിന്നെ 

സിവിലി�റെ കോഡ് പിന്നെ 1990 ലെ 13 നമ്പ� നിയമം വാണിജ്യപരമായി നടപടിക�. 



പ്രത്യേകിച്ചുംപുതുതായിപരിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളകാര്യങ്ങൾഎങ്ങനെനടപ്പില

ാക്കണമെന്ന്മനസ്സിലാക്ക്കിതരാൻഈചെറുപുസ്തകംഉപകാരപ്രദമാകുമെന്നും

ദേശീയമനുഷ്യാവകാശകമ്മീഷൻപ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.1

2 

നിങ്ങൾക്ക്ആവശ്യമുള്ളസമയങ്ങളിലെല്ലാംഈചെറുപുസ്തകംനിങ്ങളുടെഒരുകൂ

ട്ടാളിയായിനിങ്ങളുടെവിരൽതുമ്പിൽഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നുംപ്രതീക്ഷിക്കുന്നു 

ഹലാഅൽഅലി 

നിയമവിദഗ്ദൻ 

  

2. ബുക്ക്ലെറ്റ് അച്ചടിച്ച തീയതിക്ക് ശേഷം പുറപ്പെടുവിക്കാവുന്ന നിയമങ്ങളും 
തീരുമാനങ്ങളും എക്സിക്യൂട്ടിവ് നിയമങ്ങളും ഏതെങ്കിലും പരിഷ്കാരങ്ങ�, ഭേദഗതിക� 
അല്ലെങ്കി� റദ്ദാക്കലുക� എന്നിവക്ക് ശ്രദ്ധ ന�കണം. 

ദേശീയമനുഷ്യാവകാശകമ്മീഷൻ 
ഞങ്ങൾആരാണ്? 
ഖത്തറിലെസംസ്ഥാനത്തിന്റെഅധികാരപരിധിയിലുള്ളഎല്ലാമനുഷ്യാവകാശങ്ങ
ളേയുംസംരക്ഷിക്കുകയുംപ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയുംചെയ്യുന്നഒരുസ്വതന്ത്രദേ
ശീയസ്ഥാപനം. 
അന്തര് ദേശീയസംയുക്തസമ്മേളനങ്ങൾ, 
പ്രത്യേകിച്ചുംസംസ്ഥാനസർക്കാർഅംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളമനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ
സംബന്ധിച്ചചർച്ചായോഗങ്ങൾതുടങ്ങിയപ്രസ്താവിതലക്ഷ്യങ്ങൾകൈവര
ിക്കാൻഞങ്ങൾപ്രവർത്തിക്കുന്നു. 
ഖത്തർസംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിലെമനുഷ്യാവകാശസ്ഥിതിഞങ്ങൾനിരീക്ഷിക്കുന്നു
. 
പരാതികൾസ്വീകരിക്കുകയുംബന്ധപ്പെട്ടഅധികാരികളുമായുള്ളമധ്യസ്ഥതയിലൂ
ടെപരിഹാരംകണ്ടെത്തുകയുംചെയ്യുന്നു. 
ഞങ്ങൾഗവൺമെന്റിന്മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾസംബന്ധിച്ചുള്ളഒരുകൂട്ടംശുപാർശ
കളുംനിർദ്ദേശങ്ങളുംനൽകുന്നു. 
മനുഷ്യാവകാശസംസ്കാരംപ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്തിൽലക് ഷ്യംവെച്ച്പ്രവ
ർത്തിക്കുന്നസമാനസ്ഥാപനങ്ങൾകമ്മിറ്റികൾഅസോസിയേഷനുകൾഎന്നിവയ
ുമായുംസഹകരിക്കാൻഞങ്ങൾവളരെതാല്പര്യമുള്ളവരാണ.് 
ഞങ്ങൾഖത്തർസംസ്ഥാനത്തെമനുഷ്യാവകാശസാഹചര്യംസംബന്ധിച്ചവാർഷി
കറിപ്പോർട്ടുകൾതയ്യാറാക്കുകയുംവെബ്സൈറ്റിൽപ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുംചെ
യ്യുന്നു.  
നമ്മുടെമനുഷ്യാവകാശസാംസ്കാരികഅവബോധംവളർത്തുന്നതിന്റേയുംഅവവ്യാ
പകമായിപ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന്റേയുംഭാഗമായിഞങ്ങൾപ്രവർത്തനസ്ഥലസന്ദ
ർശനങ്ങൾ, കാമ്പെയിനുകൾ, പരിശീലനകോഴ്സുകൾ, 
വർക്ക്ഷോപ്പുകൾഎന്നിവനടത്തുന്നു 
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അദ്ധ്യായം 1 

ഖത്തറിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള 

അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ 

 
 
 
 
  

ചോ1 - എങ്ങിനെയാണു ഖത്തറിൽ എത്തിച്ചേരുക? 

സർക്കാർ ഏജൻസി മുഖേന: 
തൊഴിലാളികളുമായി കരാര്  ചെയ്യാൻ സംസ്ഥാനം അയക്കുന്ന ഒരു പ്രധിനിതി 
നിങ്ങളെ ജോലിക്കായി നിയമിക്കും. സർക്കാർ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ 
വേണ്ടി നിയമിക്കുന്നത്  പലപ്പോഴും ഖത്തർ സംസ്ഥാനവും തൊഴിലാളിയുടെ 
രാജ്യത്തെ ഗവൺമെന്റും തമ്മിലുള്ള കരാർ വഴി  ആയിരിക്കും. 
ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനം വഴി: 
സ്വകാര്യവും ഏകീകൃതവുമായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തൊഴിലെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ 
നിയമിക്കുന്നത് അതെ തൊഴില് ദാതാവ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊരു 
റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഏജൻസി വഴിയോ ആയിരിക്കും. 
ചോ2 - ഖത്തറിലേക്ക് വരുന്നതിനു മുൻപ് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ 
കാര്യങ്ങളാണ്അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്? 

ഉയർന്ന വേതനം, നല്ല ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് 
വൻതോതിലുള്ള പണമടയ്ക്കൽ തുടങ്ങി "വിസ വ്യാപാരികൾ" നടത്തുന്ന  
വഞ്ചനാപരമായ വാഗ് ദാനങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുക. 
അത്തരം തട്ടിപ്പുകാർ ചിന്തിക്കുന്നത് വിസയുടെ വിലയേയും അവർക്കുള്ള 
പെട്ടെന്നുള്ള ലാഭത്തെയും പറ്റി മാത്രമായിരിക്കും. 
വിസയ്ക്കായി പണമടച്ചാൽ അത് നിങ്ങളെ ഖത്തർ സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ 
നിൽക്കാൻ അനുമതിയുണ്ടാവാം എന്നാൽ ഒരു യഥാർത്ഥ തൊഴിലോ 
താമസിക്കാനൊരു വീടോ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. 
നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യാം എന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത സ്ഥാപനം ഒരു പക്ഷെ വ്യാജമോ 
നിങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകാൻ യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവയോ ആയിരിക്കാം. 
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ഖത്തറിൽ വരുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ തൊഴിലിന്റെയും ശമ്പളത്തിന്റെയും 
ഭവനത്തിന്റെയും സ്വഭാവം പരിശോധിച്ച് കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടു ഉറപ്പു വരുത്താൻ 
പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.2

3 
ഖത്തറിലെ തൊഴിലുടമക്ക് വിദേശത്ത് നിന്ന് തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ടുവരാൻ 
അധികാരമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിലൂടെ (റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഓഫീസ്) അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ 
മന്ത്രാലയത്തിലെ തക്ക വിഭാഗത്തിന്റെ ലൈസൻസ് മുഖാന്തരമോ അല്ലാതെ 
സാധിക്കുകയില്ല. 
അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഖത്തറിൽ നിങ്ങളെ ജോലിക്ക് അയക്കുന്ന വ്യക്തി 
നൽകുന്നത് ശരിയായ ലൈസൻസ് ആണെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക. 
കൂടാതെ അത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ 
എടുക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന 
സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള  രജിസ്ട്രേഷൻ റെക്കോർഡ് ആവശ്യപ്പെടുകയും അതിൽ 
നിന്നും പേരും റെജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്യുക.  
ഈ ലൈസൻസുകളുടെ പകർപ്പുകൾ നൽകാൻ അവർ നിരസിക്കുകയാണെങ്കിൽ 
അത് ശെരിയായ ഡോക്യൂമെന്റസ് അല്ലെന്നും ആ വ്യക്തി ചൂഷണം ചെയ്യാൻ 
ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും മനസിലാക്കുക. 
ശരിയായ അക്കാദമിക്, ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെന്റുകൾ നൽകുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക. 
ശരിയായ സര് വ്വകലാശാല സംബന്ധമായ രേഖകളും ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യൂമെൻറ്സും 
സമർപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഖത്തർ സംസ്ഥാനത്തു തൊഴിലിനു വേണ്ടി 
പരിശാധനക്കായി സമർപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഉദ്യോഗസംബന്ധമായ ശേഷി 
തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളിലും സത്യസന്ധത പുലർത്തുക.

  

3. ഇലക്ട്രോണിക് കരാറുകളുടെ സേവനത്തിനായി തൊഴി� മന്ത്രിസഭ നോക്കുക. 2015 ലെ 
നമ്പ� 21 നിയമത്തി�റെ ആ�ട്ടിക്കി� 4 പ്രവാസികളുടെ പ്രവേശനവും 
പുറത്തുകടക്കുകയുമാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, “നിയമം അനുസരിച്ച് വ്യവസ്ഥകളും 
നിയന്ത്രണങ്ങളും അനുസരിച്ച് റിക്രൂറ്റ�മാ� ഒപ്പുവച്ചുള്ള തൊഴി� കരാ� പ്രകാരം 
അല്ലാതെ എ�ട്രി വിസ അനുവദിക്കാനായി പ്രവാസിക�ക്ക് അനുവദനീയമല”്.  

തെറ്റായ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് ഖത്തറിന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ 
നാടുകടത്താൻ കാരണമാക്കുന്നു. പ്രാരംഭ പരിശീലനകാലഘട്ടം അഥവാ 
പ്രൊബേഷൻ പീരിയഡിൽ തൊഴിൽ ദാതാവ് കരാർ റദ്ദാക്കുകയും നിങ്ങളെ തിരികെ 
നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. 
 
ചോ3- 'തൊഴിലാളി' എന്നതിലൂടെ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, ആർക്ക് 
വേണ്ടിയാണ്  ഈ ചെറുപുസ്തകം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത?് 

"തൊഴിലാളി" എന്ന പദം ഖത്തരിയോ നോൺ ഖത്തരിയോ ആയ എല്ലാ 
സ് ത്രീയേയും പുരുഷനേയും വിഷയീകരിക്കുന്നു. 
ഈ ബുക്ക്ലെറ്റ് സ്വകാര്യ ജീവനക്കാർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും, ഖത്തറിലെ 
ആകെ മൂലധനത്തിന്റെ 51% ത്തിൽ കൂടുതൽ മൂലധനം ഉള്ളതുംഖത്തറിൽ തന്നെ 
ആസ്ഥാന ഓഫീസ് ഉള്ളതുമായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന 
തൊഴിലാളികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഈ ബുക്ക്ലെറ്റിലെ വ്യവസ്ഥകൾ 
പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഖത്തർ പെട്രോളിയം സ്ഥാപിച്ച പൊതു 
സ്ഥാപനങ്ങൾ, എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർ പ്രത്യേക നിയമങ്ങൾ 
അനുസരിച്ചു തൊഴിൽ വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തുന്ന ജീവനക്കാർ, സായുധസേനയുടെ 
ഓഫീസർമാരും അംഗങ്ങളും കൂടാതെ കടൽ  ജീവനക്കാർ എന്നിവർക്ക് 
ബാധകമാവുന്നതല്ല. 
ഈ ചെറുപുസ്തകത്തിന്റെ  അഞ്ചാം അദ്ധ്യായത്തിൽ ഗൃഹസംബന്ധമായ ജോലി 
ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള  വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. 
ഖത്തർ സംസ്ഥാനത്തു ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവാസികൾക്കും 
താമസത്തിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ബാധകമാണ്.

  

തെറ്റായ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് ഖത്തറിന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ 
നാടുകടത്താൻ കാരണമാക്കുന്നു. പ്രാരംഭ പരിശീലനകാലഘട്ടം അഥവാ 
പ്രൊബേഷൻ പീരിയഡിൽ തൊഴിൽ ദാതാവ് കരാർ റദ്ദാക്കുകയും നിങ്ങളെ തിരികെ 
നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. 
 
ചോ3- 'തൊഴിലാളി' എന്നതിലൂടെ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, ആർക്ക് 
വേണ്ടിയാണ്  ഈ ചെറുപുസ്തകം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത?് 

"തൊഴിലാളി" എന്ന പദം ഖത്തരിയോ നോൺ ഖത്തരിയോ ആയ എല്ലാ 
സ് ത്രീയേയും പുരുഷനേയും വിഷയീകരിക്കുന്നു. 
ഈ ബുക്ക്ലെറ്റ് സ്വകാര്യ ജീവനക്കാർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും, ഖത്തറിലെ 
ആകെ മൂലധനത്തിന്റെ 51% ത്തിൽ കൂടുതൽ മൂലധനം ഉള്ളതുംഖത്തറിൽ തന്നെ 
ആസ്ഥാന ഓഫീസ് ഉള്ളതുമായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന 
തൊഴിലാളികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഈ ബുക്ക്ലെറ്റിലെ വ്യവസ്ഥകൾ 
പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഖത്തർ പെട്രോളിയം സ്ഥാപിച്ച പൊതു 
സ്ഥാപനങ്ങൾ, എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർ പ്രത്യേക നിയമങ്ങൾ 
അനുസരിച്ചു തൊഴിൽ വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തുന്ന ജീവനക്കാർ, സായുധസേനയുടെ 
ഓഫീസർമാരും അംഗങ്ങളും കൂടാതെ കടൽ  ജീവനക്കാർ എന്നിവർക്ക് 
ബാധകമാവുന്നതല്ല. 
ഈ ചെറുപുസ്തകത്തിന്റെ  അഞ്ചാം അദ്ധ്യായത്തിൽ ഗൃഹസംബന്ധമായ ജോലി 
ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള  വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. 
ഖത്തർ സംസ്ഥാനത്തു ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവാസികൾക്കും 
താമസത്തിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ബാധകമാണ്.

  

ചോ 4  : ഖത്തറിലെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഓഫീസുകൾ നിങ്ങളുടെ നിയമനത്തിനായി 
നിങ്ങളിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ചിലവുകൾക്കായി പണം ഈടാക്കണോ? 
നിയമിക്കപ്പെട്ട ഒരു തൊഴിലാളി എന്ന നിലയിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഓഫീസുകൾ  
നിങ്ങളിൽ നിന്നും യാതൊരു വിധ ചിലവോ ഫീസോ ഈടാക്കുകയില്ല. 
ചോ 5  : നിങ്ങൾ ഖത്തറിൽ എത്തിയ ഉടനടി നിങ്ങളുടെ തൊഴിലുടമയോട് 
എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടത്? 
രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ എത്തിച്ചേർന്നതിനു മുപ്പതു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 
യോഗ്യതയുള്ള അധികാരികളിൽ നിന്നും പാർപ്പിടാനുവാദം അല്ലെങ്കിൽ 
റസിഡൻഷ്യൽ പെർമിറ്റ് ലഭിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് 
കുറിച്ച്  അന്വേഷിച്ചറിയുക.3

4 
തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിൽ കൂടാത്ത ഒരു കാലയളവിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ   
പാർപ്പിടാനുവാദം അല്ലെങ്കിൽ റസിഡൻഷ്യൽ പെർമിറ്റ് അനുവദിക്കുകയോ 
പുതുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ 
തൊഴിലുടമ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. മേൽ പറഞ്ഞ നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ 
ശേഷം നിങ്ങളുടെ പാസ്പോര്ട്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു നൽകേണ്ടതാണ്.  
ചോ 6  :  നിങ്ങളുടെ തൊഴിലുടമക്ക് നിങ്ങളുടെ പാസ്പോര്ട്ട് കൈവശം 
വെക്കാൻ  അവകാശം ഉണ്ടോ? 
നിങ്ങളുടെ   തൊഴിലുടമക്ക് നിങ്ങളുടെ പാസ്പോര്ട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ അവകാശം 
ഇല്ല. എങ്കിൽ പോലും, നിങ്ങളുടെ പാസ്പോര്ട്ട് കൈവശം വെക്കുകയും 
അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം മാത്രം തിരികെ നൽകേണ്ടതുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ള 
ഒരു കത്ത് എഴുതി അപേക്ഷ തയ്യാറാക്കുകയാണെകിൽ അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ 
പാസ്പോര്ട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ്. 

  

4. ഇന്റീരിയ� വെബ്സൈറ്റിന്റെ മന്ത്രിസഭയിലെ നടപടിക്രമങ്ങ� ദയവായി പിന്തുടരുക. 

ചോ 4  : ഖത്തറിലെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഓഫീസുകൾ നിങ്ങളുടെ നിയമനത്തിനായി 
നിങ്ങളിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ചിലവുകൾക്കായി പണം ഈടാക്കണോ? 
നിയമിക്കപ്പെട്ട ഒരു തൊഴിലാളി എന്ന നിലയിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഓഫീസുകൾ  
നിങ്ങളിൽ നിന്നും യാതൊരു വിധ ചിലവോ ഫീസോ ഈടാക്കുകയില്ല. 
ചോ 5  : നിങ്ങൾ ഖത്തറിൽ എത്തിയ ഉടനടി നിങ്ങളുടെ തൊഴിലുടമയോട് 
എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടത്? 
രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ എത്തിച്ചേർന്നതിനു മുപ്പതു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 
യോഗ്യതയുള്ള അധികാരികളിൽ നിന്നും പാർപ്പിടാനുവാദം അല്ലെങ്കിൽ 
റസിഡൻഷ്യൽ പെർമിറ്റ് ലഭിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് 
കുറിച്ച്  അന്വേഷിച്ചറിയുക.3

4 
തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിൽ കൂടാത്ത ഒരു കാലയളവിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ   
പാർപ്പിടാനുവാദം അല്ലെങ്കിൽ റസിഡൻഷ്യൽ പെർമിറ്റ് അനുവദിക്കുകയോ 
പുതുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ 
തൊഴിലുടമ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. മേൽ പറഞ്ഞ നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ 
ശേഷം നിങ്ങളുടെ പാസ്പോര്ട്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു നൽകേണ്ടതാണ്.  
ചോ 6  :  നിങ്ങളുടെ തൊഴിലുടമക്ക് നിങ്ങളുടെ പാസ്പോര്ട്ട് കൈവശം 
വെക്കാൻ  അവകാശം ഉണ്ടോ? 
നിങ്ങളുടെ   തൊഴിലുടമക്ക് നിങ്ങളുടെ പാസ്പോര്ട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ അവകാശം 
ഇല്ല. എങ്കിൽ പോലും, നിങ്ങളുടെ പാസ്പോര്ട്ട് കൈവശം വെക്കുകയും 
അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം മാത്രം തിരികെ നൽകേണ്ടതുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ള 
ഒരു കത്ത് എഴുതി അപേക്ഷ തയ്യാറാക്കുകയാണെകിൽ അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ 
പാസ്പോര്ട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ്. 

  

4. ഇന്റീരിയ� വെബ്സൈറ്റിന്റെ മന്ത്രിസഭയിലെ നടപടിക്രമങ്ങ� ദയവായി പിന്തുടരുക. 
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ചോ 4  : ഖത്തറിലെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഓഫീസുകൾ നിങ്ങളുടെ നിയമനത്തിനായി 
നിങ്ങളിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ചിലവുകൾക്കായി പണം ഈടാക്കണോ? 
നിയമിക്കപ്പെട്ട ഒരു തൊഴിലാളി എന്ന നിലയിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഓഫീസുകൾ  
നിങ്ങളിൽ നിന്നും യാതൊരു വിധ ചിലവോ ഫീസോ ഈടാക്കുകയില്ല. 
ചോ 5  : നിങ്ങൾ ഖത്തറിൽ എത്തിയ ഉടനടി നിങ്ങളുടെ തൊഴിലുടമയോട് 
എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടത്? 
രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ എത്തിച്ചേർന്നതിനു മുപ്പതു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 
യോഗ്യതയുള്ള അധികാരികളിൽ നിന്നും പാർപ്പിടാനുവാദം അല്ലെങ്കിൽ 
റസിഡൻഷ്യൽ പെർമിറ്റ് ലഭിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് 
കുറിച്ച്  അന്വേഷിച്ചറിയുക.3

4 
തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിൽ കൂടാത്ത ഒരു കാലയളവിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ   
പാർപ്പിടാനുവാദം അല്ലെങ്കിൽ റസിഡൻഷ്യൽ പെർമിറ്റ് അനുവദിക്കുകയോ 
പുതുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ 
തൊഴിലുടമ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. മേൽ പറഞ്ഞ നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ 
ശേഷം നിങ്ങളുടെ പാസ്പോര്ട്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു നൽകേണ്ടതാണ്.  
ചോ 6  :  നിങ്ങളുടെ തൊഴിലുടമക്ക് നിങ്ങളുടെ പാസ്പോര്ട്ട് കൈവശം 
വെക്കാൻ  അവകാശം ഉണ്ടോ? 
നിങ്ങളുടെ   തൊഴിലുടമക്ക് നിങ്ങളുടെ പാസ്പോര്ട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ അവകാശം 
ഇല്ല. എങ്കിൽ പോലും, നിങ്ങളുടെ പാസ്പോര്ട്ട് കൈവശം വെക്കുകയും 
അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം മാത്രം തിരികെ നൽകേണ്ടതുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ള 
ഒരു കത്ത് എഴുതി അപേക്ഷ തയ്യാറാക്കുകയാണെകിൽ അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ 
പാസ്പോര്ട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ്. 

  

4. ഇന്റീരിയ� വെബ്സൈറ്റിന്റെ മന്ത്രിസഭയിലെ നടപടിക്രമങ്ങ� ദയവായി പിന്തുടരുക. 

നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് നൽകാൻ തൊഴിലുടമ നിരസിക്കുകയാണെങ്കിൽ, 
പോലീസുകാർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരുടെ അടുത്ത നിങ്ങള്ക്ക് പരാതി 
നൽകാവുന്നതാണ്.  നിങ്ങളുടെ രേഖാമൂലമുള്ള സമ്മതമില്ലാതെ  തൊഴിലുടമ 
നിങ്ങളുടെ  പാസ്പോർട്ട് സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പതിനായിരം ഖത്തരി 
റിയാലിൽ കൂടാത്ത ഒരു തുക ഈടാക്കി അയാളെ ശിക്ഷിക്കുന്നതാണ്.  
ചോ 7  : ഒരു കരാറില്ലാതെ നിങ്ങൾ ഖത്തറിൽ ജോലിചെയ്യാൻ കഴിയുമോ?  
വാസസ്ഥാനത്തിന്റെയും പ്രവാസികളുടെ വരവും പുറത്തു പോക്കും 
വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തുന്ന 2015 ലെ 21 ആം പുതിയ നിയമം അനുസരിച്ച് തൊഴിൽ 
കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഖത്തറിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു 
പ്രവേശന വിസ നൽകുന്നതാണ്.  
അതുകൊണ്ടു നിങ്ങൾക്കും തൊഴിലുടമയ്ക്കും ഇടയിൽ  ഉള്ള രേഖാമൂലമുള്ള കരാർ 
കൂടാതെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് നിയമ ലംഘനവും പല അപകടസാധ്യതകളും വിളിച്ചു 
വരുത്തുന്നതുമാണ്. എന്നിരുന്നാലും പുതിയ നിയമം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് 
മുൻപ് നിയമിച്ച തൊഴിലാളികളും കരാറില്ലാതെ ഒരു തൊഴിലുടമക്ക് കീഴിൽ ജോലി 
ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തർക്കങ്ങളോ 
അവകാശവാദങ്ങളോ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്തു് എല്ലാ രീതികളും തെളിവുകളും 
സമർപ്പിച്ചു അവരുടെ തൊഴിൽ ബന്ധങ്ങൾ തെളിയിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. 

ചോ 8  : നിങ്ങളും തൊഴിലുടമയും തമ്മിൽ തൊഴിൽ കരാറില്ലെങ്കിൽ 
എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തൊഴിൽ ബന്ധം തെളിയിക്കുക? 
നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയുടെ രേഖാമൂലമുള്ള കരാർ ഇല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങള്ക്ക് 
കാസിയുന്ന എല്ലാ മാര്ഗങ്ങളും ഉപോയോഗിച്ച നിങ്ങളും തൊഴിലുടമയും 
തമ്മിലുള്ള തൊഴിൽ ബന്ധവും അവകാശങ്ങളും തെളിയിക്കണം. താഴെ പറയുന്ന 
കാര്യങ്ങൾ തെളിവിനായി ഉപയോഗിക്കാം: 
- ബാങ്കിലെ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കുള്ള ശമ്പളം അയച്ചത്. 
- വേതന രസീതിയിലുള്ള ഒപ്പ്  
-നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന രീതിയിൽ സഹപ്രവർത്തകരുടെ  
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലിനുള്ള അഭ്യർത്ഥന.  

ചോ 9  : അടിസ്ഥാന തൊഴിൽ കരാരിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നു? 
തൊഴിൽ കരാർ എഴുതിയ രേഖ മൂലവും തൊഴിൽ വകുപ്പ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതും 
ചെയ്തതിനു ശേഷം മൂന്നു പകർപ്പുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കണം, ഓരോ പകർപ്പ് 
വീതം ഓരോ കക്ഷികൾക്കും ഒരു പകർപ്പ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ വകുപ്പിനും 
നൽകണം. തൊഴിൽ കരാർ ഇരു കക്ഷികളും സംബന്ധിച്ചുള്ള ബന്ധം 
വ്യക്താമാക്കുന്നത് ആയിരിക്കണം. കൂടാതെ താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ 
അടങ്ങിയതും ആയിരിക്കണം.  
-തൊഴിലുടമയുടെ പേരും സ്ഥലവും. 
-തൊഴിലുടമയുടെ പേര്, യോഗ്യതകൾ, പൗരത്വം, തൊഴിൽ, താമസസ്ഥലം കൂടാതെ 
അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വം തെളിയിക്കാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ 

  - കരാറിന്റെ അവസാന തീയതി. 
- ജോലിയുടെ രീതിയും തരവും, കരാർ നൽകിയ സ്ഥലം 
- കരാർ നിശ്ചിത കാലാവധിയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ദൈർഘ്യം.    
- സമ്മതിച്ച കൂലി, കൂലി നൽകുന്ന രീതി, കൂലി നൽകുന്ന ദിവസം  
പ്രധാന കുറിപ്പ്: ഒരു പുതിയ കരാർ ഒപ്പിടുമ്പോൾ (രണ്ടാമത്തേത് 
അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ തവണ), ആദ്യ കരാർ ആരംഭിച്ച ദിവസത്തെ തീയതി 
തൊഴിലുടമ നൽകേണ്ടതാണ്. 
 
ചോ 10  : നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ തൊഴിലുടമക്കും ഇടയിൽ നിങ്ങളുടെ 
അര് ഹതയുള്ള പണത്തിന്റെ അന്തിമനിര് ണ്ണയത്തിന്റെ മേൽ  ഒരു തർക്കം 
ഉണ്ടായാൽ അത് കരാറിൽ പറഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ നിന്നാണോ അതോ 
യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ദിവസത്തിൽ 
നിന്നാണോ കണക്കു കൂട്ടേണ്ടത്? 
കരാറിൽ പറഞ്ഞ ദിവസത്തിനു പകരം യഥാർത്ഥ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങുന്ന 
തീയതിയായിരിക്കും സാധുവാക്കുക. അല്ലാത്ത പക്ഷം കരാർ നൽകാതിരിക്കാൻ 
ശ്രദ്ധിക്കുക.  
ഉദാഹരണം: നിങ്ങളുടെ കരാറിന്റെ ആരംഭത്തിന്റെ തീയതി 
1/1/2008 ആണെന്നു കരുതുക, നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ പ്രവൃത്തിയുടെ തീയതി 1/3/2008 -
ആണെന്നും, എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അര് ഹത കണക്കാക്കുന്നത് 1/3/2008 ആം 
തീയതിയിൽ നിന്നും ആയിരിക്കും. 
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- കരാറിന്റെ അവസാന തീയതി. 
- ജോലിയുടെ രീതിയും തരവും, കരാർ നൽകിയ സ്ഥലം 
- കരാർ നിശ്ചിത കാലാവധിയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ദൈർഘ്യം.    
- സമ്മതിച്ച കൂലി, കൂലി നൽകുന്ന രീതി, കൂലി നൽകുന്ന ദിവസം  
പ്രധാന കുറിപ്പ്: ഒരു പുതിയ കരാർ ഒപ്പിടുമ്പോൾ (രണ്ടാമത്തേത് 
അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ തവണ), ആദ്യ കരാർ ആരംഭിച്ച ദിവസത്തെ തീയതി 
തൊഴിലുടമ നൽകേണ്ടതാണ്. 
 
ചോ 10  : നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ തൊഴിലുടമക്കും ഇടയിൽ നിങ്ങളുടെ 
അര് ഹതയുള്ള പണത്തിന്റെ അന്തിമനിര് ണ്ണയത്തിന്റെ മേൽ  ഒരു തർക്കം 
ഉണ്ടായാൽ അത് കരാറിൽ പറഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ നിന്നാണോ അതോ 
യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ദിവസത്തിൽ 
നിന്നാണോ കണക്കു കൂട്ടേണ്ടത്? 
കരാറിൽ പറഞ്ഞ ദിവസത്തിനു പകരം യഥാർത്ഥ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങുന്ന 
തീയതിയായിരിക്കും സാധുവാക്കുക. അല്ലാത്ത പക്ഷം കരാർ നൽകാതിരിക്കാൻ 
ശ്രദ്ധിക്കുക.  
ഉദാഹരണം: നിങ്ങളുടെ കരാറിന്റെ ആരംഭത്തിന്റെ തീയതി 
1/1/2008 ആണെന്നു കരുതുക, നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ പ്രവൃത്തിയുടെ തീയതി 1/3/2008 -
ആണെന്നും, എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അര് ഹത കണക്കാക്കുന്നത് 1/3/2008 ആം 
തീയതിയിൽ നിന്നും ആയിരിക്കും. 
  ചോ 11  : നിങ്ങളുടെ കരാറിന്റെ യഥാർത്ഥ കോപ്പി സൂക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് 
അവകാശമുണ്ടോ?    
നിങ്ങളുടെ കരാറിന്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ പകർപ്പ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് നിർബന്ധമാണ്. 
കരാറിന്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ പകർപ്പ് നേടാൻ പരാചയപ്പെടുന്നതും തൊഴിൽ നിയമ 
ലംഘനമാണ്. ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ തൊഴിൽ ബന്ധ വകുപ്പിൽ 
ഇക്കാര്യം അറിയിക്കുകയും പരാതി നൽകുകയും ചെയ്യണം.  
ചോ 12  : നിങ്ങള്ക്ക് രാജ്യം വിട്ടു പോകാനുള്ള കാലാവധി എത്രയാണ്  
ഒരു പ്രവാസിക്കു റസിഡന്റ് പെർമിറ്റ് ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം രാജ്യം 
വിടേണ്ടതാണ്. റസിഡന്റ് പെർമിറ്റിന്റെ കാലാവധി തീരുക, ഏതെങ്കിലും 
കാരണത്താൽ റദ്ദാക്കപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് റസിഡന്റ് പെർമിറ്റ് 
ലഭിച്ച ഉദ്ദേശം ഇനി സാധുവല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അയാൾ 
രാജ്യം വിടേണ്ടതാണ് 
ചോ 13  : ഖത്തറിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കോടതിയിൽ നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ നിയമ 
വ്യവസ്ഥ അനന്തര നടപടി എടുക്കുവാൻ ആയി മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ 
നിയമിച്ചതിനു ശേഷം ഖത്തർ രാജ്യം വിടാൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുവാദം ഉണ്ടോ? 
കോടതിയിൽ നിങ്ങളുടെ കേസ് പിന്തുടരാനുള്ള ശേഷിയുള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ 
നിയമിച്ചതിനു ശേഷം നീതി ന്യായ മന്ത്രാലയത്തിനു  പവർ ഓഫ്  അറ്റോണി 
അല്ലെങ്കിൽ വക്കാലത്തു(നിയമപരവും സാന്പത്തികവുമായ കാര്യങ്ങളില്  
മറ്റൊരാള് ക്കു വേണ്ടി പ്രവര് ത്തിക്കാനുള്ള അധികാരം) പൂർത്തിയാക്കുകയും 
രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഖത്തറിൽ നിന്നും പുറത്തു 
പോകാവുന്നതാണ്. 

  

ചോ 14  : ഖത്തർ സംസഥാനത്തിനു പുറത്തു യാത്ര ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും 

നിങ്ങളെ വിലക്കിയിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്?  

ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും  ഒരു ക്രിമിനൽ കേസിൽ കുറ്റാരോപിതനും (പണം മിച്ചം 

ഇല്ലാത്ത account ചെക്ക് - രാജ്യദ്രോഹം മറ്റ് ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങൾ) ഈ കേസിന്റെ 

ഭാഗമായി സര് ക്കാര്  വാദിയായ ക്രിമിനല്  കേസുകള്  നടത്തുന്ന അഭിഭാഷകന്  

അല്ലെങ്കിൽ കോടതി യാത്ര ചെയ്യുന്നത് നിരോധനം 

ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഖത്തറിൽ നിന്ന് വിദേശത്തേക്ക് യാത്ര 

ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ  വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.   

അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എതിരെ വന്ന എന്തെങ്കിലും സിവിൽ നിയമ 

വ്യവസ്ഥയിൽ  (ഉദാഹരണത്തിന് ബാങ്ക് വായ്പയുടെ ഫലമായി ഉണ്ടായ പൗരനെ 

സംബന്ധിച്ച നഷ് ടപരിഹാരം), വാദിയുടെ അപേക്ഷയിൽ കോടതിയിൽ നിങ്ങളെ 

ഖത്തറിന് പുറത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് വിലക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് 

എന്നിരുന്നാലും, സിവിൽ കേസ് നിയമം നില നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പൊതു 

താല്പര്യ പ്രകാരം അതൊരു ആവശ്യമായി വരികയാണെങ്കിൽ നാട് കടത്തൽ 

ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതാണ്. 

  ക്ലെയിം തുക ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ 

അതിനാവശ്യമായ ജാമ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിവിൽ കേസിലെ യാത്രാ 

നിരോധത്തിനെതിരെ കോടതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പീൽ ചെയ്യാം 
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അദ്ധ്യായം2 

കരാറുകളുടെതരങ്ങൾ - പുതുക്കൽ - 

നിർത്തലാക്കൽ 

ചോ 1  : കരാറിന്റെ കാലാവധി എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? 

പ്രധാനമായും രണ്ടു തരത്തിലുള്ള കരാറുകൾ ഉണ്ട്.  
-  സ്ഥിര കരാർ 
- അനിശ്ചിതകാല കരാർ 
ചോ 2  : നിശ്ചിത കാലാവധി കരാർ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? 

അതായതു കരാറിൽ സമ്മതം നൽകിയ അഞ്ചു വര്ഷ കാലയളവിൽ കൂടാതെ ഉള്ള 
സമയമോ, പുതുക്കാവുന്ന കാലയളവോ അല്ലെങ്കിൽ  മറ്റേതെങ്കിലും സമാന 
കാലയളവോ ഒരു തൊഴിൽ ഉടമയ്ക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ നോട്ടത്തിലും 
ഭരണത്തിലും ഒരു നിശ്ചിത ജോലി ചെയ്യുക. കരാറിൽ പറഞ്ഞ പ്രൊബേഷൻ 
പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാരംഭ പരിശീലനകാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം നിശ്ചിത 
കാലയളവിനുള്ളിൽ കക്ഷികൾ കരാർ സ്വതന്ത്രമായി അവസാനിപ്പിച്ചേക്കാം.  
അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ കക്ഷിക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കൈ പറ്റാനുള്ള അവകാശം വരുന്ന 
രീതിയിൽ കരാർ നിയമവിരുദ്ധമായി അവസാനിപ്പിക്കപ്പെടും.
ചോ 3  : തുറന്ന അല്ലെങ്കിൽ അനിശ്ചിതകാല കരാർ എന്നാൽ എന്താണ് 
അർത്ഥമാക്കുന്നത്? 

 പ്രതിബദ്ധതയുടെ കാലയളവ് നോട്ടീസ് നൽകിയതിന് ശേഷം പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം 
വ്യക്തമാക്കാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കക്ഷി കരാർ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ 
അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് ഒരു തൊഴിൽ ഉടമയ്ക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ 
നോട്ടത്തിലും ഭരണത്തിലും ഒരു നിശ്ചിത ജോലി ചെയ്യുക. 

ചോ 4  : തുറന്ന കരാറിലെ നോട്ടീസിന്റെ കാലാവധി എത്രയാണ?്
തൊഴിൽ കരാർ അനിശ്ചിതകാലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ തുറന്ന കരാർ ആണെങ്കിൽ, 
രണ്ട് പാര്ട്ടികൾക്കുംകാരണങ്ങൾ നൽകാതെ ആ കരാർ അവസാനിപ്പിക്കാൻ 
കഴിയും. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കരാർ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കക്ഷി 
ഇക്കാര്യം മറ്റേ കക്ഷിയെ താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ എഴുതി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 
സേവന കാലഘട്ടം അഞ്ചുവർഷമോ അതിൽ കുറവോ ആയ പ്രതിവർഷം 
അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിമാസം വേതനം ലഭിക്കുന്ന ജീവനക്കാർ ആണെങ്കിൽ കരാർ 
അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് കുറഞ്ഞത് ഒരു മാസം എങ്കിലും മുൻപ് മുന്നറിയിപ്പ് 
നൽകണം. സേവന കാലഘട്ടം അഞ്ചുവർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ആണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് 
രണ്ടു മാസം എങ്കിലും മുൻപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകണം 
ദിവസ വേതനം കൈ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചു 
വേതനം ലഭിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ അറിയിപ്പുകൾ താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ 
ആയിരിക്കണം.  
സേവന കാലഘട്ടം ഒരു വർഷത്തിൽ കുറവാണെങ്കിൽ അറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് 
കുറഞ്ഞത് ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും മുൻപ് ആയിരിക്കണം. 
സേവന കാലഘട്ടം ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതലും അഞ്ചു വർഷത്തിൽ കുറവും 
ആണെങ്കിൽ  അറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് കുറഞ്ഞത് രണ്ടു ആഴ്ചയെങ്കിലും മുൻപ് 
ആയിരിക്കണം. 
സേവന കാലഘട്ടം അഞ്ചു വർഷത്തിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ  അറിയിപ്പ് 
നൽകുന്നത് കുറഞ്ഞത് ഒരുമാസമെങ്കിലും മുൻപ് ആയിരിക്കണം.  
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ചോ 5  : സൂചനാ കാലാവധി അറിയിപ്പില്ലാതെ നിങ്ങളെ ജോലിയിൽ നിന്നും 
നിങ്ങളുടെ കരാർ അവസാനിപ്പിച്ചാൽ ഉള്ള നിയമ നടപടികൾ  
എന്തൊക്കെയാണ്? 

സൂചനാ കാലാവധി അറിയിപ്പില്ലാതെ നിങ്ങളെ ജോലിയിൽ നിന്നും കരാർ 
അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇടയായ തൊഴിലാളിക്ക് അറിയിപ്പ് കാലാവധിക്ക് നഷ്ടമായ 
തുല്യ വേതനം നഷ്ട പരിഹാരം ആയി നൽകണം. 
ചോ 6  : കരാറിൽ പറയുന്ന പ്രൊബേഷൻ പിരിയഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാരംഭ 
പരിശീലനകാലഘട്ടത്തിന്റെ കാലയളവ് എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? 

കരാറിലെ പ്രൊബേഷൻ കാലയളവിന്റെ ദൈർഘ്യം എന്നാൽ അർത്ഥം ആക്കുന്നത് 
തൊഴിലാളി ജോലി തുടരാൻ തന്റെ കഴിവ് തെളിയിക്കാൻ എടുക്കുന്ന 
നിരീക്ഷണത്തിലാണ് കാലഘട്ടം ആണ്. ജോലി ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു ആര് 
മാസത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രൊബേഷൻ പീരീഡ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഈ 
പ്രൊബേഷൻ പെരിയഡിൽ തൊഴിൽ ഉടമക്ക് കരാർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് 
മൂന്നു ദിവസം മുൻപ് അറിയിപ്പ് നൽകി അത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ അവകാശം 
ഉണ്ട്. 
ചോ 7  : നിങ്ങൾ കരാറിൽ സമ്മതം നൽകാത്ത ഒരു ജോലിക്കു നിങ്ങളെ 
നിയമിക്കാൻ തൊഴിൽ ഉടമക്ക് അവകാശം ഉണ്ടോ? 

അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു അപകട സാദ്ധ്യതയെ ഇല്ലാതാക്കും അല്ലെങ്കിൽ 
സംഭവിച്ച അപകടത്തിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്തും എങ്കിൽ 
അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അവകാശങ്ങൾ അനുവദിച്ചു കൊണ്ട് 
നിങ്ങളുടെ കരാറിൽ സമ്മതം നൽകാത്ത ഒരു ജോലിക്കു നിങ്ങളെ 
നിയമിക്കാവുന്നതാണ്. 

  

ചോ 4  : തുറന്ന കരാറിലെ നോട്ടീസിന്റെ കാലാവധി എത്രയാണ?്
തൊഴിൽ കരാർ അനിശ്ചിതകാലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ തുറന്ന കരാർ ആണെങ്കിൽ, 
രണ്ട് പാര്ട്ടികൾക്കുംകാരണങ്ങൾ നൽകാതെ ആ കരാർ അവസാനിപ്പിക്കാൻ 
കഴിയും. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കരാർ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കക്ഷി 
ഇക്കാര്യം മറ്റേ കക്ഷിയെ താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ എഴുതി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 
സേവന കാലഘട്ടം അഞ്ചുവർഷമോ അതിൽ കുറവോ ആയ പ്രതിവർഷം 
അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിമാസം വേതനം ലഭിക്കുന്ന ജീവനക്കാർ ആണെങ്കിൽ കരാർ 
അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് കുറഞ്ഞത് ഒരു മാസം എങ്കിലും മുൻപ് മുന്നറിയിപ്പ് 
നൽകണം. സേവന കാലഘട്ടം അഞ്ചുവർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ആണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് 
രണ്ടു മാസം എങ്കിലും മുൻപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകണം 
ദിവസ വേതനം കൈ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചു 
വേതനം ലഭിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ അറിയിപ്പുകൾ താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ 
ആയിരിക്കണം.  
സേവന കാലഘട്ടം ഒരു വർഷത്തിൽ കുറവാണെങ്കിൽ അറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് 
കുറഞ്ഞത് ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും മുൻപ് ആയിരിക്കണം. 
സേവന കാലഘട്ടം ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതലും അഞ്ചു വർഷത്തിൽ കുറവും 
ആണെങ്കിൽ  അറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് കുറഞ്ഞത് രണ്ടു ആഴ്ചയെങ്കിലും മുൻപ് 
ആയിരിക്കണം. 
സേവന കാലഘട്ടം അഞ്ചു വർഷത്തിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ  അറിയിപ്പ് 
നൽകുന്നത് കുറഞ്ഞത് ഒരുമാസമെങ്കിലും മുൻപ് ആയിരിക്കണം.  

ചോ 8  : ഒരു 'തൊഴിലധിഷ്ഠിത പരിശീലന കരാർ' എന്നാൽ എന്താണ് 
അർത്ഥമാക്കുന്നത്? 

അമ്പതോ അതിൽ കൂടുതലോ ആളുകളെ നിയമിക്കുന്ന തൊഴിൽ ഉടമക്ക് 
അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊത്തം തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണത്തിന് സമാനമായ (5 %) ഖത്തർ 
മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അംഗീകാരമുളള  തൊഴിൽ വകുപ്പിൽ നിന്നും നാമ നിർദേശം 
ചെയ്യപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾക്ക് മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ച പരിശീലന 
പരിപാടികൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഖത്തർ നിയമ വ്യവസ്ഥകൾ 
ആവശ്യപ്പെടുന്നു. 
തൊഴിൽ തരം, പരിശീലനത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം, അതിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ, കൂടാതെ 
ട്രെയിനിക്ക് നൽകേണ്ട പ്രതിഫലത്തിന്റെ അളവ് എന്നിവ പ്രസ്താവിച്ചു  
കൊണ്ടുള്ള തൊഴിലധിഷ്ഠിത പരിശീലന കരാർ എഴുതുന്നു. നിയമാനുസൃതമായ 
രീതിയിൽ കക്ഷികൾ ഏത് സമയത്തും പരിശീലന കരാർ അവസാനിപ്പിച്ചേക്കാം. 
കരാർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനു ഏഴ് ദിവസം മുമ്പെങ്കിലും അറിയിപ്പ് 
ഉണ്ടായിരിക്കണം. 
ചോ 9  :  താല്ക്കാലിക കരാറുകൾ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? 

ഒരു പരിമിത കാലയളവിനുള്ളിൽ ജോലി അവസാനിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉള്ള 
അല്ലെങ്കിൽ ജോലി പൂർത്തിയാകുന്നതിന് അനുസരിച്ചു 
അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും ആയ കരാറുകൾ (ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക 
ആഘോഷങ്ങൾ അല്ളെങ്കിൽ സമ്മേളനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സമയം ഒരു നിശ്ചിത 
കാലത്തേക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ തൊഴിലാളിയും തൊഴിൽ ഉടമയും ഉണ്ടാക്കുന്ന 
കരാർ, വീടിന്റെ പെയിന്റിംഗ് അറ്റകുറ്റപ്പണകൽ

ചോ 8  : ഒരു 'തൊഴിലധിഷ്ഠിത പരിശീലന കരാർ' എന്നാൽ എന്താണ് 
അർത്ഥമാക്കുന്നത്? 

അമ്പതോ അതിൽ കൂടുതലോ ആളുകളെ നിയമിക്കുന്ന തൊഴിൽ ഉടമക്ക് 
അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊത്തം തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണത്തിന് സമാനമായ (5 %) ഖത്തർ 
മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അംഗീകാരമുളള  തൊഴിൽ വകുപ്പിൽ നിന്നും നാമ നിർദേശം 
ചെയ്യപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾക്ക് മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ച പരിശീലന 
പരിപാടികൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഖത്തർ നിയമ വ്യവസ്ഥകൾ 
ആവശ്യപ്പെടുന്നു. 
തൊഴിൽ തരം, പരിശീലനത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം, അതിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ, കൂടാതെ 
ട്രെയിനിക്ക് നൽകേണ്ട പ്രതിഫലത്തിന്റെ അളവ് എന്നിവ പ്രസ്താവിച്ചു  
കൊണ്ടുള്ള തൊഴിലധിഷ്ഠിത പരിശീലന കരാർ എഴുതുന്നു. നിയമാനുസൃതമായ 
രീതിയിൽ കക്ഷികൾ ഏത് സമയത്തും പരിശീലന കരാർ അവസാനിപ്പിച്ചേക്കാം. 
കരാർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനു ഏഴ് ദിവസം മുമ്പെങ്കിലും അറിയിപ്പ് 
ഉണ്ടായിരിക്കണം. 
ചോ 9  :  താല്ക്കാലിക കരാറുകൾ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? 

ഒരു പരിമിത കാലയളവിനുള്ളിൽ ജോലി അവസാനിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉള്ള 
അല്ലെങ്കിൽ ജോലി പൂർത്തിയാകുന്നതിന് അനുസരിച്ചു 
അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും ആയ കരാറുകൾ (ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക 
ആഘോഷങ്ങൾ അല്ളെങ്കിൽ സമ്മേളനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സമയം ഒരു നിശ്ചിത 
കാലത്തേക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ തൊഴിലാളിയും തൊഴിൽ ഉടമയും ഉണ്ടാക്കുന്ന 
കരാർ, വീടിന്റെ പെയിന്റിംഗ് അറ്റകുറ്റപ്പണകൽ

എന്നിവക്കായി തൊഴിലാളിയും തൊഴിൽ ഉടമയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കരാർ) 

താല്ക്കാലിക കരാറുകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. കരാറിൽ പറഞ്ഞ ജോലി 
പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഈ കരാറിന്റെ കാലാവധിയും അവസാനിക്കുന്നു. തൊഴിൽ 
ഉടമ അദ്ദേഹത്തിനെ കരാർ പുതുക്കാനോ നിയമ പരമായി നിങ്ങളെ മറ്റൊരു 
തൊഴിൽ ഉടമയിലേക്കു കൈമാറാനോ നിങ്ങളുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് 
കൈമാറാനോ  ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രാജ്യം 
വിടേണ്ടതാണ്. കാരണം കരാറിന്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ മുതൽ അസാധുവായി 
തീരുന്നു. 
ചോ 10  : കരാർ അവസാനിച്ചതിന് ശേഷവും തൊഴിൽ ഉടമയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും 
യാതൊരു വിധ എതിർപ്പും ഇല്ലാതെ തന്നെ ജോലിയിൽ തുടർന്നാൽ 
നിങ്ങളുടെ നിശ്ചിത കാല കരാർ സ്വയമേവ പുനരാരംഭിക്കുമോ?  

സ്പഷ്ടമായത് ഉടമ്പടി ഇല്ലാതെ കക്ഷികൾ ആ നിശ്ചിത കാല കരാർ അതിന്റെ 
കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ശേഷവും നടപ്പിലാക്കൽ തുടരുകയാണെങ്കിൽ അതെ 
വ്യവസ്ഥകൾ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട് അനിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് കരാർ 
പുതുക്കിയാതായി കണക്കാക്കപ്പെടും.പുതുക്കും കാലാവധി മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന 
കാലയളവിൽ നീട്ടി കൊണ്ട് പോകൽ ആയി കണക്കാക്കപ്പെടും. 
ആദ്യമായി തൊഴിൽ ദാതാവിന്റെ സേവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്തിൽ 
നിന്നും കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യും. 
ചോ 11  : കരാറിൽ പ്രസ്താവിച്ച തൊഴിൽ അവസാനിക്കുകയും തൊഴിൽ 
ഉടമയുടെ എതിർപ്പ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ പ്രകടനം തുടരുകയും ചെയ് താൽ 
അതൊരു കരാർ പുതുക്കൽ ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുമോ?  
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എന്നിവക്കായി തൊഴിലാളിയും തൊഴിൽ ഉടമയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കരാർ) 

താല്ക്കാലിക കരാറുകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. കരാറിൽ പറഞ്ഞ ജോലി 
പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഈ കരാറിന്റെ കാലാവധിയും അവസാനിക്കുന്നു. തൊഴിൽ 
ഉടമ അദ്ദേഹത്തിനെ കരാർ പുതുക്കാനോ നിയമ പരമായി നിങ്ങളെ മറ്റൊരു 
തൊഴിൽ ഉടമയിലേക്കു കൈമാറാനോ നിങ്ങളുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് 
കൈമാറാനോ  ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രാജ്യം 
വിടേണ്ടതാണ്. കാരണം കരാറിന്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ മുതൽ അസാധുവായി 
തീരുന്നു. 
ചോ 10  : കരാർ അവസാനിച്ചതിന് ശേഷവും തൊഴിൽ ഉടമയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും 
യാതൊരു വിധ എതിർപ്പും ഇല്ലാതെ തന്നെ ജോലിയിൽ തുടർന്നാൽ 
നിങ്ങളുടെ നിശ്ചിത കാല കരാർ സ്വയമേവ പുനരാരംഭിക്കുമോ?  

സ്പഷ്ടമായത് ഉടമ്പടി ഇല്ലാതെ കക്ഷികൾ ആ നിശ്ചിത കാല കരാർ അതിന്റെ 
കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ശേഷവും നടപ്പിലാക്കൽ തുടരുകയാണെങ്കിൽ അതെ 
വ്യവസ്ഥകൾ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട് അനിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് കരാർ 
പുതുക്കിയാതായി കണക്കാക്കപ്പെടും.പുതുക്കും കാലാവധി മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന 
കാലയളവിൽ നീട്ടി കൊണ്ട് പോകൽ ആയി കണക്കാക്കപ്പെടും. 
ആദ്യമായി തൊഴിൽ ദാതാവിന്റെ സേവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്തിൽ 
നിന്നും കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യും. 
ചോ 11  : കരാറിൽ പ്രസ്താവിച്ച തൊഴിൽ അവസാനിക്കുകയും തൊഴിൽ 
ഉടമയുടെ എതിർപ്പ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ പ്രകടനം തുടരുകയും ചെയ് താൽ 
അതൊരു കരാർ പുതുക്കൽ ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുമോ?  

ഒരു പ്രത്യേക ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കരാർ ആയതെന്നു കരുതുക, ആ 
ജോലി പൂർത്തിയാവുന്നതോട് ഒപ്പം തന്നെ കരാറും അവസാനിക്കും. ജോലിയുടെ 
രീതി അനുസരിച്ചു ആ ജോലി പുതുക്കപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ 
ഉള്ളതായതാണെങ്കിൽ, ജോലി തീരുന്നതിനു ശേഷവും കരാർ തുടർന്ന് കൊണ്ടേ 
ഇരിക്കും. മറ്റൊരു സമാന കാലയളവിലേക്ക്  
കരാർ പുതുക്കപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കാം. അതായത് പുതുക്കപ്പെട്ട കരാർ 
നിശ്ചിത കാല കരാർ ആയിരിക്കും 
ഉദാഹരണം: കരാറിൽ ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം വാതിലുകൾ തൊഴിൽ ഉടമക്ക് വേണ്ടി 
നിർമ്മിച്ച നൽകുകയും  അവ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 
എങ്കിൽ, ആ ഒരു ജോലി തൊഴിലാളി ചെയ്ത് തീരുന്നതിലൂടെ  കരാർ 
അവസാനിക്കുന്നു.  
ഉദാഹരണത്തിന്: നൂറു ഹൌസിങ് യൂണിറ്റുകൾ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്തു എല്ലാ 
കണ്ടിഷണേഴ് സ് സ്ഥാപിക്കാൻ ഉള്ള കരാർ ഒപ്പിടാൻ സമ്മതിക്കുകയും കരാറിലെ 
വിഷയമായി പത്തു ഹൌസിങ് യൂണിറ്റുകൾക്ക് എയർ കണ്ടിഷണേഴ് സ്  
സ്ഥാപിക്കാൻ എന്ന് കാണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതിനു ശേഷം ജോലി 
തുടര്ന്ന് പോകുന്നതിനാൽ കരാറിന്റെ സ്വഭാവം  
സ്വയം പുതുക്കപ്പെടുത്തായി കണക്കാക്കാം. ഇത്തരം അവസ്ഥയിൽ സമാന 
കാലയളവിലും സമാന വ്യവസ്ഥകളിലും കരാർ നിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് 
പുതുക്കപ്പെടും 
ചോ 12  : നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണ് തൊഴിൽ കരാർ അവസാനിപ്പിക്കാൻ 
കഴിയുക? 

താഴെപ്പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ സേവന ആനുകൂല്യങ്ങൾ  
അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശങ്ങൾ വച്ചു പുലര് ത്തുന്നത് വരെ നിങ്ങളുടെ 
നിശ്ചിത അല്ലെങ്കിൽ അനിശ്ചിത കരാർ അവസാനിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് 
സാധിക്കും.  

ഒരു പ്രത്യേക ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കരാർ ആയതെന്നു കരുതുക, ആ 
ജോലി പൂർത്തിയാവുന്നതോട് ഒപ്പം തന്നെ കരാറും അവസാനിക്കും. ജോലിയുടെ 
രീതി അനുസരിച്ചു ആ ജോലി പുതുക്കപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ 
ഉള്ളതായതാണെങ്കിൽ, ജോലി തീരുന്നതിനു ശേഷവും കരാർ തുടർന്ന് കൊണ്ടേ 
ഇരിക്കും. മറ്റൊരു സമാന കാലയളവിലേക്ക്  
കരാർ പുതുക്കപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കാം. അതായത് പുതുക്കപ്പെട്ട കരാർ 
നിശ്ചിത കാല കരാർ ആയിരിക്കും 
ഉദാഹരണം: കരാറിൽ ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം വാതിലുകൾ തൊഴിൽ ഉടമക്ക് വേണ്ടി 
നിർമ്മിച്ച നൽകുകയും  അവ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 
എങ്കിൽ, ആ ഒരു ജോലി തൊഴിലാളി ചെയ്ത് തീരുന്നതിലൂടെ  കരാർ 
അവസാനിക്കുന്നു.  
ഉദാഹരണത്തിന്: നൂറു ഹൌസിങ് യൂണിറ്റുകൾ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്തു എല്ലാ 
കണ്ടിഷണേഴ് സ് സ്ഥാപിക്കാൻ ഉള്ള കരാർ ഒപ്പിടാൻ സമ്മതിക്കുകയും കരാറിലെ 
വിഷയമായി പത്തു ഹൌസിങ് യൂണിറ്റുകൾക്ക് എയർ കണ്ടിഷണേഴ് സ്  
സ്ഥാപിക്കാൻ എന്ന് കാണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതിനു ശേഷം ജോലി 
തുടര്ന്ന് പോകുന്നതിനാൽ കരാറിന്റെ സ്വഭാവം  
സ്വയം പുതുക്കപ്പെടുത്തായി കണക്കാക്കാം. ഇത്തരം അവസ്ഥയിൽ സമാന 
കാലയളവിലും സമാന വ്യവസ്ഥകളിലും കരാർ നിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് 
പുതുക്കപ്പെടും 
ചോ 12  : നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണ് തൊഴിൽ കരാർ അവസാനിപ്പിക്കാൻ 
കഴിയുക? 

താഴെപ്പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ സേവന ആനുകൂല്യങ്ങൾ  
അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശങ്ങൾ വച്ചു പുലര് ത്തുന്നത് വരെ നിങ്ങളുടെ 
നിശ്ചിത അല്ലെങ്കിൽ അനിശ്ചിത കരാർ അവസാനിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് 
സാധിക്കും.  

- തൊഴിൽ ദാതാവ് കരാർ പ്രകാരം ഉള്ള തന്റെ കടമകൾ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ 
നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുകയാണെങ്കിൽ 

-നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരംഗമോ ധാർമികതയ്ക്ക് 
എതിരായ എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തികളോ ആക്രമണങ്ങളോ 
നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 

- തൊഴിൽ ദാതാവ് കരാർ നിബന്ധനകൾ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ തട്ടിപ്പ് 
നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 

-നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യത്തിനു ഒരു ഗുരുതരമായ 
അപകടസാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ, തൊഴിൽ ഉടമ ഈ അപകടത്തെ കുറിച്ച് 
മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും അത് നീക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ 
ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ  
ചോ 13  : യാതൊരു വിധ മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ തക്കതായ ഏൻഡ് ഓഫ് 
സർവീസ് ബെനെഫിറ്സ് (സേവനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോഴുള്ള  
ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാതെ ) നിങ്ങളെ ജോലിയിൽ നിന്നും പുറത്തു 
ആക്കുകയോ നിങ്ങളുടെ കരാർ അവസാനിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ 
തൊഴിൽ ഉടമക്ക് അനുമതി ഉണ്ടോ?  

താഴെപ്പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ ഉടമക്ക് അങ്ങനെ 
ചെയ്യാൻ അനുമതി  ഉണ്ട്.  

- നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥമായ ദേശീയത മറച്ചു വെച്ച് കൊണ്ട് മറ്റൊരു 
വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ ദേശീയതയോ ആയി  നിങ്ങൾ 
ആൾമാറാട്ടം നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ പേപ്പറുകൾ, രേഖകൾ, 

സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എന്നിവ സമർപ്പിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നടത്തിയ 
ഒരു തെറ്റ് നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ ഉടമക്ക് വസ്തുക്കളുടെ കാര്യമായ നഷ്ടം 
ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുക.  
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- തൊഴിൽ ദാതാവ് കരാർ പ്രകാരം ഉള്ള തന്റെ കടമകൾ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ 
നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുകയാണെങ്കിൽ 

-നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരംഗമോ ധാർമികതയ്ക്ക് 
എതിരായ എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തികളോ ആക്രമണങ്ങളോ 
നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 

- തൊഴിൽ ദാതാവ് കരാർ നിബന്ധനകൾ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ തട്ടിപ്പ് 
നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 

-നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യത്തിനു ഒരു ഗുരുതരമായ 
അപകടസാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ, തൊഴിൽ ഉടമ ഈ അപകടത്തെ കുറിച്ച് 
മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും അത് നീക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ 
ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ  
ചോ 13  : യാതൊരു വിധ മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ തക്കതായ ഏൻഡ് ഓഫ് 
സർവീസ് ബെനെഫിറ്സ് (സേവനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോഴുള്ള  
ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാതെ ) നിങ്ങളെ ജോലിയിൽ നിന്നും പുറത്തു 
ആക്കുകയോ നിങ്ങളുടെ കരാർ അവസാനിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ 
തൊഴിൽ ഉടമക്ക് അനുമതി ഉണ്ടോ?  

താഴെപ്പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ ഉടമക്ക് അങ്ങനെ 
ചെയ്യാൻ അനുമതി  ഉണ്ട്.  

- നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥമായ ദേശീയത മറച്ചു വെച്ച് കൊണ്ട് മറ്റൊരു 
വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ ദേശീയതയോ ആയി  നിങ്ങൾ 
ആൾമാറാട്ടം നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ പേപ്പറുകൾ, രേഖകൾ, 

സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എന്നിവ സമർപ്പിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നടത്തിയ 
ഒരു തെറ്റ് നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ ഉടമക്ക് വസ്തുക്കളുടെ കാര്യമായ നഷ്ടം 
ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുക.  

  -നിങ്ങൾ പിന്തുടരേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ വിവര ശകലങ്ങൾ 
അനുയോജ്യവും ആളുകൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നതും ആയ ഒരു 
സ്ഥലത്ത് പ്രദര്ശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ  അപായ സൂചന നൽകിയിട്ട് 
ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും തൊഴിലാളികളുടെയും സ്ഥാപനത്തിന്റെയും സുരക്ഷക്ക്  ഭീഷണി 
ആവുന്ന അത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ 
ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ. 

- എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ വിവര ശകലങ്ങൾ മുഖേന ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ 
മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടും നിങ്ങൾ തൊഴിൽ നിയമമോ തൊഴിൽ കാരാരോ 
ലംഘിക്കുന്നത്  
- തൊഴിൽ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തി സമയം  മദ്യപാനമോ - മയക്കുമരുന്നുകളുടെ 
ഉപയോഗമോ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് 

- ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ ഒരാളോടോ  
തൊഴിൽ ഉടമയോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സൂപ്പർവൈസറിനോടോ 
ആകാരമാണ പരമായി സംസാരിക്കുകയോ പെരുമാറുകയോ ചെയ് താൽ 

- എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ വിവര ശകാലത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ് തന്നിട്ടും വീണ്ടും 
സഹ പ്രവർത്തകരുമായി അടി കൂടുന്നത് ആവർത്തിക്കുക 

- നിയമാനുസൃതമായ കാരണമില്ലാതെ തുടർച്ചയായ ഏഴ് ദിവസങ്ങളോ പതിനഞ്ചു 
ദിവസങ്ങൾ ഇട വിട്ടോ ഒരു വർഷ കാലയളവിൽ ജോലിയിൽ വരാതിരിക്കുകയും 
ചെയ്യുക  
- ആദരാവുന്നു ഉള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ സത്യസന്ധത പുലർത്തുന്നതോ ആയ ഒരു 
കുറ്റ കൃത്യത്തിന്റെ അന്തിമ വിചാരണയിൽ കുറ്റം ചുമത്തല്   
ചോ 14  : ജോലിയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ അവധി എടുത്ത  കാല ഘട്ടത്തിൽ 
നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സേവനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ 
ഉടമക്ക് അനുവാദമുണ്ടോ? 

ജോലിയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ അവധി എടുത്ത  കാല ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ 
നിങ്ങളുടെ സേവനം അവസാനിപ്പിക്കാമോ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ 
അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് കുറിച്ച് വിവരം അറിയിക്കാനോ അനുവാദം 
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. 

  

ചോ 15  : നിങ്ങളുടെ യാത്രക്ക് ആവശ്യമായ ടിക്കറ്റിന്റെ ചിലവ് നിങളുടെ 
തൊഴിൽ ഉടമ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ടത്?  

നിങ്ങളുടെ കരാറിന്റെ കാലാവധി തീരുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലിനു 
വേണ്ടി നിങ്ങളെ നിയമനം ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ ആയി നിങ്ങളുടെ യാത്രക്ക് 
ആവശ്യമായ ടിക്കറ്റിന്റെ ചിലവ് നിങളുടെ തൊഴിൽ ഉടമ നൽകേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ 
കരാറിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാർഷിക അവധി എടുക്കുമ്പോൾ യാത്രാ 
ടിക്കറ്റിന്റെ മൂല്യം ആയി കൊടുക്കണം എന്ന് മുൻപ് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടെകിൽ 
അതും തൊഴിൽ ഉടമ നൽകേണ്ടാതായുണ്ട്. നിയമപരമായ കാരണം കാണിക്കാതെ 
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരാർ അവസാനിക്കുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ രാജി 
സമർപ്പിക്കുകയോ ജോലിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി പോവുകയോ ചെയ് താൽ യാത്രാ 
ടിക്കറ്റിനായി വേണ്ട ചിലവുകൾ നിങ്ങൾ തന്നെ വഹിക്കണം. അനിശ്ചിത കാല 
കരാറിലെ  സേവനം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ തൊഴിൽ ഉടമ യാത്രാ ടിക്കറ്റിനായി 
വേണ്ട ചിലവുകൾ നൽകണം.  
ചോ 16 - എങ്ങനെയാണ് സേവനം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോഴുള്ള സർവീസ് 
ബോണസ് അല്ലെങ്കിൽ സേവന കാലത്തു ശന്പളത്തിനു പുറമേ ലഭിക്കുന്ന 
പാരിതോഷികം കണക്കു കൂട്ടുന്നത്? 

ഒരു മുഴുവൻ വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ ആണ് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചത് എങ്കിൽ 
നിങ്ങൾക്കു ശന്പളത്തിനു പുറമേ ലഭിക്കുന്ന പാരിതോഷികം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

മൊത്തം ആയി ജോലി ചെയ്ത കാലയളവ് കണക്കിലെടുത്തു കൊണ്ട് സർവീസ് 
ബോണസ് കണക്കാക്കും. ഈ പ്രതിഫലം നൽകുന്നതിൽ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് 
കക്ഷികൾ ആണ്. മൂന്നു ആഴ്ചയിലെ വരുമാനത്തിൽ കുറയാത്ത ഒരു തുക ജോലി 
ചെയ്ത ഓരോ വര്ഷത്തേക്കും ആയി നൽകും. നിങ്ങൾ സേവനം അനുഷ്ടിച്ച 
വര്ഷങ്ങളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ 
ഉടമയുമായി യോജിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സർവീസ് ബോണസ് 
ലഭിക്കേണ്ട വര്ഷങ്ങളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കുന്നതിൽ ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് 
ഫയൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 



1817

അദ്ധ്യായം3 

കൂലി - പ്രവർത്തിസമയം 
അവധിദിനങ്ങൾ 

 

 

ചോ 1 : എന്താണ് ഒരു അടിസ്ഥാന വേതനം എന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് അർഥം 
ആക്കുന്നത്? 

ഒരു നിശ്ചിയിതാ കാലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു തൊഴിലിന് അല്ലെങ്കിൽ 
ഉല്പാദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, വാർഷിക പ്രീമിയം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു 
കൊണ്ട്   നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ ഉടമ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ശമ്പളമാണ് അടിസ്ഥാന 
വേതനം എന്നത് കൊണ്ട് അർഥം ആക്കുന്നത്. 

ചോ 2 : എന്താണ് വേതനം? 

ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഉള്ള കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ അനുസരിച്ചു ഏതെങ്കിലും 
തരത്തിലുള്ള തൊഴിൽ എടുക്കുന്നതിനു എല്ലാ അലവൻസുകളും ബോണസും 
(ശന്പളത്തിനു പുറമേ ലഭിക്കുന്ന പാരിതോഷികം) വേതനവും, ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 
തുകയാണ് വേതനം എന്നത് കൊണ്ട് അർഥം ആക്കുന്നത്.  

ചോ 3 : വേതന സംരക്ഷണ സംവിധാനം (വേജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം) ഡൗബ്ലിയു 
പി സ് എന്നാൽ എന്താണ്? 

ശമ്പളം ലഭിച്ചു ഏഴു ദിവസത്തിന് ഉള്ളിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ധന കാര്യ 
സ്ഥാപനത്തിലെ തൊഴിലാളിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തൊഴിലാളികൾ അവരവരുടെ 
വേതനം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെ വേതന സംരക്ഷണ സംവിധാനം (വേജ് 
പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം) ഡൗബ്ലിയു പി സ്  എന്ന് പറയുന്നു 
ചോ 4 : വേതന സംരക്ഷണ സംവിധാനം (വേജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം) ഡൗബ്ലിയു 
പി സ്  നിരീക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള അധികാരി ആരാണ്? 

തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വേജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്മെന്റ് (വേതന 
സംരക്ഷണ വകുപ്പ്) ലെ നിരീക്ഷണ വകുപ്പ് അവരുടെ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം 
അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിന് ഉള്ള കമ്പനിയുടെ 
ബാധ്യതയെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഉള്ള പ്രവേശനത്തിലൂടെ 
നിരീക്ഷിക്കാൻ അധികാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

ചോ 5 : തൊഴിൽ സമയത്തിന് നിശ്ചിതം ആയ ഒരു കണക്ക് ഉണ്ടോ? 

ഒരു ദിവസം എട്ട് മണിക്കൂർ, ഒരു മണിക്കൂറുള്ള വിശ്രമം (പ്രാർഥന കഴിക്കുന്നത്)  

യഥാർത്ഥ പ്രവൃത്തി സമയത്തിനുള്ളിൽ കൂടാതെ ബാക്കി എല്ലാം 
എണ്ണപ്പെടുന്നു. റമദാൻ മാസത്തിൽ ആറു മണിക്കൂറിൽ ഒരു ഇടവേളയോട് കൂടെ 
യഥാർത്ഥ പ്രവൃത്തി സമയത്തിനുള്ളിൽ ശേഷിക്കുന്ന സമയം കണക്കാക്കാതെ 
എണ്ണപ്പെടുന്നു. 
ചോ 6 : കൂടുതൽ മണിക്കൂറുകൾ അധികമായി ജോലി ചെയ്യാൻ തൊഴിലുടമക്കു 
നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടാമോ?  

ഒരു ഗുരുതരമായ നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപകടത്തിന്റെ പരിണിതഫലങ്ങൾ 
ലഘൂകരിക്കാനും പരിഹരിക്കാനും വേണ്ടി തുടർച്ചയായി ജോലി ചെയ്യുന്നത്  
ആവശ്യം ആയി വരികയും ചെയ്യുന്ന അവശ്യങ്ങൾ ഒഴികെ ഒരു ദിവസത്തെ മൊത്തം 
പ്രവൃത്തി സമയം പത്തു മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ 
മണിക്കൂറുകൾ അധികമായി ജോലി ചെയ്യാൻ തൊഴിലുടമക്കു നിങ്ങളോട് 
ആവശ്യപ്പെടാം. 
ചോ 7 : ഓവർ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ അധിക സമയം ജോലി ചെയ്യുന്നതിനു ശമ്പളം 
നൽകേണ്ടതുണ്ടോ? 
കുറഞ്ഞത് സാധാരണ ജോലിസമയത്തെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന് പുറമെ  ഈ 
വേതനത്തിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചു ശതമാനത്തിൽ കുറയാത്ത തുക നിങ്ങൾക്ക് 
ഓവർ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ അധിക സമയം ജോലി ചെയ്യുന്നതിനു നിങ്ങളുടെ 
തൊഴിൽ ഉടമ നൽകണം. 
ഉദാഹരണം: സാധാരണ പ്രവർത്തി സമയം ആൾക്ക് ഇരുപത് റിയാൽ ശമ്പളം 
നൽകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഓരോ അധിക പ്രവൃത്തിസമയത്തിനും ഇരുപത്തി അഞ്ചു 
റിയാലുകൾ വെച്ച് നൽകണം. 
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ചോ 8 : മറ്റുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായി തടസ്സപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ 
ഉള്ള തുടർച്ചയായ ജോലി ഉണ്ടോ? 
യോഗ്യതയുള്ള മന്ത്രലയത്തിന്റെ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൂടെ 
നടക്കുന്ന സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ പോലെയുള്ള ജോലികൾ. ഒരു പ്രത്യേക 
പ്രവർത്തിയുടെ സ്വഭാവം തടസ്സപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ ഉള്ള 
തുടർച്ചയായ പ്രവർത്തനം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ മറ്റുള്ള 
ആവശ്യങ്ങൾക്കായി തടസ്സപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ ഉള്ള 
തുടർച്ചയായ പ്രവർത്തനം തുടരാം.
ചോ 9 : നിങ്ങളുടെ ഒരു ആഴ്ചയിലെ വിശ്രമ ദിനത്തിൽ അധികം ജോലി ചെയ്യാൻ 
തൊഴിൽ ദാതാവിനു നിങ്ങളോടു ആവശ്യപ്പെടാൻ അവകാശപ്പെടാൻ 
കഴയുമോ? 

ഷിഫ്റ്റിലെ തൊഴിലാളികൾ ഒഴികെയുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് ആഴ്ചതോറും 
പതിവായി വെള്ളിയാഴ്ച വിശ്രമ ദിനമായി ലഭിക്കും. 
നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 
നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം നിങ്ങൾക്ക് വേതനം നൽകുകയും മറ്റൊരു ദിവസം 
വിശ്രമ ദിവസം ആയി നൽകുകയും ചെയ്യുക  അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ 
നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന്റെ നൂറ്റി അൻപത് ശതമാനം കൂടുതൽ 
നൽകുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ  വിശ്രമ ദിനത്തിൽ അധികം ജോലി ചെയ്യാൻ 
നിങ്ങളോടു തൊഴിൽ ഉടമക്ക്  ആവശ്യപ്പെടാം. 
ഉദാഹരണത്തിന്: 

  

ചോ 8 : മറ്റുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായി തടസ്സപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ 
ഉള്ള തുടർച്ചയായ ജോലി ഉണ്ടോ? 
യോഗ്യതയുള്ള മന്ത്രലയത്തിന്റെ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൂടെ 
നടക്കുന്ന സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ പോലെയുള്ള ജോലികൾ. ഒരു പ്രത്യേക 
പ്രവർത്തിയുടെ സ്വഭാവം തടസ്സപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ ഉള്ള 
തുടർച്ചയായ പ്രവർത്തനം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ മറ്റുള്ള 
ആവശ്യങ്ങൾക്കായി തടസ്സപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ ഉള്ള 
തുടർച്ചയായ പ്രവർത്തനം തുടരാം.
ചോ 9 : നിങ്ങളുടെ ഒരു ആഴ്ചയിലെ വിശ്രമ ദിനത്തിൽ അധികം ജോലി ചെയ്യാൻ 
തൊഴിൽ ദാതാവിനു നിങ്ങളോടു ആവശ്യപ്പെടാൻ അവകാശപ്പെടാൻ 
കഴയുമോ? 

ഷിഫ്റ്റിലെ തൊഴിലാളികൾ ഒഴികെയുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് ആഴ്ചതോറും 
പതിവായി വെള്ളിയാഴ്ച വിശ്രമ ദിനമായി ലഭിക്കും. 
നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 
നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം നിങ്ങൾക്ക് വേതനം നൽകുകയും മറ്റൊരു ദിവസം 
വിശ്രമ ദിവസം ആയി നൽകുകയും ചെയ്യുക  അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ 
നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന്റെ നൂറ്റി അൻപത് ശതമാനം കൂടുതൽ 
നൽകുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ  വിശ്രമ ദിനത്തിൽ അധികം ജോലി ചെയ്യാൻ 
നിങ്ങളോടു തൊഴിൽ ഉടമക്ക്  ആവശ്യപ്പെടാം. 
ഉദാഹരണത്തിന്: 

  

ചോ 5 : തൊഴിൽ സമയത്തിന് നിശ്ചിതം ആയ ഒരു കണക്ക് ഉണ്ടോ? 

ഒരു ദിവസം എട്ട് മണിക്കൂർ, ഒരു മണിക്കൂറുള്ള വിശ്രമം (പ്രാർഥന കഴിക്കുന്നത്)  

യഥാർത്ഥ പ്രവൃത്തി സമയത്തിനുള്ളിൽ കൂടാതെ ബാക്കി എല്ലാം 
എണ്ണപ്പെടുന്നു. റമദാൻ മാസത്തിൽ ആറു മണിക്കൂറിൽ ഒരു ഇടവേളയോട് കൂടെ 
യഥാർത്ഥ പ്രവൃത്തി സമയത്തിനുള്ളിൽ ശേഷിക്കുന്ന സമയം കണക്കാക്കാതെ 
എണ്ണപ്പെടുന്നു. 
ചോ 6 : കൂടുതൽ മണിക്കൂറുകൾ അധികമായി ജോലി ചെയ്യാൻ തൊഴിലുടമക്കു 
നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടാമോ?  

ഒരു ഗുരുതരമായ നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപകടത്തിന്റെ പരിണിതഫലങ്ങൾ 
ലഘൂകരിക്കാനും പരിഹരിക്കാനും വേണ്ടി തുടർച്ചയായി ജോലി ചെയ്യുന്നത്  
ആവശ്യം ആയി വരികയും ചെയ്യുന്ന അവശ്യങ്ങൾ ഒഴികെ ഒരു ദിവസത്തെ മൊത്തം 
പ്രവൃത്തി സമയം പത്തു മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ 
മണിക്കൂറുകൾ അധികമായി ജോലി ചെയ്യാൻ തൊഴിലുടമക്കു നിങ്ങളോട് 
ആവശ്യപ്പെടാം. 
ചോ 7 : ഓവർ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ അധിക സമയം ജോലി ചെയ്യുന്നതിനു ശമ്പളം 
നൽകേണ്ടതുണ്ടോ? 
കുറഞ്ഞത് സാധാരണ ജോലിസമയത്തെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന് പുറമെ  ഈ 
വേതനത്തിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചു ശതമാനത്തിൽ കുറയാത്ത തുക നിങ്ങൾക്ക് 
ഓവർ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ അധിക സമയം ജോലി ചെയ്യുന്നതിനു നിങ്ങളുടെ 
തൊഴിൽ ഉടമ നൽകണം. 
ഉദാഹരണം: സാധാരണ പ്രവർത്തി സമയം ആൾക്ക് ഇരുപത് റിയാൽ ശമ്പളം 
നൽകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഓരോ അധിക പ്രവൃത്തിസമയത്തിനും ഇരുപത്തി അഞ്ചു 
റിയാലുകൾ വെച്ച് നൽകണം. 

സാധാരണ ദിവസത്തിലെ അടിസ്ഥാന വേതനം നൂറു റിയാലുകൾ ആണെങ്കിൽ, അവധി 
ദിവസം അധികം ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് റിയാൽ 
നൽകണം. തുടർച്ചയായി രണ്ടിൽ കൂടുതൽ വെള്ളിയാഴ്ച  ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ജോലി 
ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല.നിങ്ങൾ രാവിലെ ഒൻപതു മണി മുതൽ പുലർച്ചെ  
മൂന്നു മണി വരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഷിഫ്റ്റ് ജോലി ചെയ്യുന്ന 
തൊഴിലാളികൾ ഒഴികെയുള്ള ജോലിക്കാർക്ക് നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിൽ 
അമ്പതു ശതമാനം വർധിപ്പിച്ചു ശമ്പളം നൽകണം. ഉദാഹരണത്തിന്: സാധാരണ 
സമയങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാന വേതനം അമ്പതു റിയാലുകൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 
രാത്രി  രാവിലെ ഒൻപതു മണി മുതൽ പുലർച്ചെ മൂന്നു മണി വരെ  നിങ്ങൾക്ക് 
എഴുപത്തി അഞ്ചു റിയാലുകൾ ശമ്പളമായി നൽകണം 
ചോ 10 :  ഔദ്യോഗിക അവധി ദിവസങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ആ ദിവസങ്ങൾക്ക് 
വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേതനം നൽകുമോ? 
താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു മുഴുവൻ സമയ അവധി നൽകുകയും ആ 
ദിവസങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വാർഷികമായി വേതനം നൽകുകയും ചെയ്യും 
- ഈദുൽ ഫിത്തറിന്റെ സമയത്ത് മൂന്നു ദിവസം 
- ഈദുൽ അദായുടെ സമയത്ത് മൂന്നു ദിവസം 
- ഓരോ വർഷവും 18/12 തീയതിയിൽ ദേശീയ ദിനം ആചരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം  
- തൊഴിൽ ദാതാവ് നിശ്ചയിക്കുന്ന മൂന്നു ദിവസം 
ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ഈ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ 
നിങ്ങളുടെ ജോലി വ്യവസ്ഥ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 
അതിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം തൊഴിൽ ഉടമ നൽകണം. 
ചോ 11 : നിങ്ങളുടെ വാർഷിക അവധി എത്ര സമയം ആണ്? 
നിങ്ങളുടെ ഒരു വർഷത്തെ പെയ്ഡ് അവധ് കൾ താഴെ പറയുന്നവ ആകുന്നു. 
- നിങ്ങളുടെ സേവന കാലയളവ് 5 വർഷത്തിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ആഴ്ച. 
-- നിങ്ങളുടെ സേവനം അഞ്ച് വർഷമോ അതിലധികമോ ആണെങ്കിൽ നാലാഴ്ച  
- നിങ്ങളുടെ അവധി ദിവസങ്ങളുടെ അളവ് കണക്കാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സേവനം 
അനുഷ്ടിച്ച സമയത്തിന്റെ അളവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരിക്കും. 
ഉദാഹരണത്തിന്: 
- നിങ്ങളുടെ വാർഷിക അവധിക്കാലത്തിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾക്ക് ആറു മാസം 
ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അവധിക്കാലത്തിന്റെ പകുതി ലഭിക്കും. 
আপনারচাকরির 
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സാധാരണ ദിവസത്തിലെ അടിസ്ഥാന വേതനം നൂറു റിയാലുകൾ ആണെങ്കിൽ, അവധി 
ദിവസം അധികം ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് റിയാൽ 
നൽകണം. തുടർച്ചയായി രണ്ടിൽ കൂടുതൽ വെള്ളിയാഴ്ച  ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ജോലി 
ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല.നിങ്ങൾ രാവിലെ ഒൻപതു മണി മുതൽ പുലർച്ചെ  
മൂന്നു മണി വരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഷിഫ്റ്റ് ജോലി ചെയ്യുന്ന 
തൊഴിലാളികൾ ഒഴികെയുള്ള ജോലിക്കാർക്ക് നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിൽ 
അമ്പതു ശതമാനം വർധിപ്പിച്ചു ശമ്പളം നൽകണം. ഉദാഹരണത്തിന്: സാധാരണ 
സമയങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാന വേതനം അമ്പതു റിയാലുകൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 
രാത്രി  രാവിലെ ഒൻപതു മണി മുതൽ പുലർച്ചെ മൂന്നു മണി വരെ  നിങ്ങൾക്ക് 
എഴുപത്തി അഞ്ചു റിയാലുകൾ ശമ്പളമായി നൽകണം 
ചോ 10 :  ഔദ്യോഗിക അവധി ദിവസങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ആ ദിവസങ്ങൾക്ക് 
വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേതനം നൽകുമോ? 
താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു മുഴുവൻ സമയ അവധി നൽകുകയും ആ 
ദിവസങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വാർഷികമായി വേതനം നൽകുകയും ചെയ്യും 
- ഈദുൽ ഫിത്തറിന്റെ സമയത്ത് മൂന്നു ദിവസം 
- ഈദുൽ അദായുടെ സമയത്ത് മൂന്നു ദിവസം 
- ഓരോ വർഷവും 18/12 തീയതിയിൽ ദേശീയ ദിനം ആചരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം  
- തൊഴിൽ ദാതാവ് നിശ്ചയിക്കുന്ന മൂന്നു ദിവസം 
ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ഈ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ 
നിങ്ങളുടെ ജോലി വ്യവസ്ഥ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 
അതിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം തൊഴിൽ ഉടമ നൽകണം. 
ചോ 11 : നിങ്ങളുടെ വാർഷിക അവധി എത്ര സമയം ആണ്? 
നിങ്ങളുടെ ഒരു വർഷത്തെ പെയ്ഡ് അവധ് കൾ താഴെ പറയുന്നവ ആകുന്നു. 
- നിങ്ങളുടെ സേവന കാലയളവ് 5 വർഷത്തിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ആഴ്ച. 
-- നിങ്ങളുടെ സേവനം അഞ്ച് വർഷമോ അതിലധികമോ ആണെങ്കിൽ നാലാഴ്ച  
- നിങ്ങളുടെ അവധി ദിവസങ്ങളുടെ അളവ് കണക്കാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സേവനം 
അനുഷ്ടിച്ച സമയത്തിന്റെ അളവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരിക്കും. 
ഉദാഹരണത്തിന്: 
- നിങ്ങളുടെ വാർഷിക അവധിക്കാലത്തിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾക്ക് ആറു മാസം 
ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അവധിക്കാലത്തിന്റെ പകുതി ലഭിക്കും. 
আপনারচাকরির 
  ചോ 12 : നിങ്ങളുടെ അവധിക്കാലം അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാൻ 
കഴിയുമോ? 
ജോലിയുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചു തൊഴിലുടമ നിങ്ങളുടെ വാർഷിക അവധി 

തീരുമാനിക്കുന്നു. കൂടാതെ അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ അനുമതി അനുസരിച്ചു 

നിങ്ങൾക്കുള്ള അവധിയെ ഓരോന്നിലും രണ്ടാഴ്ചയിൽ കൂടാത്ത രീതിയിൽ 

വിഭചിച്ചു നൽകുന്നു . നിങ്ങളുടെ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷ രേഖ 

മുഖാന്തരം വാർഷിക അവധിയുടെ പകുതി അര് ഹതയുള്ള മറ്റൊരു വർഷത്തേക്ക് 

തൊഴിൽ ഉടമ മാറ്റി വെക്കുന്നു. വാർഷിക അവധി സംബന്ധിച്ചു  നിങ്ങളുടെ 

അവകാശങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൈവിടരുത്. അവധി എടുത്ത സമയങ്ങളിലെ വേതനം  

തുല്യമായ പണം ആയി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ അവധി 

അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ്പ് നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ കരാർ 

അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അവധി ദിവസങ്ങളിലെ ശമ്പളത്തിന് 

തുല്യമായ പണം നിങ്ങൾ നൽകണം. 

ചോ 13 : നിങ്ങളുടെ വാർഷിക അവധിയുടെ പണം നൽകുന്നതിന്റെ കാലാവധി 

എത്രയാണ?് 

തൊഴിലാളി അവധി എടുക്കുന്നതിനു മുൻപായി തൊഴിലുടമ തൊഴിലാളികൾക്ക് 

കൂലി കൊടുക്കാൻ  ബാധ്യസ്ഥനാണ് 

 
 
 
 
 
 

ചോ 14 : അസുഖ അവധി എടുക്കുന്നതിന് ഉള്ള നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? 

ആദ്യം ജോലിയിൽ ചേർന്ന തീയതിയിൽ നിന്നും മൂന്നു മാസത്തിനു ശേഷം മാത്രമേ 

ഇത്തരം അസുഖ അവധി എടുക്കാൻ അനുവദിക്കുകയുള്ളു. 

തൊഴിലുടമ അംഗീകരിക്കുന്നതരത്തിൽ ഉള്ള രോഗിയുടെ രോഗം തെളിയിക്കുന്ന 

തെളിവ് ഡോക്ടറിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കണം. 

അസുഖ അവധി രണ്ട് ആഴചയിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ 

ശമ്പളവും ലഭിക്കും. 

അവധി രണ്ടാഴ്ചയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഒരു നാല് 

ആഴ്ചത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശമ്പളത്തിന്റെ പകുതി ലഭിക്കും. 

നിങ്ങൾ എടുത്ത അസുഖ അവധി മുമ്പത്തെ ഖണ്ഡികയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള 

കാലത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിരികെ ജോലിയിൽ 

പ്രവേശിക്കുന്നത് ആരോഗ്യ കാരണങ്ങളാൽ നിങ്ങളുടെ സേവനം 

രാജിവയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവസാനിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് വരെ 

ലീവിന് ശമ്പളം ലഭിക്കില്ല 
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അദ്ധ്യായം 4 
സ്ത്രീകളുടെയുംയുവാക്കളുടേയുംതൊഴിൽ 

ചോ 1 : ഒരേ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പുരുഷൻ ലാഭക്കുന്ന അതേ ശമ്പളം 

നിങ്ങൾക്കും ലഭിക്കുമോ? 

ഒരേ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പുരുഷൻ ലാഭക്കുന്ന അതേ ശമ്പളം നിങ്ങൾക്കും 

ലഭിക്കും. പരിശീലനത്തിനുള്ള അവസരങ്ങളും പ്രൊമോഷനുകളും ഒരു പുരുഷൻ 

ലഭിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ  നിങ്ങൾക്കും ലഭിക്കുന്നു. തൊഴിൽ മന്ത്രിയുടെ 

തീരുമാനപ്രകാരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ചില  തൊഴിലുകൾ, നിങ്ങളുടെ 

ആരോഗ്യത്തിനും ധാർമ്മികതയ്ക്കും ഉപദ്രവകരമായ അല്ലെങ്കിൽ ദോഷകരവും 

അപകടകരവുമായ പ്രവൃത്തികൾ ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ 

ജോലിക്ക് നിയമിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.  

ചോ 2 : ഒരു സ്ത്രീയുടെ പ്രസവ കാല അവധി എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്? 

അവധിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ഒരു വർഷ കാലത്തേക്ക് ജോലി 

ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസവാനന്തര കാലാവധി ശമ്പളത്തോടു കൂടി അമ്പതു 

ദിവസമായി കണക്കാക്കുന്നു. ഡെലിവറിക്ക് ശേഷമുള്ള കാലാവധി  മുപ്പത്തഞ്ചു 

ദിവസത്തിൽ കുറയാതെ  ഡെലിവറിക്ക്  മുൻപും ശേഷവും ഉള്ള സമയം ഇതിൽ 

ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പ്രസവ ശേഷം ഉള്ള അവധി മുപ്പതു ദിവസത്തിൽ 

കുറവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുവാദഃച്ചിട്ടുള്ള വാർഷിക അവധിയിൽ നിന്നും 

മുന്നോടിയായി നിങ്ങൾക്ക് അവധി എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അനുബന്ധ കാലത്തെ 

ശമ്പളമില്ലാതെ ഉള്ള അവധി ആയി  കണക്കാക്കപ്പെടും. 

  ചോ 3 : പ്രസവാവധി കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷവും വീണ്ടും  ജോലിയിൽ 

പ്രവേശിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ നില തടയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരാർ 

അവസാനിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമോ? 

ജോലിയിൽനിന്നും നിങ്ങളെ പിരിച്ചു വിടില്ല. പകരം നിങ്ങളെ ശമ്പളം 

നൽകാത്ത ലീവിൽ ഉള്ളതയ്യി കണക്കാക്കും. ഈ ലീവ് തുടർച്ചയായി  

അറുപത് ദിവസത്തിൽ കൂടാൻ പാടില്ല. തൊഴിലുടമ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു 

സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടറിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ നില വെളിവാക്കുന്ന 

ഒരു മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസവാവധി 

നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുള്ള മറ്റു അവധികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ 

ബാധിക്കുന്നത് അല്ല.   

ചോ 4 : മുലയൂട്ടൽ കാലാവധി എങ്ങനെ ആണ് കണക്കാക്കുന്നത്? 

നിങ്ങളുടെ പ്രസവാവധി കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു 

മണിക്കൂർ ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്  

ചോ 5 : തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായ പരിധി എത്രയാണ?് 

പിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാവിന്റെ സമ്മതത്തോടെ പതിനാറു വയസ്സ് 

ആയിരിക്കും തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായ പരിധി. 

അതുപോലെ, ഈ വ്യക്തി തൊഴിൽ വകുപ്പിൽ നിന്നും പ്രത്യേക അനുമതി 

സ്വീകരിച്ചിരിക്കണം.ഈ വ്യക്തി ഖത്തരി വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ, 

വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ അനുമതിയും ആവശ്യമാണ്.
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ചോ 3 : പ്രസവാവധി കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷവും വീണ്ടും  ജോലിയിൽ 

പ്രവേശിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ നില തടയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരാർ 

അവസാനിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമോ? 

ജോലിയിൽനിന്നും നിങ്ങളെ പിരിച്ചു വിടില്ല. പകരം നിങ്ങളെ ശമ്പളം 

നൽകാത്ത ലീവിൽ ഉള്ളതയ്യി കണക്കാക്കും. ഈ ലീവ് തുടർച്ചയായി  

അറുപത് ദിവസത്തിൽ കൂടാൻ പാടില്ല. തൊഴിലുടമ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു 

സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടറിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ നില വെളിവാക്കുന്ന 

ഒരു മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസവാവധി 

നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുള്ള മറ്റു അവധികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ 

ബാധിക്കുന്നത് അല്ല.   

ചോ 4 : മുലയൂട്ടൽ കാലാവധി എങ്ങനെ ആണ് കണക്കാക്കുന്നത്? 

നിങ്ങളുടെ പ്രസവാവധി കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു 

മണിക്കൂർ ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്  

ചോ 5 : തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായ പരിധി എത്രയാണ?് 

പിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാവിന്റെ സമ്മതത്തോടെ പതിനാറു വയസ്സ് 

ആയിരിക്കും തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായ പരിധി. 

അതുപോലെ, ഈ വ്യക്തി തൊഴിൽ വകുപ്പിൽ നിന്നും പ്രത്യേക അനുമതി 

സ്വീകരിച്ചിരിക്കണം.ഈ വ്യക്തി ഖത്തരി വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ, 

വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ അനുമതിയും ആവശ്യമാണ്.

  ചോ 6 : ചെറുപ്പക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും വിലക്കിയ മേഖലകളും 

സ്ഥലങ്ങളും ഏതൊക്കെ ആണ്? 

അവരുടെ സുരക്ഷ, ആരോഗ്യം, ധാർമികത എന്നിവയ്ക്ക് ദോഷകരമായി 

ബാധിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും മേഖലകളിൽ നിന്നും അവരെ ജോലി 

ചെയ്യുന്നത് വിലക്കിയിരിക്കുന്നു. 

ചോ 7 : ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ 

എന്തെല്ലാമാണ്? 

യോഗ്യതയുള്ള മെഡിക്കൽ അധികാരി ഒപ്പിട്ട വൈദ്യ പരിശോധന രേഖകൾ  

സമർപ്പിക്കുകയും അത് അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ  

നിര് ണ്ണയിക്കപ്പെട്ടത്തിനു ശേഷവും മാത്രമേ ഈ പരിപാടി നടത്താവൂ. തൊഴിൽ 

ഉടമ വർഷത്തിൽ ഒരു തവണ എങ്കിലും ഈ സംഭവത്തെ കുറിച്ചു പുനർ പരിശോധന 

നടത്തണം. തൊഴിലുടമ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ആരോഗ്യ ഫിറ്റ്നസ്, ആനുകാലിക 

മെഡിക്കൽ പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ഓരോന്നും പരിപാടിയുടെ 

ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം. ഒന്നോ അതിലധികമോ പരിപാടികൾ 

ഉപയോഗിക്കുന്ന തൊഴിൽ ഉടമകൾ  ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പേരിൽ ജോലിയും 

ആരംഭിച്ച തീയതിയും പരാമർശിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു പ്രസ്താവന തൊഴിൽ 

വകുപ്പിന് സമർപ്പിക്കുകയും ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തു എല്ലാവരും 

കാണുന്ന രൂപത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ജോലി ചെയ്യേണ്ട സമയവും വിശ്രമ 

സമയവും അടങ്ങുന്ന വിവരണം അടങ്ങുന്ന കുറിപ്പ് പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും 

ചെയ്യണം. 

  

ചോ 6 : ചെറുപ്പക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും വിലക്കിയ മേഖലകളും 

സ്ഥലങ്ങളും ഏതൊക്കെ ആണ്? 

അവരുടെ സുരക്ഷ, ആരോഗ്യം, ധാർമികത എന്നിവയ്ക്ക് ദോഷകരമായി 

ബാധിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും മേഖലകളിൽ നിന്നും അവരെ ജോലി 

ചെയ്യുന്നത് വിലക്കിയിരിക്കുന്നു. 

ചോ 7 : ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ 

എന്തെല്ലാമാണ്? 

യോഗ്യതയുള്ള മെഡിക്കൽ അധികാരി ഒപ്പിട്ട വൈദ്യ പരിശോധന രേഖകൾ  

സമർപ്പിക്കുകയും അത് അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ  

നിര് ണ്ണയിക്കപ്പെട്ടത്തിനു ശേഷവും മാത്രമേ ഈ പരിപാടി നടത്താവൂ. തൊഴിൽ 

ഉടമ വർഷത്തിൽ ഒരു തവണ എങ്കിലും ഈ സംഭവത്തെ കുറിച്ചു പുനർ പരിശോധന 

നടത്തണം. തൊഴിലുടമ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ആരോഗ്യ ഫിറ്റ്നസ്, ആനുകാലിക 

മെഡിക്കൽ പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ഓരോന്നും പരിപാടിയുടെ 

ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം. ഒന്നോ അതിലധികമോ പരിപാടികൾ 

ഉപയോഗിക്കുന്ന തൊഴിൽ ഉടമകൾ  ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പേരിൽ ജോലിയും 

ആരംഭിച്ച തീയതിയും പരാമർശിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു പ്രസ്താവന തൊഴിൽ 

വകുപ്പിന് സമർപ്പിക്കുകയും ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തു എല്ലാവരും 

കാണുന്ന രൂപത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ജോലി ചെയ്യേണ്ട സമയവും വിശ്രമ 

സമയവും അടങ്ങുന്ന വിവരണം അടങ്ങുന്ന കുറിപ്പ് പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും 

ചെയ്യണം. 
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അദ്ധ്യായം 54

5 

വീട്ടുജോലിക്കാർ 

5. ഈ അദ്ധ്യായത്തിലെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും വീട്ടുജോലിക്കാ�കളുടെ നിയന്ത്രണത്തി� 
2017 ലെ 15 ആം നിയമത്തിലെ ന�കിയതി� നിന്ന ്ലഭിച്ചതാണ് 
 

 

അദ്ധ്യായം 54

5 

വീട്ടുജോലിക്കാർ 

5. ഈ അദ്ധ്യായത്തിലെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും വീട്ടുജോലിക്കാ�കളുടെ നിയന്ത്രണത്തി� 
2017 ലെ 15 ആം നിയമത്തിലെ ന�കിയതി� നിന്ന ്ലഭിച്ചതാണ് 
 

ചോ 1 : ആരാണ് വീട്ടുവേലക്കാരൻ? 

തൊഴിലുടമയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലും നിയന്ത്രണത്തിലും പ്രതിഫലം ലഭിക്കാനായി 

ഡ്രൈവർ, നാനി, പാചകക്കാരൻ, തോട്ടക്കാരൻ തുടങ്ങിയവ പോലുള്ളവ 

വീട്ടുജോലികൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ. 

ചോ 2 : കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലാതെ നിങ്ങളെ തൊഴിലിനു നിയമിക്കാൻ 

തൊഴിൽ ഉടമക്ക് അനുവാദമുണ്ടോ? 

വകുപ്പിന് എഴുതിയതും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതും മൂന്നു പകർപ്പ് 

തയ്യാറാക്കിയതും ആയ  ആയ കത്തുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ 

ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ. ഒരു പകർപ്പ് നിങ്ങളും മറ്റൊരു പകർപ്പ് 

തൊഴിൽ ദാതാവിനും, മൂന്നാമത് ഒന്ന് തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിലെ 

കാര്യക്ഷമതയുള്ള വകുപ്പിലും നിക്ഷേപിക്കുക. തൊഴിൽ കരാർ 

അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലാതെ തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ട് പണി എടുപ്പിക്കുന്ന  

ഏതൊരു തൊഴിൽ ഉടമയും അയ്യായിരം ഖത്തർ റിയാൽ കുറഞ്ഞ ഒരു തുക പിഴയായി 

നൽകേണ്ടതായിരിക്കും. 

ചോ 3 : തൊഴിൽ കരാർ ഏതു ഭാഷയിൽ ആണ് ഒപ്പിടേണ്ടത്?   

തൊഴിൽ കരാർ അറബിക് ഭാഷയിൽ തയ്യാറാക്കുകയും മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ ഉള്ള  

വിവര്ത്തനത്തോടൊപ്പം ബന്ധപ്പെടുത്തി വെക്കണം. ഈ രണ്ടു ഭാഷ  

തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വരിക ആണെങ്കിൽ അറബിക് 

ഭാഷക്ക് കൂടുതൽ മുൻ തൂക്കം ലഭിക്കും. 

  ചോ 4 :  കരാറിൽ എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങളാണ് അടങ്ങിയിരിക്കേണ്ടത്? 

- തൊഴിലുടമയുടെപേര്, ദേശീയത, താമസസ്ഥലംഎന്നിവ 
- തൊഴിലാളിയുടെ പേര്, ദേശീയത, താമസസ്ഥലം എന്നിവ. 

-  കരാറിന്റെ അവസാന തീയതി. 
-  തൊഴിലാളിയുടെ ജോലിയുടെ സ്വഭാവവും രീതിയും 
- പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്ന തിയതി, പ്രൊബേഷൻ കാലയളവ് അല്ലെങ്കിൽ 
പ്രാരംഭ പരിശീലനകാലഘട്ടം. പ്രൊബേഷൻ കാലയളവ് തീരുമാനിക്കുന്നത് 
തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം ആണ്. ഈ സമയത്തു തക്കതായ ശമ്പളം 
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.5
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- കരാറിന്റെ കാലാവധി, കരാർ പുതുക്കുന്നതിനും നിർത്തലാക്കുന്നതിനുമുള്ള 
നിബന്ധനകൾ എന്നിവ. 

- സമ്മതിച്ച കൂലി, പേയ്മെന്റ് രീതിയും തീയതിയും. 
- വീട്ടുജോലിക്കാരായ തൊഴിലാളികളുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ  
 പതിനഞ്ചാം നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള വ്യവസ്ഥകൾക്കു അനുസൃതമായ  
 വിവരങ്ങളും നിബന്ധനകളും    
ചോ 5 :  തൊഴിലവസരത്തിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായം എത്ര ആകുന്നു? 

അറുപത് വയസ്സിനു മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ടു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള 
ആണിനെയോ പെണ്ണിനെയോ  തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി  നിയമിക്കുന്നത് 
നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. തൊഴിൽ ഉടമ ഇത് ലംഘിക്കുന്ന പക്ഷം പതിനായിരം 
റിയാലിൽ കൂടാത്ത ഒരു തുക പിഴയായി ഈടാക്കി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. 
തൊഴിൽ മന്ത്രാലയമോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയോ പരമാവധി പ്രായ പരിധി 
വേണ്ടെന്ന്  വെക്കാം. 
  

6. ഏറ്റവും പുതിയ നിയമങ്ങ�ക്കായി തൊഴി� മന്ത്രിസഭയെ സന്ദ�ശിക്കുക. 
 



29 30

ചോ 4 :  കരാറിൽ എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങളാണ് അടങ്ങിയിരിക്കേണ്ടത്? 

- തൊഴിലുടമയുടെപേര്, ദേശീയത, താമസസ്ഥലംഎന്നിവ 
- തൊഴിലാളിയുടെ പേര്, ദേശീയത, താമസസ്ഥലം എന്നിവ. 

-  കരാറിന്റെ അവസാന തീയതി. 
-  തൊഴിലാളിയുടെ ജോലിയുടെ സ്വഭാവവും രീതിയും 
- പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്ന തിയതി, പ്രൊബേഷൻ കാലയളവ് അല്ലെങ്കിൽ 
പ്രാരംഭ പരിശീലനകാലഘട്ടം. പ്രൊബേഷൻ കാലയളവ് തീരുമാനിക്കുന്നത് 
തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം ആണ്. ഈ സമയത്തു തക്കതായ ശമ്പളം 
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.5
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- കരാറിന്റെ കാലാവധി, കരാർ പുതുക്കുന്നതിനും നിർത്തലാക്കുന്നതിനുമുള്ള 
നിബന്ധനകൾ എന്നിവ. 

- സമ്മതിച്ച കൂലി, പേയ്മെന്റ് രീതിയും തീയതിയും. 
- വീട്ടുജോലിക്കാരായ തൊഴിലാളികളുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ  
 പതിനഞ്ചാം നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള വ്യവസ്ഥകൾക്കു അനുസൃതമായ  
 വിവരങ്ങളും നിബന്ധനകളും    
ചോ 5 :  തൊഴിലവസരത്തിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായം എത്ര ആകുന്നു? 

അറുപത് വയസ്സിനു മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ടു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള 
ആണിനെയോ പെണ്ണിനെയോ  തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി  നിയമിക്കുന്നത് 
നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. തൊഴിൽ ഉടമ ഇത് ലംഘിക്കുന്ന പക്ഷം പതിനായിരം 
റിയാലിൽ കൂടാത്ത ഒരു തുക പിഴയായി ഈടാക്കി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. 
തൊഴിൽ മന്ത്രാലയമോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയോ പരമാവധി പ്രായ പരിധി 
വേണ്ടെന്ന്  വെക്കാം. 
  

6. ഏറ്റവും പുതിയ നിയമങ്ങ�ക്കായി തൊഴി� മന്ത്രിസഭയെ സന്ദ�ശിക്കുക. 
 

ചോ 4 :  കരാറിൽ എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങളാണ് അടങ്ങിയിരിക്കേണ്ടത്? 

- തൊഴിലുടമയുടെപേര്, ദേശീയത, താമസസ്ഥലംഎന്നിവ 
- തൊഴിലാളിയുടെ പേര്, ദേശീയത, താമസസ്ഥലം എന്നിവ. 

-  കരാറിന്റെ അവസാന തീയതി. 
-  തൊഴിലാളിയുടെ ജോലിയുടെ സ്വഭാവവും രീതിയും 
- പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്ന തിയതി, പ്രൊബേഷൻ കാലയളവ് അല്ലെങ്കിൽ 
പ്രാരംഭ പരിശീലനകാലഘട്ടം. പ്രൊബേഷൻ കാലയളവ് തീരുമാനിക്കുന്നത് 
തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം ആണ്. ഈ സമയത്തു തക്കതായ ശമ്പളം 
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.5
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- കരാറിന്റെ കാലാവധി, കരാർ പുതുക്കുന്നതിനും നിർത്തലാക്കുന്നതിനുമുള്ള 
നിബന്ധനകൾ എന്നിവ. 

- സമ്മതിച്ച കൂലി, പേയ്മെന്റ് രീതിയും തീയതിയും. 
- വീട്ടുജോലിക്കാരായ തൊഴിലാളികളുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ  
 പതിനഞ്ചാം നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള വ്യവസ്ഥകൾക്കു അനുസൃതമായ  
 വിവരങ്ങളും നിബന്ധനകളും    
ചോ 5 :  തൊഴിലവസരത്തിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായം എത്ര ആകുന്നു? 

അറുപത് വയസ്സിനു മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ടു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള 
ആണിനെയോ പെണ്ണിനെയോ  തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി  നിയമിക്കുന്നത് 
നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. തൊഴിൽ ഉടമ ഇത് ലംഘിക്കുന്ന പക്ഷം പതിനായിരം 
റിയാലിൽ കൂടാത്ത ഒരു തുക പിഴയായി ഈടാക്കി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. 
തൊഴിൽ മന്ത്രാലയമോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയോ പരമാവധി പ്രായ പരിധി 
വേണ്ടെന്ന്  വെക്കാം. 
  

6. ഏറ്റവും പുതിയ നിയമങ്ങ�ക്കായി തൊഴി� മന്ത്രിസഭയെ സന്ദ�ശിക്കുക. 
 

ചോ 6 : തൊഴിൽ ദാതാവിന്റെ കടമകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? 

നിങ്ങൾക്കൊരു സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഇല്ലാതെ തന്നെ മതിയായ ഭക്ഷണം, 
പാർപ്പിടം, ആവശ്യമായ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, നിങ്ങൾ രോഗികളോ ജോലിക്ക് 
ഇടയിൽ പരിക്കേറ്റതോആയ വ്യക്തി ആണെങ്കിൽ മരുന്നുകൾ, മെഡിക്കൽ 
സപ്ലൈസ് എന്നിവ നൽകുക 

 

നിങ്ങളുടെ മാന്യതയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നിങ്ങളെ പരിപാലിക്കുക. 

നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പു നൽകുക  
- ശാരീരികമായി അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക പരമായി ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ 
നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക  
- നിങ്ങളുടെ ജീവൻ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യം അപകടത്തിൽ ആക്കുന്ന 
കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുക  
- നിങ്ങളുടെ അസുഖ അവധി സമയത്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടാതെ 
ഇരിക്കുക  
- ദിവസേനയുള്ള ഇടവേളകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചാവസാന ദിവസങ്ങളിലോ 
തൊഴിലുടമയുമായി ഒരു കരാർ ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ജോലി ചെയ്യാൻ 
ആവശ്യപ്പെടാതെ ഇരിക്കുക  
- തൊഴിലുടമ നിങ്ങളുമായി പറഞ്ഞ ഉറപ്പിച്ച പ്രതിമാസ വേതനം ഗ്രിഗോറിയൻ 
മാസത്തിന്റെ ഒടുവിൽ തൊട്ടടുത്ത മാസം മൂന്നാം തീയതിക്കുള്ളിൽ ഖത്തരി റിയാൽ 
ആയി നൽകണം. 
 

നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 
മുഴുവൻ പണവും കൈമാറി എന്ന ഒപ്പിട്ട കരാറിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് അത് പണമായി 
കൈമാറുകയും ചെയ്തതായി തെളിയിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം നൽകുന്നതിൽ 
നിന്നും നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ ഉടമക്ക് വിടുതൽ ലഭിക്കില്ല. ഈ കാര്യത്തെ 
ലംഘിക്കുന്ന പക്ഷം പതിനായിരം റിയാലിൽ കൂടാത്ത ഒരു പിഴ ഈടാക്കി തൊഴിൽ 
ഉടമ ശിക്ഷക്ക് വിധേയം ആവുന്നതാണ്. 

  

ചോ 6 : തൊഴിൽ ദാതാവിന്റെ കടമകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? 

നിങ്ങൾക്കൊരു സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഇല്ലാതെ തന്നെ മതിയായ ഭക്ഷണം, 
പാർപ്പിടം, ആവശ്യമായ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, നിങ്ങൾ രോഗികളോ ജോലിക്ക് 
ഇടയിൽ പരിക്കേറ്റതോആയ വ്യക്തി ആണെങ്കിൽ മരുന്നുകൾ, മെഡിക്കൽ 
സപ്ലൈസ് എന്നിവ നൽകുക 

 

നിങ്ങളുടെ മാന്യതയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നിങ്ങളെ പരിപാലിക്കുക. 

നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പു നൽകുക  
- ശാരീരികമായി അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക പരമായി ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ 
നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക  
- നിങ്ങളുടെ ജീവൻ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യം അപകടത്തിൽ ആക്കുന്ന 
കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുക  
- നിങ്ങളുടെ അസുഖ അവധി സമയത്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടാതെ 
ഇരിക്കുക  
- ദിവസേനയുള്ള ഇടവേളകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചാവസാന ദിവസങ്ങളിലോ 
തൊഴിലുടമയുമായി ഒരു കരാർ ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ജോലി ചെയ്യാൻ 
ആവശ്യപ്പെടാതെ ഇരിക്കുക  
- തൊഴിലുടമ നിങ്ങളുമായി പറഞ്ഞ ഉറപ്പിച്ച പ്രതിമാസ വേതനം ഗ്രിഗോറിയൻ 
മാസത്തിന്റെ ഒടുവിൽ തൊട്ടടുത്ത മാസം മൂന്നാം തീയതിക്കുള്ളിൽ ഖത്തരി റിയാൽ 
ആയി നൽകണം. 
 

നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 
മുഴുവൻ പണവും കൈമാറി എന്ന ഒപ്പിട്ട കരാറിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് അത് പണമായി 
കൈമാറുകയും ചെയ്തതായി തെളിയിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം നൽകുന്നതിൽ 
നിന്നും നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ ഉടമക്ക് വിടുതൽ ലഭിക്കില്ല. ഈ കാര്യത്തെ 
ലംഘിക്കുന്ന പക്ഷം പതിനായിരം റിയാലിൽ കൂടാത്ത ഒരു പിഴ ഈടാക്കി തൊഴിൽ 
ഉടമ ശിക്ഷക്ക് വിധേയം ആവുന്നതാണ്. 

  
ചോ 7 : നിയമനത്തിന് ആവശ്യമായ ചിലവുകൾ തൊഴിൽ ഉടമ നിങ്ങളിൽ നിന്നും 
ഈടാക്കുന്നത് നിയമ പരമായ കാര്യം ആണോ? 

നിങ്ങളെ രാജ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾക്കു ആവശ്യം 
ആയ ചിലവുകൾ നിങ്ങളുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നത് തെറ്റായ 
കാര്യവും
നിരോധിക്കപ്പെട്ടതും ആണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം നിയമം ലംഘിച്ചതിന് 
പതിനായിരത്തിൽ കൂടാത്ത ഒരു തുക തൊഴിൽ ഉടമയിൽ നിന്നും ഈടാക്കി കൊണ്ട് 
ശിക്ഷ നൽകുന്നതാണ്.  

ചോ 8 : ഖത്തറിനു പുറത്തു ജോലി ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ ദാതാവിന് 
നിങ്ങളെ  നിർബന്ധിക്കുവാൻ അവകാശം ഉണ്ടോ? 

നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ സമ്മതം ഇല്ലാതെ നിങ്ങളെ ഖത്തറിനു പുറത്തു ജോലി 
ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഖത്തറിനു പുറത്തു ജോലി ചെയ്യാൻ 
നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ ദാതാവിനെ വിലക്കിയിരിക്കുന്നു. 
നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ സമ്മതം ഇല്ലാതെ തൊഴിൽ ഉടമ നിങ്ങളെ ഖത്തറിനു പുറത്തു 
ജോലി ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതായി തെളിയിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ 
നിങ്ങളുടെ കാലാവുധി അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ 
കരാർ അവസാനിപ്പിക്കാം. സേവന മേഖലയുടെ അവസാനം ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ 
അവകാശങ്ങളും കൈ പറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. 
നിങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം അല്ലെങ്കിൽ താമസസ്ഥലത്തേയ്ക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ഉള്ള 
മുഴുവൻ ചെലവും തൊഴിൽ ഉടമ വഹിക്കുന്നതാണ്. ലേബർ  റിലേഷൻസ് 
ഡിപ്പാർട്മെന്റ് (തൊഴിൽ ബന്ധ വകുപ്പ്) അല്ലെങ്കിൽ  ക്യാപിറ്റൽ  
പോലീസ് സെന്റേഴ്സ് (തലസ്ഥാന പോലീസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ) ൽ പോയി പരാതി 
നൽകേണ്ടതാണ്. നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് (ദേശീയ മനുഷ്യ അവകാശ വകുപ്പ്) 

കമ്മിറ്റിക്ക്  മുന്പാകെയും നിങ്ങൾക്ക് സമീപിച്ച ശേഷം സഹായവും  ഉപദേശവും 
അഭ്യർത്ഥിക്കാം.
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ചോ 7 : നിയമനത്തിന് ആവശ്യമായ ചിലവുകൾ തൊഴിൽ ഉടമ നിങ്ങളിൽ നിന്നും 
ഈടാക്കുന്നത് നിയമ പരമായ കാര്യം ആണോ? 

നിങ്ങളെ രാജ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾക്കു ആവശ്യം 
ആയ ചിലവുകൾ നിങ്ങളുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നത് തെറ്റായ 
കാര്യവും
നിരോധിക്കപ്പെട്ടതും ആണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം നിയമം ലംഘിച്ചതിന് 
പതിനായിരത്തിൽ കൂടാത്ത ഒരു തുക തൊഴിൽ ഉടമയിൽ നിന്നും ഈടാക്കി കൊണ്ട് 
ശിക്ഷ നൽകുന്നതാണ്.  

ചോ 8 : ഖത്തറിനു പുറത്തു ജോലി ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ ദാതാവിന് 
നിങ്ങളെ  നിർബന്ധിക്കുവാൻ അവകാശം ഉണ്ടോ? 

നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ സമ്മതം ഇല്ലാതെ നിങ്ങളെ ഖത്തറിനു പുറത്തു ജോലി 
ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഖത്തറിനു പുറത്തു ജോലി ചെയ്യാൻ 
നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ ദാതാവിനെ വിലക്കിയിരിക്കുന്നു. 
നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ സമ്മതം ഇല്ലാതെ തൊഴിൽ ഉടമ നിങ്ങളെ ഖത്തറിനു പുറത്തു 
ജോലി ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതായി തെളിയിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ 
നിങ്ങളുടെ കാലാവുധി അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ 
കരാർ അവസാനിപ്പിക്കാം. സേവന മേഖലയുടെ അവസാനം ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ 
അവകാശങ്ങളും കൈ പറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. 
നിങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം അല്ലെങ്കിൽ താമസസ്ഥലത്തേയ്ക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ഉള്ള 
മുഴുവൻ ചെലവും തൊഴിൽ ഉടമ വഹിക്കുന്നതാണ്. ലേബർ  റിലേഷൻസ് 
ഡിപ്പാർട്മെന്റ് (തൊഴിൽ ബന്ധ വകുപ്പ്) അല്ലെങ്കിൽ  ക്യാപിറ്റൽ  
പോലീസ് സെന്റേഴ്സ് (തലസ്ഥാന പോലീസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ) ൽ പോയി പരാതി 
നൽകേണ്ടതാണ്. നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് (ദേശീയ മനുഷ്യ അവകാശ വകുപ്പ്) 

കമ്മിറ്റിക്ക്  മുന്പാകെയും നിങ്ങൾക്ക് സമീപിച്ച ശേഷം സഹായവും  ഉപദേശവും 
അഭ്യർത്ഥിക്കാം.

  ചോ 9: ഗാർഹിക തൊഴിലാളികൾക്കായി ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും 
സമയ പരിധികൾ ഉണ്ടോ? 

ഒരു ദിവസം ജോലി ചെയ്യേണ്ട പരമാവധി സമയവും പത്തു മണിക്കൂർ ആണ്. 

ആരാധനയ്ക്കും വിശ്രമത്തിനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയം 

ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതല്ല. തൊഴിൽ ഉടമ ഈ നിയമം ലംഘിച്ചാൽ 

അന്പത്തിനായിരത്തിൽ കൂടാതെ ഉള്ള ഒരു പിഴ ശിക്ഷ ആയി ഈടാക്കുന്നത് 

ആയിരിക്കും. 

ചോ 10 : ഒരു ഗാർഹിക തൊഴിലാളി എന്ന നിലക്ക് ആഴച്ചിൽ അവധി എടുക്കാൻ 
നിങ്ങൾക്ക് അവകാശം ഉണ്ടോ? 

 തൊഴിൽ ഉടമയും നിങ്ങളും ആയി ഉണ്ടാക്കിയ കരാറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ 

തുടർച്ചയായ ഇരുപത്തി നാല് മണിക്കൂറിൽ കുറയാത്ത പെയ്ഡ് ലീവ് എടുക്കാൻ 

നിങ്ങൾക്ക് അവകാശം ഉണ്ട്.  മുൻപ് പറഞ്ഞ നിയമ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്ന 

പക്ഷം അന്പത്തിനായിരത്തിൽ കൂടാത്ത പിഴയിലൂടെ തൊഴിൽ ഉടമയിൽ ശിക്ഷ 

വിധിക്കുന്നത് ആണ്. 

ചോ 11 : ഒരു ഗാർഹിക തൊഴിലാളി എന്ന നിലയിൽ വാർഷിക അവധിക്ക് 
അപേക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശം ഉണ്ടോ?  

ഓരോ ഗ്രിഗോറിയൻ വർഷത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ആഴ്ച പെയ്ഡ് ലീവ് 
നൽകാൻ നടപടി ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ നേട്ടത്തിന് മുൻവിധി ഇല്ലാത്ത പക്ഷം 
കാലതാമസം വരുത്തുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഉചിതമായ സമയവും സ്ഥലവും 
തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും

ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ രണ്ടു വർഷം സേവനം അനുഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തി 
ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അവധികളും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി വരുന്ന 
അവധികളും ചെലവഴിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഉത്ഭവ രാജ്യത്തേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ 
താമസ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള  തിരിച്ചു പോവാനുള്ള ടിക്കറ്റിനുള്ള അവകാശം 
നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. യാത്ര അന്തിമം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ 
വീട്ടിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ജന്മ സ്റ്റാലത്തേക്കോ ഉള്ള വൺ വേയ് ടിക്കറ്റ് 
നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. തൊഴിൽ ഉടമ മേൽ പറഞ്ഞ  ഈ നിയമ കാര്യങ്ങൾ 
ലംഘിച്ചാൽ അൻപതിനായിരം ഖത്തരി റിയാലിൽ കൂടാതെ ഉള്ള ഒരു പിഴ ശിക്ഷ 
ആയി ഈടാക്കുന്നത് ആയിരിക്കും. 
ചോ 12 : ഒരു ഗാർഹിക തൊഴിലാളി എന്ന നിലക്ക് എന്തെങ്കിലും പരിക്ക് 
സംഭവിച്ചാൽ നഷ്ട പരിഹാരം വാങ്ങാൻ ഉള്ള അവകാശം ഉണ്ടോ? 
രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ പതിനാലാം നിയമ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ജോലി 
ചെയ്യുന്നതിന് ഇടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന പരിക്കുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ട 
പരിഹാരം അഭ്യർത്ഥിക്കാം.  
* ഈ ചെറുപുസ്തകത്തിൽ അധ്യായം 7 കാണുക - തൊഴിൽ മുറിവുകളും 
നഷ്ടപരിഹാരവും. 
ചോ 13 : ഒരു ഗാർഹിക തൊഴിലാളി എന്ന നിലക്ക്  ഏൻഡ് ഓഫ് സർവീസ് 
ബെനെഫിറ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സേവന അന്തിമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൈ പറ്റാൻ 
നിങ്ങൾക്ക് അവകാശം ഉണ്ടോ? 

കുറഞ്ഞത്  ഒരു വർഷം എങ്കിലും സേവനം അനുഷ്ടിച്ച ഗാർഹിക 
തൊഴിലാളികൾക്ക്  സേവന അന്തിമ ആനുകൂല്യങ്ങൾനൽകാൻ തൊഴിൽ ഉടമ 
ബാധ്യസ്ഥനാണ്. രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴു ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ 
രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ പതിനഞ്ചാം നിയമ കണക്കനുസരിച്ച് ഈ നിയമം 
നിർബന്ധിതമായി. 
ഓരോ മൂന്നു വർഷ സേവനത്തിലും കുറഞ്ഞത് മൂന്നു ആഴ്ചകൾ എന്ന നിലക്ക്  
രണ്ടു കക്ഷികളും തമ്മിലുള്ള കരാറിൽ കൂടി ഈ ബോണസ് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് 
  

ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ രണ്ടു വർഷം സേവനം അനുഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തി 
ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അവധികളും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി വരുന്ന 
അവധികളും ചെലവഴിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഉത്ഭവ രാജ്യത്തേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ 
താമസ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള  തിരിച്ചു പോവാനുള്ള ടിക്കറ്റിനുള്ള അവകാശം 
നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. യാത്ര അന്തിമം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ 
വീട്ടിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ജന്മ സ്റ്റാലത്തേക്കോ ഉള്ള വൺ വേയ് ടിക്കറ്റ് 
നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. തൊഴിൽ ഉടമ മേൽ പറഞ്ഞ  ഈ നിയമ കാര്യങ്ങൾ 
ലംഘിച്ചാൽ അൻപതിനായിരം ഖത്തരി റിയാലിൽ കൂടാതെ ഉള്ള ഒരു പിഴ ശിക്ഷ 
ആയി ഈടാക്കുന്നത് ആയിരിക്കും. 
ചോ 12 : ഒരു ഗാർഹിക തൊഴിലാളി എന്ന നിലക്ക് എന്തെങ്കിലും പരിക്ക് 
സംഭവിച്ചാൽ നഷ്ട പരിഹാരം വാങ്ങാൻ ഉള്ള അവകാശം ഉണ്ടോ? 
രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ പതിനാലാം നിയമ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ജോലി 
ചെയ്യുന്നതിന് ഇടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന പരിക്കുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ട 
പരിഹാരം അഭ്യർത്ഥിക്കാം.  
* ഈ ചെറുപുസ്തകത്തിൽ അധ്യായം 7 കാണുക - തൊഴിൽ മുറിവുകളും 
നഷ്ടപരിഹാരവും. 
ചോ 13 : ഒരു ഗാർഹിക തൊഴിലാളി എന്ന നിലക്ക്  ഏൻഡ് ഓഫ് സർവീസ് 
ബെനെഫിറ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സേവന അന്തിമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൈ പറ്റാൻ 
നിങ്ങൾക്ക് അവകാശം ഉണ്ടോ? 

കുറഞ്ഞത്  ഒരു വർഷം എങ്കിലും സേവനം അനുഷ്ടിച്ച ഗാർഹിക 
തൊഴിലാളികൾക്ക്  സേവന അന്തിമ ആനുകൂല്യങ്ങൾനൽകാൻ തൊഴിൽ ഉടമ 
ബാധ്യസ്ഥനാണ്. രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴു ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ 
രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ പതിനഞ്ചാം നിയമ കണക്കനുസരിച്ച് ഈ നിയമം 
നിർബന്ധിതമായി. 
ഓരോ മൂന്നു വർഷ സേവനത്തിലും കുറഞ്ഞത് മൂന്നു ആഴ്ചകൾ എന്ന നിലക്ക്  
രണ്ടു കക്ഷികളും തമ്മിലുള്ള കരാറിൽ കൂടി ഈ ബോണസ് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് 
  

സേവനംഅനുഷ്ടിച്ചവർഷങ്ങൾക്ക്അനുസരിച്ചുതുകകൂട്ടാൻഒരുഗാർഹികതൊഴി

ലാളിയ്ക്ക്നിയമപരമായഅവകാശംഉണ്ടായിരിക്കും. 

തൊഴിലാളിയുടെബാധ്യതയുള്ളചിലവ്ബോണസിൽനിന്നുംകുറയ്ക്കുന്നതിന്തൊഴി

ലുടമക്കുഅർഹതയുണ്ടായിരിക്കും. 

മുൻപ്പറഞ്ഞനിയമവ്യവസ്ഥകൾലംഘിക്കുന്നപക്ഷംഅന്പത്തിനായിരത്തിൽകൂട

ാത്തപിഴയിലൂടെതൊഴിൽഉടമയിൽശിക്ഷവിധിക്കുന്നത്ആണ്. 

ചോ14: 

സേവനഅന്തിമആനുകൂല്യങ്ങളിൽനിന്നുംനിങ്ങളെഒഴിവാക്കാൻനിങ്ങളുടെതൊ

ഴിൽഉടമക്ക്അവകാശംഉണ്ടോ? 

തൊഴിൽകരാറിലോരണ്ടായിരത്തിപതിനേഴിലെപതിനഞ്ചാംനമ്പർനിയമവ്യവസ്ഥ

കളിലോപറഞ്ഞിട്ടുള്ളകാര്യങ്ങൾഒരുതൊഴിലാളിനിവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽഅവ

നോഅവളോപിരിഞ്ഞുപോകുന്നവർഷത്തെസേവനഅന്തിമആനുകൂല്യങ്ങൾഒന്നു

ംതന്നെകണക്കാക്കാതെഒരുതൊഴിലുടമയാതൊരുവിധമുന്നറിയിപ്പുംഇല്ലാതെഒരുവ

ീട്ടുജോലിക്കാരനെഅല്ലെങ്കിൽജോലിക്കാരിയെപിരിച്ചുവിടാൻഇടയുണ്ട്, 

ചോ15: 

ഒരുഗാർഹികതൊഴിലാളിഎന്നനിലയിൽനിങ്ങളുടെകടമകൾഎന്തൊക്കെയാണ്? 

- രാജ്യത്തെനിയമങ്ങൾ, സാമൂഹികആചാരങ്ങൾ, പാരമ്പര്യങ്ങൾ 

മതപരവുംധാർമികമൂല്യങ്ങളുംഎന്നിവപോലെതുടരുക 

- അവൻ / 

അവളുടെസ്വന്തംആയിചെയ്യാംഎന്ന്കരാരിൽഅംഗീകരിച്ചജോലിഅല്ലെങ്കിൽമ

റ്റേതെങ്കിലുംജോലികൾചെയ്യുന്നത്സത്യസന്ധതയിലുംകൃത്യതയിലുംആയിരിക്

കണം. 

- ഒരുതൊഴിലുടമയുടെഅല്ലെങ്കിൽഅവന്റെ / അവളുടെകൂടെയുള്ളവർ, അവന്റെ / 

അവളുടെസന്ദർശകർഎന്നിവരുടെരഹസ്യങ്ങൾ, പണം,  
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സേവനംഅനുഷ്ടിച്ചവർഷങ്ങൾക്ക്അനുസരിച്ചുതുകകൂട്ടാൻഒരുഗാർഹികതൊഴി

ലാളിയ്ക്ക്നിയമപരമായഅവകാശംഉണ്ടായിരിക്കും. 

തൊഴിലാളിയുടെബാധ്യതയുള്ളചിലവ്ബോണസിൽനിന്നുംകുറയ്ക്കുന്നതിന്തൊഴി

ലുടമക്കുഅർഹതയുണ്ടായിരിക്കും. 

മുൻപ്പറഞ്ഞനിയമവ്യവസ്ഥകൾലംഘിക്കുന്നപക്ഷംഅന്പത്തിനായിരത്തിൽകൂട

ാത്തപിഴയിലൂടെതൊഴിൽഉടമയിൽശിക്ഷവിധിക്കുന്നത്ആണ്. 

ചോ14: 

സേവനഅന്തിമആനുകൂല്യങ്ങളിൽനിന്നുംനിങ്ങളെഒഴിവാക്കാൻനിങ്ങളുടെതൊ

ഴിൽഉടമക്ക്അവകാശംഉണ്ടോ? 

തൊഴിൽകരാറിലോരണ്ടായിരത്തിപതിനേഴിലെപതിനഞ്ചാംനമ്പർനിയമവ്യവസ്ഥ

കളിലോപറഞ്ഞിട്ടുള്ളകാര്യങ്ങൾഒരുതൊഴിലാളിനിവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽഅവ

നോഅവളോപിരിഞ്ഞുപോകുന്നവർഷത്തെസേവനഅന്തിമആനുകൂല്യങ്ങൾഒന്നു

ംതന്നെകണക്കാക്കാതെഒരുതൊഴിലുടമയാതൊരുവിധമുന്നറിയിപ്പുംഇല്ലാതെഒരുവ

ീട്ടുജോലിക്കാരനെഅല്ലെങ്കിൽജോലിക്കാരിയെപിരിച്ചുവിടാൻഇടയുണ്ട്, 

ചോ15: 

ഒരുഗാർഹികതൊഴിലാളിഎന്നനിലയിൽനിങ്ങളുടെകടമകൾഎന്തൊക്കെയാണ്? 

- രാജ്യത്തെനിയമങ്ങൾ, സാമൂഹികആചാരങ്ങൾ, പാരമ്പര്യങ്ങൾ 

മതപരവുംധാർമികമൂല്യങ്ങളുംഎന്നിവപോലെതുടരുക 

- അവൻ / 

അവളുടെസ്വന്തംആയിചെയ്യാംഎന്ന്കരാരിൽഅംഗീകരിച്ചജോലിഅല്ലെങ്കിൽമ

റ്റേതെങ്കിലുംജോലികൾചെയ്യുന്നത്സത്യസന്ധതയിലുംകൃത്യതയിലുംആയിരിക്

കണം. 

- ഒരുതൊഴിലുടമയുടെഅല്ലെങ്കിൽഅവന്റെ / അവളുടെകൂടെയുള്ളവർ, അവന്റെ / 

അവളുടെസന്ദർശകർഎന്നിവരുടെരഹസ്യങ്ങൾ, പണം,  

സ്വത്ത്എന്നിവസംരക്ഷിക്കുന്നതിനോടൊപ്പംതന്നെതൊഴിലുടമയുടെതാൽപര്യ
ങ്ങൾക്ക്ഹാനികരമാക്കുന്നകാര്യങ്ങൾചെയ്യാതിരിക്കാനുംമുൻപ്പ്രതിപാദിച്ച
കാര്യങ്ങൾകൃത്യമായിപിന്തുടരാനുംപ്രത്യേകംശ്രദ്ധിക്കുകയുംചെയ്യുക. 
- നിയമംഅല്ലെങ്കിൽതൊഴിൽകരാർലങ്കിക്കുന്നതല്ലെങ്കിൽ, 

അല്ലെങ്കിൽതന്റെജീവൻപണംഎന്നിവഅപായപ്പെടുത്തുന്നതല്ലെങ്കിൽ, 

അല്ലെങ്കിൽമൂന്നാംകക്ഷികളുടെജീവനുംപണവുംഅപകടംവരുത്തുന്നത്അല്ലെങ്ക

ിൽഒരുതൊഴിൽദാതാവിന്റെയുംഅവിടെതാമസിക്കുന്നമറ്റുആളുകളുടെയുംനിർദേശങ്

ങളുംഓർഡറുകളും,  പിന്തുടരുക 

അവരോടൊപ്പംമികച്ചരീതിയിൽമുന്നോട്ടുപോവുക 

അവന്റെ / 

അവളുടെജോലിക്കുവേണ്ടിതൊഴിലാളികൾക്ക്കൈമാറിയവസ്തുക്കൾസംരക്ഷിക്കു

ക, 

അതുപോലെഅത്തരംവസ്തുക്കൾകൈകാര്യംചെയ്യുന്നരീതിഅവയുടെഉപയോഗത്ത

ിന്റെസ്വഭാവംഎന്നിവമനസ്സിലാക്കുക. അവന്റെ / 

അവളുടെസേവനംപൂർത്തിയായികഴിയുമ്പോൾഅവതൊഴിലുടമക്ക്തിരിച്ചുനൽകു. 

-  തൊഴിലുടമ, അവന്റെ / അവളുടെകുടുംബം, 

അവരോടുകൂടെതാമസിക്കുന്നവ്യക്തികളെനന്നായികൈകാര്യംചെയ്യുക. 

പ്രത്യേകിച്ച്കുട്ടികളെയുംപ്രായമായവരെയുംഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക 

ചോ16: 

എല്ലാസേവനഅന്തിമആനുകൂല്യങ്ങളുംലഭിക്കാനുള്ളഅവകാശങ്ങൾക്കുപൂർണ്

ണസംരക്ഷണംഉറപ്പുവരുത്തികൊണ്ട്കാലാവധികഴിയുന്നതിനുമുൻപ്തൊഴിൽക

രാർഅവസാനിപ്പിക്കാൻനിങ്ങൾക്ക്സാധിക്കുമോ? 

അതെ. 

താഴെപറയുന്നഏതെങ്കിലുംകാര്യങ്ങളിൽഎല്ലാസേവനഅന്തിമആനുകൂല്യങ്ങളും

ലഭിക്കാനുള്ളഅവകാശങ്ങൾക്കുപൂർണ്ണസംരക്ഷണംഉറപ്പുവരുത്തി 

  

സ്വത്ത്എന്നിവസംരക്ഷിക്കുന്നതിനോടൊപ്പംതന്നെതൊഴിലുടമയുടെതാൽപര്യ
ങ്ങൾക്ക്ഹാനികരമാക്കുന്നകാര്യങ്ങൾചെയ്യാതിരിക്കാനുംമുൻപ്പ്രതിപാദിച്ച
കാര്യങ്ങൾകൃത്യമായിപിന്തുടരാനുംപ്രത്യേകംശ്രദ്ധിക്കുകയുംചെയ്യുക. 
- നിയമംഅല്ലെങ്കിൽതൊഴിൽകരാർലങ്കിക്കുന്നതല്ലെങ്കിൽ, 

അല്ലെങ്കിൽതന്റെജീവൻപണംഎന്നിവഅപായപ്പെടുത്തുന്നതല്ലെങ്കിൽ, 

അല്ലെങ്കിൽമൂന്നാംകക്ഷികളുടെജീവനുംപണവുംഅപകടംവരുത്തുന്നത്അല്ലെങ്ക

ിൽഒരുതൊഴിൽദാതാവിന്റെയുംഅവിടെതാമസിക്കുന്നമറ്റുആളുകളുടെയുംനിർദേശങ്

ങളുംഓർഡറുകളും,  പിന്തുടരുക 

അവരോടൊപ്പംമികച്ചരീതിയിൽമുന്നോട്ടുപോവുക 

അവന്റെ / 

അവളുടെജോലിക്കുവേണ്ടിതൊഴിലാളികൾക്ക്കൈമാറിയവസ്തുക്കൾസംരക്ഷിക്കു

ക, 

അതുപോലെഅത്തരംവസ്തുക്കൾകൈകാര്യംചെയ്യുന്നരീതിഅവയുടെഉപയോഗത്ത

ിന്റെസ്വഭാവംഎന്നിവമനസ്സിലാക്കുക. അവന്റെ / 

അവളുടെസേവനംപൂർത്തിയായികഴിയുമ്പോൾഅവതൊഴിലുടമക്ക്തിരിച്ചുനൽകു. 

-  തൊഴിലുടമ, അവന്റെ / അവളുടെകുടുംബം, 

അവരോടുകൂടെതാമസിക്കുന്നവ്യക്തികളെനന്നായികൈകാര്യംചെയ്യുക. 

പ്രത്യേകിച്ച്കുട്ടികളെയുംപ്രായമായവരെയുംഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക 

ചോ16: 

എല്ലാസേവനഅന്തിമആനുകൂല്യങ്ങളുംലഭിക്കാനുള്ളഅവകാശങ്ങൾക്കുപൂർണ്

ണസംരക്ഷണംഉറപ്പുവരുത്തികൊണ്ട്കാലാവധികഴിയുന്നതിനുമുൻപ്തൊഴിൽക

രാർഅവസാനിപ്പിക്കാൻനിങ്ങൾക്ക്സാധിക്കുമോ? 

അതെ. 

താഴെപറയുന്നഏതെങ്കിലുംകാര്യങ്ങളിൽഎല്ലാസേവനഅന്തിമആനുകൂല്യങ്ങളും

ലഭിക്കാനുള്ളഅവകാശങ്ങൾക്കുപൂർണ്ണസംരക്ഷണംഉറപ്പുവരുത്തി 

  

കൊണ്ട്കാലാവധികഴിയുന്നതിനുമുൻപ്തൊഴിൽകരാർഅവസാനിപ്പിക്കാൻനിങ്ങ

ൾക്ക്സാധിക്കും. 

തൊഴിൽനിയമങ്ങൾഅനുസരിച്ചുതൊഴിലാളിയുമായുള്ളകരാർഅവസാനിപ്പിക്കുമ്

പോൾഒരുതൊഴിൽദാതാവ്അല്ലെങ്കിൽനിർബന്ധിതനായഒരാൾചതിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്

കിൽ 

- ഒരുതൊഴിൽദാതാവ്അല്ലെങ്കിൽഅവന്റെ / 

അവളുടെകുടുംബത്തിലെഅംഗംതൊഴിലാളിക്ക്, 

ശാരീരികപരമായിഉപദ്രവിക്കുകയോജീവൻഭീഷണിആവുകയോചെയ്യുക 

ഒരുതൊഴിലാളിയുടെസംരക്ഷണത്തിനുംആരോഗ്യത്തിനുംഭീഷണിയാകുന്നഗുരുതരമാ

യഒരുഅപകടംസംഭവിക്കുമ്പോൾ 

ഒരുതൊഴിൽദാതാവ്അത്അറിയാവുന്നതാകയാൽഅതിനെനീക്കംചെയ്യാൻശ്രമിച്ചി

ല്ലഎങ്കിൽ 

ചോ17: 

തൊഴിൽദാതാവിനോജോലിക്കാരനോബന്ധപ്പെടുന്നതർക്കങ്ങൾഉണ്ടാവുമ്പ

ോൾഎന്ത്വ്യവസ്ഥകൾആണ്പ്രയോഗിക്കേണ്ടത്?  

തൊഴിൽദാതാവിനോജോലിക്കാരനോബന്ധപ്പെടുന്നതർക്കങ്ങൾഉണ്ടാവുമ്പോ

ൾതൊഴിൽനിയമംഅല്ലെങ്കിൽതൊഴിലിന്റെവ്യവസ്ഥകൾപ്രയോഗിക്കുന്നതിന്

ബന്ധപ്പെട്ടകൂടുതൽവിവരങ്ങൾക്ക്അദ്ധ്യായം10 - 

ജസ്റ്റിസ്ലഭ്യമാക്കുകഎന്നഭാഗംകാണുക 
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കൊണ്ട്കാലാവധികഴിയുന്നതിനുമുൻപ്തൊഴിൽകരാർഅവസാനിപ്പിക്കാൻനിങ്ങ

ൾക്ക്സാധിക്കും. 

തൊഴിൽനിയമങ്ങൾഅനുസരിച്ചുതൊഴിലാളിയുമായുള്ളകരാർഅവസാനിപ്പിക്കുമ്

പോൾഒരുതൊഴിൽദാതാവ്അല്ലെങ്കിൽനിർബന്ധിതനായഒരാൾചതിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്

കിൽ 

- ഒരുതൊഴിൽദാതാവ്അല്ലെങ്കിൽഅവന്റെ / 

അവളുടെകുടുംബത്തിലെഅംഗംതൊഴിലാളിക്ക്, 

ശാരീരികപരമായിഉപദ്രവിക്കുകയോജീവൻഭീഷണിആവുകയോചെയ്യുക 

ഒരുതൊഴിലാളിയുടെസംരക്ഷണത്തിനുംആരോഗ്യത്തിനുംഭീഷണിയാകുന്നഗുരുതരമാ

യഒരുഅപകടംസംഭവിക്കുമ്പോൾ 

ഒരുതൊഴിൽദാതാവ്അത്അറിയാവുന്നതാകയാൽഅതിനെനീക്കംചെയ്യാൻശ്രമിച്ചി

ല്ലഎങ്കിൽ 

ചോ17: 

തൊഴിൽദാതാവിനോജോലിക്കാരനോബന്ധപ്പെടുന്നതർക്കങ്ങൾഉണ്ടാവുമ്പ

ോൾഎന്ത്വ്യവസ്ഥകൾആണ്പ്രയോഗിക്കേണ്ടത്?  

തൊഴിൽദാതാവിനോജോലിക്കാരനോബന്ധപ്പെടുന്നതർക്കങ്ങൾഉണ്ടാവുമ്പോ

ൾതൊഴിൽനിയമംഅല്ലെങ്കിൽതൊഴിലിന്റെവ്യവസ്ഥകൾപ്രയോഗിക്കുന്നതിന്

ബന്ധപ്പെട്ടകൂടുതൽവിവരങ്ങൾക്ക്അദ്ധ്യായം10 - 

ജസ്റ്റിസ്ലഭ്യമാക്കുകഎന്നഭാഗംകാണുക 

അദ്ധ്യായം 6 

തൊഴിൽസുരക്ഷ, ആരോഗ്യം, 
സാമൂഹ്യക്ഷേമം 
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ചോ1: 

നിങ്ങൾതൊഴിലാളികളുടെസുരക്ഷിതത്വംനിലനിർത്തുന്നതിൽതൊഴിൽദാതാവി

ന്റെകടമകൾഎന്തെല്ലാമാണ്? 

തൊഴിലുടമയോഅദ്ദേഹത്തിന്റെപ്രതിനിധിയോഓരോതൊഴിലാളിയുടെകൂടെയുള്ളഇ

ടപെടലിലുംജോലിയിലെഓരോഅപകടങ്ങളെകുറിച്ചുംഅവഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻഎടു

ക്കേണ്ടസുരക്ഷാനടപടികളെകുറിച്ചുംഅവരെഅറിയിക്കണം.  

എന്നിട്ട്തൊഴിൽചെയ്യുന്നസമയത്തുതൊഴിലാളികൾനേരിടാവുന്നഅപകടസാധ്യ

തകളെകുറിച്വ്യക് തമായിമനസ്സിലാക്കിതൊഴിലധിഷ്ഠിതആരോഗ്യവുംസുരക്ഷയു

ംനിലനിർത്തുന്നത്സംബന്ധിച്ചവിശദമായനിർദേശങ്ങൾനിരീക്ഷണമാർഗങ്ങൾ

എന്നിവവ്യക്തംആക്കികൊണ്ടുള്ളനോട്ട്തയ്യാറാക്കിവ്യക്തമായഒരുസ്ഥലത്ത്പ

ോസ്റ്റ്ചെയ്യുക 

തൊഴിലുടമജോലിസമയത്ത്അദ്ദേഹത്തിന്റെസ്ഥാപനത്തിലെജോലിയിൽനിന്നോ

അല്ലെങ്കിൽഏതെങ്കിലുംഅപകടംകാരണമോ, 

മെഷിനറിയിലെതകരാറുകളുംതകർച്ചയുംകാരണമോഅല്ലെങ്കിൽതീയിൽനിന്നോഉ

ണ്ടായേക്കാവുന്നഏതെങ്കിലുംവിധപരിക്കുകൾഅല്ലെങ്കിൽരോഗങ്ങൾഎന്നി

വയിൽനിന്നുംതന്റെതൊഴിലാളികളെസംരക്ഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ളഎല്ലാവിധ

മുൻകരുതൽനടപടികളുംഎടുക്കണം.  

ഇത്തരംമുൻകരുതൽനൽകുന്നതിനോസംരക്ഷണങ്ങൾനൽകുന്നതിനോതൊഴിൽഉടമ

തൊഴിലാളിയിൽനിന്നുംയാതൊരുവിധചിലവുംഅയാളുടെവേതനത്തിൽനിന്നുംഈടാ

ക്കാൻപാടില്ല. 

തൊഴിൽഉടമജോലിസ്ഥലങ്ങളിൽശുചിത്വവുംനല്ലവെന്റിലേഷനുംഉറപ്പാക്കുന്ന

തിനുള്ളനടപടികൾകൈക്കൊള്ളണം.  

  

ഈവിഷയത്തിൽബന്ധപ്പെട്ടഅധികാരികൾഇഷ്യുചെയ്തചട്ടങ്ങളുംതീരുമാനങ്ങള

ുംഅനുസരിച്ച്വേണ്ടലൈറ്റിംഗുംകുടിവെള്ളവും, ശുചിത്വവും, 

ഡ്രെയിനേജുംഉണ്ടെന്നുഉറപ്പ്വരുത്തുക. 

അഞ്ചുമുതൽഇരുപത്തിഅഞ്ചുവരെതൊഴിലാളികളെകൊണ്ട്പണിഎടുപ്പിക്കുന്ന

ഒരുതൊഴിൽഉടമയോഗ്യതയുള്ളമെഡിക്കൽഅധികാരിവ്യക്തമാക്കിയമരുന്നുകളുടെ

പ്രയോഗങ്ങളുംഉപകരണങ്ങളുംഅടങ്ങിയപ്രഥമശുശ്രൂഷബോക്സ്തയ്യാറാക്കുക. 

സ്ഥാപനത്തിൽഎല്ലാതൊഴിലാളികൾക്കുംഉപയോഗിക്കാൻകഴിയുന്നതരത്തിൽശ്

രദ്ധേയമായഒരുഇടത്തിൽഈബോക്സ്സൂക്ഷിക്കണതാണ് 

പ്രഥമശുശ്രൂഷാസേവനങ്ങൾഏതെങ്കിലുംഒരുതൊഴിലാളിയെവിശ്വാസപൂർവംഏല്

പിക്കുംബോക്സിൻറെഉപയോഗംഎങ്ങനെആണെന്ന്പരിശീലിപ്പിച്ചുനൽകുകയു

ംചെയ്യുക. 

തൊഴിലാളികളുടെഎണ്ണംഇരുപത്തിഅഞ്ചിൽകവിഞ്ഞാൽഅഞ്ച്മുതൽഇരുപത്തി

യഞ്ച്വരെതൊഴിലാളികൾഅടങ്ങുന്നഓരോസംഘങ്ങൾക്കുംഓരോബോക്സ്വീതം

എന്നനിലക്ക്പ്രഥമശുശ്രൂഷസേവനങ്ങൾലഭ്യമാകേണ്ടതാണ്. 

സ്ഥാപനത്തിലെതൊഴിലാളികളുടെഎണ്ണംനൂറ്കവിയുകയാണ്എങ്കിൽപ്രാഥമികശു

ശ്രൂഷാപെട്ടിസ്ഥാപിക്കുന്നതിന്പുറമേഒരുമുഴുവൻസമയമെഡിക്കൽനഴ്സിനെതൊ

ഴിലുടമനിയമിക്കേണ്ടതാണ്. 

തൊഴിലാളികളുടെഎണ്ണംഅഞ്ഞൂറിൽഅധികംആവുകആണ്എങ്കിൽതൊഴിലുടമഅ

വർക്ക്വേണ്ടികുറഞ്ഞത്ഒരുഡോക്ടറുംഒരുനഴ്സുംഅടങ്ങുന്നക്ലിനിക്നിയോഗിച്ച

ുനൽകേണ്ടത്ആണ്.   
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എല്ലാസമയത്തുംചെയ്യുന്നതൊഴിലുകളിൽതൊഴിലിനോടുബന്ധപ്പെട്ടുവരുന്നപ്

രതികൂലമായഅപകടങ്ങൾക്ക്വിധേയമാവുന്നതൊഴിലാളികൾക്ക്പ്രത്യേകംആയഇട

വിട്ടമെഡിക്കൽപരിശോധനകൾനൽകികൊണ്ടേഇരിക്കണം. 

യോഗ്യതയുള്ളഅധികാരികൾവ്യക്തമാക്കുന്നനടപടികൾക്കുഅനുസൃതമായിഅത്ത

രംനടപടികളുമായിബന്ധപ്പെട്ടനടപ്പിലാക്കേണ്ടപരിശോധനാസംവിധാനങ്ങളും

അവനടത്തേണ്ടഇടവേളകളുംപ്രതിപാദിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചെയ്യണം.  

തൊഴിലുടമഈചെക്ക്-

അപ്പുകളുടെഫലങ്ങൾതൊഴിലാളികളെസംബന്ധിച്ചഫയലുകളിൽആയിസൂക്ഷിക്

കണം.  

ചെക്ക്-

അപ്പ്ഫലംതൊഴിലാളിക്ക്നിലവിലുള്ളഏതെങ്കിലുംരോഗങ്ങൾഉള്ളതായികാണിക്ക

ുകആണെങ്കിൽചെക്ക്-

അപ്പ്ഫലംഅറിഞ്ഞകഴിഞ്ഞമൂന്നുദിവസത്തിന്ഉള്ളിൽതൊഴിലുടമഅത്നിശ്ചിതവ

കുപ്പിനെഅറിയിക്കണം. 

സാധാരണരീതിയിൽഉള്ളഗതാഗതസൗകര്യങ്ങൾലഭ്യമാകാത്തതൊഴിൽഎടുക്കുന്നസ്

ഥാലത്തുംനിന്നുംദൂരെഉള്ളഒരുസ്ഥലത്തുനിന്നുംതൊഴിലാളികളെനിയമിച്ചതൊഴിൽ

ഉടമആണെങ്കിൽതാഴെപറയുന്നസൗകര്യങ്ങൾകൂടിലഭ്യമാക്കികൊടുക്കണം.\ 

- അനുയോജ്യമായഗതാഗതമാർഗമോതാമസസൗകര്യമോഅല്ലെങ്കിൽരണ്ടും. 

- കുടിവെള്ളം 

- അനുയോജ്യമായആഹാരംഅല്ലെങ്കിൽഅത്നേടിയെടുക്കാനുള്ളമാർഗങ്ങൾ. 

അമ്പതോഅതിലധികമോതൊഴിലാളികളെനിയമനംചെയ്യുന്നതൊഴിൽഉടമകൾതൊഴ

ിലിലെസ്ഥലം, സാഹചര്യങ്ങൾ,.  

  

തൊഴിലാളികളുടെഎണ്ണംഎന്നിവകണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട്മന്ത്രിയുടെതീരുമാന

പ്രകാരംഅവർക്ക്സാമൂഹ്യസേവനംനൽകണം 

അത്തരംമുൻകരുതലുകൾഏറ്റെടുക്കുന്നകാര്യത്തിൽതൊഴിൽഉടമപരാജയപ്പെടുക

യാണെങ്കിൽ, 

അല്ലെങ്കിൽതൊഴിലാളികളുടെആരോഗ്യത്തിനോസുരക്ഷിതത്വത്തിനോഗുരുതര

മായഅപകടംഉണ്ടെങ്കിൽതൊഴിൽമന്ത്രാലയത്തിലെ 

യോഗ്യതയുള്ളവകുപ്പ്ഈവിഷയത്തെപരാമർശിക്കുകയുംമുഴുവൻതൊഴിലിടമോഅ

ല്ലെങ്കിൽഭാഗികമായോഅടച്ചുപൂട്ടാൻഉള്ളതീരുമാനമെടുക്കുകഅല്ലെങ്കിൽഅ

പകടംഅപ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്കാണുന്നത്വരെഒന്നോഅതിലധികമോമെഷീനുകൾപ്

രവർത്തനംനിർത്തിവെക്കുകയോചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽതൊഴിൽദാതാവ് 

അടച്ചുപൂട്ടൽകാലഘട്ടത്തിൽതൊഴിലാളികളുടെവേതനംപൂർണ്ണമായുംനൽകേണ്ട

താണ്. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

കുറിപ്പ്: 

നിങ്ങൾജോലിചെയ്യുന്നത്നിർമ്മാണമേഘലകളിലോനടത്തിപ്പ് മേഘലകളിലോ

ആണെങ്കിൽസ്ഥാപനങ്ങളിലെതൊഴിലാളികളെസംബന്ധിച്ചകൂടുതൽവിവരങ്ങൾ

അദ്ധ്യായം9ൽകാണുക 
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ചോ1 : 
ജോലിയിൽനിന്നുംഉള്ളമുറിവുകൾഎന്ന്പറയുന്നതിലൂടെഎന്താണ്അർഥംആക്കു
ന്നത.് 
നിങ്ങളുടെചുമതലയിൽഉള്ളഒരുജോലിചെയ്യുന്നസമയത്സംഭവിക്കുന്നഅപകടംസം

ഭവിക്കുമ്പോൾ. 

നിങ്ങൾഎന്നുംജോലിക്ക്പോവുന്നതുംവരുന്നതുംആയവഴിയോരീതിയോമാറിയിട്ട

ില്ലഎങ്കിൽ 

ജോലിയിൽനിന്നുംനിങ്ങൾവീട്ടിലേക്ക്തിരിച്ചുവരുന്നവഴിസംഭവിക്കുന്നമുറിവു

കളുംഇതിൽഉൾപ്പെടും. 

ജോലിചെയ്യുന്നതിന്ഇടയിൽഉണ്ടാവുന്നപരിക്കേൽപ്പിക്കുന്നതിലൂടെമരണംവ

രെസംഭവിക്കാം. 

അത്തരംസന്ദർഭങ്ങളിൽനിയമപരമായനഷ്ടപരിഹാരത്തിന്നിങ്ങൾക്ക്അർഹതയു

ണ്ടായിരിക്കും/ 

ചോ. 2 :  
പരിക്ക്മൂലംമരണംസംഭവിച്ചാൽഉള്ളനടപടിക്രമങ്ങൾഎന്തെല്ലാമാണ്? 
ഒരുതൊഴിലാളിജോലിസമയത്തു,മരണപ്പെടുകയോഅല്ലെങ്കിൽഉണ്ടായഒരുമുറിവി

ലൂടെകഷ്ടതഅനുഭവിക്കുകയോചെയ് താൽതൊഴിലുടമയോഅദ്ദേഹത്തിന്റെപ്രതിനി

ധിയോഉടനടിസംഭവത്തിന്റെവിവരങ്ങൾപോലീസ്മാനേജ്മെന്റിനെഅറിയിക്കണം. 

തൊഴിലുടമയുടെപേര്, പ്രായം, തൊഴിൽ, വിലാസം, ദേശീയത, 

സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ളഒരുസംക്ഷിപ്തവിവരണം 

അത്സംഭവിക്കാൻഉണ്ടായസാഹചര്യങ്ങളുംഅതിനെതിരെഎടുത്തപ്രതിവിധികളും, 
രോഗശാന്തിക്കുവേണ്ടിയുള്ളനടപടികൾഎന്നിവ 

അറിയിപ്പിൽഉൾക്കൊള്ളണം. 
വിജ്ഞാപനംലഭിച്ചയുടനെപോലീസ്ആവശ്യമായഅന്വേഷണംനടത്തുകയുംആവശ്
യമായനടപടികൽസ്വീകരിക്കുകയുംചെയ്യുക. 
ഇതോടൊപ്പംസാക്ഷികളുടെമൊഴിയും,  
തൊഴിലുടമയോഅദ്ദേഹത്തിന്റെപ്രതിനിധിയുടെയോപ്രസ്താവനയുംഅതനുവദിക്ക
ുന്നസാഹചര്യത്തിൽപരിക്കേറ്റവ്യക്തിയുടെമൊഴിഎന്നിവറെക്കോർഡ്ചെയ്യ
ണം. 
ഈസംഭവംഎങ്ങനെയാണ്ജോലിയുമായിബന്ധപ്പെട്ടതുഎന്നാണുറെക്കോർഡ്പ്ര
ധാനമായികാണിക്കേണ്ടത്. 
അന്വേഷണംപൂർത്തിയാക്കിയശേഷംപോലീസ്ഈറിപ്പോർട്ടിന്റെഒരുപകർപ്പ്വ
കുപ്പിനുസമർപ്പിക്കുകയുംമറ്റൊരുപകർപ്പ്തൊഴിൽഉടമക്ക്നൽകുകയുംചെയ്യു
ം. 
അങ്ങനെഈകേസിന്റെപൂർത്തീകരണംഅനിവാര്യമായിതോന്നിയാൽകൂടുതൽഅന്വ
േഷിക്കാൻഅഭ്യർത്ഥിക്കും 
ചോ3 : 
മുറിവ്കാരണംജോലിക്ക്തിരികെപ്രവേശിക്കാൻകഴിയാത്തഒരുസമയത്തുനിങ്ങളോ
ടുനിങ്ങളുടെതൊഴിലുടമജോലിക്ക്പ്രവേശിക്കാൻനിര്ബന്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ
എന്ത്ചെയ്യണം? 
മുറിവിനെസംബന്ധിച്ചമെഡിക്കൽനിർദേശങ്ങളാലോരോഗംകാരണമോഅല്ലെങ്ക
ിൽതുടർചികിത്സയുടെഭാഗമായോജോലിക്ക്തിരികെപ്രവേശിക്കാൻകഴിയാത്തഅവ
സ്ഥയിൽനിങ്ങളുംനിങ്ങളുടെതൊഴിൽഉടമയുംതമ്മിലുള്ളതർക്കംഉണ്ടായാൽകാര്യക്
ഷമതയുള്ളമെഡിക്കൽഅതോറിറ്റിക്ക്ഇക്കാര്യംവകുപ്പ്കൈമാറും. 
അവരുടെഈകാര്യത്തിലുള്ളപ്രൊഫഷണൽജൂറിസ്ഡിക്ഷനിലെതീരുമാനം 
അന്തിമമായിരിക്കും. 
യോഗ്യതയുള്ളമെഡിക്കൽഅധികാരിനിർണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നപ്രകാരംഉള്ളഉചിതമ
ായചികിത്സമുഴുവൻതൊഴിലുടമയുടെചെലവിൽആയിരിക്കും. ആറു 
മാസംവരെനിങ്ങളുടെചികിത്സാസമയത്ത്നിങ്ങൾക്ക്മുഴുവൻശമ്പളവുംലഭിക്കുന്ന. 
ചികിത്സയ്ക്ക്ആറുമാസത്തിൽകൂടുതൽആണെങ്കിൽനിങ്ങൾപൂർണമായിവീണ്ടെടു
ക്കപ്പെടുകയോസ്ഥിരമായിഅപ്രാപതമായിഎന്ന്തെളിയിക്കുന്നത്വരെയോനിങ്
ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെശമ്പളത്തിന്റെപകുതിലഭിക്കും. 
നഷ്ടപരിഹാരപടങ്ങൾനിര്ണയിക്കുമ്പോൾസ്ഥിരമായവൈകല്യവുംമരണംപോലെ
കണക്കാക്കും6
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അറിയിപ്പിൽഉൾക്കൊള്ളണം. 
വിജ്ഞാപനംലഭിച്ചയുടനെപോലീസ്ആവശ്യമായഅന്വേഷണംനടത്തുകയുംആവശ്
യമായനടപടികൽസ്വീകരിക്കുകയുംചെയ്യുക. 
ഇതോടൊപ്പംസാക്ഷികളുടെമൊഴിയും,  
തൊഴിലുടമയോഅദ്ദേഹത്തിന്റെപ്രതിനിധിയുടെയോപ്രസ്താവനയുംഅതനുവദിക്ക
ുന്നസാഹചര്യത്തിൽപരിക്കേറ്റവ്യക്തിയുടെമൊഴിഎന്നിവറെക്കോർഡ്ചെയ്യ
ണം. 
ഈസംഭവംഎങ്ങനെയാണ്ജോലിയുമായിബന്ധപ്പെട്ടതുഎന്നാണുറെക്കോർഡ്പ്ര
ധാനമായികാണിക്കേണ്ടത്. 
അന്വേഷണംപൂർത്തിയാക്കിയശേഷംപോലീസ്ഈറിപ്പോർട്ടിന്റെഒരുപകർപ്പ്വ
കുപ്പിനുസമർപ്പിക്കുകയുംമറ്റൊരുപകർപ്പ്തൊഴിൽഉടമക്ക്നൽകുകയുംചെയ്യു
ം. 
അങ്ങനെഈകേസിന്റെപൂർത്തീകരണംഅനിവാര്യമായിതോന്നിയാൽകൂടുതൽഅന്വ
േഷിക്കാൻഅഭ്യർത്ഥിക്കും 
ചോ3 : 
മുറിവ്കാരണംജോലിക്ക്തിരികെപ്രവേശിക്കാൻകഴിയാത്തഒരുസമയത്തുനിങ്ങളോ
ടുനിങ്ങളുടെതൊഴിലുടമജോലിക്ക്പ്രവേശിക്കാൻനിര്ബന്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ
എന്ത്ചെയ്യണം? 
മുറിവിനെസംബന്ധിച്ചമെഡിക്കൽനിർദേശങ്ങളാലോരോഗംകാരണമോഅല്ലെങ്ക
ിൽതുടർചികിത്സയുടെഭാഗമായോജോലിക്ക്തിരികെപ്രവേശിക്കാൻകഴിയാത്തഅവ
സ്ഥയിൽനിങ്ങളുംനിങ്ങളുടെതൊഴിൽഉടമയുംതമ്മിലുള്ളതർക്കംഉണ്ടായാൽകാര്യക്
ഷമതയുള്ളമെഡിക്കൽഅതോറിറ്റിക്ക്ഇക്കാര്യംവകുപ്പ്കൈമാറും. 
അവരുടെഈകാര്യത്തിലുള്ളപ്രൊഫഷണൽജൂറിസ്ഡിക്ഷനിലെതീരുമാനം 
അന്തിമമായിരിക്കും. 
യോഗ്യതയുള്ളമെഡിക്കൽഅധികാരിനിർണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നപ്രകാരംഉള്ളഉചിതമ
ായചികിത്സമുഴുവൻതൊഴിലുടമയുടെചെലവിൽആയിരിക്കും. ആറു 
മാസംവരെനിങ്ങളുടെചികിത്സാസമയത്ത്നിങ്ങൾക്ക്മുഴുവൻശമ്പളവുംലഭിക്കുന്ന. 
ചികിത്സയ്ക്ക്ആറുമാസത്തിൽകൂടുതൽആണെങ്കിൽനിങ്ങൾപൂർണമായിവീണ്ടെടു
ക്കപ്പെടുകയോസ്ഥിരമായിഅപ്രാപതമായിഎന്ന്തെളിയിക്കുന്നത്വരെയോനിങ്
ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെശമ്പളത്തിന്റെപകുതിലഭിക്കും. 
നഷ്ടപരിഹാരപടങ്ങൾനിര്ണയിക്കുമ്പോൾസ്ഥിരമായവൈകല്യവുംമരണംപോലെ
കണക്കാക്കും6
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7. 2004 ലെ നമ്പ� 14 തൊഴി� നിയമത്തി� പട്ടിക 1, പട്ടിക 2 എന്നിവയി� 
തൊഴിലധിഷ്ഠിതമായ പരിക്കുക� ദയവായി കാണുക 

 

അറിയിപ്പിൽഉൾക്കൊള്ളണം. 
വിജ്ഞാപനംലഭിച്ചയുടനെപോലീസ്ആവശ്യമായഅന്വേഷണംനടത്തുകയുംആവശ്
യമായനടപടികൽസ്വീകരിക്കുകയുംചെയ്യുക. 
ഇതോടൊപ്പംസാക്ഷികളുടെമൊഴിയും,  
തൊഴിലുടമയോഅദ്ദേഹത്തിന്റെപ്രതിനിധിയുടെയോപ്രസ്താവനയുംഅതനുവദിക്ക
ുന്നസാഹചര്യത്തിൽപരിക്കേറ്റവ്യക്തിയുടെമൊഴിഎന്നിവറെക്കോർഡ്ചെയ്യ
ണം. 
ഈസംഭവംഎങ്ങനെയാണ്ജോലിയുമായിബന്ധപ്പെട്ടതുഎന്നാണുറെക്കോർഡ്പ്ര
ധാനമായികാണിക്കേണ്ടത്. 
അന്വേഷണംപൂർത്തിയാക്കിയശേഷംപോലീസ്ഈറിപ്പോർട്ടിന്റെഒരുപകർപ്പ്വ
കുപ്പിനുസമർപ്പിക്കുകയുംമറ്റൊരുപകർപ്പ്തൊഴിൽഉടമക്ക്നൽകുകയുംചെയ്യു
ം. 
അങ്ങനെഈകേസിന്റെപൂർത്തീകരണംഅനിവാര്യമായിതോന്നിയാൽകൂടുതൽഅന്വ
േഷിക്കാൻഅഭ്യർത്ഥിക്കും 
ചോ3 : 
മുറിവ്കാരണംജോലിക്ക്തിരികെപ്രവേശിക്കാൻകഴിയാത്തഒരുസമയത്തുനിങ്ങളോ
ടുനിങ്ങളുടെതൊഴിലുടമജോലിക്ക്പ്രവേശിക്കാൻനിര്ബന്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ
എന്ത്ചെയ്യണം? 
മുറിവിനെസംബന്ധിച്ചമെഡിക്കൽനിർദേശങ്ങളാലോരോഗംകാരണമോഅല്ലെങ്ക
ിൽതുടർചികിത്സയുടെഭാഗമായോജോലിക്ക്തിരികെപ്രവേശിക്കാൻകഴിയാത്തഅവ
സ്ഥയിൽനിങ്ങളുംനിങ്ങളുടെതൊഴിൽഉടമയുംതമ്മിലുള്ളതർക്കംഉണ്ടായാൽകാര്യക്
ഷമതയുള്ളമെഡിക്കൽഅതോറിറ്റിക്ക്ഇക്കാര്യംവകുപ്പ്കൈമാറും. 
അവരുടെഈകാര്യത്തിലുള്ളപ്രൊഫഷണൽജൂറിസ്ഡിക്ഷനിലെതീരുമാനം 
അന്തിമമായിരിക്കും. 
യോഗ്യതയുള്ളമെഡിക്കൽഅധികാരിനിർണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നപ്രകാരംഉള്ളഉചിതമ
ായചികിത്സമുഴുവൻതൊഴിലുടമയുടെചെലവിൽആയിരിക്കും. ആറു 
മാസംവരെനിങ്ങളുടെചികിത്സാസമയത്ത്നിങ്ങൾക്ക്മുഴുവൻശമ്പളവുംലഭിക്കുന്ന. 
ചികിത്സയ്ക്ക്ആറുമാസത്തിൽകൂടുതൽആണെങ്കിൽനിങ്ങൾപൂർണമായിവീണ്ടെടു
ക്കപ്പെടുകയോസ്ഥിരമായിഅപ്രാപതമായിഎന്ന്തെളിയിക്കുന്നത്വരെയോനിങ്
ങൾക്ക്നിങ്ങളുടെശമ്പളത്തിന്റെപകുതിലഭിക്കും. 
നഷ്ടപരിഹാരപടങ്ങൾനിര്ണയിക്കുമ്പോൾസ്ഥിരമായവൈകല്യവുംമരണംപോലെ
കണക്കാക്കും6
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7. 2004 ലെ നമ്പ� 14 തൊഴി� നിയമത്തി� പട്ടിക 1, പട്ടിക 2 എന്നിവയി� 
തൊഴിലധിഷ്ഠിതമായ പരിക്കുക� ദയവായി കാണുക 

 

ചോ4 : 
നിങ്ങളുടെപരിക്കുകൾക്കോമരണത്തിന്റെയോപേരിൽഉള്ളനഷ്ടപരിഹാരംനിഷേ
ധിക്കാൻഏതെങ്കിലുംകേസുകളിൽനിയമമുണ്ടോ? 
നിങ്ങൾസ്വയംമനപൂർവ്വംപരിക്കേറ്റതായികണ്ടെത്തുന്നെങ്കിൽഇത്നിയമപരമാ
ണ്. 

അല്ലെങ്കിൽക്ഷതംഏറ്റസമയംഅഥവാമരണസമയംമയക്കുമരുന്നിന്റെഅല്ലെങ്കി
ൽമദ്യത്തിന്റെസ്വാധീനത്തിൽആയിരുന്നെന്നുകണ്ടെത്തിയാലുംഏതെങ്കിലുംനല്
ലകാരണത്താൽഅല്ലാതെനിങ്ങൾമെഡിക്കൽപരിശോധനക്ക്വിധേയംആയാൽഅല്
ലെങ്കിൽവൈദ്യപരിശോധനയനുസരിച്ച്നിങ്ങള്ക്ക്നിർദേശിച്ചചികിത്സനൽക
ാൻനിങ്ങൾവിസമ്മതിചാൽഅല്ലെങ്കിൽബോധപൂർവ്വംനിങ്ങളുടെതൊഴിലുടമയു
ടെസുരക്ഷാനടപടികൾസംബന്ധിച്ചുള്ളനിർദേശങ്ങൾനിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്അല്ലെ
ങ്കിൽആകാര്യത്തിൽതികച്ചുംഅശ്രദ്ധമായിരുന്നുനിങ്ങളുടെപരിക്കുകൾക്കോമ
രണത്തിന്റെയോപേരിൽഉള്ളനഷ്ടപരിഹാരംനിഷേധിക്കപെടാൻസാധ്യതഉണ്ട്. 

ചോ5 : നഷ്ടപരിഹാരംനൽകാനുള്ളകാലാവധിഎത്രയാണ?് 
ജോലികാരണംഉണ്ടായവൈകലയംആണെന്ന്പിന്തുണയ്ക്കുന്നഅന്വേഷണങ്ങളുടെ
സമാപനംലഭിച്ചാൽഅല്ലെങ്കിൽതൊഴിലാളിഅപ്രാപ്തമാക്കപ്പെട്ടുഎന്ന്തെളി
യിക്കപ്പെട്ടദിവസത്തിൽനിന്നുംപതിനഞ്ചുദിവസത്തിന്ഉള്ളിൽതൊഴിലുടമതൊഴ
ിലാളിക്ക്വൈകല്യനഷ്ടപരിഹാരംനൽകണം 
 
 
 
  

ചോ4 : 
നിങ്ങളുടെപരിക്കുകൾക്കോമരണത്തിന്റെയോപേരിൽഉള്ളനഷ്ടപരിഹാരംനിഷേ
ധിക്കാൻഏതെങ്കിലുംകേസുകളിൽനിയമമുണ്ടോ? 
നിങ്ങൾസ്വയംമനപൂർവ്വംപരിക്കേറ്റതായികണ്ടെത്തുന്നെങ്കിൽഇത്നിയമപരമാ
ണ്. 

അല്ലെങ്കിൽക്ഷതംഏറ്റസമയംഅഥവാമരണസമയംമയക്കുമരുന്നിന്റെഅല്ലെങ്കി
ൽമദ്യത്തിന്റെസ്വാധീനത്തിൽആയിരുന്നെന്നുകണ്ടെത്തിയാലുംഏതെങ്കിലുംനല്
ലകാരണത്താൽഅല്ലാതെനിങ്ങൾമെഡിക്കൽപരിശോധനക്ക്വിധേയംആയാൽഅല്
ലെങ്കിൽവൈദ്യപരിശോധനയനുസരിച്ച്നിങ്ങള്ക്ക്നിർദേശിച്ചചികിത്സനൽക
ാൻനിങ്ങൾവിസമ്മതിചാൽഅല്ലെങ്കിൽബോധപൂർവ്വംനിങ്ങളുടെതൊഴിലുടമയു
ടെസുരക്ഷാനടപടികൾസംബന്ധിച്ചുള്ളനിർദേശങ്ങൾനിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്അല്ലെ
ങ്കിൽആകാര്യത്തിൽതികച്ചുംഅശ്രദ്ധമായിരുന്നുനിങ്ങളുടെപരിക്കുകൾക്കോമ
രണത്തിന്റെയോപേരിൽഉള്ളനഷ്ടപരിഹാരംനിഷേധിക്കപെടാൻസാധ്യതഉണ്ട്. 

ചോ5 : നഷ്ടപരിഹാരംനൽകാനുള്ളകാലാവധിഎത്രയാണ?് 
ജോലികാരണംഉണ്ടായവൈകലയംആണെന്ന്പിന്തുണയ്ക്കുന്നഅന്വേഷണങ്ങളുടെ
സമാപനംലഭിച്ചാൽഅല്ലെങ്കിൽതൊഴിലാളിഅപ്രാപ്തമാക്കപ്പെട്ടുഎന്ന്തെളി
യിക്കപ്പെട്ടദിവസത്തിൽനിന്നുംപതിനഞ്ചുദിവസത്തിന്ഉള്ളിൽതൊഴിലുടമതൊഴ
ിലാളിക്ക്വൈകല്യനഷ്ടപരിഹാരംനൽകണം 
 
 
 
  

ചോ 6 : നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വൈകല്യത്തിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ 
അവകാശികൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മരണത്തിന്റെ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കാൻ  
ഉള്ള അവകാശം നഷ്ടപ്പെടാൻ ഉള്ളസാധ്യത ഉണ്ടോ? 
വൈകല്യമോ മരണമോ സംഭവത്തെ സംബന്ധിച്ച അന്തിമ മെഡിക്കല് 
റിപ്പോര്ട്ടിന്റെ പ്രസ്താവന വന്നു കഴിഞ്ഞു ഒരു വര്ഷം കഴിഞ്ഞാൽ  
അല്ലെങ്കിൽ മരണ തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷം ആയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് 
നിങ്ങളുടെ വൈകല്യത്തിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അവകാശികൾക്ക് 
നിങ്ങളുടെ മരണത്തിന്റെ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കാൻഉള്ള അവകാശം നഷ്ടപ്പെടാൻ 
കാരണം ആവും. 
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അദ്ധ്യായം 8 
തൊഴിലാളിസംഘടനകളുംസമരങ്ങളും 

  

ചോ 
1:ഏതെങ്കിലുംതൊഴിലാളിസംഘടനകളിൽചേരാൻനിങ്ങൾക്ക്അവകാശംഉണ്ടോ? 
മുപ്പതോഅതിൽകൂടുതലോതൊഴിലാളികൾക്കുള്ളഓരോസ്ഥാപനത്തിലുംതൊഴിലാ
ളികളിൽനിന്നുംതൊഴിലുടമകളിൽനിന്നുമുള്ളപ്രധിനിതികൾഅടങ്ങിയഒരുജോയിന്റ്
കമ്മിറ്റിഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 
കൂടാതെഈകമ്മിറ്റിയുടെപകുതിഭാഗംആളുകൾതൊഴിലുടമയെയുംപകുതിഭാഗംതോഡി
ലാളികളെയുംപ്രധിനിധീകരിക്കുന്നവരായിരിക്കുംഎന്നത്ശ്രദ്ധിയ്ക്കേണ്ടകാര്യമാ
ണ്. 
ജോയിന്റ്കമ്മിറ്റയിലെനേരിട്ടുള്ളതെരഞ്ഞെടുപ്പ്പ്രകാരംഓരോഭാഗത്തെയുംജീവന
ക്കാർഅവരുടെപ്രധിനിതികളെതിരഞ്ഞെടുക്കണം.7

8 
ജോയിന്റ്കമ്മിറ്റിതൊഴിൽകമ്പോളത്തിൽജോലിചെയ്യുന്നതുമായിബന്ധപ്പെട്ട
ജോലിചെയ്യുന്നസ്ഥാപനം, ഉൽപ്പാദനം, 
വികസനംഎന്നിവമെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ളമാർഗ്ഗങ്ങൾ, ഉത്പാദനക്ഷമത, 
തൊഴിലാളികളുടെപരിശീലനപരിപാടികളുംഅപകടസാധ്യതതടയുന്നതിനുള്ളമാർഗങ്
ങൾഎന്നിവപഠനവിധേയമാക്കുകയുംചർച്ചചെയ്യുകയുംചെയ്യുന്നതിലൂടെതൊഴ
ിലധിഷ്ഠിതതൊഴിൽകരാർനിലവാരം, ആരോഗ്യം, സുരക്ഷാനിയമങ്ങൾ, 
തൊഴിലാളികളുടെപൊതുസംസ്കാരവികസനംഎന്നിവമെച്ചപ്പെടുത്തുകയുംചെയ്
യുക. 
രാഷ്ട്രീയവുംമതപരവുമായകാര്യങ്ങലുമായിബന്ധപ്പെട്ടകാര്യങ്ങളിൽഏർപ്പെട
ുന്നതുംനിങ്ങൾനിലകൊള്ളുന്നഭരണകൂടത്തിനോഅല്ലെങ്കിൽഅവിടുത്തെവ്യവ
സ്ഥകൾക്കോ
ഉപദ്രവംആകുന്നതരത്തിൽഉള്ളപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾപ്രിന്റ്ചെയ്തവിതരണംചെയ്
യുന്നതുംമന്ത്രാലയത്തിന്റെഅനുമതിയില്ലാതെസംഭാവനകളുംഗ്രാന്റുകളുംസ്വീകരി
ക്കുകയോഊഹക്കച്ചവടത്തിൽഏർപ്പെടുകയോചെയ്യുന്നതിൽനിന്നുംതൊഴില
ാളിസംഘടനകളെവിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

  

8. മെമ്പ�ഷിപ്പും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ നടപടിക്രമവും 
  അറിയാ� തൊഴി� മന്ത്രിസഭയിലെ യോഗ്യതയുള്ള 
  അധികാരിയെ കാണുക. 
 

ചോ 
1:ഏതെങ്കിലുംതൊഴിലാളിസംഘടനകളിൽചേരാൻനിങ്ങൾക്ക്അവകാശംഉണ്ടോ? 
മുപ്പതോഅതിൽകൂടുതലോതൊഴിലാളികൾക്കുള്ളഓരോസ്ഥാപനത്തിലുംതൊഴിലാ
ളികളിൽനിന്നുംതൊഴിലുടമകളിൽനിന്നുമുള്ളപ്രധിനിതികൾഅടങ്ങിയഒരുജോയിന്റ്
കമ്മിറ്റിഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 
കൂടാതെഈകമ്മിറ്റിയുടെപകുതിഭാഗംആളുകൾതൊഴിലുടമയെയുംപകുതിഭാഗംതോഡി
ലാളികളെയുംപ്രധിനിധീകരിക്കുന്നവരായിരിക്കുംഎന്നത്ശ്രദ്ധിയ്ക്കേണ്ടകാര്യമാ
ണ്. 
ജോയിന്റ്കമ്മിറ്റയിലെനേരിട്ടുള്ളതെരഞ്ഞെടുപ്പ്പ്രകാരംഓരോഭാഗത്തെയുംജീവന
ക്കാർഅവരുടെപ്രധിനിതികളെതിരഞ്ഞെടുക്കണം.7

8 
ജോയിന്റ്കമ്മിറ്റിതൊഴിൽകമ്പോളത്തിൽജോലിചെയ്യുന്നതുമായിബന്ധപ്പെട്ട
ജോലിചെയ്യുന്നസ്ഥാപനം, ഉൽപ്പാദനം, 
വികസനംഎന്നിവമെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ളമാർഗ്ഗങ്ങൾ, ഉത്പാദനക്ഷമത, 
തൊഴിലാളികളുടെപരിശീലനപരിപാടികളുംഅപകടസാധ്യതതടയുന്നതിനുള്ളമാർഗങ്
ങൾഎന്നിവപഠനവിധേയമാക്കുകയുംചർച്ചചെയ്യുകയുംചെയ്യുന്നതിലൂടെതൊഴ
ിലധിഷ്ഠിതതൊഴിൽകരാർനിലവാരം, ആരോഗ്യം, സുരക്ഷാനിയമങ്ങൾ, 
തൊഴിലാളികളുടെപൊതുസംസ്കാരവികസനംഎന്നിവമെച്ചപ്പെടുത്തുകയുംചെയ്
യുക. 
രാഷ്ട്രീയവുംമതപരവുമായകാര്യങ്ങലുമായിബന്ധപ്പെട്ടകാര്യങ്ങളിൽഏർപ്പെട
ുന്നതുംനിങ്ങൾനിലകൊള്ളുന്നഭരണകൂടത്തിനോഅല്ലെങ്കിൽഅവിടുത്തെവ്യവ
സ്ഥകൾക്കോ
ഉപദ്രവംആകുന്നതരത്തിൽഉള്ളപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾപ്രിന്റ്ചെയ്തവിതരണംചെയ്
യുന്നതുംമന്ത്രാലയത്തിന്റെഅനുമതിയില്ലാതെസംഭാവനകളുംഗ്രാന്റുകളുംസ്വീകരി
ക്കുകയോഊഹക്കച്ചവടത്തിൽഏർപ്പെടുകയോചെയ്യുന്നതിൽനിന്നുംതൊഴില
ാളിസംഘടനകളെവിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

  

8. മെമ്പ�ഷിപ്പും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ നടപടിക്രമവും 
  അറിയാ� തൊഴി� മന്ത്രിസഭയിലെ യോഗ്യതയുള്ള 
  അധികാരിയെ കാണുക. 
 

ചോ2 : ഒരുസമരംആഹ്വാനംചെയ്യുന്നതിനുള്ളവ്യവസ്ഥകൾഎന്തെല്ലാമാണ്? 
ജനകീയതയുടെമൂണിനിൽനാല്ഭാഗംആളുകൾആകാര്യത്തിൽഒരേതീരുമാനത്തിൽഉറച്
ചുനിൽക്കുകയുംപ്രൊഫഷണൽതൊഴിലാളികളുടെകമ്മറ്റിഅത്അംഗീകരിക്കുകയുംച
െയ്യുന്നതോടുകൂടിതൊഴിലുടമയെസമരത്തിന്രണ്ടാഴ്ചയിൽകുറയാത്തദിവസങ്ങൾ
ക്കുമുൻപ്കാര്യംഅറിയിക്കുന്നനോട്ടീസ്നൽകുകയുംചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽനിങ്ങ
ൾക്ക്ഒരുസമരംആഹ്വാനംചെയ്യാം. 
കൂടാതെആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയത്തിന്റെസഹകരണത്തോടെസമയം, 
സ്ഥലംഎന്നിവതീരുമാനിചുകൊണ്ട്തൊഴിൽമന്ത്രാലയത്തിൽനിന്നുള്ളഅംഗീകാരം
സംഘാടകർക്ക്ലഭിച്ചിരിക്കണം. 
സർക്കാർഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതോസ്വകാര്യവസ്തുക്കളോഒന്നുംതന്നെഅട്ടിമറിക്ക
പ്പെടുകയില്ലഎന്നുംഅവയുടെസുരക്ഷയെബാധിക്കുന്നഒന്നുംതന്നെചെയ്യില്ല
എന്നുംനിങ്ങൾഉറപ്പുനൽകണം 
പൊതുവായതോഅത്യാവശ്യമോആയഉപകരണങ്ങളിൽഗ്യാസ്, പെട്രോളിയം, 
വ്യവസായങ്ങൾ, വൈദ്യുതി, വാട്ടർ, തുറമുഖങ്ങൾ, എയർപോർട്ടുകൾ, 
ആശുപത്രികൾ, 
ഗതാഗതസേവനങ്ങൾഎന്നിവിടങ്ങളിൽസമരംചെയ്യുന്നത്നിരോധിച്ചിരിക്കുന്
നു. 
നിയമപ്രകാരംതൊഴിലാളിക്കുംതൊഴിൽഉടമക്കുംഇടയിൽഉള്ളതർക്കംഒത്തുതീർപ്പാ
ക്കാനോമദ്ധ്യസ്ഥതീരുമാനംവെക്കാനോവേണ്ടഎല്ലാസാധ്യതകളുംഇല്ലാതാക്കാ
ൻപണിമുടക്കുകൾഅവലംബിക്കുന്നത്നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു 
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ചോ2 : ഒരുസമരംആഹ്വാനംചെയ്യുന്നതിനുള്ളവ്യവസ്ഥകൾഎന്തെല്ലാമാണ്? 
ജനകീയതയുടെമൂണിനിൽനാല്ഭാഗംആളുകൾആകാര്യത്തിൽഒരേതീരുമാനത്തിൽഉറച്
ചുനിൽക്കുകയുംപ്രൊഫഷണൽതൊഴിലാളികളുടെകമ്മറ്റിഅത്അംഗീകരിക്കുകയുംച
െയ്യുന്നതോടുകൂടിതൊഴിലുടമയെസമരത്തിന്രണ്ടാഴ്ചയിൽകുറയാത്തദിവസങ്ങൾ
ക്കുമുൻപ്കാര്യംഅറിയിക്കുന്നനോട്ടീസ്നൽകുകയുംചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽനിങ്ങ
ൾക്ക്ഒരുസമരംആഹ്വാനംചെയ്യാം. 
കൂടാതെആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയത്തിന്റെസഹകരണത്തോടെസമയം, 
സ്ഥലംഎന്നിവതീരുമാനിചുകൊണ്ട്തൊഴിൽമന്ത്രാലയത്തിൽനിന്നുള്ളഅംഗീകാരം
സംഘാടകർക്ക്ലഭിച്ചിരിക്കണം. 
സർക്കാർഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതോസ്വകാര്യവസ്തുക്കളോഒന്നുംതന്നെഅട്ടിമറിക്ക
പ്പെടുകയില്ലഎന്നുംഅവയുടെസുരക്ഷയെബാധിക്കുന്നഒന്നുംതന്നെചെയ്യില്ല
എന്നുംനിങ്ങൾഉറപ്പുനൽകണം 
പൊതുവായതോഅത്യാവശ്യമോആയഉപകരണങ്ങളിൽഗ്യാസ്, പെട്രോളിയം, 
വ്യവസായങ്ങൾ, വൈദ്യുതി, വാട്ടർ, തുറമുഖങ്ങൾ, എയർപോർട്ടുകൾ, 
ആശുപത്രികൾ, 
ഗതാഗതസേവനങ്ങൾഎന്നിവിടങ്ങളിൽസമരംചെയ്യുന്നത്നിരോധിച്ചിരിക്കുന്
നു. 
നിയമപ്രകാരംതൊഴിലാളിക്കുംതൊഴിൽഉടമക്കുംഇടയിൽഉള്ളതർക്കംഒത്തുതീർപ്പാ
ക്കാനോമദ്ധ്യസ്ഥതീരുമാനംവെക്കാനോവേണ്ടഎല്ലാസാധ്യതകളുംഇല്ലാതാക്കാ
ൻപണിമുടക്കുകൾഅവലംബിക്കുന്നത്നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു 

അദ്ധ്യായം9 
അവകാശങ്ങളുംചുമതലകളും 
(സ്ഥാപനത്തിന്റെജീവനക്കാർ) 
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ആദ്യം: താലക്കാലികപാർപ്പിടങ്ങൾകണ്ടെത്തുമ്പോൾഉള്ളവ്യവസ്ഥകൾ: 
ചോ1  - 
ഉചിതമായതാലക്കാലികപാർപ്പിടങ്ങൾകണ്ടെത്തുമ്പോൾആവശ്യമായവ്യവസ്
ഥകൾഎന്തൊക്കെയാണ്? 
നിർമ്മാണതൊഴിലാളികളുടെതാലക്കാലികപാർപ്പിടങ്ങൾഉള്ളനിബന്ധനകളുംപ്രത്
യേകനിര് ദ്ദേശങ്ങളുംതാഴെപ്പറയുന്നവയാണ്: 
-
പങ്കിട്ടമുറികളിൽഓരോതൊഴിലാളിക്കുംനൽകിയിരിക്കുന്നസ്ഥലംനാല്മീറ്ററിൽക
ുറയാൻപാടില്ല 
- 
സാധാരണഭവനങ്ങളിൽഓരോമുറിയിലുംനാലിൽകൂടുതൽതൊഴിലാളികൾഉണ്ടാവാൻ
പാടില്ല 
- 
താത്കാലികവീടുകളിൽഎട്ട്തൊഴിലാളികളിൽകൂടുതൽതൊഴിലാളികൾഉണ്ടാവാൻപാ
ടില്ല 
- പ്രവേശനങ്ങൾ, ഇടനാഴികൾ, മേൽക്കൂരകൾ, 
നിലവറകൾഎന്നിവതൊഴിലാളികൾക്കുള്ളതാമസസ്ഥലംആയിഉപയോഗിക്കരുത് 
-
പ്രാണികളോപൊടിയോതാമസസ്ഥലത്തിന്ഉള്ളിലേക്ക്കടക്കാത്തവിധംജനലുകൾക്
ക്കമ്പിവലകൾഉണ്ടായിരിക്കണം.  
- 
മുറികൾനന്നായിവായുസഞ്ചാരമുള്ളതുംഇലക്ട്രിക്കൽലൈറ്റിന്റെമതിയായഅളവിൽ
ലഭിക്കുന്നതുംസ്വാഭാവികലൈറ്റിംഗ്ഉണ്ടായിരുന്നതുംആയിരിക്കണം 
ചോ2  - 
താലക്കാലികപാർപ്പിടങ്ങൾകണ്ടെത്തുമ്പോൾഎന്തൊക്കെഅടിസ്ഥാനസൗക
ര്യങ്ങൾ (വസ്തുക്കളുംവീട്ടുപകരണങ്ങളും) ആണ്തൊഴിൽദാതാവ്നൽകേണ്ടത്? 
- കട്ടിലുംകിടക്കയുംഉചിതമായകിടപ്പുവിരിയും. 
വസ്ത്രങ്ങൾസൂക്ഷിക്കാൻആവശ്യമായചുവരലമാര. 
ഇരട്ടകിടക്കകളൊന്നുംഅനുവദിക്കുന്നതല്ല

- ആവശ്യമായ എയർ കണ്ടീഷനറുകളും വെന്റിലേഷൻ ഫാൻസും  
- ഓരോ 20 തൊഴിലാളികൾക്കും മൂന്നു കാൻഡിൽ സെറാമിക് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു 
കുടി വെള്ളം തണുപ്പിക്കാനുള്ള യന്ത്രം. ഫൈബർ അല്ലെങ്കിൽ ത്രെഡ് 
ഫിൽറ്റെർസ് അനുവദിക്കുന്നതല്ല 
-ആഹാരം സംഭരിക്കുന്നതിനുള്ള റെഫ്രിജറേറ്റർ (വലിപ്പം തൊഴിലാളികളുടെ 
എണ്ണം അനുസരിച്ചു ആയിരിക്കും) 
- ലിഡ് (അടപ്പ്) ഉള്ള ട്രാഷ് ബിൻ (കുപ്പ തൊട്ടി), ശക്തമായ ട്രാഷ് ബാഗുകൾ 
(ചവറു സഞ്ചികൾ). 
- തൊഴിലുടമ ലോഡ്ജിംഗ് വൃത്തിയാക്കി വെക്കാൻ തൊഴിലാളിയെ നിയമിക്കണം, 
അറ്റകുറ്റപ്പണിയുടെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കാൻഒരു 
സൂപ്പർവൈസറും ഉണ്ടായിരിക്കണം. 
-മതിയായ ആൻറിസെപ്റ്റിക്സും ബാൻഡേജും അടങ്ങിയ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് 
(അപകടത്തില് പെട്ടയാള് ക്കു നല് കുന്ന പ്രഥമശുശ്രൂഷക്കു ആവശ്യമായ 
സാധങ്ങൾ അടങ്ങിയ ബോക്സ്) 
-ഓരോ 8 തൊഴിലാളികൾക്കും നന്നായി വായുസഞ്ചാരമുള്ള, മതിയായ വെളിച്ചവും 
വാട്ടർ ഹീറ്ററും ഉള്ള കക്കൂസ് . 
-തൊഴിലുടമ താമസ സ്ഥലങ്ങൾ ഉചിതമായ രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കണം. 
താലക്കാലിക പാർപ്പിടങ്ങൾക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ 
വ്യവസ്ഥകൾക്കോ വേണ്ടിയുള്ള  യാതൊരു വിധ ചെലവുകൾക്കുള്ള തുക  
തൊഴിലാളിയുടെ വേതനത്തിൽ നിന്നും ഈടാക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല.  
ചോദ്യം 3 - താൽക്കാലിക പാർപ്പിടം കണ്ടെത്തുമ്പോഴുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ  
എന്തൊക്കെയാണ്? 
- തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണത്തിന് അനുസൃതമായ ഫർണിച്ചറുകൾ ഉള്ള ഡൈനിംഗ് 
ഹാൾ പ്രാണികളെ തടയുന്ന മെഷ് ക്യാച്ചർസ് ഉള്ള കമ്പി വലകൾ പിടിപ്പിച്ച 
വാതിലുകളും ജനലുകളും ഉള്ള താമസ സ്ഥലം.  

- ആവശ്യമായ എയർ കണ്ടീഷനറുകളും വെന്റിലേഷൻ ഫാൻസും  
- ഓരോ 20 തൊഴിലാളികൾക്കും മൂന്നു കാൻഡിൽ സെറാമിക് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു 
കുടി വെള്ളം തണുപ്പിക്കാനുള്ള യന്ത്രം. ഫൈബർ അല്ലെങ്കിൽ ത്രെഡ് 
ഫിൽറ്റെർസ് അനുവദിക്കുന്നതല്ല 
-ആഹാരം സംഭരിക്കുന്നതിനുള്ള റെഫ്രിജറേറ്റർ (വലിപ്പം തൊഴിലാളികളുടെ 
എണ്ണം അനുസരിച്ചു ആയിരിക്കും) 
- ലിഡ് (അടപ്പ്) ഉള്ള ട്രാഷ് ബിൻ (കുപ്പ തൊട്ടി), ശക്തമായ ട്രാഷ് ബാഗുകൾ 
(ചവറു സഞ്ചികൾ). 
- തൊഴിലുടമ ലോഡ്ജിംഗ് വൃത്തിയാക്കി വെക്കാൻ തൊഴിലാളിയെ നിയമിക്കണം, 
അറ്റകുറ്റപ്പണിയുടെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കാൻഒരു 
സൂപ്പർവൈസറും ഉണ്ടായിരിക്കണം. 
-മതിയായ ആൻറിസെപ്റ്റിക്സും ബാൻഡേജും അടങ്ങിയ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് 
(അപകടത്തില് പെട്ടയാള് ക്കു നല് കുന്ന പ്രഥമശുശ്രൂഷക്കു ആവശ്യമായ 
സാധങ്ങൾ അടങ്ങിയ ബോക്സ്) 
-ഓരോ 8 തൊഴിലാളികൾക്കും നന്നായി വായുസഞ്ചാരമുള്ള, മതിയായ വെളിച്ചവും 
വാട്ടർ ഹീറ്ററും ഉള്ള കക്കൂസ് . 
-തൊഴിലുടമ താമസ സ്ഥലങ്ങൾ ഉചിതമായ രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കണം. 
താലക്കാലിക പാർപ്പിടങ്ങൾക്കുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ 
വ്യവസ്ഥകൾക്കോ വേണ്ടിയുള്ള  യാതൊരു വിധ ചെലവുകൾക്കുള്ള തുക  
തൊഴിലാളിയുടെ വേതനത്തിൽ നിന്നും ഈടാക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല.  
ചോദ്യം 3 - താൽക്കാലിക പാർപ്പിടം കണ്ടെത്തുമ്പോഴുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ  
എന്തൊക്കെയാണ്? 
- തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണത്തിന് അനുസൃതമായ ഫർണിച്ചറുകൾ ഉള്ള ഡൈനിംഗ് 
ഹാൾ പ്രാണികളെ തടയുന്ന മെഷ് ക്യാച്ചർസ് ഉള്ള കമ്പി വലകൾ പിടിപ്പിച്ച 
വാതിലുകളും ജനലുകളും ഉള്ള താമസ സ്ഥലം.  

- നൂറിൽ കൂടുതൽ തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം ആണെങ്കിൽ അവരുടെ 
പ്രഥമ ശുശ്രൂഷക്കായി ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് (അപകടത്തില് പെട്ടയാള് ക്കു നല് കുന്ന 
പ്രഥമശുശ്രൂഷക്കു ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ) റൂമും അതിനു 
യോഗ്യതയുള്ള ഒരുനഴ്സും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. 
-മാൻഹോൾ (ജലധാരയില്  ആളിറങ്ങുന്ന ദ്വാരം) മാലിന്യ ശേഖരണ യൂണിറ്റുകളും 
അടങ്ങിയതും മാലിന്യങ്ങളും ചവറ്റുകൊട്ടയും പതിവായി 
ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള ശരിയായ സംവിധാനങ്ങലുള്ളതുമായ സംവിധാനങ്ങൾ. 
ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറ് റെഗുലേഷൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ വകുപ്പ് വ്യവസ്ഥകൾ 
അനുസരിച്ചുഅഗ്നിബാധാമുന്നറിയിപ്പ്  യന്ത്രങ്ങളും അഗ്നി ശമനികളും  
നൽകാൻ തൊഴിലുടമ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. 
- മതിയായ ആൻറിസെപ്റ്റിക്സും ബാൻഡേജും അടങ്ങിയ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് 
(അപകടത്തില് പെട്ടയാള് ക്കു നല് കുന്ന പ്രഥമശുശ്രൂഷക്കു ആവശ്യമായ 
സാധങ്ങൾ അടങ്ങിയ ബോക്സ്) താമസ സ്ഥലത്തു ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
രണ്ട്: ജോലി സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ: 
ചോ 1  : നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സംഘടനയുടെ നിയമങ്ങൾ എങ്ങനെ 
പരിചയപ്പെടാം? 
പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ തൊഴിലാളികളെ നിയമിക്കുന്ന ഒരു 
തൊഴിൽദാതാവ് സംഘടനയുടെ നിയമങ്ങൾ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ 
ബോർഡിൽ പ്രദര്ശിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.ബോർഡ് അനുയോജ്യവും എളുപ്പത്തിൽ 
ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതുമായ ഒരു സ്ഥലത്തു സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ്. 
അത്തരം വ്യവസ്ഥകൾ തൊഴിലാളിയും സ്ഥാപനവും തമ്മിലുള്ള കരാറിന്റെ 
പരിപൂര്ണ്ണമായ ഭാഗമാണ്.

ചോ 2 - ജോലിയിൽ നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷ അപകടത്തിലാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ 
എന്ത് ചെയ്യും? 
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ ദാതാവിനെ നിർബന്ധമായും ഈ 
അപകടത്തെക്കുറിച്ച്  വിവരമറിയിക്കണം,അവനിൽ നിന്നും യാതൊരു 
പ്രതികരണവും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 
ലേബർ വകുപ്പിനെ വിളിക്കുകയും അവരോടു നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥകൾ 
അറിയിക്കുകയും ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ സഹായവും ഉപദേശവും ലഭിക്കാൻ ആയി 
ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മറ്റിയെ കാര്യം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യണം. 
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- നൂറിൽ കൂടുതൽ തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം ആണെങ്കിൽ അവരുടെ 
പ്രഥമ ശുശ്രൂഷക്കായി ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് (അപകടത്തില് പെട്ടയാള് ക്കു നല് കുന്ന 
പ്രഥമശുശ്രൂഷക്കു ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ) റൂമും അതിനു 
യോഗ്യതയുള്ള ഒരുനഴ്സും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. 
-മാൻഹോൾ (ജലധാരയില്  ആളിറങ്ങുന്ന ദ്വാരം) മാലിന്യ ശേഖരണ യൂണിറ്റുകളും 
അടങ്ങിയതും മാലിന്യങ്ങളും ചവറ്റുകൊട്ടയും പതിവായി 
ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള ശരിയായ സംവിധാനങ്ങലുള്ളതുമായ സംവിധാനങ്ങൾ. 
ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറ് റെഗുലേഷൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ വകുപ്പ് വ്യവസ്ഥകൾ 
അനുസരിച്ചുഅഗ്നിബാധാമുന്നറിയിപ്പ്  യന്ത്രങ്ങളും അഗ്നി ശമനികളും  
നൽകാൻ തൊഴിലുടമ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. 
- മതിയായ ആൻറിസെപ്റ്റിക്സും ബാൻഡേജും അടങ്ങിയ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് 
(അപകടത്തില് പെട്ടയാള് ക്കു നല് കുന്ന പ്രഥമശുശ്രൂഷക്കു ആവശ്യമായ 
സാധങ്ങൾ അടങ്ങിയ ബോക്സ്) താമസ സ്ഥലത്തു ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
രണ്ട്: ജോലി സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ: 
ചോ 1  : നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സംഘടനയുടെ നിയമങ്ങൾ എങ്ങനെ 
പരിചയപ്പെടാം? 
പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ തൊഴിലാളികളെ നിയമിക്കുന്ന ഒരു 
തൊഴിൽദാതാവ് സംഘടനയുടെ നിയമങ്ങൾ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ 
ബോർഡിൽ പ്രദര്ശിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.ബോർഡ് അനുയോജ്യവും എളുപ്പത്തിൽ 
ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതുമായ ഒരു സ്ഥലത്തു സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ്. 
അത്തരം വ്യവസ്ഥകൾ തൊഴിലാളിയും സ്ഥാപനവും തമ്മിലുള്ള കരാറിന്റെ 
പരിപൂര്ണ്ണമായ ഭാഗമാണ്.

ചോ 2 - ജോലിയിൽ നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷ അപകടത്തിലാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ 
എന്ത് ചെയ്യും? 
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ ദാതാവിനെ നിർബന്ധമായും ഈ 
അപകടത്തെക്കുറിച്ച്  വിവരമറിയിക്കണം,അവനിൽ നിന്നും യാതൊരു 
പ്രതികരണവും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 
ലേബർ വകുപ്പിനെ വിളിക്കുകയും അവരോടു നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥകൾ 
അറിയിക്കുകയും ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ സഹായവും ഉപദേശവും ലഭിക്കാൻ ആയി 
ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മറ്റിയെ കാര്യം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യണം. 
  ചോ 3 - നിങൾ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ സ്വകാര്യ തൊഴിലുകൾ 
ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ തൊഴിലുടമ നിങ്ങളോടു ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിയമ 
പരമായ കാര്യം ആണോ? 
മാനേജർമാരും ഡിറക്ടർസും അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ  ജോലികൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് 
ചെയ്യിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവർക്ക് നിങ്ങളെ 
അപമാനിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോടു മോശമായി പെരുമാറാനോ അവകാശം 
ഇല്ല. 
ചോ : 4 - തൊഴിലധിഷ്ഠിത സുരക്ഷാ വ്യവസ്ഥകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? 
തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ആവശ്യമായ എല്ലാ 
മുൻകരുതലുകളും എടുക്കുന്നതിന് തൊഴിൽ നിയമവും മന്ത്രിയും ഇവയുമായി 
ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിലുടമകൾക്ക് നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.  
ഇവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ താഴെ പറയുന്നവയാണ്: 
തൊഴിലുടമ നിങ്ങളെ ജോലി സംബന്ധമായ എല്ലാ അപകടങ്ങളെയും കുറിച്ച്  
വ്യക്തമായി അറിയിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു 
കാര്യങ്ങൾ വിവരിച്ചു കൊണ്ട് അത്തരം അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ 
സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. 
- തൊഴിലുടമ നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണ വസ്ത്രങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും 
നൽകേണ്ടതാണ്.  
-തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന മേഖലയിൽ തൊഴിലാളികൾ വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ളതുറസ്സായ 
സ്ഥലങ്ങളും ഉദ്യാനങ്ങളും അപകടകരമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും 
ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ സംരക്ഷണ വേലികൾ കൊണ്ട് മറച്ചിരിക്കണം.  
തൊഴിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ സാങ്കേതികമായി നിര് ദ്ദേസഹിച്ച രീതിയിൽ തന്നെ 
നിർമ്മിക്കുകയും അവയിലേക്ക് കയറാൻ ഉള്ള സ്ഥലത്തു സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ 
വേലി പണിയുകയും ചെയ്യണം. 
 
 
  

ചോ 3 - നിങൾ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ സ്വകാര്യ തൊഴിലുകൾ 
ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ തൊഴിലുടമ നിങ്ങളോടു ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിയമ 
പരമായ കാര്യം ആണോ? 
മാനേജർമാരും ഡിറക്ടർസും അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ  ജോലികൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് 
ചെയ്യിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവർക്ക് നിങ്ങളെ 
അപമാനിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോടു മോശമായി പെരുമാറാനോ അവകാശം 
ഇല്ല. 
ചോ : 4 - തൊഴിലധിഷ്ഠിത സുരക്ഷാ വ്യവസ്ഥകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? 
തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ആവശ്യമായ എല്ലാ 
മുൻകരുതലുകളും എടുക്കുന്നതിന് തൊഴിൽ നിയമവും മന്ത്രിയും ഇവയുമായി 
ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിലുടമകൾക്ക് നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.  
ഇവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ താഴെ പറയുന്നവയാണ്: 
തൊഴിലുടമ നിങ്ങളെ ജോലി സംബന്ധമായ എല്ലാ അപകടങ്ങളെയും കുറിച്ച്  
വ്യക്തമായി അറിയിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു 
കാര്യങ്ങൾ വിവരിച്ചു കൊണ്ട് അത്തരം അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ 
സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. 
- തൊഴിലുടമ നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണ വസ്ത്രങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും 
നൽകേണ്ടതാണ്.  
-തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന മേഖലയിൽ തൊഴിലാളികൾ വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ളതുറസ്സായ 
സ്ഥലങ്ങളും ഉദ്യാനങ്ങളും അപകടകരമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും 
ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ സംരക്ഷണ വേലികൾ കൊണ്ട് മറച്ചിരിക്കണം.  
തൊഴിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ സാങ്കേതികമായി നിര് ദ്ദേസഹിച്ച രീതിയിൽ തന്നെ 
നിർമ്മിക്കുകയും അവയിലേക്ക് കയറാൻ ഉള്ള സ്ഥലത്തു സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ 
വേലി പണിയുകയും ചെയ്യണം. 
 
 
  

വഴുതാത്ത സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്ഥിരം ആയ കോവണിപ്പടിയിൽ 
നിർമിക്കുകയും അവക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള സുരക്ഷാ മുൻ കരുതലുകൾ 
നൽകുകയും ചെയ്യണം. കഴുവിലേറ്റുന്ന തട്ടുകൾ വളരെ ശക്തമായ വസ്തുക്കൾ 
കൊണ്ട് നിർമിക്കുകയും തൊഴിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തൊഴിലാളികൾ വീണു 
പരിക്കേൽക്കുന്നത് തടയുന്ന രീതിയിലുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ നല്ല 
രീതിയിൽ തന്നെ  ഉണ്ടായിരിക്കണം.  
ഉയർന്ന ശബ്ദവും ഇളക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്നതുമായ ഉപകരണങ്ങൾ 
ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുൻപ് തൊഴിലാളികൾക്ക് ചെവി സംരക്ഷണ ഉപാധികൾ 
നൽകുക, ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദം കൂടുതൽ നേരത്തേക്ക് അനുവദനീയമല്ലാത്ത 
അളവുകളിലല്ലെന്നു ഉറപ്പുവരുത്തുക പോലുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണം.  
പൊടി, പുക, ദോഷകരമായ വാതകങ്ങൾ എന്നിവ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന 
യന്ത്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന അടഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ 
ഇസ് ഹാക്സ്റ് ഫാൻസ്  ഉപയോഗിക്കുക.  
ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം 
ചോ 5 - ജോലി ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴോ സംഭരിക്കുമ്പോഴോ 
എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകൾ  ആണ് എടുക്കേണ്ടത്? 
ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച തൊഴിൽ നിയമവും മന്ത്രിസഭയുടെ ഉത്തരവുകളും 
തൊഴിലുടമകളോട് ആവശ്യമായ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ എടുക്കാൻ 
നിർദേശിക്കുന്നു. 
അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ താഴെ പറയുന്നു. 
  -ഉചിതമായ മെക്കാനിക്കൽ ലിഫ്റ്റിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കൽ,  
ചങ്ങലകളുടെയും കൊളുത്തുകളുടെയും ഉചിതമായ ഉപയോഗവും അവയുടെ 
ആവർത്തന പരിശോധനയിലൂടെയുള്ള സുരക്ഷാ ഉറപ്പാക്കലും  
- ലിഫ്റ്റിംഗ് ഉപകരണങ്ങളിൽ സാധങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള പരമാവധി ശേഷി 
കാണിക്കുന്ന അറിയിപ്പ് പ്രദർശിപ്പിക്കണം. 
- ഭാരം എടുക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ ഓപ്പറേറ്ററുകളുടെ ക്യാബിനുകളിൽ 
ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള ഉപാധികൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം.  
- യോഗ്യതയില്ലാത്തതും അംഗീകാരമില്ലാത്തതുമായ ആളുകൾ ഭാരം ഉയർത്തുന്ന 
ഉപകരണങ്ങൾ, ഗതാഗത ഉപകാരങ്ങൾ, ബലം പ്രയോഗിച്ച്  വലിച്ചെടുക്കുന്ന 
ഉപകാരങ്ങൾ എന്നിവ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമായ കാര്യമാണ് 
ചോ 6 - എന്തൊക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സുരക്ഷ മുൻകരുതലുകൾ ആണ് 
എടുക്കേണ്ടതുള്ളത്? 
തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ആവശ്യമായ എല്ലാ 
മുൻകരുതലുകളും എടുക്കുന്നതിന് തൊഴിൽ നിയമവും മന്ത്രിയും ഇവയുമായി 
ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിലുടമകൾക്ക് നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.  
ഇവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ താഴെ പറയുന്നവയാണ്: 
- ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പാനലുകൾ സുരക്ഷിതവും എളുപ്പത്തിൽ 
കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്നതുമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കുക. സ്വിച്ചുകളിൽ 
നിന്നും തീപ്പൊരി ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. 
കേബിളുകൾ വയറിങ്ങുകൾ കണക്ഷൻസ് എന്നിവ പതിവായി പരിശോധന നടത്തുക 
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-ഉചിതമായ മെക്കാനിക്കൽ ലിഫ്റ്റിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കൽ,  
ചങ്ങലകളുടെയും കൊളുത്തുകളുടെയും ഉചിതമായ ഉപയോഗവും അവയുടെ 
ആവർത്തന പരിശോധനയിലൂടെയുള്ള സുരക്ഷാ ഉറപ്പാക്കലും  
- ലിഫ്റ്റിംഗ് ഉപകരണങ്ങളിൽ സാധങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള പരമാവധി ശേഷി 
കാണിക്കുന്ന അറിയിപ്പ് പ്രദർശിപ്പിക്കണം. 
- ഭാരം എടുക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ ഓപ്പറേറ്ററുകളുടെ ക്യാബിനുകളിൽ 
ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള ഉപാധികൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം.  
- യോഗ്യതയില്ലാത്തതും അംഗീകാരമില്ലാത്തതുമായ ആളുകൾ ഭാരം ഉയർത്തുന്ന 
ഉപകരണങ്ങൾ, ഗതാഗത ഉപകാരങ്ങൾ, ബലം പ്രയോഗിച്ച്  വലിച്ചെടുക്കുന്ന 
ഉപകാരങ്ങൾ എന്നിവ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമായ കാര്യമാണ് 
ചോ 6 - എന്തൊക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സുരക്ഷ മുൻകരുതലുകൾ ആണ് 
എടുക്കേണ്ടതുള്ളത്? 
തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ആവശ്യമായ എല്ലാ 
മുൻകരുതലുകളും എടുക്കുന്നതിന് തൊഴിൽ നിയമവും മന്ത്രിയും ഇവയുമായി 
ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിലുടമകൾക്ക് നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.  
ഇവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ താഴെ പറയുന്നവയാണ്: 
- ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പാനലുകൾ സുരക്ഷിതവും എളുപ്പത്തിൽ 
കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്നതുമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കുക. സ്വിച്ചുകളിൽ 
നിന്നും തീപ്പൊരി ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. 
കേബിളുകൾ വയറിങ്ങുകൾ കണക്ഷൻസ് എന്നിവ പതിവായി പരിശോധന നടത്തുക 
  
ചോ 7: ഏത് അഗ്നി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തൊക്കെ സംരക്ഷണ മുൻകരുതലുകൾ 
ആണ് നിര്ബന്ധമായിട്ടുള്ളത്? 
ജോലിസ്ഥലത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും ഉത്പാദന വസ്തുക്കളുടെ 
സ്വഭാവവും കണക്കിലെടുത്തു അധികാരികളുടെ നിര് ദ്ദേശങ്ങള് ക്കു അനുസൃതമായി 
തൊഴിലുടമ അഗ്നിബാധ തടയുന്നതിന് വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണം. 
താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് പ്രത്യേകം ജാഗ്രത എടുക്കേണ്ടതായുണ്ട് 
മതിയായ അടിയന്തിര കവാടങ്ങൾ (എമർജൻസി എക്സിറ്സ് ) സ്ഥാപിക്കുക, 
ഉപയോഗത്തിന് ആവശ്യമായ പരിശീലനം നൽകി അലറാംങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക. 
ചൂടുള്ള ഗ്യാസ് പൈപ്പുകൾ, ആന്തരിക ജ്വലന എൻജിനുകൾ എന്നിവ ആവരണം 
ചെയ്യുക, എന്നിവ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ബോയിലേഴ്സ്, ചൂട് ഉള്ള മറ്റ് ഉറവിടങ്ങൾ, 
അങ്കുരണങ്ങൾ എന്നിവ നിർമിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക 
മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുക 
തൊഴിൽസ്ഥലങ്ങളിൽ പുകവലി നിരോധിക്കുകയും നിരോധനം അനുസരിക്കാത്ത 
പക്ഷം അതിനുള്ള ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുക.  
വർക്ക് യൂണിറ്റുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ജ്വലിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അടങ്ങുന്ന 
മേഖലകളിൽ തീ ഉണ്ടാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ തടയാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായ 
സ്ഥലം വിടുക. 
ഫയർ സ്രോതസ്സുകലെ കുറിച്ചും അഗ്നി തടയുന്നതിനുള്ള രീതികളെ കുറിച്ചും  
തൊഴിലാളികളെ ബോധവാന്മാരാക്കുകയും തീ കെടുത്തിക്കളയുന്ന അഗ്നിശമന 
യന്ത്രം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

  

ചോ 8 - പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതിനെതിരെ എന്തൊക്കെ മുൻ 
കരുതലുകൾ എടുക്കാം? 
തൊഴിലുടമകൾ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്ക് എതിരായ ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ 
എടുക്കേണ്ടതാണ്. അവയിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് 
താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്. 
വേനൽക്കാലത്ത് തുറന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് സമയത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നത് 
ഒഴിവാക്കുക  
ജൂലൈ 15 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ - പ്രഭാതത്തിൽ ജോലി ദിവസത്തിൽ അഞ്ചു 
മണിക്കൂറിൽ കൂടുതലും 11:30 എ എം നു അപ്പുറവും ആവാൻ പാടില്ല. 
ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 3:00 പിഎം മുമ്പ്  ജോലി ആരംഭിക്കരുത്. കൂടാതെ തൊഴിലുടമ ഈ 
സംവിധാനം വിവരിക്കുന്ന  ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഒരു വ്യക്തമായ സ്ഥലത്തു 
സൂക്ഷിക്കണം. അങ്ങനെ ആവുന്ന പക്ഷം എല്ലാവര്ക്കും അത് അറിയാനും 
ഇൻസ്പെക്ടര്സിനു അവരുടെ പരിശോധന സന്ദർശനവേളയിൽ വായിക്കാനും 
മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും.  
സംരക്ഷണ കയ്യുറകൾ, സോക്സ്, ഷൂസ്, ശൈത്യകാലത്ത് കനത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ 
എന്നിവ തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്. 
മഴക്കാലത്ത് സംരക്ഷകണ കോട്ടുകൾ നൽകണം. 
തുറന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ കുടിവെള്ളവും  തല 
മറക്കുന്ന കവറും നൽകേണ്ടതാണ്. 
ചോ 9 - വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ 
എന്തെല്ലാമാണ്? 
താഴെപ്പറയുന്ന മേഖലകളെ വിദൂര മേഖലകളായി കണക്കാക്കുന്നു: 
ദുഖാൻ, ഉമ്മൻ ബാബ്, മെസ്സസായിഡ്, നോർത്ത് ഏരിയ, ഹുൽലി ദ്വീപ് 
  

ചോ 8 - പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതിനെതിരെ എന്തൊക്കെ മുൻ 
കരുതലുകൾ എടുക്കാം? 
തൊഴിലുടമകൾ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്ക് എതിരായ ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ 
എടുക്കേണ്ടതാണ്. അവയിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് 
താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്. 
വേനൽക്കാലത്ത് തുറന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് സമയത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നത് 
ഒഴിവാക്കുക  
ജൂലൈ 15 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ - പ്രഭാതത്തിൽ ജോലി ദിവസത്തിൽ അഞ്ചു 
മണിക്കൂറിൽ കൂടുതലും 11:30 എ എം നു അപ്പുറവും ആവാൻ പാടില്ല. 
ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 3:00 പിഎം മുമ്പ്  ജോലി ആരംഭിക്കരുത്. കൂടാതെ തൊഴിലുടമ ഈ 
സംവിധാനം വിവരിക്കുന്ന  ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഒരു വ്യക്തമായ സ്ഥലത്തു 
സൂക്ഷിക്കണം. അങ്ങനെ ആവുന്ന പക്ഷം എല്ലാവര്ക്കും അത് അറിയാനും 
ഇൻസ്പെക്ടര്സിനു അവരുടെ പരിശോധന സന്ദർശനവേളയിൽ വായിക്കാനും 
മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും.  
സംരക്ഷണ കയ്യുറകൾ, സോക്സ്, ഷൂസ്, ശൈത്യകാലത്ത് കനത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ 
എന്നിവ തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്. 
മഴക്കാലത്ത് സംരക്ഷകണ കോട്ടുകൾ നൽകണം. 
തുറന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ കുടിവെള്ളവും  തല 
മറക്കുന്ന കവറും നൽകേണ്ടതാണ്. 
ചോ 9 - വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ 
എന്തെല്ലാമാണ്? 
താഴെപ്പറയുന്ന മേഖലകളെ വിദൂര മേഖലകളായി കണക്കാക്കുന്നു: 
ദുഖാൻ, ഉമ്മൻ ബാബ്, മെസ്സസായിഡ്, നോർത്ത് ഏരിയ, ഹുൽലി ദ്വീപ് 
  

ഏതെങ്കിലും നഗരത്തിന്റെയോ ഗ്രാമത്തിന്റെയോ അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് 15 
കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള മറ്റേതൊരു പ്രദേശവും. 
 വിദൂര മേഖലകളിൽ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക്  താഴെ പറയുന്ന 
കാര്യങ്ങൾ നൽകണം: 
അനുയോജ്യമായ ഗതാഗതം അല്ലെങ്കിൽ താമസ സൌകര്യം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും 
കുടി വെള്ളം 
ഉചിതമായ ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽഅവ നൽകുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ. 
ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് വിതരണം 
ആഹാരത്തിനല്ലാതെ, മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ ചിലവുകളും തൊഴിലുടമ 
തന്നെ വഹിക്കണം, തൊഴിലാളിയിൽ നിന്നും അവയ്ക്ക് യാതൊരു ചെലവും 
വഹിക്കരുത്.  
ചോ 10 - സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മെഡിക്കൽ കെയർ എങ്ങനെയാണ് 
സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്? 
- സ്ഥാപന ജീവനക്കാർക്കുള്ള മെഡിക്കൽ പരിശോധന 
- ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റുകളും എക്സ് റേയും  
- ആശുപത്രികൾക്ക് പുറത്തു ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ 
ലഭ്യമാക്കുക. 
- നാഷണൽ ഹെൽത്ത് അതോറിട്ടി ഇക്കാര്യത്തിൽ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് 
അനുസൃതമായി തൊഴിലാളികളിൽ സാധാരണ രോഗങ്ങൾക്ക് എതിരെയുള്ള  
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് നടത്തുക. 
- ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയും ആവശ്യമായ മരുന്നുകളും 
ഉപകരണങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുക. 
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- നൂറിലധികം തൊഴിലാളികളുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, തൊഴിൽ ദാതാവ് ഒരു നഴ്സിനെ 
നിയമിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. 500-ലധികം പേർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തൊഴിൽ ദാതാവ് ഒരു 
ഡോക്ടറും കുറഞ്ഞത് രണ്ടു നഴ്സുമാരും അടങ്ങിയ പ്രഥമശുശ്രൂഷ നടത്താൻ 
അനുയോജ്യമായ ഒരു മുറിയുള്ള എല്ലാ വൈദ്യസഹായവും ലഭ്യമാവുന്ന ഒരു 
ക്ലിനിക് സ്ഥാപിക്കണം,  
മൂന്നാമത്: തൊഴിലാളികളുടെ ചുമതല 
ചോ. 1 - നിങ്ങളുടെ തൊഴിലുടമയോട് നിങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട കടമകൾ 
എന്തൊക്കെയാണ്? 
നിങ്ങളെ ഒരു ജോലി സ്ഥലത്തു നിന്നും മറ്റൊരു ജോലി സ്ഥലത്തേക്കോ ഒരുതരം 
ജോലിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു താരത്തിലേക്കോ (പുതിയ ജോലി നിങ്ങൾ സംമ്മദം 
നൽകിയ ജോലിയിൽ നിന്നും വേദനത്തിൽ നിന്നും കാര്യമായ മാറ്റം ഇല്ലാത്തതും  
കരാർ വകുപ്പുകളെ ലംഘിക്കാത്തതും ഞങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാത്തതും 
ആണെങ്കിൽ) മാറ്റാനുള്ള അവകാശം നിങ്ങളുടെ തൊഴൽ ദാതാവിനുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ 
ജോലി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വർക്ക് സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ 
സന്നിഹിതരായിരിക്കണം. നിശ്ചയിച്ച സമയത്തിനുള്ളിൽ വർക്ക് സൈറ്റിൽ 
നിന്നും പോകാനും പാടില്ല. നിങ്ങളുടെ സൂപ്പർവൈസറുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ 
ജോലി ചെയ്യേണ്ട സമയത്തു ജോലി ചെയ്യുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കാമോ 
അവിടെ നിന്നും പോകാനോ പാടുള്ളതല്ല . ജോലി സമയം അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ 
ജോലി സ്ഥലത്തു പ്രവേശിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് രേഖാമൂലം അനുവാദം പ്രവേശന 
ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാരന്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കാതെ അകത്തു കടക്കാൻ 
നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നതല്ല. ജോലി സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ 
മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുകയും എല്ലാ 
സമയത്തും അവ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
  നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരുമായി നിങ്ങളുടെ ബന്ധം വിവേകത്തിന്റെയും 
അനുകമ്പയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നല്ലതായിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ചുമതലയുടെ 
ഭാഗമായ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരിൽനിന്നുള്ള 
സമ്മാനങ്ങളോ പ്രതിഫലമോ സ്വീകരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ 
വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭരണകൂടത്തിൽ  നിന്ന് 
രേഖാമൂലമുള്ള അനുമതിയില്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനായി പിന്തുണ 
തേടുന്നതോ  അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതോ കർശനമായി  
നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഒഴിവുസമയങ്ങളിൽ പോലും മറ്റൊരു 
തൊഴിൽ ദാതാവിന് കീഴൽ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. 
നിങ്ങളുടെ ജോലി ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം അതിനാവശ്യമായ 
ഉപകരണങ്ങൾ സൂക്ഷ്ച്ചു കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും വേണം. ഉപകരണങ്ങളിലോ 
മറ്റോ എന്തെങ്കിലും ഒരു തകരാർ ഉണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽഅത് 
നന്നാക്കാനോ അറ്റ കുറ്റ പണികൾ നടത്താനോ ശ്രമിക്കുന്നതിനു പകരം 
നിങ്ങളുടെ സൂപ്പർവൈസറോട് കേടായ ഉപകരണത്തെ കുറിച്ചു 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. അതാത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ 
അനുവാദമില്ലാതെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തുക അടക്കുകയോ ആർക്കെങ്കിലും 
പണം നൽകുകയോ ചെയ്യരുത്. വ്യാവസായിക അല്ലെങ്കിൽ ജോലി രഹസ്യങ്ങൾ 
അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയുമായി/ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനവുമായി 
ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. സുരക്ഷ 
അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലധിഷ്ഠിത ആരോഗ്യത്തിന്റെ മുൻകരുതലുകൾ എന്നിവയുടെ 
അടിത്തറ തോണ്ടാൻ കാരണമാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. 

നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരുമായി നിങ്ങളുടെ ബന്ധം വിവേകത്തിന്റെയും 
അനുകമ്പയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നല്ലതായിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ചുമതലയുടെ 
ഭാഗമായ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരിൽനിന്നുള്ള 
സമ്മാനങ്ങളോ പ്രതിഫലമോ സ്വീകരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ 
വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭരണകൂടത്തിൽ  നിന്ന് 
രേഖാമൂലമുള്ള അനുമതിയില്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനായി പിന്തുണ 
തേടുന്നതോ  അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതോ കർശനമായി  
നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഒഴിവുസമയങ്ങളിൽ പോലും മറ്റൊരു 
തൊഴിൽ ദാതാവിന് കീഴൽ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. 
നിങ്ങളുടെ ജോലി ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം അതിനാവശ്യമായ 
ഉപകരണങ്ങൾ സൂക്ഷ്ച്ചു കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും വേണം. ഉപകരണങ്ങളിലോ 
മറ്റോ എന്തെങ്കിലും ഒരു തകരാർ ഉണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽഅത് 
നന്നാക്കാനോ അറ്റ കുറ്റ പണികൾ നടത്താനോ ശ്രമിക്കുന്നതിനു പകരം 
നിങ്ങളുടെ സൂപ്പർവൈസറോട് കേടായ ഉപകരണത്തെ കുറിച്ചു 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. അതാത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ 
അനുവാദമില്ലാതെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തുക അടക്കുകയോ ആർക്കെങ്കിലും 
പണം നൽകുകയോ ചെയ്യരുത്. വ്യാവസായിക അല്ലെങ്കിൽ ജോലി രഹസ്യങ്ങൾ 
അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയുമായി/ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനവുമായി 
ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. സുരക്ഷ 
അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലധിഷ്ഠിത ആരോഗ്യത്തിന്റെ മുൻകരുതലുകൾ എന്നിവയുടെ 
അടിത്തറ തോണ്ടാൻ കാരണമാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. 

ചോദ്യം 2 - അച്ചടക്ക ശിക്ഷ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? 
നിങ്ങളുടെ തെറ്റ് (അല്ലെങ്കിൽ നിയമങ്ങൾ ലംഘനം) സൂചിപ്പിക്കുന്ന 
നിങ്ങളത് ആവർത്തിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ ശിക്ഷ ലഭിക്കേണ്ടി വരും 
എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നോട്ടീസ് എഴുതിയ കത്ത് മുഘേന 
സന്ദേശമയക്കും. എല്ലാ ലംഘനങ്ങൾക്കും അഞ്ചു ദിവസങ്ങളിൽ കൂടാത്ത  
പ്രവൃത്തി ദിവസ കര് ക്കശ താക്കീത് .  
-ജോലിയിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ, എല്ലാ ലംഘനങ്ങൾക്കും അഞ്ചു 
ദിവസങ്ങളിൽ കൂടാത്ത കാലയളവിൽ വേതനത്തിന്റെ അഭാവം. ജോലി 
നിർത്തലാക്കൽ, വേതനത്തിന്റെ അഭാവം, ക്രിമിനൽ ചാർജ് 
നിർണ്ണയിക്കുന്നതുവരെ കുറഞ്ഞ വേതനം.  
നിങ്ങൾ നിരപരാധിയെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു 
കഴിഞ്ഞാൽ വിരാമമില്ലാത്തതായി കണക്കാക്കുകയും ആ കാലഘട്ടത്തിലെ 
നിങ്ങളുടെ വേതനം നൽകുകയും ചെയ്യും. സേവനാനുകാല്യങ്ങൾ 
അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശത്തോടു കൂടിയുള്ള  ജോലിയില്  നിന്നുള്ള 
വിരാമം. 
സേവന ആനുകൂല്യങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാതെയുള്ള ജോലിയിൽ നിന്നുള്ള 
വിരാമം. അവൻ നോട്ടീസ് സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ  
രേഖയിലെ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് തൊഴിലാളിയെ അറിയിക്കണം, ജോലി സ്ഥലത്തു 
എളുപ്പത്തിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. 

  

ചോ. 3 - അച്ചടക്കനടപടിക്കുള്ള ശിക്ഷാ രീതി എന്താണ്? 
തൊഴിൽ തർക്കങ്ങളുടെ ഒത്തുതീര് പ്പ്  കമ്മിറ്റിയിൽ ശിക്ഷ വാദിക്കുന്നതിന് 
മുൻപ് നിങ്ങളുടെ ശിക്ഷയെ കുറച്ചു അറിഞ്ഞതിനു ഏഴു ദിവസത്തിനകം 
നിങ്ങളുടെ തൊഴിലുടമക്ക് അപേക്ഷ നൽകണം. സമർപ്പിച്ച തീയതിയിൽ നിന്നും 
ഏഴു ദിവസത്തിനകം തക്കതായ തീരുമാനം എടുക്കുകയും ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ 
തക്കതായ തീരുമാനം എടുക്കാതെ ആ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞുപോവുക എന്നത് കൊണ്ട് 
അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപേക്ഷ നിരസിച്ചു എന്നാണ്. അപ്പീലിനെ 
നിരസിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിനുള്ളിൽ 
നടപടിയെടുകാത്തിരിക്കയോ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, നിരസിച്ച 
തീയതിയിൽ നിന്നും ഏഴു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം യോഗ്യതയുള്ള 
വകുപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പരാതികൾ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 
നിങ്ങൾ പരാതി സമർപ്പിച്ചതിൽ നിന്നും ഏഴു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ വകുപ്പ് 
തീരുമാനം എടുക്കുകയും ആ തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ 
കാലയളവിനുള്ളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴ്ഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പീൽ 
നിരസിച്ചതായി നിങ്ങൾക്ക് കണക്കാക്കാം. അല്ലാത്തപക്ഷം, തൊഴിലാളി തർക്ക 
പരിഹാര കമ്മിറ്റി മുൻപാകെ നിങ്ങൾക്ക് പിരിച്ചുവിടൽ പിഴ  അപ്പീൽ ചെയ്യാം. 
നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ നിരസിക്കൽ ഏക പക്ഷീയമായ തീരുമാനം ആണെന്ന് 
അല്ലെങ്കിൽ നിയമ ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ആണെന്ന്  കമ്മിറ്റിക്കു 
ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളുടെ പിരിച്ചുവിടൽ പിഴ റദ്ദാക്കുകയും 
ഞങ്ങളെ ജോലിക്ക് തിരിച്ചെടുക്കുകയും ജോലി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന 
കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്കു നഷ്ടമായ  നിങ്ങളുടെ വേതനം നൽകുകയും ചെയ്യും. 
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 
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ചോ. 3 - അച്ചടക്കനടപടിക്കുള്ള ശിക്ഷാ രീതി എന്താണ്? 
തൊഴിൽ തർക്കങ്ങളുടെ ഒത്തുതീര് പ്പ്  കമ്മിറ്റിയിൽ ശിക്ഷ വാദിക്കുന്നതിന് 
മുൻപ് നിങ്ങളുടെ ശിക്ഷയെ കുറച്ചു അറിഞ്ഞതിനു ഏഴു ദിവസത്തിനകം 
നിങ്ങളുടെ തൊഴിലുടമക്ക് അപേക്ഷ നൽകണം. സമർപ്പിച്ച തീയതിയിൽ നിന്നും 
ഏഴു ദിവസത്തിനകം തക്കതായ തീരുമാനം എടുക്കുകയും ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ 
തക്കതായ തീരുമാനം എടുക്കാതെ ആ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞുപോവുക എന്നത് കൊണ്ട് 
അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപേക്ഷ നിരസിച്ചു എന്നാണ്. അപ്പീലിനെ 
നിരസിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിനുള്ളിൽ 
നടപടിയെടുകാത്തിരിക്കയോ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, നിരസിച്ച 
തീയതിയിൽ നിന്നും ഏഴു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം യോഗ്യതയുള്ള 
വകുപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പരാതികൾ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 
നിങ്ങൾ പരാതി സമർപ്പിച്ചതിൽ നിന്നും ഏഴു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ വകുപ്പ് 
തീരുമാനം എടുക്കുകയും ആ തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ 
കാലയളവിനുള്ളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴ്ഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പീൽ 
നിരസിച്ചതായി നിങ്ങൾക്ക് കണക്കാക്കാം. അല്ലാത്തപക്ഷം, തൊഴിലാളി തർക്ക 
പരിഹാര കമ്മിറ്റി മുൻപാകെ നിങ്ങൾക്ക് പിരിച്ചുവിടൽ പിഴ  അപ്പീൽ ചെയ്യാം. 
നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ നിരസിക്കൽ ഏക പക്ഷീയമായ തീരുമാനം ആണെന്ന് 
അല്ലെങ്കിൽ നിയമ ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ആണെന്ന്  കമ്മിറ്റിക്കു 
ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളുടെ പിരിച്ചുവിടൽ പിഴ റദ്ദാക്കുകയും 
ഞങ്ങളെ ജോലിക്ക് തിരിച്ചെടുക്കുകയും ജോലി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന 
കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്കു നഷ്ടമായ  നിങ്ങളുടെ വേതനം നൽകുകയും ചെയ്യും. 
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 
  അനുയോജ്യമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകും. നഷ്ടപരിഹാരത്തിൽ പിരിച്ചുവിടൽ 
ഫലമായി നിങ്ങൾക്ക് നിരസിച്ച വേതനവും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇതിൽ 
ഉൾപ്പെടും  
* അധ്യായം 10 - നീതിയിലേക്കുള്ള വഴി കാണുക 
ചോദ്യം 4 - തൊഴിൽ ദാതാവിന് നിങ്ങൾ വരുത്തിവയ്ക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും 
നാശനഷ്ടം കാരണം ഉള്ള നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥനാണോ?
നിർദ്ദിഷ്ട അന്വേഷണത്തിനുശേഷം നിങ്ങൾ വരുത്തുന്ന നാശനഷ്ടത്തിന് പണം 
ഈടാക്കുന്നത് നിയമാനുസൃതമാണ് 
പ്രതിമാസം ഏഴ് ദിവസത്തിൽ കൂടാതെയുള്ള പണമടക്കുന്ന പക്ഷം നിങ്ങളുടെ 
ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും നഷ്ടപരിഹാര തുക എത്രയാണെന്ന് അനുമാനിക്കും   
നഷ്ടപരിഹാര കണക്കാക്കൽ നോട്ടീസ് ലഭിച്ച് ഏഴ് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം 
നിങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ വകുപ്പിൽ ഒരു പരാതി നൽകാൻ കഴിയും. 
ചോ 15  : നിർബന്ധിത തൊഴിലെടുപ്പിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ബലപ്രയോഗം 
കൊണ്ടുള്ള അനുസരിപ്പിക്കൽ എന്നിവ ചെയ്യുന്നത് ഖത്തർ 
നിയമാടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറ്റകരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ?  
പണം നാല് കിയായാലും അല്ലാതെ ആയാലും നിർബന്ധിത തൊഴിലെടുപ്പിക്കൽ 
അല്ലെങ്കിൽ ബലപ്രയോഗം കൊണ്ടുള്ള അനുസരിപ്പിക്കൽ എന്നിവ 
ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആറുമാസത്തേക്കാൾ കവിയാത്ത കാലയളവിലുള്ള തടവും 
മൂവായിരം ഖത്തരി റിയാലിൽ കൂടാത്ത പിഴയും അല്ലെങ്കിൽ ഇവയിലേതെങ്കിലും 
ഒന്നും ഈടാക്കി ശിക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ നിർബന്ധിത 
തൊഴിലെടുപ്പിക്കലൈന് വിധേയമായാൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലത്തിൽ നേരിട്ടു 
അറിയിക്കുകയും ക്യാപിറ്റൽ സെക്യൂരിറ്റി സെന്റർ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് 
പ്രോസിക്യൂഷനിൽ നേരിട്ട് സമീപിക്കുകയും ചെയ്യുക. ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ 
കമ്മീഷൻ കമ്മിറ്റിയിലും നിങ്ങൾക്ക് സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ഉപദേശം 
തേടുകയും ചെയ്യാം. ഈ ചെറുപുസ്തകത്തിൽ പതിമൂന്നാം അധ്യായം 
അധികാരപരിധിയും ആശയ വിനിമയത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ കാണുക 
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ഈ തൊഴിൽ നിയമോ കരാറോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 

തൊഴിലാളിയുടെയും തൊഴിലുടമയുടെയും ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും തർക്കം 

ഉണ്ടായാൽ, രണ്ടു കക്ഷികളും തർക്കത്തെ ജോലി സ്ഥലത്തെ ജോയിന്റ് 

കമ്മിറ്റികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ 

അടുത്തും ആയി അഭയം തേടും. സ്ഥാപനത്തിനുള്ളിൽ  ആന്തരികമായി 

നിലനിൽക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ തക്കതായ പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ 

പരാചയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ തർക്കം ന്യായമായ രീതിയിൽ പരിഹരിക്കണം 

എന്ന ധാരണയോടു കൂടി തൊഴിൽ ബന്ധ വിഭാഗത്തിലോ മന്ത്രാലയത്തിലെ 

മനുഷ്യ വിഭവ വിഭാഗത്തിലോ സമീപിക്കും. ഈ കേസ് പ്രസ്താവിച്ചു പരമാവധി 

തുടർചയായ ഏഴു ദിവസത്തിൽ കുറഞ്ഞ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ അവകാശമുള്ള 

വകുപ്പിലെ അധികാരികൾ രണ്ടു പേർക്കും ഉതകുന്ന സൗഹാർദ പരമായ രീതിയിൽ 

സമഗ്രമായ തർക്ക പരിഹാര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. ഒത്തു തീർപ്പിന്റെ 

പരമാവധി കാലാവധി ഏഴു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രണ്ടു കക്ഷികളെയും അറിയിക്കും. 

 

 

 

 

 

 

  

രണ്ടു കക്ഷികളും ആ തീരുമാനത്തെ അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഉടമ്പടി 

ഇരുവരും ഒപ്പിട്ട ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുകയും, യോഗ്യതയുള്ള 

വകുപ്പിലെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ഇവ 

പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നിര് വഹണ സേന ഉണ്ടായിരിക്കും. മുമ്പത്തെ 

ഖണ്ഡികയിൽ പരാമർശിച്ച സമയത്തിനുളിൽ തർക്കത്തിന് പരിഹാരം 

കണ്ടെത്താനായില്ല അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു കക്ഷികളും യോഗ്യതയുള്ള 

അധികാരികളുടെ ഒത്തുതീര് പ്പ് നിരസിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരണത്തിന്റേയോ 

തിരസ്കരണത്തിന്റേയോ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുൻപ് 

കാലാവധി കഴിഞ്ഞു എങ്കിൽ യോഗ്യതയുള്ള വകുപ്പിലെ തുടർച്ചയായി മൂന്നു 

ദിവസത്തിനുള്ളിൽ  തർക്ക പരിഹാര കമ്മിറ്റിക്ക് തർക്കത്തെ പറ്റി 

വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ്.8

9 തർക്കത്തിന്റെ ചുരുക്കം അടങ്ങുന്ന ഒരു 

മെമ്മോറാണ്ടം, ഇരു കക്ഷികളുടെയും വാദങ്ങൾ,  കാര്യക്ഷമതയുള്ള വകുപ്പിന്റെ 

ഈ തർക്കത്തെ പറ്റിയുള്ള പ്രസക്തമായ രേഖകളും നിരീക്ഷണങ്ങളും എല്ലാം ഈ 

വിവരണത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ടതാണ്. തർക്ക വിശദീകരണം നടത്തിയത് മുതൽ 

കൂടിപ്പോയാൽ ഏഴു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തൊഴിലാളികളുടെ തർക്കം 

പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തർക്ക പരിശോധന 

നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു യോഗം ചേരേണ്ടതാണ്. ഈ നടപടിയെടുക്കുന്നതിന്റെ 

കുറഞ്ഞത് മൂന്നു ദിവസം മുന്നേ എങ്കിലും രണ്ടു കക്ഷികളെയും ഈ യോഗത്തെ 

പറ്റി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ലേഖനത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച കാലതാമസം കഴിയുന്ന 

അത് വരെ നിയമ പരമായ നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് യോഗ്യതയുള്ള 

9. ഒന്നോ അതിലധികമോ "തൊഴിലാളികളുടെ ത�ക്ക പരിഹാര കമ്മിറ്റി" മന്ത്രിസഭയി� 
സ്ഥാപിക്കപ്പെടും. അത് വന്നു സുപ്രീം കൗ�സി� ഓഫ് ജുഡീഷ്യറിയാണ് 
തിരഞ്ഞെടുത്തതും മന്ത്രി നോയ്മിനേറ്റ് ചെയ്ത രണ്ട് അംഗങ്ങളും ആദ്യ സംഗതി 
കോടതി ജഡ്ജി നയിക്കുന്നതാണു. അവരി� ഒരാ� അക്കൗണ്ട�സിയി� 
അനുഭവപ്പെട്ടതായിരിക്കനം. കമ്മിറ്റിയുടെ ഘടന, അതിന്റെ നിയമങ്ങ�, 
നടപടിക്രമങ്ങ�, അതിന്റെ തീരുമാനങ്ങ� നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം, അതിന്റെ 
അംഗങ്ങളുടെ അലവ�സ് എന്നിവ പിന്തുടരാ� മന്ത്രിസഭായോഗം എടുക്കുന്ന ഒരു 
തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തി� നി�ണ്ണയിക്കപ്പെടാം. മന്ത്രി ഒരു തീരുമാനം ഇഷ്യു 
ചെയ്യുന്നത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനത്തെ നിശ്ചയിക്കുന്നതായിരിക്കാം. ഒന്നോ 
അതിലധികമോ മന്ത്രിയുടെ ജീവനക്കാ� കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറിയേറ്റി� ഉത്തരവാദി 
ആയിരിക്കാം. മന്ത്രി ഒരു തീരുമാനം ഇഷ്യു ചെയ്യുന്നത ്അവരുടെ രണ്ടാം ഘട്ടവും 
യോഗ്യതയും ബോണസും തീരുമാനിക്കുന്നതായിരിക്കാം. 

രണ്ടു കക്ഷികളും ആ തീരുമാനത്തെ അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഉടമ്പടി 

ഇരുവരും ഒപ്പിട്ട ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുകയും, യോഗ്യതയുള്ള 

വകുപ്പിലെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ഇവ 

പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നിര് വഹണ സേന ഉണ്ടായിരിക്കും. മുമ്പത്തെ 

ഖണ്ഡികയിൽ പരാമർശിച്ച സമയത്തിനുളിൽ തർക്കത്തിന് പരിഹാരം 

കണ്ടെത്താനായില്ല അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു കക്ഷികളും യോഗ്യതയുള്ള 

അധികാരികളുടെ ഒത്തുതീര് പ്പ് നിരസിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരണത്തിന്റേയോ 

തിരസ്കരണത്തിന്റേയോ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുൻപ് 

കാലാവധി കഴിഞ്ഞു എങ്കിൽ യോഗ്യതയുള്ള വകുപ്പിലെ തുടർച്ചയായി മൂന്നു 

ദിവസത്തിനുള്ളിൽ  തർക്ക പരിഹാര കമ്മിറ്റിക്ക് തർക്കത്തെ പറ്റി 

വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ്.8

9 തർക്കത്തിന്റെ ചുരുക്കം അടങ്ങുന്ന ഒരു 

മെമ്മോറാണ്ടം, ഇരു കക്ഷികളുടെയും വാദങ്ങൾ,  കാര്യക്ഷമതയുള്ള വകുപ്പിന്റെ 

ഈ തർക്കത്തെ പറ്റിയുള്ള പ്രസക്തമായ രേഖകളും നിരീക്ഷണങ്ങളും എല്ലാം ഈ 

വിവരണത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ടതാണ്. തർക്ക വിശദീകരണം നടത്തിയത് മുതൽ 

കൂടിപ്പോയാൽ ഏഴു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തൊഴിലാളികളുടെ തർക്കം 

പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തർക്ക പരിശോധന 

നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു യോഗം ചേരേണ്ടതാണ്. ഈ നടപടിയെടുക്കുന്നതിന്റെ 

കുറഞ്ഞത് മൂന്നു ദിവസം മുന്നേ എങ്കിലും രണ്ടു കക്ഷികളെയും ഈ യോഗത്തെ 

പറ്റി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ലേഖനത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച കാലതാമസം കഴിയുന്ന 

അത് വരെ നിയമ പരമായ നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് യോഗ്യതയുള്ള 

9. ഒന്നോ അതിലധികമോ "തൊഴിലാളികളുടെ ത�ക്ക പരിഹാര കമ്മിറ്റി" മന്ത്രിസഭയി� 
സ്ഥാപിക്കപ്പെടും. അത് വന്നു സുപ്രീം കൗ�സി� ഓഫ് ജുഡീഷ്യറിയാണ് 
തിരഞ്ഞെടുത്തതും മന്ത്രി നോയ്മിനേറ്റ് ചെയ്ത രണ്ട് അംഗങ്ങളും ആദ്യ സംഗതി 
കോടതി ജഡ്ജി നയിക്കുന്നതാണു. അവരി� ഒരാ� അക്കൗണ്ട�സിയി� 
അനുഭവപ്പെട്ടതായിരിക്കനം. കമ്മിറ്റിയുടെ ഘടന, അതിന്റെ നിയമങ്ങ�, 
നടപടിക്രമങ്ങ�, അതിന്റെ തീരുമാനങ്ങ� നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം, അതിന്റെ 
അംഗങ്ങളുടെ അലവ�സ് എന്നിവ പിന്തുടരാ� മന്ത്രിസഭായോഗം എടുക്കുന്ന ഒരു 
തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തി� നി�ണ്ണയിക്കപ്പെടാം. മന്ത്രി ഒരു തീരുമാനം ഇഷ്യു 
ചെയ്യുന്നത ്കമ്മിറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനത്തെ നിശ്ചയിക്കുന്നതായിരിക്കാം. ഒന്നോ 
അതിലധികമോ മന്ത്രിയുടെ ജീവനക്കാ� കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറിയേറ്റി� ഉത്തരവാദി 
ആയിരിക്കാം. മന്ത്രി ഒരു തീരുമാനം ഇഷ്യു ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ രണ്ടാം ഘട്ടവും 
യോഗ്യതയും ബോണസും തീരുമാനിക്കുന്നതായിരിക്കാം. 

രണ്ടു കക്ഷികളും ആ തീരുമാനത്തെ അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഉടമ്പടി 

ഇരുവരും ഒപ്പിട്ട ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുകയും, യോഗ്യതയുള്ള 

വകുപ്പിലെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ഇവ 

പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നിര് വഹണ സേന ഉണ്ടായിരിക്കും. മുമ്പത്തെ 

ഖണ്ഡികയിൽ പരാമർശിച്ച സമയത്തിനുളിൽ തർക്കത്തിന് പരിഹാരം 

കണ്ടെത്താനായില്ല അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു കക്ഷികളും യോഗ്യതയുള്ള 

അധികാരികളുടെ ഒത്തുതീര് പ്പ് നിരസിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരണത്തിന്റേയോ 

തിരസ്കരണത്തിന്റേയോ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുൻപ് 

കാലാവധി കഴിഞ്ഞു എങ്കിൽ യോഗ്യതയുള്ള വകുപ്പിലെ തുടർച്ചയായി മൂന്നു 

ദിവസത്തിനുള്ളിൽ  തർക്ക പരിഹാര കമ്മിറ്റിക്ക് തർക്കത്തെ പറ്റി 

വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ്.8

9 തർക്കത്തിന്റെ ചുരുക്കം അടങ്ങുന്ന ഒരു 

മെമ്മോറാണ്ടം, ഇരു കക്ഷികളുടെയും വാദങ്ങൾ,  കാര്യക്ഷമതയുള്ള വകുപ്പിന്റെ 

ഈ തർക്കത്തെ പറ്റിയുള്ള പ്രസക്തമായ രേഖകളും നിരീക്ഷണങ്ങളും എല്ലാം ഈ 

വിവരണത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ടതാണ്. തർക്ക വിശദീകരണം നടത്തിയത് മുതൽ 

കൂടിപ്പോയാൽ ഏഴു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തൊഴിലാളികളുടെ തർക്കം 

പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തർക്ക പരിശോധന 

നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു യോഗം ചേരേണ്ടതാണ്. ഈ നടപടിയെടുക്കുന്നതിന്റെ 

കുറഞ്ഞത് മൂന്നു ദിവസം മുന്നേ എങ്കിലും രണ്ടു കക്ഷികളെയും ഈ യോഗത്തെ 

പറ്റി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ലേഖനത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച കാലതാമസം കഴിയുന്ന 

അത് വരെ നിയമ പരമായ നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് യോഗ്യതയുള്ള 

9. ഒന്നോ അതിലധികമോ "തൊഴിലാളികളുടെ ത�ക്ക പരിഹാര കമ്മിറ്റി" മന്ത്രിസഭയി� 
സ്ഥാപിക്കപ്പെടും. അത് വന്നു സുപ്രീം കൗ�സി� ഓഫ് ജുഡീഷ്യറിയാണ് 
തിരഞ്ഞെടുത്തതും മന്ത്രി നോയ്മിനേറ്റ് ചെയ്ത രണ്ട് അംഗങ്ങളും ആദ്യ സംഗതി 
കോടതി ജഡ്ജി നയിക്കുന്നതാണു. അവരി� ഒരാ� അക്കൗണ്ട�സിയി� 
അനുഭവപ്പെട്ടതായിരിക്കനം. കമ്മിറ്റിയുടെ ഘടന, അതിന്റെ നിയമങ്ങ�, 
നടപടിക്രമങ്ങ�, അതിന്റെ തീരുമാനങ്ങ� നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം, അതിന്റെ 
അംഗങ്ങളുടെ അലവ�സ് എന്നിവ പിന്തുടരാ� മന്ത്രിസഭായോഗം എടുക്കുന്ന ഒരു 
തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തി� നി�ണ്ണയിക്കപ്പെടാം. മന്ത്രി ഒരു തീരുമാനം ഇഷ്യു 
ചെയ്യുന്നത ്കമ്മിറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനത്തെ നിശ്ചയിക്കുന്നതായിരിക്കാം. ഒന്നോ 
അതിലധികമോ മന്ത്രിയുടെ ജീവനക്കാ� കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറിയേറ്റി� ഉത്തരവാദി 
ആയിരിക്കാം. മന്ത്രി ഒരു തീരുമാനം ഇഷ്യു ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ രണ്ടാം ഘട്ടവും 
യോഗ്യതയും ബോണസും തീരുമാനിക്കുന്നതായിരിക്കാം. 

അധികാരികൾക്ക് മുൻപാകെ ഈ തർക്ക പരിഹാരം സംബന്ധിച്ച അപേക്ഷ  

സമർപ്പിക്കുന്നതു നിർത്തി വെക്കുന്നതിനും  അത്തരം അവകാശങ്ങൾക്ക് 

വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനും കാരണം ആവുന്നു. ഒരു 

നിയമത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ കരാറിന്റെ പ്രയോഗത്തിൽ നിന്ന് 

ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ വ്യക്തിഗത തർക്കങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിൽ സ്വന്തമായി  

അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കാൻ കമ്മിറ്റി യോഗ്യതയുള്ളതാണ്. തർക്ക 

പരിഹാരത്തിനായി കമ്മിറ്റി ചേർന്ന ആദ്യ യോഗത്തിൽ നിന്നും മൂന്നു ആഴ്ചകൾ 

തികയുന്നതിനു മുൻപ് ആ തർക്കത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കും.കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ 

എല്ലാം സ്വതന്ത്രരും നിയമം അനുസരിച്ചു അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ അന്തിമവും 

ആയിരിക്കും. ഒരു വ്യക്തിയോ സ്ഥാപനമോ കമ്മിറ്റി നിരീക്ഷണം ചെയ്ത 

തർക്കത്തിൽ പിന്നീട് ഇടപെടുകയില്ല. കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് തർക്കം 

സംബന്ധിച്ച് നടപടിക്രമങ്ങളും അതിന്റെ തീരുമാനങ്ങളും അവരുടെ 

വിലാസത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മെയിൽ ഐഡിയിലൂടെ ജോലി 

സ്ഥലത്തും അല്ലെങ്കിൽ രസകത രസീതി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു മറ്റേതെങ്കിലും 

മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെയോ അറിയിക്കും. ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികൾക്കു 

കൈമാറപ്പെട്ടതോ കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചതോ ആയ തീയതി പോലെ 

നിയമപരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ  ഉണ്ടാകും. 

തർക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കമ്മിറ്റി തീരുമാനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കണം എന്നുള്ളത് 

കൊണ്ട് തന്നെ സമിതിയുടെ പ്രസിഡന്റ്- ന്റെയും അംഗങ്ങളുടെയും പേരുകളും  

പ്രസിദ്ധം ചെയ്ത സ്ഥലവും തീയതിയും നിയമ വ്യവഹാരം നടത്തുന്ന ആളുകളുടെ 

പേരുകൾ, അവരുടെ കഴിവുകൾ, ഒരു സമഗ്രമായ  
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അധികാരികൾക്ക് മുൻപാകെ ഈ തർക്ക പരിഹാരം സംബന്ധിച്ച അപേക്ഷ  

സമർപ്പിക്കുന്നതു നിർത്തി വെക്കുന്നതിനും  അത്തരം അവകാശങ്ങൾക്ക് 

വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനും കാരണം ആവുന്നു. ഒരു 

നിയമത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ കരാറിന്റെ പ്രയോഗത്തിൽ നിന്ന് 

ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ വ്യക്തിഗത തർക്കങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിൽ സ്വന്തമായി  

അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കാൻ കമ്മിറ്റി യോഗ്യതയുള്ളതാണ്. തർക്ക 

പരിഹാരത്തിനായി കമ്മിറ്റി ചേർന്ന ആദ്യ യോഗത്തിൽ നിന്നും മൂന്നു ആഴ്ചകൾ 

തികയുന്നതിനു മുൻപ് ആ തർക്കത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കും.കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ 

എല്ലാം സ്വതന്ത്രരും നിയമം അനുസരിച്ചു അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ അന്തിമവും 

ആയിരിക്കും. ഒരു വ്യക്തിയോ സ്ഥാപനമോ കമ്മിറ്റി നിരീക്ഷണം ചെയ്ത 

തർക്കത്തിൽ പിന്നീട് ഇടപെടുകയില്ല. കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് തർക്കം 

സംബന്ധിച്ച് നടപടിക്രമങ്ങളും അതിന്റെ തീരുമാനങ്ങളും അവരുടെ 

വിലാസത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മെയിൽ ഐഡിയിലൂടെ ജോലി 

സ്ഥലത്തും അല്ലെങ്കിൽ രസകത രസീതി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു മറ്റേതെങ്കിലും 

മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെയോ അറിയിക്കും. ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികൾക്കു 

കൈമാറപ്പെട്ടതോ കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചതോ ആയ തീയതി പോലെ 

നിയമപരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ  ഉണ്ടാകും. 

തർക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കമ്മിറ്റി തീരുമാനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കണം എന്നുള്ളത് 

കൊണ്ട് തന്നെ സമിതിയുടെ പ്രസിഡന്റ്- ന്റെയും അംഗങ്ങളുടെയും പേരുകളും  

പ്രസിദ്ധം ചെയ്ത സ്ഥലവും തീയതിയും നിയമ വ്യവഹാരം നടത്തുന്ന ആളുകളുടെ 

പേരുകൾ, അവരുടെ കഴിവുകൾ, ഒരു സമഗ്രമായ  

തർക്കത്തിന്റെ സംഭവവികാസങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ അഭാവം 

വ്യവഹാരികളുടെ അവകാശവാദങ്ങലും അവരുടെ പ്രതികരണവും എന്നിവ 

പ്രത്യേകം ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം.രാഷ്ട്രപതിയും സെക്രട്ടറിയും ആയിരിക്കും അതിൽ 

ഒപ്പിടേണ്ടത്. മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ സിവിൽ, കൊമേഴ്സ്യൽ 

പ്രൊസീഡിങ്സ് നിയമത്തിന്റെ 362 ആം അദ്ധ്യായത്തിൽ 

വ്യക്തമാക്കിയതുപോലെ ഇത് നടത്താൻ വേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടറി ഫോഴ്സ് 

അല്ലെങ്കിൽ നിർവഹണ സേനകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. കക്ഷികളുടെ 

സാന്നിധ്യത്തിലോ തീരുമാനം അറിയിച്ചതിനു തൊട്ടു ശേഷമുള്ള ദിവസം 

കക്ഷികളുടെ അസാന്നിധ്യത്തിലോ  കമ്മിറ്റി തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത് 

എങ്കിൽ കമ്മിറ്റി തീരുമാനം ആവിഷ് ക്കരിച്ചതിനു പതിനഞ്ചു 

ദിവസത്തിനുള്ളിൽ, തൊഴിലാളി തർക്ക പരിഹാര കമ്മിറ്റി പുറപ്പെടുവിച്ച 

തീരുമാനത്തിന് എതിരായി  അപ്പീൽ കോടതിയിലെ യോഗ്യതയുള്ള വിഭാഗത്തിന് 

മുൻപ് അപ്പീൽ ചെയ്യാൻ അവകാശം ഉണ്ട്.യോഗ്യതയുള്ള കോടതിയുടെ 

തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കാൻ ഉള്ള 

അപ്പീൽ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല.  അപ്പീൽ കോടതിയിലെ 

യോഗ്യതയുള്ള സർക്യൂട്ട് അധികം വൈകാതെ തന്നെ പരിശോധിക്കുകയും ആദ്യ 

കമ്മിറ്റി യോഗം ചേരുന്നതിനു മുപ്പതു  ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ തീരുമാനം 

എടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കമ്മിറ്റയുടെ തീരുമാനങ്ങളെ നടപ്പിലാക്കുന്നത് 

നിർത്തലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പീൽ കോടതിയിലെ യോഗ്യതയുള്ള 

വിഭാഗത്തിന് മാത്രമാണ്. അന്തിമ തീരുമാനം കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നും 

കൈപ്പറ്റുന്നതിനു മുമ്പ് തൊഴിലാളികളുടെ തർക്ക പരിഹാര കമ്മിറ്റിയുടെ 

യോഗ്യമായ നിയമ വലികൾ  

  

തർക്കത്തിന്റെ സംഭവവികാസങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ അഭാവം 

വ്യവഹാരികളുടെ അവകാശവാദങ്ങലും അവരുടെ പ്രതികരണവും എന്നിവ 

പ്രത്യേകം ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം.രാഷ്ട്രപതിയും സെക്രട്ടറിയും ആയിരിക്കും അതിൽ 

ഒപ്പിടേണ്ടത്. മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ സിവിൽ, കൊമേഴ്സ്യൽ 

പ്രൊസീഡിങ്സ് നിയമത്തിന്റെ 362 ആം അദ്ധ്യായത്തിൽ 

വ്യക്തമാക്കിയതുപോലെ ഇത് നടത്താൻ വേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടറി ഫോഴ്സ് 

അല്ലെങ്കിൽ നിർവഹണ സേനകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. കക്ഷികളുടെ 

സാന്നിധ്യത്തിലോ തീരുമാനം അറിയിച്ചതിനു തൊട്ടു ശേഷമുള്ള ദിവസം 

കക്ഷികളുടെ അസാന്നിധ്യത്തിലോ  കമ്മിറ്റി തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത് 

എങ്കിൽ കമ്മിറ്റി തീരുമാനം ആവിഷ് ക്കരിച്ചതിനു പതിനഞ്ചു 

ദിവസത്തിനുള്ളിൽ, തൊഴിലാളി തർക്ക പരിഹാര കമ്മിറ്റി പുറപ്പെടുവിച്ച 

തീരുമാനത്തിന് എതിരായി  അപ്പീൽ കോടതിയിലെ യോഗ്യതയുള്ള വിഭാഗത്തിന് 

മുൻപ് അപ്പീൽ ചെയ്യാൻ അവകാശം ഉണ്ട്.യോഗ്യതയുള്ള കോടതിയുടെ 

തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കാൻ ഉള്ള 

അപ്പീൽ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല.  അപ്പീൽ കോടതിയിലെ 

യോഗ്യതയുള്ള സർക്യൂട്ട് അധികം വൈകാതെ തന്നെ പരിശോധിക്കുകയും ആദ്യ 

കമ്മിറ്റി യോഗം ചേരുന്നതിനു മുപ്പതു  ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ തീരുമാനം 

എടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കമ്മിറ്റയുടെ തീരുമാനങ്ങളെ നടപ്പിലാക്കുന്നത് 

നിർത്തലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പീൽ കോടതിയിലെ യോഗ്യതയുള്ള 

വിഭാഗത്തിന് മാത്രമാണ്. അന്തിമ തീരുമാനം കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നും 

കൈപ്പറ്റുന്നതിനു മുമ്പ് തൊഴിലാളികളുടെ തർക്ക പരിഹാര കമ്മിറ്റിയുടെ 

യോഗ്യമായ നിയമ വലികൾ  

  കോടതികൾക്ക് മുൻപായി അംഗീകരിക്കപ്പെടില്ല. നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ 

വരുന്നതിന് മുൻപ് കോടതിയിൽ പരാമർശിച്ച നിയമ വലികളിൽ കോടതി  

തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും 
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അദ്ധ്യായംപതിനൊന്ന് 
പാർപ്പിടനിബന്ധനകൾ - തൊഴിൽമാറ്റം 

 

 
 
 
  

ചോ - 1 : തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ അനുവാദമില്ലാതെ ഖത്തർ സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ 
പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? 
 
ഖത്തറിനുള്ളിൽ താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും നോൺ ഖത്തരി 

(പ്രവാസി)ക്കും അപേക്ഷകനിൽ (തൊഴിലുടമ) നിന്നും  യോഗ്യതയുള്ള 

അധികാരിയിൽ നിന്നുമുള്ള ഖത്തറിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള അനുമതി (വിസ) 

ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിയമം അനുസരിച്ചു അപേക്ഷകൻ (ഖത്തരിയോ നോൺ 

ഖത്തരിയോ ആവട്ടെ) സംസ്ഥാനത്തു ഉണ്ടായിരിക്കണം. റിക്രൂട്ടർ ഒരു 

ന്യായാധിപൻ ആണെങ്കിൽ അവന്റെ/അവളുടെ സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് 

മാനേജ് മന്റ് സംസ്ഥാനത്തായിരിക്കണം. നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ 

അനുസരിച്ച് റിക്രൂട്ടറുമായുള്ള നിയമന കരാറിൽ ഒപ്പു വെക്ക ശേഷം മാത്രമാണ് 

പ്രവാസിക്ക് പ്രവേശന വിസ അനുവദിച്ചു നൽകുന്നത്. പ്രവേശന വിസയിലുള്ള 

കച്ചവടവും മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുന്നതും ചെയ്യുന്ന റിക്രൂട്ടറെ(തൊഴിലുടമ) 

നിയമം അനുസരിച്ചു ശിക്ഷിക്കുന്നു.മൂന്നു വർഷത്തിൽ കൂടാത്ത തടവും 

അൻപതിനായിരം റിയാലിൽ കൂടാത്ത പിഴയും  അല്ലെങ്കിൽ 

ഇവയിലേതെങ്കിലുമൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും. കുറ്റകൃത്യം ആവർത്തിക്കും 

തോറും ശിക്ഷയുടെ അളവ് കൂടുന്നതാണ്. ഇത്  നിങ്ങളെ റിക്രൂട്ടർക്കു വേണ്ടി മാത്രം 

ജോലി ചെയ്യാൻ ബാദ്ധ്യതയുള്ളവരാക്കുന്നു. മറ്റൊരു സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള 

ഔദ്യോഗിക തൊഴിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകാത്ത പക്ഷം മറ്റൊരു കക്ഷിക്ക്  വേണ്ടി ജോലി 

ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും ഇത് നിങ്ങളെ തടയുന്നു. 

  ചോ 2 - എന്താണ് രണ്ടാംയോഗ്യം? 
ആര് മാസത്തിൽ കൂടാത്തതോ പുതുക്കാവുന്ന സമാന കാലയളവിലോ വേറെ ഒരു 

കക്ഷിക്ക്  വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുവാദം നൽകാൻ ആഭ്യന്തര 

മന്ത്രാലയത്തിലെ പ്രത്യേക വിഭാഗം നിങ്ങളുടെ സ് പോൺസറെ 

അനുവദിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സ്പോന്സറില് നിന്നും എഴുതി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട 

അനുമതി ലഭിക്കുന്ന പക്ഷം ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിലെ പ്രത്യേക വിഭാഗം 

നിങ്ങളെ കുറച്ചു കാലം മറ്റൊരു കക്ഷിക്ക്  വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യാൻ 

അനുവദിക്കുന്നു. തൊഴിലാളി നിയമ നിർവഹണത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന 

സംഘങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തോഡിലാളി മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്നും ഇതിനെല്ലാം 

അനുമതി ഉറപ്പായും ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

ചോ 3 - പ്രത്യേക വകുപ്പിൽ നിന്നും അനുവാദം ഇല്ലാതെ നിങ്ങളെ മറ്റൊരു 
കക്ഷിക്ക്  വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്ന തൊഴിലുടമക്കും 
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളുടെ ശുപാർശയിൽ ആയിരിക്കുന്ന സമയം 
നിങ്ങളെ തൊഴിലിനെടുക്കുന്ന തൊഴിലുടമക്കും ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷാ നടപടികൾ 
എന്തായിരിക്കും? 
പ്രത്യേക വകുപ്പിൽ നിന്നും അനുവാദം ഇല്ലാതെ തൊഴിലാളികളെ മറ്റൊരു 

കക്ഷിക്ക്  വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നതും മറ്റൊരാളുടെ 

ശുപാർശയിൽ ആയിരിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളെ തൊഴിലിനെടുക്കുന്നതും നിയമ 

ലംഘനമാണ്. ഇങ്ങനെയൊരു കുറ്റവാളിയെ മൂന്നു വർഷത്തിൽ കൂടാത്ത 

കാലയളവിൽ തടവും അൻപതിനായിരം ഖത്തരി റിയാലിൽ  കൂടാത്ത  പിഴയും 

അല്ലെങ്കിൽ ഇവയിലേതെങ്കിലുമൊന്നോ ഈടാക്കുന്നതാണ്. കുറ്റകൃത്യം 

ആവർത്തിക്കും തോറും ശിക്ഷയുടെ അളവും വർധിക്കുന്നതാണ്. 
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ചോ 2 - എന്താണ് രണ്ടാംയോഗ്യം? 
ആര് മാസത്തിൽ കൂടാത്തതോ പുതുക്കാവുന്ന സമാന കാലയളവിലോ വേറെ ഒരു 

കക്ഷിക്ക്  വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുവാദം നൽകാൻ ആഭ്യന്തര 

മന്ത്രാലയത്തിലെ പ്രത്യേക വിഭാഗം നിങ്ങളുടെ സ് പോൺസറെ 

അനുവദിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സ്പോന്സറില് നിന്നും എഴുതി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട 

അനുമതി ലഭിക്കുന്ന പക്ഷം ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിലെ പ്രത്യേക വിഭാഗം 

നിങ്ങളെ കുറച്ചു കാലം മറ്റൊരു കക്ഷിക്ക്  വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യാൻ 

അനുവദിക്കുന്നു. തൊഴിലാളി നിയമ നിർവഹണത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന 

സംഘങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തോഡിലാളി മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്നും ഇതിനെല്ലാം 

അനുമതി ഉറപ്പായും ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

ചോ 3 - പ്രത്യേക വകുപ്പിൽ നിന്നും അനുവാദം ഇല്ലാതെ നിങ്ങളെ മറ്റൊരു 
കക്ഷിക്ക്  വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്ന തൊഴിലുടമക്കും 
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളുടെ ശുപാർശയിൽ ആയിരിക്കുന്ന സമയം 
നിങ്ങളെ തൊഴിലിനെടുക്കുന്ന തൊഴിലുടമക്കും ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷാ നടപടികൾ 
എന്തായിരിക്കും? 
പ്രത്യേക വകുപ്പിൽ നിന്നും അനുവാദം ഇല്ലാതെ തൊഴിലാളികളെ മറ്റൊരു 

കക്ഷിക്ക്  വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നതും മറ്റൊരാളുടെ 

ശുപാർശയിൽ ആയിരിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളെ തൊഴിലിനെടുക്കുന്നതും നിയമ 

ലംഘനമാണ്. ഇങ്ങനെയൊരു കുറ്റവാളിയെ മൂന്നു വർഷത്തിൽ കൂടാത്ത 

കാലയളവിൽ തടവും അൻപതിനായിരം ഖത്തരി റിയാലിൽ  കൂടാത്ത  പിഴയും 

അല്ലെങ്കിൽ ഇവയിലേതെങ്കിലുമൊന്നോ ഈടാക്കുന്നതാണ്. കുറ്റകൃത്യം 

ആവർത്തിക്കും തോറും ശിക്ഷയുടെ അളവും വർധിക്കുന്നതാണ്. 

  

ചോ4 - 

തൊഴിലുടമയെമാറ്റാൻനിങ്ങളെഅനുവദിക്കുന്നവ്യവസ്ഥകൾഎന്തൊക്കെയാ

ണ്? 

തൊഴിൽമാത്രയിലായവുംസാമൂഹികകാര്യവകുപ്പുകളുംഅനുസരിച്ചുനിശ്ചിതകാല

ഘട്ടകരാറിന്റെകാലാവധിതീർന്നഉടൻതന്നെവേറൊരുതൊഴിലുടമയിലേക്ക്നിങ്ങൾ

ക്ക്മാറാവുന്നതാണ്. 

കരാർതീരുന്നതിനുരണ്ടുമാസംമുൻപ്തന്നെതൊഴിലുടമഅത്തരംകാര്യങ്ങൾനിങ്ങള

െഅറിയിക്കുന്നതാണ്. 

പ്രധാനവിവരങ്ങൾ: 

കരാറിന്റെകാലാവധിതീർന്നശേഷംതൊഴിൽതുടരുകയാണെങ്കിൽനിശ്ചിതകാലകരാ

ർഓപ്പൺകരാർഅല്ലെങ്കിൽഅനിശിചിതകാലകരാർആയിമാറുന്നു. 

കരാർതുറന്നവ്യവസ്ഥആയിരുന്നെങ്കിൽനിലവിലെതൊഴിലുടമയിൽനിന്നുംഅഞ്

ചുവർഷത്തെതൊഴിലിനുശേഷംമറ്റൊരുതൊഴിലുടമയിലേക്ക്മാറ്റംലാഭിക്കാം. 

നിലവിലെതൊഴിലുടമയുടെമരണം, നിയമകരണങ്ങളായുള്ളകാലാവധിതീരുക, 

പാപ്പരത്വം, 

സ്ഥാപനത്തിന്റെനിരോധനവുംനിർത്തിവെക്കലുംനിങ്ങളെവേറൊരുതൊഴിലുടമയി

ലേക്ക്മാറ്റംലഭിക്കാൻകാരണമാക്കുന്നു. 

മുകളിൽപറഞ്ഞഎല്ലാഅവസ്ഥകളിലുംനിങ്ങൾതൊഴിൽമന്ത്രാലയത്തിന്റെഅധി

കാരപ്പെട്ടഅധികാരികളിൽനിന്നുംആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയത്തിന്റെഅഡ്മിനിസ്ട്രേറ്

റീവ്യൂണിറ്റിൽനിന്നുംഅനുമതിവാങ്ങേണ്ടതാണ്. 

തൊഴിൽനിയമവ്യവസ്ഥകൾഅല്ലെങ്കിൽകരാർഅനുസരിച്ചുതൊഴിലുടമക്ക്നിർ

ദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നഅവകാശങ്ങളെലാങ്ങിക്കാറില്ല. 

  

ചോ4 - 

തൊഴിലുടമയെമാറ്റാൻനിങ്ങളെഅനുവദിക്കുന്നവ്യവസ്ഥകൾഎന്തൊക്കെയാ

ണ്? 

തൊഴിൽമാത്രയിലായവുംസാമൂഹികകാര്യവകുപ്പുകളുംഅനുസരിച്ചുനിശ്ചിതകാല

ഘട്ടകരാറിന്റെകാലാവധിതീർന്നഉടൻതന്നെവേറൊരുതൊഴിലുടമയിലേക്ക്നിങ്ങൾ

ക്ക്മാറാവുന്നതാണ്. 

കരാർതീരുന്നതിനുരണ്ടുമാസംമുൻപ്തന്നെതൊഴിലുടമഅത്തരംകാര്യങ്ങൾനിങ്ങള

െഅറിയിക്കുന്നതാണ്. 

പ്രധാനവിവരങ്ങൾ: 

കരാറിന്റെകാലാവധിതീർന്നശേഷംതൊഴിൽതുടരുകയാണെങ്കിൽനിശ്ചിതകാലകരാ

ർഓപ്പൺകരാർഅല്ലെങ്കിൽഅനിശിചിതകാലകരാർആയിമാറുന്നു. 

കരാർതുറന്നവ്യവസ്ഥആയിരുന്നെങ്കിൽനിലവിലെതൊഴിലുടമയിൽനിന്നുംഅഞ്

ചുവർഷത്തെതൊഴിലിനുശേഷംമറ്റൊരുതൊഴിലുടമയിലേക്ക്മാറ്റംലാഭിക്കാം. 

നിലവിലെതൊഴിലുടമയുടെമരണം, നിയമകരണങ്ങളായുള്ളകാലാവധിതീരുക, 

പാപ്പരത്വം, 

സ്ഥാപനത്തിന്റെനിരോധനവുംനിർത്തിവെക്കലുംനിങ്ങളെവേറൊരുതൊഴിലുടമയി

ലേക്ക്മാറ്റംലഭിക്കാൻകാരണമാക്കുന്നു. 

മുകളിൽപറഞ്ഞഎല്ലാഅവസ്ഥകളിലുംനിങ്ങൾതൊഴിൽമന്ത്രാലയത്തിന്റെഅധി

കാരപ്പെട്ടഅധികാരികളിൽനിന്നുംആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയത്തിന്റെഅഡ്മിനിസ്ട്രേറ്

റീവ്യൂണിറ്റിൽനിന്നുംഅനുമതിവാങ്ങേണ്ടതാണ്. 

തൊഴിൽനിയമവ്യവസ്ഥകൾഅല്ലെങ്കിൽകരാർഅനുസരിച്ചുതൊഴിലുടമക്ക്നിർ

ദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നഅവകാശങ്ങളെലാങ്ങിക്കാറില്ല. 

  

ഉദാഹരണം : ചില കരാറുകൾ തൊഴിലാളികളെ എതിരാളിക്ക് വേണ്ടി ജോലി 

ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം നൽകുന്നതായിരിക്കും, ഇവിടെ മറ്റൊരു 

തൊഴിലുടമക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യാൻ യോഗ്യതയുള്ള 

അധികാരികൾ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കില്ല. 

ചോ 5 - മറ്റൊരു തൊഴിലുടമയിലേക്കു മാറുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള 

തൊഴിലുടമയുടെ എതിർപ്പൊന്നുമില്ല എന്ന് കാണിക്കുന്ന കത്ത് 

ആവശ്യമാണോ?  

നിങ്ങളുടെ സ്ഥിര കാല കരാർ പൂർത്തിയാവുകയോ അഞ്ചു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ 

ഓപ്പൺ കരാർ (അനിശ്ചിത കരാർ ) അടിസ്ഥാനത്തിൽ തൊഴിൽ എടുക്കുകയോ 

ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു തൊഴിലുടമയിലേക്കു മാറുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള 

തൊഴിലുടമയുടെ എതിർപ്പൊന്നുമില്ല എന്ന് കാണിക്കുന്ന കത്ത് 

ആവശ്യമില്ല. 
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ചോ6 - 
നിങ്ങളുടെസ്ഥിരകാലകരാർപൂർത്തിയാവുന്നതിന്മുൻപോഓപ്പൺകരാർ 
(അനിശ്ചിതകരാർ ) 
അടിസ്ഥാനത്തിൽഅഞ്ചുവര്ഷംപൂർത്തിയാവുന്നതിന്മുൻപോമറ്റൊരുതൊഴിലു
ടമയിലേക്ക്മാറാൻഅപേക്ഷിക്കുന്നത്അനുവദനീയമാണോ? 
തൊഴിലുടമയുടെയുംയോഗ്യതയുള്ളഅധികാരിയുടെയും 
(ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയത്തിന്റെഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടയൂണിറ്റ്), 
തൊഴിൽമന്ത്രാലയത്തിന്റെയുംസമ്മതപ്രകാരംകരാർകാലാവധിപൂർത്തിയാവുന്നതി
ന്മുൻപ്മറ്റൊരുതൊഴിലുടമയിലേക്ക്മാറ്റംലഭിച്ചേക്കാം.    

തൊഴിൽമന്ത്രാലയത്തിന്റെയുംസാമൂഹ്യകാര്യവകുപ്പിന്റെയുംഅംഗീകാരത്തിന്വി
ധേയമാക്കിനിങ്ങളുംതൊഴിലുടമയുംതമ്മിൽഎന്തെങ്കിലുംക്ലെയിമുകൾഉണ്ടെങ്കി
ൽനിങ്ങൾക്ക്തൊഴിൽമാറ്റത്തിനായിആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയത്തിൽഅപേക്ഷിക്കാവ
ുന്നതാണ്. 
പൊതുജനതാല്പര്യപ്രകാരമോതൊഴിലുടമയുടെതെളിയിക്കപ്പെട്ടസ്വേച്ഛതയ
ോകാരണത്താൽജോലിമാറ്റംആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽതൊഴിൽമന്ത്രാലയത്തി
ന്റെഅംഗീകാരത്തിന്വിധേയമായി, 
നിങ്ങൾആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയത്തോട്താത്കാലികതൊഴിൽമാറ്റത്തിന്അപേക്ഷിക്ക
ാം. 

ചോ7 - എന്താണ്സ്വേച്ഛത? 
സ്വേച്ഛതനിർവചിക്കുന്നപ്രത്യേകനിയമവ്യവസ്ഥയില്ലാത്തതുകൊണ്ട്തന്ന
െഇത്തൊഴിലാളിമന്ത്രാലയത്തിന്റെയുംആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയത്തിന്റെയുംഅവകാശമ
ുളളഅധികാരികളുടെവിവേചനാധികാരത്തിനുവിധേയമാവുന്നു.  

 

 

  

ചോ 8 - തൊഴിലുടമയിൽ നിന്നുമുള്ള സ്വേച്ഛത സൂചിപ്പിക്കുകയും അവ 
കാരണം സ്ഥിര കാല കരാർ പൂർത്തിയാവുന്നതിന് മുൻപോ  ഓപ്പൺ കരാർ 
(അനിശ്ചിത കരാർ ) അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഞ്ചു വര്ഷം പൂർത്തിയാവുന്നതിന് 
മുൻപോ മറ്റൊരു തൊഴിലുടമയിലേക്ക് മാറാൻ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായ 
കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? 

- തൊഴിലുടമ  രണ്ടോ മൂന്നോ മാസങ്ങൾ തുടർച്ചയായി നിങ്ങളുടെ പണം 
നൽകാൻ വൈകുക. 

- തൊഴിലുടമ പ്രതിഫലം നൽകുന്ന യഥാർത്ഥ ജോലി നൽകാതിരിക്കുക 

- കരാർ നില നിൽക്കുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലും അനുയോജ്യമായ ഭവനം നൽകാൻ 
തൊഴിലുടമ ബാധ്യത വഹിക്കാതിരിക്കുക. 

- തൊഴിൽ ദാതാവ് മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന് ഉറപ്പു വരിക. 

- നിങ്ങൾ നിയമം ലംഘിക്കുകായും കരാറിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള കാലാവധി 
തീരുന്നതിനു മുൻപ് തൊഴിലുടമ നിങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കുക. 

- മറ്റൊരു തൊഴിൽ ദാതാവിനു വേണ്ടി നിയമവിരുദ്ധമായി ജോലി ചെയ്യാനാണ് 
നിങ്ങളെ നിയമിച്ചതെങ്കിൽ 

- നിങ്ങൾ തൊഴിൽ നിയമ വ്യവസ്ഥകളെ ലംഘിച്ചു കൊണ്ടാണ് ജോലി 
ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ  

- ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ കഴിവുള്ള അധികാരികൾ ഈ അവസ്ഥയെ 
വിലയിരുത്തുകയും സ്വേച്ഛത നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് 
വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യും. 
ചോ 9  - തൊഴിൽമാറ്റം നടത്തുന്നതിനുള്ള പ്രായോഗിക നടപടികൾ 
എന്തൊക്കെയാണ്?
നിങ്ങളുടെ സ്ഥിര കാല കരാർ പൂർത്തിയാവുകയോ അഞ്ചു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ 
ഓപ്പൺ കരാർ (അനിശ്ചിത കരാർ ) അടിസ്ഥാനത്തിൽ തൊഴിൽ എടുക്കുകയും 
മറ്റൊരു തൊഴിലുടമയിലേക്കു മാറാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ 
താഴെ പറയുന്ന നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുക.9

10 
1 . തൊഴിൽ മാറ്റത്തിന് അപേക്ഷിക്കുക, അതിനുള്ള അറിവില്ലെങ്കിൽ 
മന്ത്രാലയത്തിൽ നേരിട്ട് പോയി കരകൃതമായി അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം. 
2 . കരാറിന്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതിനു രണ്ടു മാസം മുൻപ് തന്നെ 
തൊഴിലാളിയെ അറിയിക്കുക, അഞ്ചു വര്ഷം ആവുന്നതിനു രണ്ടു മാസം  മുൻപും 
അറിയിക്കുക, കരാർ ബന്ധം റദ്ദാക്കുന്നതിനല്ല അഭ്യർത്ഥന രേഖ പൂരിപ്പിച് 
മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സൈറ്റിൽ അപേക്ഷിക്കുക. 
 
  

10. http://e-notice.adlsa.gov.qa/logion.aspx?returnUrl=%2f 
 

- ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ കഴിവുള്ള അധികാരികൾ ഈ അവസ്ഥയെ 
വിലയിരുത്തുകയും സ്വേച്ഛത നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് 
വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യും. 
ചോ 9  - തൊഴിൽമാറ്റം നടത്തുന്നതിനുള്ള പ്രായോഗിക നടപടികൾ 
എന്തൊക്കെയാണ്?
നിങ്ങളുടെ സ്ഥിര കാല കരാർ പൂർത്തിയാവുകയോ അഞ്ചു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ 
ഓപ്പൺ കരാർ (അനിശ്ചിത കരാർ ) അടിസ്ഥാനത്തിൽ തൊഴിൽ എടുക്കുകയും 
മറ്റൊരു തൊഴിലുടമയിലേക്കു മാറാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ 
താഴെ പറയുന്ന നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുക.9

10 
1 . തൊഴിൽ മാറ്റത്തിന് അപേക്ഷിക്കുക, അതിനുള്ള അറിവില്ലെങ്കിൽ 
മന്ത്രാലയത്തിൽ നേരിട്ട് പോയി കരകൃതമായി അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം. 
2 . കരാറിന്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതിനു രണ്ടു മാസം മുൻപ് തന്നെ 
തൊഴിലാളിയെ അറിയിക്കുക, അഞ്ചു വര്ഷം ആവുന്നതിനു രണ്ടു മാസം  മുൻപും 
അറിയിക്കുക, കരാർ ബന്ധം റദ്ദാക്കുന്നതിനല്ല അഭ്യർത്ഥന രേഖ പൂരിപ്പിച് 
മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സൈറ്റിൽ അപേക്ഷിക്കുക. 
 
  

10. http://e-notice.adlsa.gov.qa/logion.aspx?returnUrl=%2f 
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നിങ്ങൾബാംദ്ദംഅവസാനിപ്പിക്കാൻആഗ്രഹിക്കുന്നകാര്യംതൊഴിലുടമയെഅറിയ
ിക്കാതിരിക്കുകയുംകരാറിന്റെകാലാവധിഅവസാനിച്ചതിനോഅഞ്ചുവര്ഷംപൂർത്ത
ിയായതിനുശേഷംവീണ്ടുംജോലിയിൽതുടരുകയോചെയ് താൽനിങ്ങളുടെകരാർഅനിശ്
ചിതകാലകരാർആയിപുതുക്കപ്പെടുകയുംവേറെജോലിയിലേക്കുള്ളമാറ്റംചെയ്യാൻ
കഴിയാതെവീണ്ടുംഅഞ്ചുവര്ഷംകൂടിജോലിചെയ്യാൻബാധ്യസ്ഥനാവുകയുംചെയ്യു
ന്നു.  
3തൊഴിൽബന്ധവകുപ്പിലെഡിറക്ടർക്കുഅഭിസംബോധനംചെയ്തപുതിയതൊഴിലു
ടമയുടെഎതിർപ്പില്ലായ്മകാണിക്കുന്നകത്തിന്റെ (അറബിയിൽ) 
പകർപ്പ്അപ് ലോഡ്ചെയ്യുക. 
4പുതിയതൊഴിലുടമയുമായുള്ളതൊഴിൽമന്ത്രാലയംസാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതൊഴിൽ
കരാറിന്റെപകർപ്പ്അപ് ലോഡ്ചെയ്യുകഒരുതൊഴിൽകരാറിന്റെഅഭാവത്തിൽ, 
തൊഴിൽമാറ്റത്തിനുള്ളഅപേക്ഷറദ്ദാക്കിയേക്കാം. 
താഴെപറയുന്നകാര്യങ്ങൾഎന്തായാലുംചെയ്യേണ്ടതാണ് 
തൊഴിൽമന്ത്രാലയത്തെസമീപിക്കുകയുംതൊഴിൽകരാറിന്റെപകർപ്പ്ആവശ്യപ്പ
െടുകയുംചെയ്യുക. 
 
 
 
 
  

എ) തൊഴിൽ മന്ത്രാലയവുമായി നിങ്ങൾക്ക് കരാർ ഇല്ലെങ്കിൽ: 
തൊഴിലുടമയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ താമസം ആരംഭിച്ച തീയതി പ്രസ്താവിച്ചു 
കൊണ്ട് പാസ്പോർട്ട് വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി 
നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. എല്ലാ തെളിവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ തൊഴിൽ 
ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നിടത്തു ഇത് കക്ഷികൾ തമ്മിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ബന്ധം 
കാണിക്കുന്ന തെളിവാണ്. തൊഴിൽ കരാറിന്റെ മേഖലയിൽ ഉള്ള  ഇലക്ട്രോണിക് 
അപ്പ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്കിത് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 
തൊഴിൽ കരാറിന്റെ പകർപ്പ് ലഭ്യമല്ല എന്ന കാരണത്താൽ തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം 
നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ നിരസിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങള്ക്ക് ദേശീയ 
മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനെ സമീപിക്കുകയും ഉപദേശം തേടുകയും ചെയ്യാം. 
ബി) കരാർ കാലയളവിൽ തൊഴിൽ മാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 
: 
കരാർ കാലയളവിൽ ഉള്ള തൊഴിൽ മാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷകൾ മുൻപ് 
പ്രസ്താവിച്ച അതേ പ്രായോഗിക ഘട്ടങ്ങൾക്കു തന്നെ വിധേയമാകും. 
തൊഴിലുടമയുടെ ഉത്തരവാദിത്ത പരിധിയും തൊഴിൽ മാറ്റത്തിനുള്ള കാരണങ്ങളും 
പഠിച്ചതിനു ശേഷം അവകാശപ്പെട്ട അധികാരികൾ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുകയോ 
നിരസിക്കുകയോ ചെയ്യും. 
  

Q10- തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നടപടിക്രമം പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം  ഉള്ള  
നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? 
-അപേക്ഷ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ (പാസ്പോർട്ട് വകുപ്പ്) യോഗ്യതയുള്ള 
അധികാരിക്ക് കൈമാറും 
-അവനോടോ അവളോടോ പാസ്പോർട്ട് വകുപ്പ് സന്ദർശിക്കുക എന്ന് 
പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു "ഇലക്ട്രോണിക്ക് സന്ദേശം" അപേക്ഷകനു ലഭിക്കും. 
- നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച വകുപ്പ് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുകയോ 
നിരസിക്കുകയോ ചെയ്യാം 

ചോ 11 : റിക്രൂട്ടർ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് റസിഡന്റ് പെർമിറ്റ് ലഭിക്കുമോ?  
താഴെപ്പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു റിക്രൂട്ടിംഗ് കൂടാതെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം 
റസിഡന്റ് പെർമിറ്റും വിസയും അനുവദിക്കുന്നു.  
- തൊഴിൽ മാറ്റം (തൊഴിലാളി - തൊഴിൽ ദാതാവ്), 
ചെയ്യാൻ കക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ധാരണയിൽ നിലവിലെ 
സ്ഥാപനത്തിന്റെ കമ്പനി കാർഡിന്റെ പകർപ്പ് ഉൾക്കൊളിച്ചു കൊണ്ട് 
അപേക്ഷിക്കണം. 
- ഖത്തരി അല്ലാത്ത മൂലധനം സാമ്പത്തികമായ പ്രവര് ത്തനങ്ങളിൽ 
നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനെസംബന്ധിച്ച നിയമ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് നിക്ഷേപകർ 
വിധേയമാവുക  
-ഖത്തരിയല്ലാത്ത വിദേശികളുടെ കെട്ടിടം, ഭൂമി, ഭവൻ യൂണിറ്റുകൾ മുതലായവയുടെ 
ഉടമസ്ഥയും ആനുകൂല്യാനുഭവങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമത്തിലെ 
വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ചുള്ള പാർപ്പിടങ്ങളുടെയും സ്ഥങ്ങളുടെയും ഉടമകൾ 
അല്ലെങ്കിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾ  
- മന്ത്രി ഉപദേശകസമിതിയുടെ തീരുമാന പ്രകാരം കണ്ടു പിടിക്കുന്ന വേറെ 
ഏതെങ്കിലും വിഭാഗങ്ങൾ  
 
 
 
 
  

-ഈ വിഭാഗങ്ങളുടെ പാർപ്പിടാനുവാദം അഥവാ റസിഡൻസ് പെർമിറ്റ് വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന്, അപേക്ഷകന് അപേക്ഷയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രേഖകൾ 
സമർപ്പികുകയും കൂടാതെ അപേക്ഷകനെ നല്ല കുറിച്ച് നല്ല പൊതുവായ 
അഭിപ്രായമോ മതിപ്പോ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യണം. 
താമസ സ്ഥലത്തിന്റെ കാലാവധി അഞ്ചു വർഷവും സമാന കാലയളവിലേക്ക് 
പുതുക്കാവുന്നതുമാണ്.  
മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്ക്, പാർപ്പിട ഉടമയുടെ മക്കൾക്കോ  
മാതാ പിതാക്കൾക്കോ ജീവിത പങ്കാളിക്കോ തൊഴിൽ ഇല്ലാതെ തന്നെ താമസ 
സൗകര്യം അനുവദിച്ചേയ്ക്കാം. മേൽ പറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് 
പുറത്തു കടക്കാനുള്ള അനുവാദം ഇല്ലാതെ തന്നെ രാജ്യത്തിന് പുറത്തു പോവാൻ 
സാധിക്കുന്നതാണ്. 
താഴെ പറയുന്ന കാരണങ്ങളാൽ അവകാശപ്പെട്ട അധികാരികൾക്ക് നിങ്ങളുടെ  
പാർപ്പിട അനുവാദം അഥവാ റസിഡൻസ് പെർമിറ്റ് റദ്ദാക്കാം. 
- തെറ്റായ വിവരമോ പ്രമാണങ്ങളോ അനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് പാർപ്പിട 
അനുവാദം അഥവാ റസിഡൻസ് പെർമിറ്റ് ലഭിച്ചതെന്ന് തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് 
കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ  
-നിങ്ങൾ എന്ന വ്യക് തിയുടെ സാന്നിധ്യം സംസ്ഥാനത്തെ വീടുകളിലെയും 
പുറത്തെയും സുരക്ഷിതത്വത്തെയും ക്ഷേമത്തെയും ബാധിക്കുകയും കൂടാതെ 
ദേശത്തിന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ, പൊതുജനാരോഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ ധാർമ്മികതയെ 
ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നതുമായി തെളിയുകയാണെങ്കിൽ  
- നിങ്ങൾക്ക് റസിഡന്റ് പെർമിറ്റ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം 
ലംഘിക്കപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ അവകാശപ്പെട്ട അധികാരികളിൽ നിന്ന് 
അനുവാദം ലഭിക്കാതെ അസാധ്യമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുക 
,സ്വത്ത്, റസിഡൻഷ്യൽ യൂണിറ്റുകളുടെ ഉടമകൾ, ഗുണഭോക്താക്കൾ 

എന്നിവയുടെ ഉടമസ്ഥതയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ 
അനുസരിച്ച് ഉള്ള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഭവന യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവയുടെ പ്രയോജനം 
നേടുന്നവർ    
 - തെറ്റായ വിവരമോ പ്രമാണങ്ങളോ അനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് പാർപ്പിട 
അനുവാദം അഥവാ റസിഡൻസ് പെർമിറ്റ് ലഭിച്ചതെന്ന് തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് 
കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ  
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-ഈ വിഭാഗങ്ങളുടെ പാർപ്പിടാനുവാദം അഥവാ റസിഡൻസ് പെർമിറ്റ് വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന്, അപേക്ഷകന് അപേക്ഷയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രേഖകൾ 
സമർപ്പികുകയും കൂടാതെ അപേക്ഷകനെ നല്ല കുറിച്ച് നല്ല പൊതുവായ 
അഭിപ്രായമോ മതിപ്പോ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യണം. 
താമസ സ്ഥലത്തിന്റെ കാലാവധി അഞ്ചു വർഷവും സമാന കാലയളവിലേക്ക് 
പുതുക്കാവുന്നതുമാണ്.  
മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്ക്, പാർപ്പിട ഉടമയുടെ മക്കൾക്കോ  
മാതാ പിതാക്കൾക്കോ ജീവിത പങ്കാളിക്കോ തൊഴിൽ ഇല്ലാതെ തന്നെ താമസ 
സൗകര്യം അനുവദിച്ചേയ്ക്കാം. മേൽ പറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് 
പുറത്തു കടക്കാനുള്ള അനുവാദം ഇല്ലാതെ തന്നെ രാജ്യത്തിന് പുറത്തു പോവാൻ 
സാധിക്കുന്നതാണ്. 
താഴെ പറയുന്ന കാരണങ്ങളാൽ അവകാശപ്പെട്ട അധികാരികൾക്ക് നിങ്ങളുടെ  
പാർപ്പിട അനുവാദം അഥവാ റസിഡൻസ് പെർമിറ്റ് റദ്ദാക്കാം. 
- തെറ്റായ വിവരമോ പ്രമാണങ്ങളോ അനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് പാർപ്പിട 
അനുവാദം അഥവാ റസിഡൻസ് പെർമിറ്റ് ലഭിച്ചതെന്ന് തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് 
കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ  
-നിങ്ങൾ എന്ന വ്യക് തിയുടെ സാന്നിധ്യം സംസ്ഥാനത്തെ വീടുകളിലെയും 
പുറത്തെയും സുരക്ഷിതത്വത്തെയും ക്ഷേമത്തെയും ബാധിക്കുകയും കൂടാതെ 
ദേശത്തിന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ, പൊതുജനാരോഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ ധാർമ്മികതയെ 
ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നതുമായി തെളിയുകയാണെങ്കിൽ  
- നിങ്ങൾക്ക് റസിഡന്റ് പെർമിറ്റ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം 
ലംഘിക്കപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ അവകാശപ്പെട്ട അധികാരികളിൽ നിന്ന് 
അനുവാദം ലഭിക്കാതെ അസാധ്യമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുക 
,സ്വത്ത്, റസിഡൻഷ്യൽ യൂണിറ്റുകളുടെ ഉടമകൾ, ഗുണഭോക്താക്കൾ 

എന്നിവയുടെ ഉടമസ്ഥതയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ 
അനുസരിച്ച് ഉള്ള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഭവന യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവയുടെ പ്രയോജനം 
നേടുന്നവർ    
 - തെറ്റായ വിവരമോ പ്രമാണങ്ങളോ അനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് പാർപ്പിട 
അനുവാദം അഥവാ റസിഡൻസ് പെർമിറ്റ് ലഭിച്ചതെന്ന് തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് 
കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ  
 
 
 
  

-നിങ്ങൾ എന്ന വ്യക് തിയുടെ സാന്നിധ്യം സംസ്ഥാനത്തെ വീടുകളിലെയും 
പുറത്തെയും  സുരക്ഷിതത്വത്തെയും ക്ഷേമത്തെയും ബാധിക്കുകയും കൂടാതെ 
ദേശത്തിന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ, പൊതുജനാരോഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ ധാർമ്മികതയെ 
ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നതുമായി തെളിയുകയാണെങ്കിൽ  
 
- നിങ്ങൾക്ക് റസിഡന്റ് പെർമിറ്റ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം 
ലംഘിക്കപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ അവകാശപ്പെട്ട അധികാരികളിൽ നിന്ന് 
അനുവാദം ലഭിക്കാതെ അസാധ്യമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുക  
ചോ 12 - നിങ്ങളുടെ ഖത്തറിലെ താമസ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ 
നിങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് നിയമാനുസൃതമാണോ?11 
അതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? 
ഒരു റെസിഡൻസ് പെർമിറ്റ് ലഭിച്ച തൊഴിലാളി എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിത 
പങ്കാളിയും പ്രായപൂർത്തി ആവാത്ത കുഞ്ഞിനേയും, ഇരുപത്തി അഞ്ചു വർഷം 
വരെ കോളേജ് പൂർത്തിയാക്കാത്ത ആൺകുട്ടികൾ, നിങ്ങളുടെ 
സ്പോന്സര്ഷിപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിവാഹം 
കഴിയാത്ത പെൺ മക്കളെയും കൊണ്ട് വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ 
നൽകാവുന്നതാണ്. 
ഉചിതമായ താമസസൗകര്യം, അവരുടെ നിങ്ങളോടു കൂടെയുള്ള താമസത്തെ 
പിന്തുണക്കാൻ ഉതകുന്ന വിധം ഉള്ള വരുമാനവും11

12 ഉണ്ടെങ്കിൽ- കുറഞ്ഞ വേതനം 
നിശ്ചയിക്കുന്നത് തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിലെ സ്ഥിരമായ ഇമിഗ്രേഷൻ കമ്മിറ്റി 
ആണ്.12

13 
ജോലി ചെയ്യുന്ന വനിതകൾക്ക് അവരുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ ഖത്തറിലേക്ക് 
കൊണ്ട് വരാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൽ അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷ 
ന്യായമായതായി തോന്നിയാൽ മന്ത്രി അവരുടെ അപേക്ഷ കണക്കിലെടുക്കാം. 
 
  

11. ഈ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥക� നടപ്പാക്കുന്നതിന്  വേണ്ട നി�വ്വഹണ 
ചുമതലകളും തീരുമാനങ്ങളും മന്ത്രി  ഇഷ്യു ചെയ്തേക്കാം. ഈ നിയമം നിലവി� 
വരുന്നതു  വരെ, നിലവി� നടപ്പാക്കുന്ന ചട്ടങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും  ഈ 
നിയമത്തിലെ വകുപ്പുക�ക്ക് വിരുദ്ധമല്ലാത്ത  രീതിയി� പ്രയോഗത്തി� തുടരും. 
12. തൊഴി� മന്ത്രിസഭയിലെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കമ്മിറ്റി  കാണുക 
13. കുടുംബ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് അപേക്ഷിക്കാ� മിനിമം  ശമ്പളം നി�ണ്ണയിക്കുന്നതിന് 
തൊഴി� മന്ത്രിസഭയിലെ  യോഗ്യതയുള്ള അധികാരിയെ കാണുക.  

-നിങ്ങൾ എന്ന വ്യക് തിയുടെ സാന്നിധ്യം സംസ്ഥാനത്തെ വീടുകളിലെയും 
പുറത്തെയും  സുരക്ഷിതത്വത്തെയും ക്ഷേമത്തെയും ബാധിക്കുകയും കൂടാതെ 
ദേശത്തിന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ, പൊതുജനാരോഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ ധാർമ്മികതയെ 
ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നതുമായി തെളിയുകയാണെങ്കിൽ  
 
- നിങ്ങൾക്ക് റസിഡന്റ് പെർമിറ്റ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം 
ലംഘിക്കപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ അവകാശപ്പെട്ട അധികാരികളിൽ നിന്ന് 
അനുവാദം ലഭിക്കാതെ അസാധ്യമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുക  
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പങ്കാളിയും പ്രായപൂർത്തി ആവാത്ത കുഞ്ഞിനേയും, ഇരുപത്തി അഞ്ചു വർഷം 
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ജോലി ചെയ്യുന്ന വനിതകൾക്ക് അവരുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ ഖത്തറിലേക്ക് 
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നിയമത്തിലെ വകുപ്പുക�ക്ക് വിരുദ്ധമല്ലാത്ത  രീതിയി� പ്രയോഗത്തി� തുടരും. 
12. തൊഴി� മന്ത്രിസഭയിലെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കമ്മിറ്റി  കാണുക 
13. കുടുംബ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് അപേക്ഷിക്കാ� മിനിമം  ശമ്പളം നി�ണ്ണയിക്കുന്നതിന് 
തൊഴി� മന്ത്രിസഭയിലെ  യോഗ്യതയുള്ള അധികാരിയെ കാണുക.  

-നിങ്ങൾ എന്ന വ്യക് തിയുടെ സാന്നിധ്യം സംസ്ഥാനത്തെ വീടുകളിലെയും 
പുറത്തെയും  സുരക്ഷിതത്വത്തെയും ക്ഷേമത്തെയും ബാധിക്കുകയും കൂടാതെ 
ദേശത്തിന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ, പൊതുജനാരോഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ ധാർമ്മികതയെ 
ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നതുമായി തെളിയുകയാണെങ്കിൽ  
 
- നിങ്ങൾക്ക് റസിഡന്റ് പെർമിറ്റ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം 
ലംഘിക്കപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ അവകാശപ്പെട്ട അധികാരികളിൽ നിന്ന് 
അനുവാദം ലഭിക്കാതെ അസാധ്യമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുക  
ചോ 12 - നിങ്ങളുടെ ഖത്തറിലെ താമസ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ 
നിങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് നിയമാനുസൃതമാണോ?11 
അതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? 
ഒരു റെസിഡൻസ് പെർമിറ്റ് ലഭിച്ച തൊഴിലാളി എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിത 
പങ്കാളിയും പ്രായപൂർത്തി ആവാത്ത കുഞ്ഞിനേയും, ഇരുപത്തി അഞ്ചു വർഷം 
വരെ കോളേജ് പൂർത്തിയാക്കാത്ത ആൺകുട്ടികൾ, നിങ്ങളുടെ 
സ്പോന്സര്ഷിപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിവാഹം 
കഴിയാത്ത പെൺ മക്കളെയും കൊണ്ട് വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ 
നൽകാവുന്നതാണ്. 
ഉചിതമായ താമസസൗകര്യം, അവരുടെ നിങ്ങളോടു കൂടെയുള്ള താമസത്തെ 
പിന്തുണക്കാൻ ഉതകുന്ന വിധം ഉള്ള വരുമാനവും11

12 ഉണ്ടെങ്കിൽ- കുറഞ്ഞ വേതനം 
നിശ്ചയിക്കുന്നത് തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിലെ സ്ഥിരമായ ഇമിഗ്രേഷൻ കമ്മിറ്റി 
ആണ്.12

13 
ജോലി ചെയ്യുന്ന വനിതകൾക്ക് അവരുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ ഖത്തറിലേക്ക് 
കൊണ്ട് വരാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൽ അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷ 
ന്യായമായതായി തോന്നിയാൽ മന്ത്രി അവരുടെ അപേക്ഷ കണക്കിലെടുക്കാം. 
 
  

11. ഈ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥക� നടപ്പാക്കുന്നതിന്  വേണ്ട നി�വ്വഹണ 
ചുമതലകളും തീരുമാനങ്ങളും മന്ത്രി  ഇഷ്യു ചെയ്തേക്കാം. ഈ നിയമം നിലവി� 
വരുന്നതു  വരെ, നിലവി� നടപ്പാക്കുന്ന ചട്ടങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും  ഈ 
നിയമത്തിലെ വകുപ്പുക�ക്ക് വിരുദ്ധമല്ലാത്ത  രീതിയി� പ്രയോഗത്തി� തുടരും. 
12. തൊഴി� മന്ത്രിസഭയിലെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കമ്മിറ്റി  കാണുക 
13. കുടുംബ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് അപേക്ഷിക്കാ� മിനിമം  ശമ്പളം നി�ണ്ണയിക്കുന്നതിന് 
തൊഴി� മന്ത്രിസഭയിലെ  യോഗ്യതയുള്ള അധികാരിയെ കാണുക.  

ചോ 13 ഖത്തറിലേക്ക് കുടുംബത്തെ കൊണ്ട് വരുന്നതിനു എവിടെയാണ് 
അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ മുന്നിലാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്? 
തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഇമ്മിഗ്രേഷൻ സംബന്ധമായ സ്ഥിര കമ്മിറ്റിക്കു 
മുൻപാകെ നിങ്ങൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന 
വരുമാനത്തിന്റെ അളവ് കാണിക്കുന്ന തൊഴിലുടമയിൽ നിന്നുമുള്ള 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, വാസത്തിനു അനുയോജ്യമായ താമസസ്ഥലം ആണ് നിങ്ങളുടേത് 
എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ, നിങ്ങളുടെ വിവാഹ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പ്രായപൂര് ത്തി വരാത്ത കുഞ്ഞിന്റെ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, 
നിങ്ങളുടെ ശമ്പളം എത്തി ചേരുന്ന ബാങ്കിൽ നിന്നും ഉള്ള അക്കൗണ്ടിന്റെ 
പ്രസ്താവന എന്നിവയെല്ലാം അടങ്ങിയ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. 
അഭ്യർത്ഥനയുടെ അര് ഹത നിർണയിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക കമ്മിറ്റി നിങ്ങളുടെ 
അപേക്ഷ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കും. 
ചോ 14 - ഖത്തറിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ജോലി ചെയ്യാൻ 
ആരംഭിക്കുകയാണെകിൽ അതിനു അവളുടെ സ് പോൺസർഷിപ്പ് കൈമാറ്റം 
ചെയ്യണ്ടതായി ഉണ്ടോ?  
ഭർത്താവിനോടൊപ്പം താമസിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു വിദേശ വനിത 
ഖത്തറിൽ വന്നതിനുശേഷം ജോലി ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചാലും ഭർത്താവിന്റെ 
സ്പോന്സര്ഷിപ്പില് തന്നെ തുടരുന്നു 
  



അധ്യായംപന്ത്രണ്ട് 
പുറപ്പെടൽ, പുനരധിവാസം, നാടുകടത്തൽ 
തിരിച്ചുവരവ് 
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ചോ 13 ഖത്തറിലേക്ക് കുടുംബത്തെ കൊണ്ട് വരുന്നതിനു എവിടെയാണ് 
അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ മുന്നിലാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്? 
തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഇമ്മിഗ്രേഷൻ സംബന്ധമായ സ്ഥിര കമ്മിറ്റിക്കു 
മുൻപാകെ നിങ്ങൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന 
വരുമാനത്തിന്റെ അളവ് കാണിക്കുന്ന തൊഴിലുടമയിൽ നിന്നുമുള്ള 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, വാസത്തിനു അനുയോജ്യമായ താമസസ്ഥലം ആണ് നിങ്ങളുടേത് 
എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ, നിങ്ങളുടെ വിവാഹ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പ്രായപൂര് ത്തി വരാത്ത കുഞ്ഞിന്റെ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, 
നിങ്ങളുടെ ശമ്പളം എത്തി ചേരുന്ന ബാങ്കിൽ നിന്നും ഉള്ള അക്കൗണ്ടിന്റെ 
പ്രസ്താവന എന്നിവയെല്ലാം അടങ്ങിയ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. 
അഭ്യർത്ഥനയുടെ അര് ഹത നിർണയിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക കമ്മിറ്റി നിങ്ങളുടെ 
അപേക്ഷ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കും. 
ചോ 14 - ഖത്തറിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ജോലി ചെയ്യാൻ 
ആരംഭിക്കുകയാണെകിൽ അതിനു അവളുടെ സ് പോൺസർഷിപ്പ് കൈമാറ്റം 
ചെയ്യണ്ടതായി ഉണ്ടോ?  
ഭർത്താവിനോടൊപ്പം താമസിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു വിദേശ വനിത 
ഖത്തറിൽ വന്നതിനുശേഷം ജോലി ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചാലും ഭർത്താവിന്റെ 
സ്പോന്സര്ഷിപ്പില് തന്നെ തുടരുന്നു 
  ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ അവർ തമ്മിലുള്ള വിവാഹ ബന്ധം അവസാനിച്ചാൽ, ആ 
തീരുമാനത്തിൽ മന്ത്രിയുടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചു യോഗ്യതയുള്ള 
അധികാരികളുടെ അംഗീകാരത്തിന് ശേഷം കുടുംബത്തിലെ ഏതെങ്കിലും അംഗം 
മറ്റൊരു അപേക്ഷകന് കൈമാറും13

14 
ചോ 15 - നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ 
കഴിയുമോ? 
നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ ന്യായീകരിക്കാവുന്നതാണെങ്കിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയോ 
അദ്ദേഹത്തിൻറെ പ്രതിനിധികളുടേയോ സമ്മതത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ 
മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങളോടൊപ്പം താമസിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും.
ചോ 16 - നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളും നിങ്ങളുടെ  
ഖത്തറിലെ താമസത്തിനിടെ നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് എന്തൊക്കെയാണ് 
നടപടിക്രമങ്ങൾ? 
ഔട്ട്ലെറ്റ് പാസ്പോർട്ടുകൾ, ഇമിഗ്രേഷൻ കാര്യ വകുപ്പുകൾ വിസിറ്റ വിസ 
അല്ലെങ്കിൽ സന്ദർശന വിസ ലഭിക്കാനായി നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഫീസ് 
അടച്ച ശേഷം അവരുടെ ഖത്തറിലെ താമസ സമയം ആറു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ആവാൻ 
പാടുള്ളതല്ല.  
ചോ 17  - നിങ്ങൾ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിയമനം നടത്തിയ 
ആളുടെ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലുടമയുടെ കടമകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? 
ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച തീയതി തൊട്ടു പതിനാലു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തൊഴിലുടമ 

അവകാശപ്പെട്ട അധികാരികളെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് 

  

14.തൊഴിലാളിയും ഇ�രിയരിനുമായ മന്ത്രിസഭകളിലെ യോഗ്യതയുള്ള 
അതോറിറ്റികളുമായി ഈ ബുക്ക്ലെറ്റി�റെ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത തീയതിയുമായി അപ്ഡേറ്റുകളും 
പുതിയ നടപടിക്രമങ്ങളും ദയവായി കാണുക 
 

അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കിയതിന് ശേഷം രാജ്യം വിടുന്നത് 
ഒഴിവാക്കുക, നിങ്ങളുടെ റസിഡന്റ് പെർമിറ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുക, തൊണ്ണൂറു 
ദിവസത്തെ പുതുക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ അനുമതിയുടെ കാലാവധി നൽകുക. 
നിങ്ങളുടെ സന്ദർശനത്തിൻറെ കാലാവധി, നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട 
ഉദ്ദേശ്യം എന്നിവ അവൻ/അവൾ അവകാശപ്പെട്ട അധികാരിയെ നിർബന്ധമായും 
അറിയിക്കണം 

ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ അവർ തമ്മിലുള്ള വിവാഹ ബന്ധം അവസാനിച്ചാൽ, ആ 
തീരുമാനത്തിൽ മന്ത്രിയുടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചു യോഗ്യതയുള്ള 
അധികാരികളുടെ അംഗീകാരത്തിന് ശേഷം കുടുംബത്തിലെ ഏതെങ്കിലും അംഗം 
മറ്റൊരു അപേക്ഷകന് കൈമാറും13

14 
ചോ 15 - നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ 
കഴിയുമോ? 
നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ ന്യായീകരിക്കാവുന്നതാണെങ്കിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയോ 
അദ്ദേഹത്തിൻറെ പ്രതിനിധികളുടേയോ സമ്മതത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ 
മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങളോടൊപ്പം താമസിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും.
ചോ 16 - നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളും നിങ്ങളുടെ  
ഖത്തറിലെ താമസത്തിനിടെ നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് എന്തൊക്കെയാണ് 
നടപടിക്രമങ്ങൾ? 
ഔട്ട്ലെറ്റ് പാസ്പോർട്ടുകൾ, ഇമിഗ്രേഷൻ കാര്യ വകുപ്പുകൾ വിസിറ്റ വിസ 
അല്ലെങ്കിൽ സന്ദർശന വിസ ലഭിക്കാനായി നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഫീസ് 
അടച്ച ശേഷം അവരുടെ ഖത്തറിലെ താമസ സമയം ആറു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ആവാൻ 
പാടുള്ളതല്ല.  
ചോ 17  - നിങ്ങൾ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിയമനം നടത്തിയ 
ആളുടെ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലുടമയുടെ കടമകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? 
ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച തീയതി തൊട്ടു പതിനാലു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തൊഴിലുടമ 

അവകാശപ്പെട്ട അധികാരികളെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് 

  

14.തൊഴിലാളിയും ഇ�രിയരിനുമായ മന്ത്രിസഭകളിലെ യോഗ്യതയുള്ള 
അതോറിറ്റികളുമായി ഈ ബുക്ക്ലെറ്റി�റെ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത തീയതിയുമായി അപ്ഡേറ്റുകളും 
പുതിയ നടപടിക്രമങ്ങളും ദയവായി കാണുക 
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ചോ 1 - ജോലിക്ക് പ്രവേശിച്ച പ്രവാസികൾക്ക് ഖത്തർ വിടാനുള്ള 

നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? 15 

അവധിക്കാലത്തോ ഒരു അടിയന്തിര സാഹചര്യത്തിലോ മറ്റേതെങ്കിലും 

ആവശ്യത്തിനോ റിക്രൂട്ടിന്റെ അറിയിപ്പിനു ശേഷം തൊഴിൽ കരാറിന്റെ 

അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവാസി തൊഴിലാളിക്ക് രാജ്യം വിടാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്.  

പ്രവാസി തൊഴിലാളിക്ക് തൊഴിൽ കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിക്രൂട്ടിന്റെ 

അറിയിപ്പിനു ശേഷം കരാറിന്റെ കാലാവധി തീരുന്നതിനു മുൻപ്  രാജ്യം 

വിടുന്നതാണ് നല്ലത്. റിക്രൂട്ടറോ യോഗ്യതയുള്ള അധികാരിയോ ഇതിനു മുൻപുള്ള 

ഖണ് ഡികയിൽ പ്രതിപാദിച്ചത് പോലെ പ്രവാസി തൊഴിലാളിക്ക് രാജ്യം വിടാൻ 

എതിർപ്പുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ  അവൻ / അവൾക്കു  പ്രവാസി എക്സിറ്റ് 

പരാതികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന കമ്മിറ്റയെ സമീപിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. അതിന്റെ 

ആജ്ഞാപനം, നടപടിക്രമങ്ങൾ, പ്രവൃത്തി സംവിധാനം എന്നിവ പിന്തുടരുന്നത് 

മന്ത്രി പുറപ്പെടുവിച്ച തീരുമാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും. കമ്മിറ്റി 

മൂന്നു പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുളിൽ പരാതിയിൽ തീരുമാനമെടുക്കും.   

  

15. രാജ്യം വിട്ടുപോകുന്നതിനായി നിയമനി�മ്മാണം, നടപടിക്രമങ്ങ� എന്നിവ 
സംബന്ധിച്ച ഏതൊരു അപ്ഡേറ്റിനും തൊഴിലാളിയും ഇ�രിയരിനുമായ മന്ത്രിസഭകളിലെ 
യോഗ്യതയുള്ള അധികാരിയെ ദയവായി കാണുക 

ചോ 1 - ജോലിക്ക് പ്രവേശിച്ച പ്രവാസികൾക്ക് ഖത്തർ വിടാനുള്ള 

നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? 15 

അവധിക്കാലത്തോ ഒരു അടിയന്തിര സാഹചര്യത്തിലോ മറ്റേതെങ്കിലും 

ആവശ്യത്തിനോ റിക്രൂട്ടിന്റെ അറിയിപ്പിനു ശേഷം തൊഴിൽ കരാറിന്റെ 

അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവാസി തൊഴിലാളിക്ക് രാജ്യം വിടാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്.  

പ്രവാസി തൊഴിലാളിക്ക് തൊഴിൽ കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിക്രൂട്ടിന്റെ 

അറിയിപ്പിനു ശേഷം കരാറിന്റെ കാലാവധി തീരുന്നതിനു മുൻപ്  രാജ്യം 

വിടുന്നതാണ് നല്ലത്. റിക്രൂട്ടറോ യോഗ്യതയുള്ള അധികാരിയോ ഇതിനു മുൻപുള്ള 

ഖണ് ഡികയിൽ പ്രതിപാദിച്ചത് പോലെ പ്രവാസി തൊഴിലാളിക്ക് രാജ്യം വിടാൻ 

എതിർപ്പുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ  അവൻ / അവൾക്കു  പ്രവാസി എക്സിറ്റ് 

പരാതികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന കമ്മിറ്റയെ സമീപിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. അതിന്റെ 

ആജ്ഞാപനം, നടപടിക്രമങ്ങൾ, പ്രവൃത്തി സംവിധാനം എന്നിവ പിന്തുടരുന്നത് 

മന്ത്രി പുറപ്പെടുവിച്ച തീരുമാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും. കമ്മിറ്റി 

മൂന്നു പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുളിൽ പരാതിയിൽ തീരുമാനമെടുക്കും.   

  

15. രാജ്യം വിട്ടുപോകുന്നതിനായി നിയമനി�മ്മാണം, നടപടിക്രമങ്ങ� എന്നിവ 
സംബന്ധിച്ച ഏതൊരു അപ്ഡേറ്റിനും തൊഴിലാളിയും ഇ�രിയരിനുമായ മന്ത്രിസഭകളിലെ 
യോഗ്യതയുള്ള അധികാരിയെ ദയവായി കാണുക 

ചോ 2 - ഏതു കാലയളവിലാണ് പ്രാവാസി തൊഴിലാളി രാജ്യം വിടേണ്ടത്? 

പാർപ്പിടാനുമതി ലഭിക്കാതിരിക്കുക, പാർപ്പിടാനുമതിയുടെ കാലാവധി തീരുക, 
എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ അത് റദ്ദാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ / അവൾക്ക് 
ലൈസൻസ് നൽകിയ ഉദ്ദേശം കാലഹരണപ്പെടുക, ലൈസൻസിന്റെ കാലാവധിയിൽ 
നിന്നും തൊണ്ണൂറു ദിവസം കഴിയുന്നതിനുള്ളിൽ അവനോ അവൾക്കോ രാജ്യം 
വിടേണ്ടി വരിക, ഉദ്ദേശം റദ്ദാക്കുകയോ കാലാവധി തീരുകയോ ചെയ്യുക  
ചോ 3 - എപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ റിക്രൂട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം 
സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള പണം നൽകേണ്ടത്? 
നിങ്ങളുടെ റസിഡന്റ് പെര്മിറ്റിന്റെ കാലാവധി തീരുകയോ രാധക്കുകയോ 
ചെയ്യുക, നാടുകടത്തൽ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുക തുടങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിൽ 
നാടുകടത്തലിന്റെ ചെലവുകൾ (ടിക്കറ്റിന്റെ തുക) വഹിക്കാൻ കരാറുകാരൻ 
ബാധ്യസ്ഥനാണ്. നിങ്ങൾ നിയമം ലങ്ങിച്ചു മറ്റൊരു കക്ഷിക്ക്  കീഴിൽ 
തൊഴിലെടുക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ആ കക്ഷി നിങ്ങളുടെ നാട് കടത്തൽ 
ചിലവുകൾ വഹിക്കേണ്ടതായാണ്. നിങ്ങളുടെ കക്ഷിയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ 
കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾ (തൊഴിലാളി) തന്നെ ഈ ചെലവുകൾ 
വഹിക്കും. രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്കാവശ്യമായ തുകയില്ലാതെ അവ 
അടക്കാൻ കാസിയാതെ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിക്രൂട്ടറിൽ നിന്നും അത് 
ഈടാക്കുന്നതാണ്. 
റിക്രൂട്ടർ ഒരു പൊതു സേവകനും അവൻ/ അവളുടെ തോഡിലാളിയോടുള്ള 
ചുമതലകൾ ലംഘിക്കുകയും ചെയ് താൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും 
വസ്തുവകകളിൽ നിന്നും ജോലിക്കാരനെ ഏകോപിപ്പിച്ച് നാടുകടത്താനുള്ള 
ചെലവുകൾ വഹിക്കും. 

  

ചോ 2 - ഏതു കാലയളവിലാണ് പ്രാവാസി തൊഴിലാളി രാജ്യം വിടേണ്ടത്? 

പാർപ്പിടാനുമതി ലഭിക്കാതിരിക്കുക, പാർപ്പിടാനുമതിയുടെ കാലാവധി തീരുക, 
എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ അത് റദ്ദാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ / അവൾക്ക് 
ലൈസൻസ് നൽകിയ ഉദ്ദേശം കാലഹരണപ്പെടുക, ലൈസൻസിന്റെ കാലാവധിയിൽ 
നിന്നും തൊണ്ണൂറു ദിവസം കഴിയുന്നതിനുള്ളിൽ അവനോ അവൾക്കോ രാജ്യം 
വിടേണ്ടി വരിക, ഉദ്ദേശം റദ്ദാക്കുകയോ കാലാവധി തീരുകയോ ചെയ്യുക  
ചോ 3 - എപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ റിക്രൂട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം 
സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള പണം നൽകേണ്ടത്? 
നിങ്ങളുടെ റസിഡന്റ് പെര്മിറ്റിന്റെ കാലാവധി തീരുകയോ രാധക്കുകയോ 
ചെയ്യുക, നാടുകടത്തൽ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുക തുടങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിൽ 
നാടുകടത്തലിന്റെ ചെലവുകൾ (ടിക്കറ്റിന്റെ തുക) വഹിക്കാൻ കരാറുകാരൻ 
ബാധ്യസ്ഥനാണ്. നിങ്ങൾ നിയമം ലങ്ങിച്ചു മറ്റൊരു കക്ഷിക്ക്  കീഴിൽ 
തൊഴിലെടുക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ആ കക്ഷി നിങ്ങളുടെ നാട് കടത്തൽ 
ചിലവുകൾ വഹിക്കേണ്ടതായാണ്. നിങ്ങളുടെ കക്ഷിയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ 
കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾ (തൊഴിലാളി) തന്നെ ഈ ചെലവുകൾ 
വഹിക്കും. രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്കാവശ്യമായ തുകയില്ലാതെ അവ 
അടക്കാൻ കാസിയാതെ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിക്രൂട്ടറിൽ നിന്നും അത് 
ഈടാക്കുന്നതാണ്. 
റിക്രൂട്ടർ ഒരു പൊതു സേവകനും അവൻ/ അവളുടെ തോഡിലാളിയോടുള്ള 
ചുമതലകൾ ലംഘിക്കുകയും ചെയ് താൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും 
വസ്തുവകകളിൽ നിന്നും ജോലിക്കാരനെ ഏകോപിപ്പിച്ച് നാടുകടത്താനുള്ള 
ചെലവുകൾ വഹിക്കും. 

  

മരണ കാരണം എന്ത് തന്നെ ആയാലും മരണപ്പെട്ട പ്രവാസിയുടെ മൃതദേഹം അടക്കം 

ചെയ്യാം സംസ്ഥാനം നിയുക്തമാക്കിയ അടക്കം ചെയ്യാനുള്ള ചിലവുകൾ റിക്രൂട്ടർ 

വഹിക്കേണ്ടതായിരിക്കും. മരണപ്പെട്ടയാളുടെ അവകാശികൾ അല്ലെങ്കിൽ 

ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങൾ മൃതദേഹം സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ട് 

പോവാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മരണപ്പെട്ടയാളുടെ ജന്മ സ്ഥലത്തോ 

സ്ഥിരം താമസ സ്ഥലത്തോ ഉള്ള ചിലവുകൾ റിക്രൂട്ടർ വഹിക്കണം. 

ചോ 4 - നിങ്ങൾ രാജ്യം വിടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ തിരിച്ചു 

ഖത്തറിൽ ജോലിക്ക് തിരിച്ചു വരാം? 

നിങ്ങൾ മുമ്പ് ഖത്തറിൽ ജോലി ആവശ്യത്തിനായി വന്നിട്ടുണ്ടെകിൽ 

നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ജോലി 

ചെയ്യാൻ കഴിയും.15

16 ആർട്ടിക്കിൾ 61 ലെ തൊഴിൽ നിയമമോ മറ്റേതെങ്കിലും 

നിയമങ്ങളോ അനുസരിച്ചു നിങ്ങളെ ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിച്ചു വിടുകയും ആ 

തീരുമാനം കോടതിക്ക് 

  

16. ഖത്തറിലെക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നതിനുള്ള നിബന്ധന കുരിച്ച് അറിയാ� ഇ�രിയരി�റെ 
മന്ത്രിസഭകളിലെ യോഗ്യതയുള്ള അധികാരിയെ ദയവായി കാണുക. 2015 ലെ നമ്പ� 21 
നിയമം പ്രവാസികളുടെ പ്രവേശനവും എക്സിറ്റും ക�ശനമായി പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള 
ഇതുവരെ തീയതി ഇഷ്യു ചെയ്യാത ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് നിയന്ത്രണത്തിനു വേണ്ടി. 

മരണ കാരണം എന്ത് തന്നെ ആയാലും മരണപ്പെട്ട പ്രവാസിയുടെ മൃതദേഹം അടക്കം 

ചെയ്യാം സംസ്ഥാനം നിയുക്തമാക്കിയ അടക്കം ചെയ്യാനുള്ള ചിലവുകൾ റിക്രൂട്ടർ 

വഹിക്കേണ്ടതായിരിക്കും. മരണപ്പെട്ടയാളുടെ അവകാശികൾ അല്ലെങ്കിൽ 

ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങൾ മൃതദേഹം സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ട് 

പോവാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മരണപ്പെട്ടയാളുടെ ജന്മ സ്ഥലത്തോ 

സ്ഥിരം താമസ സ്ഥലത്തോ ഉള്ള ചിലവുകൾ റിക്രൂട്ടർ വഹിക്കണം. 

ചോ 4 - നിങ്ങൾ രാജ്യം വിടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ തിരിച്ചു 

ഖത്തറിൽ ജോലിക്ക് തിരിച്ചു വരാം? 

നിങ്ങൾ മുമ്പ് ഖത്തറിൽ ജോലി ആവശ്യത്തിനായി വന്നിട്ടുണ്ടെകിൽ 

നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ജോലി 

ചെയ്യാൻ കഴിയും.15

16 ആർട്ടിക്കിൾ 61 ലെ തൊഴിൽ നിയമമോ മറ്റേതെങ്കിലും 

നിയമങ്ങളോ അനുസരിച്ചു നിങ്ങളെ ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിച്ചു വിടുകയും ആ 

തീരുമാനം കോടതിക്ക് 

  

16. ഖത്തറിലെക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നതിനുള്ള നിബന്ധന കുരിച്ച് അറിയാ� ഇ�രിയരി�റെ 
മന്ത്രിസഭകളിലെ യോഗ്യതയുള്ള അധികാരിയെ ദയവായി കാണുക. 2015 ലെ നമ്പ� 21 
നിയമം പ്രവാസികളുടെ പ്രവേശനവും എക്സിറ്റും ക�ശനമായി പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള 
ഇതുവരെ തീയതി ഇഷ്യു ചെയ്യാത ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് നിയന്ത്രണത്തിനു വേണ്ടി. 
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ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിച്ചു വിടുകയും ആ തീരുമാനം കോടതിക്ക് മുൻപാകെ 

ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ ആഹ്വാനം ചെയ്ത  നിരസിക്കുകയും ഖത്തർ 

വിട്ടതിനു ശേഷം നാല് വർഷക്കാലമായി തിരികെ വന്നിട്ടുമില്ലെങ്കിലും 

നിയമത്തിലെ വകുപ്പുകളും അതിന്റെ അതിന്റെ നിർവ്വഹണ നിയന്ത്രണങ്ങളും 

അനുസരിച്ചു വീണ്ടും ജോലിക്ക് പ്രവേശിക്കാവുന്നതാണ്. 

ചോ 5 - നാടുകടത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു പോവൽഎന്നത് കൊണ്ട് 
എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?  
ഒരു വ്യക് തിയുടെ സാന്നിധ്യം സംസ്ഥാനത്തെ വീടുകളിലെയും പുറത്തെയും  
സുരക്ഷിതത്വത്തെയും ക്ഷേമത്തെയും ബാധിക്കുകയും കൂടാതെ ദേശത്തിന്റെ 
സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ, പൊതുജനാരോഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ ധാർമ്മികതയെ ദ്രോഹം 
ചെയ്യുന്നതുമായി തെളിയുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക് തിയുടെ നാട് കടത്തലിനു 
വേണ്ടി മന്ത്രി കത്ത് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളെ രാജ്യത്തിന് 
പുറത്താക്കാനുള്ള ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ കോടതിയെ സംബന്ധിച്ച 
നിയമമോ ഉത്തരവോ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം 30 ദിവസം 
പുതുക്കാവുന്ന ഒരു കാലാവധിയിൽ നിങ്ങളെ തടവിൽ വെക്കാൻ ഉത്തരവിടും.  
കോടതിയെ സംബന്ധിച്ച നാടുകടത്തൽ നിയമമോ ഉത്തരവോ അടിസ്ഥാനമാക്കി 
അത് നടത്താൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മന്ത്രി രണ്ടാഴ്ച ദിവസം പുതുക്കാവുന്ന 
കാലാവധിയിൽ ഒരു നിശ്ചിത സ്ഥലത്തു താമസിപ്പിക്കാൻ ഉത്തരവിടും. ഇത് 
അത്തരം കാലയളവിലുള്ളതോ സമാന കാലയളവിലുള്ള  തടവിനോ പകരമാണ്. 
  
ചോ 6 -  നാടുകടത്തൽ ഉത്തരവിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഖത്തറിലേക്ക് തിരിച്ചു 

വരാൻ കഴിയുമോ? 

കോടതി നാടുകടത്തൽ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ച ശേഷം ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ 

തീരുമാനപ്രകാരം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയൂ. 

ചോ 7 -  നാടുകടത്തൽ ഉത്തരവിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഖത്തറിൽ താമസിക്കാൻ  

കഴിയുമോ? 

സ്വീകാര്യമായ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി നൽകുന്ന പക്ഷം മന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ 

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി  തൊണ്ണൂറിലധികം കവിയാത്ത പുതുക്കാവുന്ന  ഒരു 

കാലയളവിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാലഘട്ടത്തിനോ ഉള്ള ദിവസത്തിനോ ഉള്ളിൽ 

ബാധ്യതകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സമയം നൽകുന്നതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ  

കോടതിയെ സംബന്ധിച്ച നാടുകടത്തൽ നിയമമോ ഉത്തരവോ അടിസ്ഥാനമാക്കി 

രാജ്യത്ത് നാടുകടത്തലിനായി നിർദേശിക്കപ്പെട്ട "നാടുകടത്തൽ തടവ്" 

കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പുതുക്കാവുന്ന മുപ്പതു ദിവസ കാലയളവോ സമാന കാലയളവോ 

താമസിപ്പിക്കും. അവൻ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് രണ്ട് ആഴ്ചക കാലയളവോളം 

താമസിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. 

ചോ 6 -  നാടുകടത്തൽ ഉത്തരവിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഖത്തറിലേക്ക് തിരിച്ചു 

വരാൻ കഴിയുമോ? 

കോടതി നാടുകടത്തൽ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ച ശേഷം ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ 

തീരുമാനപ്രകാരം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയൂ. 

ചോ 7 -  നാടുകടത്തൽ ഉത്തരവിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഖത്തറിൽ താമസിക്കാൻ  

കഴിയുമോ? 

സ്വീകാര്യമായ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി നൽകുന്ന പക്ഷം മന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ 

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി  തൊണ്ണൂറിലധികം കവിയാത്ത പുതുക്കാവുന്ന  ഒരു 

കാലയളവിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാലഘട്ടത്തിനോ ഉള്ള ദിവസത്തിനോ ഉള്ളിൽ 

ബാധ്യതകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സമയം നൽകുന്നതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ  

കോടതിയെ സംബന്ധിച്ച നാടുകടത്തൽ നിയമമോ ഉത്തരവോ അടിസ്ഥാനമാക്കി 

രാജ്യത്ത് നാടുകടത്തലിനായി നിർദേശിക്കപ്പെട്ട "നാടുകടത്തൽ തടവ്" 

കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പുതുക്കാവുന്ന മുപ്പതു ദിവസ കാലയളവോ സമാന കാലയളവോ 

താമസിപ്പിക്കും. അവൻ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് രണ്ട് ആഴ്ചക കാലയളവോളം 

താമസിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. 
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അധ്യായംപതിമൂന്ന് 
അധികാരപരിധിയുംആശയവിനിമയവും 

  

ചോ 1 - നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽദാതാവിനും ഇടയിൽ ഏതെങ്കിലും 

തരത്തിൽ തർക്കം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 

1. തൊഴിൽ കമ്മിറ്റികൾ: 

മുപ്പതോ അതിൽ കൂടുതലോ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ഓരോ സ്ഥാപനത്തിലും 

തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും തൊഴിലുടമകളിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രധിനിതികൾ അടങ്ങിയ 

ഒരു ജോയിന്റ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ പകുതി 

ഭാഗം ആളുകൾ തൊഴിലുടമയെയും പകുതി ഭാഗം തോഡിലാളികളെയും 

പ്രധിനിധീകരിക്കുന്നവരായിരിക്കും എന്നത് ശ്രദ്ധിയ്ക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. 

ജോയിന്റ് കമ്മിറ്റയിലെ നേരിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകാരം ഓരോ ഭാഗത്തെയും 

ജീവനക്കാർ അവരുടെ പ്രധിനിതികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം.16

17 

ജോയിന്റ് കമ്മിറ്റി തൊഴിൽ കമ്പോളത്തിൽ  ജോലി ചെയ്യുന്നതുമായി 

ബന്ധപ്പെട്ട ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനം, ഉൽപ്പാദനം, വികസനം എന്നിവ 

മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ, ഉത്പാദനക്ഷമത, തൊഴിലാളികളുടെ 

പരിശീലന പരിപാടികളും അപകടസാധ്യത തടയുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്നിവ 

പഠന വിധേയമാക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും 

ചെയ്യുന്നതിലൂടെതൊഴിലധിഷ്ഠിത തൊഴിൽ കരാർ നിലവാരം, ആരോഗ്യം, 

സുരക്ഷാ നിയമങ്ങൾ, തൊഴിലാളികളുടെ പൊതു സംസ്കാര വികസനം എന്നിവ 

മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക.  

  

17. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ അംഗത്വവും നടപടിക്രമങ്ങളുടെ നിബന്ധന 
എന്താണെന്ന ്അറിയാ� തൊഴിലാളിയുടെ മന്ത്രിസഭയിലെ ഉള്ള യോഗ്യതയുള്ള 
അധികാരിയെ കാണുക.  

2.) ലേബർ റിലേഷൻസ് വകുപ്പ് (തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം) 

ഈ വകുപ്പ് തൊഴിൽ നിയമത്തിന്റെ പ്രയോഗവും പ്രസക്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ 
എടുക്കുന്നതും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട വിഭാഗമാണ്. 
ഇവരുടെ ചുമതലകൾ താഴെ പറയുന്നു. 
- തൊഴിൽ തർക്കങ്ങൾ തൊഴിൽ വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു പരാതികൾ 
സ്വീകരിക്കുക, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക, പഠന വിധേയമാക്കുക.  
- സ്വകാര്യ മേഖലകളിൽ ജോലി എടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്കും അവരുടെ 
തൊഴിലുടമകൾക്കും ഇടയിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക.  
അവക്ക് തക്കതായ പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ 
ബാധകമായ നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും അനുസരിച്ചു അവയെ ഡിസ്പ്യൂട്ട് 
സെറ്റിൽമെന്റ് കമ്മിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ തർക്ക പരിഹാര കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് 
നിര് ദ്ദേശിക്കുക. 
- തൊഴിൽ പരമായ കരാർ, തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യമുള്ള 
സെർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും രേഖകളും പരിശോധിച്ച് ശരിയാണോ എന്ന് 
സ്ഥിരീകരിക്കുക. 
- തൊഴിലാളികളേയും തൊഴിലുടമകളേയും തൊഴിലിന്റെ വ്യവസ്ഥക ൾ 
നിയമനിർമ്മാണം എന്നവയെ പറ്റി ബോധവാന്മാരാക്കുകയും വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ 
നൽകുകയും ചെയ്യുക. 
- നിയമം അനുസരിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണ യൂണിറ്റുകളുമായുള്ള ഏകോപനം വഴി 
തൊഴിൽ സംഘടനകൾ, തൊഴിൽ കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കുന്നതുമായി 
ബന്ധപ്പെട്ട അപേക്ഷകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും അവ പരിശോധിക്കുകയും -
ചെയ്യുക.  
- ഇത്തരം തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെ നടത്തിപ്പിന് ആവശ്യമായ നിയമങ്ങൾ 
നിർദേശിക്കുക.   
തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകളും 
നടപടിക്രമങ്ങളും പ്രതിപാദിക്കുക
 

  

ചോ 1 - നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽദാതാവിനും ഇടയിൽ ഏതെങ്കിലും 

തരത്തിൽ തർക്കം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 

1. തൊഴിൽ കമ്മിറ്റികൾ: 

മുപ്പതോ അതിൽ കൂടുതലോ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ഓരോ സ്ഥാപനത്തിലും 

തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും തൊഴിലുടമകളിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രധിനിതികൾ അടങ്ങിയ 

ഒരു ജോയിന്റ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ പകുതി 

ഭാഗം ആളുകൾ തൊഴിലുടമയെയും പകുതി ഭാഗം തോഡിലാളികളെയും 

പ്രധിനിധീകരിക്കുന്നവരായിരിക്കും എന്നത് ശ്രദ്ധിയ്ക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. 

ജോയിന്റ് കമ്മിറ്റയിലെ നേരിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകാരം ഓരോ ഭാഗത്തെയും 

ജീവനക്കാർ അവരുടെ പ്രധിനിതികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം.16

17 

ജോയിന്റ് കമ്മിറ്റി തൊഴിൽ കമ്പോളത്തിൽ  ജോലി ചെയ്യുന്നതുമായി 

ബന്ധപ്പെട്ട ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനം, ഉൽപ്പാദനം, വികസനം എന്നിവ 

മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ, ഉത്പാദനക്ഷമത, തൊഴിലാളികളുടെ 

പരിശീലന പരിപാടികളും അപകടസാധ്യത തടയുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്നിവ 

പഠന വിധേയമാക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും 

ചെയ്യുന്നതിലൂടെതൊഴിലധിഷ്ഠിത തൊഴിൽ കരാർ നിലവാരം, ആരോഗ്യം, 

സുരക്ഷാ നിയമങ്ങൾ, തൊഴിലാളികളുടെ പൊതു സംസ്കാര വികസനം എന്നിവ 

മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക.  

  

17. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ അംഗത്വവും നടപടിക്രമങ്ങളുടെ നിബന്ധന 
എന്താണെന്ന ്അറിയാ� തൊഴിലാളിയുടെ മന്ത്രിസഭയിലെ ഉള്ള യോഗ്യതയുള്ള 
അധികാരിയെ കാണുക.  
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2.) ലേബർ റിലേഷൻസ് വകുപ്പ് (തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം) 

ഈ വകുപ്പ് തൊഴിൽ നിയമത്തിന്റെ പ്രയോഗവും പ്രസക്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ 
എടുക്കുന്നതും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട വിഭാഗമാണ്. 
ഇവരുടെ ചുമതലകൾ താഴെ പറയുന്നു. 
- തൊഴിൽ തർക്കങ്ങൾ തൊഴിൽ വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു പരാതികൾ 
സ്വീകരിക്കുക, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക, പഠന വിധേയമാക്കുക.  
- സ്വകാര്യ മേഖലകളിൽ ജോലി എടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്കും അവരുടെ 
തൊഴിലുടമകൾക്കും ഇടയിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക.  
അവക്ക് തക്കതായ പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ 
ബാധകമായ നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും അനുസരിച്ചു അവയെ ഡിസ്പ്യൂട്ട് 
സെറ്റിൽമെന്റ് കമ്മിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ തർക്ക പരിഹാര കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് 
നിര് ദ്ദേശിക്കുക. 
- തൊഴിൽ പരമായ കരാർ, തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യമുള്ള 
സെർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും രേഖകളും പരിശോധിച്ച് ശരിയാണോ എന്ന് 
സ്ഥിരീകരിക്കുക. 
- തൊഴിലാളികളേയും തൊഴിലുടമകളേയും തൊഴിലിന്റെ വ്യവസ്ഥക ൾ 
നിയമനിർമ്മാണം എന്നവയെ പറ്റി ബോധവാന്മാരാക്കുകയും വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ 
നൽകുകയും ചെയ്യുക. 
- നിയമം അനുസരിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണ യൂണിറ്റുകളുമായുള്ള ഏകോപനം വഴി 
തൊഴിൽ സംഘടനകൾ, തൊഴിൽ കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കുന്നതുമായി 
ബന്ധപ്പെട്ട അപേക്ഷകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും അവ പരിശോധിക്കുകയും -
ചെയ്യുക.  
- ഇത്തരം തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെ നടത്തിപ്പിന് ആവശ്യമായ നിയമങ്ങൾ 
നിർദേശിക്കുക.   
തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകളും 
നടപടിക്രമങ്ങളും പ്രതിപാദിക്കുക
 

  

3. ലേബർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ വകുപ്പ് (ലേബർ മന്ത്രാലയം): 

- തൊഴിൽ നിയമവും കാര്യനിര് വ്വാഹകസംഘം അതിൽ നിന്ന്  എടുത്ത 
തീരുമാനങ്ങളും ശരിയായ രീതിയിൽ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്താൻ 
ആയി ഇടയ്ക്കിടെ മുന്നറിയിപ്പ് ഇല്ലാതെ ജോലി സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും 
പരിശോധനകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുക. 
- ക്രമക്കേടുകൾ എങ്ങനെ നീക്കം ചെയ്യണം എന്ന കാര്യത്തിൽ വേണ്ട 
ഉപദേശങ്ങൾ തൊഴിൽ ദാതാക്കൾക്ക് നൽകി അവരെ നയിക്കുക  
- മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുക, നിയമ ലംഘനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവ 
രേഖപ്പെടുത്തുകയും തുടർന്നുള്ള ആവശ്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് 
ആവശ്യമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാൻ അവയെ യോഗ്യതയുള്ള അധികാരികൾക്ക് 
സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. 
-  യോഗ്യതയുള്ള അധികാരികളുമായി ഏകോപിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അപകടകരമായ 
വസ്തുക്കൾ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ   ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന 
അപകട സാധ്യതകൾ  വിലയിരുത്തുക 
- സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും മറ്റു വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങളും തൊഴിൽ നിയമവും 
അവ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രമേയങ്ങളും അനുസരിച്ചുള്ള ആവശ്യമായ 
മുൻകരുതലുകളും ആവശ്യകതകളും  ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക  
-  തൊഴിൽ സുരക്ഷയും ആരോഗ്യ നടപടിക്രമങ്ങളും  നിരീക്ഷിക്കുകയും 
വ്യക്തമായി അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുക 
 

 

 

 

 

  

3. ലേബർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ വകുപ്പ് (ലേബർ മന്ത്രാലയം): 

- തൊഴിൽ നിയമവും കാര്യനിര് വ്വാഹകസംഘം അതിൽ നിന്ന്  എടുത്ത 
തീരുമാനങ്ങളും ശരിയായ രീതിയിൽ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്താൻ 
ആയി ഇടയ്ക്കിടെ മുന്നറിയിപ്പ് ഇല്ലാതെ ജോലി സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും 
പരിശോധനകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുക. 
- ക്രമക്കേടുകൾ എങ്ങനെ നീക്കം ചെയ്യണം എന്ന കാര്യത്തിൽ വേണ്ട 
ഉപദേശങ്ങൾ തൊഴിൽ ദാതാക്കൾക്ക് നൽകി അവരെ നയിക്കുക  
- മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുക, നിയമ ലംഘനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവ 
രേഖപ്പെടുത്തുകയും തുടർന്നുള്ള ആവശ്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് 
ആവശ്യമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാൻ അവയെ യോഗ്യതയുള്ള അധികാരികൾക്ക് 
സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. 
-  യോഗ്യതയുള്ള അധികാരികളുമായി ഏകോപിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അപകടകരമായ 
വസ്തുക്കൾ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ   ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന 
അപകട സാധ്യതകൾ  വിലയിരുത്തുക 
- സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും മറ്റു വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങളും തൊഴിൽ നിയമവും 
അവ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രമേയങ്ങളും അനുസരിച്ചുള്ള ആവശ്യമായ 
മുൻകരുതലുകളും ആവശ്യകതകളും  ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക  
-  തൊഴിൽ സുരക്ഷയും ആരോഗ്യ നടപടിക്രമങ്ങളും  നിരീക്ഷിക്കുകയും 
വ്യക്തമായി അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുക 
 

 

 

 

 

  

ചോ 2 - നിങ്ങളുടെ തൊഴിലുടമയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ തർക്കം നിങ്ങൾക്ക് 

നേരിട്ട് തൊഴിൽ തർക്ക പരിഹാര കമ്മിറ്റിയുടെ മുന്നിൽ  അവതരിപ്പിക്കാമോ? 

ഇല്ല. ഇത് സാധ്യമല്ല. മറിച്ച്, ഈ തർക്കത്തെ പറ്റി തൊഴിൽ ബന്ധ 

വകുപ്പിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ട് വരികയും  പരിഹാരം ലഭിക്കാത്ത പക്ഷം തർക്ക 

പരിഹാര കമ്മിറ്റിക്ക് ഇതിൽ തീരുമാനം എടുക്കാനും അവകാശം 

ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 

ചോ 3 - നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ മാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോ നിങ്ങൾ കക്ഷിയായ 

നിയമവ്യവസ്ഥയുടെ കാരണത്താൽ താൽക്കാലികമായ തൊഴിൽ മാറ്റത്തിനുള്ള 

അപേക്ഷയോ പരാജയപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് പരാതി നൽകേണ്ടത്? 

ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മനുഷ്യാവകാശ വകുപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം 

അവകാശവാദങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ വകുപ്പിന് താഴെ പറയുന്ന 

ചുമതലകൾ ഉണ്ട്. 

ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പരാതികളെ സ്വീകരിക്കുകയും അവയെ വ്യക്തമായി 

നിരീക്ഷിക്കുകയും നീതിയുടെയും ന്യായമായ നിയമങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ 

അധികാരികളെ ഏകോപിപ്പിച്ചു കൊണ്ട്  തീർപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക. 

ശിക്ഷാനിയമം സംബന്ധിച്ച പരിഹാര സ്ഥാപനങ്ങളെയും നാടുകടത്തൽ 

തടവുകാരെയും സുരക്ഷാ വകുപ്പുകളിലെ  

 

  

ദുര് ഗ്ഗുണപരിഹാര മേഖലകളും സന്ദർശിക്കുകയും ബാധകമായ നിയമങ്ങളും 
ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് മനുഷാവകാശ ലംഘനങ്ങളില്ലാതെ ആഭ്യന്തര 
മന്ത്രാലയത്തിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിശ്ചയം വരുത്തുകയും ചെയ്യുക. 
 
ചോ 4 - തൊഴിൽ, താമസസ്ഥലം എന്നിവയുടെ വ്യവസ്ഥകൾ എപ്പോഴാണ് 
ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിറ്റിക്കു സമർപ്പിക്കുന്നത്? 
യോഗ്യതയുള്ള അധികാരികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ അവകാശമെന്ന് 
കരുതുന്ന രീതിയിൽ വേണ്ട പ്രതികരംഗങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ വരികയും ചെയ് താൽ. 
ചോ- 5 ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ സമിതിയുടെ പങ്ക് എന്താണ?് 
ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ സമിതി സൗജന്യ നിയമോപദേശം നൽകുന്നു. നിങ്ങളുടെ 
നിയമപരമായ നില മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ 
നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു അഭിഭാഷകനേയും നൽകുന്നു.

എല്ലാ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളിലുംരാഷ്ട്രീയ, സിവിൽ, സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക, 
സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലും ഇത്തരം വിദഗ്ദ്ധാഭിപ്രായങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. 
മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയ, സിവിൽ,  
സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക അവകാശങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുമായി 
ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ സ്വീകരിക്കുകയും അവക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ 
യോഗ്യതയുള്ള അധികാരികളുമായി സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. 
സമിതി രണ്ടു കക്ഷികൾക്കിടയിലുള്ള തർക്കത്തെ സംബന്ധിച്ച 
പരാതികൾസ്വീകരിക്കുകയും രണ്ടു പേർക്കും അനുകൂലമായ രീതിയിൽ 
പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. 
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Annual-Report-A-2008.pdf&settings=111111111&lang=en-US#page=&zoom=auto 
 

നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരം ലഭിച്ചില്ല. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന 

പക്ഷം നൽകപ്പെട്ട യോഗ്യതയുള്ള അധികാരികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും.17

18 

നാടുകടത്തൽ തീരുമാനങ്ങൾ പുനഃപരിശോധനയ്ക്കായി വിധേയമാക്കാൻ 

അപേക്ഷിക്കാനായി കമ്മിറ്റി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അവകാശമുളള 

അധികാരികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. ഒരു പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ 

കമ്മിറ്റിയുടെ സ്വന്തമായുള്ള മുന് കൈയെടുക്കലിലോ കമ്മിറ്റി ജോലി ചെയ്യുന്ന 

സ്ഥലങ്ങൾ, താമസ സ്ഥലങ്ങൾ, തടങ്കലിന്റെ സ്ഥലങ്ങൾ 

എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് സന്ദർശനങ്ങൾ നടത്തും. 

ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് സഹായങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കമ്മിറ്റി സ്വീകരിക്കുകയും  

ധര് മ്മസ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക്  കൈമാറുകയും അവ ലക്ഷ്യം വെച്ച സംഘങ്ങളിൽ 

എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ആശയവിനിമയങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.  

 

  

18. ഭരണപരമായ തീരുമാനങ്ങളോട് പ്രതിരോധശേഷി ഉയ�ത്തേണ്ടതിന്റെ 
ആവശ്യകതയോടെ കോടതിക�ക്ക് മുമ്പാകെ അപ്പീ� ന�കാനും എല്ലാ വാ�ഷിക 
റിപ്പോ�ട്ടുകളിലും ദേശീയ കമ്മിറ്റി സ�ക്കാരിന് ശുപാ�ശക� ന�കിയിട്ടുണ്ട്. http://nhrc-
qa.org/en/themencode-pdf-viewer-sc/?file=http://nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2014/01/ NHRC-
Annual-Report-A-2008.pdf&settings=111111111&lang=en-US#page=&zoom=auto 
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ബോധവൽക്കരണം നടത്താനും പരിശീലന കോഴ്സുകളും കാമ്പെയിനുകളും കമ്മിറ്റി 

ലഭ്യമാക്കുന്നു. ഖത്തർ സംസ്ഥാനത്തെ മനുഷ്യാവകാശ സാഹചര്യം സംബന്ധിച്ച 

റിപ്പോർട്ട് കമ്മിറ്റി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 

റിപ്പോർട്ടുകൾ താഴെ പറയുന്ന വെബ് സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 
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ചോ 6 - പൊതു രക്ഷാ സങ്കേതങ്ങളുടെ (പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ) പങ്കാളിത്തം 

എന്താണ്? 

നിങ്ങൾ ആക്രമിക്കപെടുകയോ ആരുടെയെങ്കിലും ഭീഷണിക്കിരയാവുകയോ 

ചെയ്യുകയോ ഒരു കുറ്റകൃത്യം നടക്കുന്നതിനു മുൻപോ ശേഷമോ ഉള്ള പ്രധാനമായ 

എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ 

എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തിനായി വിളിക്കുകയോ ചെയ് താൽ നിങ്ങൾ 

പൊതു രക്ഷാ സങ്കേതങ്ങളിൽ  എത്തിച്ചേരുക. 

പൊതു രക്ഷാ സങ്കേതങ്ങൾക്ക് വിവിധ തരം ചുമതലകളുണ്ട്. അവ താഴെ 

പറയുന്നു, 

 

  



പൊതു സുരക്ഷയും പൊതു നിയമങ്ങളും നിലനിർത്തി ജീവനും യശസ്സും 

സംരക്ഷിക്കുകയും പൊതുസ്ഥലങ്ങളും സ്വകാര്യ സ്വത്തുക്കളും 

സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ശാന്തി നില നിർത്തുക. 

കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ തടയുക, അവ കുറക്കാൻ വേണ്ടി സാധ്യമായ എല്ലാ മാര്ഗങ്ങളും 

ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക. 

തനതു വകുപ്പിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്ര അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്ന വിവിധ 

തരത്തിലുള്ള കുറ്റ കൃത്യങ്ങളുടെ അറിയിപ്പുകളും പരാതികളും സ്വീകരിക്കുകയും 

ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. 

പൊതു ധാർമികതയെ സംരക്ഷിക്കുക, അത് സംബന്ധിച്ച കുറ്റ കൃത്യങ്ങളെ 

തടയുക, ഭിക്ഷാടനവും ഭവന രഹിതവും ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുക. 

ചോ 7 - ഖത്തറിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം നിങ്ങളെ നിയമിച്ച വ്യക്തിയുടെ 

വിലാസം കണ്ടെത്താനോ അവരെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാനോ കഴിയാതെ 

വരികയോ  ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 

ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിലെ മനുഷ്യാവകാശ വകുപ്പിലെ തൊഴിൽ 

മന്ത്രാലയത്തിലും നിങ്ങളുടെ എംബസിയിലും അഭയം തേടുകയും നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതി 

അവരെ അറിയിക്കുകയും വേണ്ട സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക.   
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ലഭ്യമാക്കുന്നു. ഖത്തർ സംസ്ഥാനത്തെ മനുഷ്യാവകാശ സാഹചര്യം സംബന്ധിച്ച 

റിപ്പോർട്ട് കമ്മിറ്റി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 

റിപ്പോർട്ടുകൾ താഴെ പറയുന്ന വെബ് സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

http://nhrc-qa.org/ 

ചോ 6 - പൊതു രക്ഷാ സങ്കേതങ്ങളുടെ (പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ) പങ്കാളിത്തം 

എന്താണ്? 

നിങ്ങൾ ആക്രമിക്കപെടുകയോ ആരുടെയെങ്കിലും ഭീഷണിക്കിരയാവുകയോ 

ചെയ്യുകയോ ഒരു കുറ്റകൃത്യം നടക്കുന്നതിനു മുൻപോ ശേഷമോ ഉള്ള പ്രധാനമായ 

എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ 

എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തിനായി വിളിക്കുകയോ ചെയ് താൽ നിങ്ങൾ 

പൊതു രക്ഷാ സങ്കേതങ്ങളിൽ  എത്തിച്ചേരുക. 

പൊതു രക്ഷാ സങ്കേതങ്ങൾക്ക് വിവിധ തരം ചുമതലകളുണ്ട്. അവ താഴെ 

പറയുന്നു, 

 

  

ചോ 8 -ഖത്തറിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം നിങ്ങളെ നിയമിച്ച വ്യക്തിയിൽ 

നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ കണ്ടെത്താനായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് 

ചെയ്യണം? 

ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിലെ മനുഷ്യാവകാശ വകുപ്പിലെ തൊഴിൽ 

മന്ത്രാലയത്തിലും നിങ്ങളുടെ എംബസിയിലും അഭയം തേടുകയും നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതി 

അവരെ അറിയിക്കുകയും വേണ്ട സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക.   

ചോ 9 - സ്വതന്ത്രമായി തൊഴിലെടുക്കാൻ അനുവദിക്കാമെന്നവകാശപ്പെട്ടു 

നിങ്ങളുടെ തൊഴിലുടമ നിങ്ങളിൽ നിന്നും പണം ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ 

നിങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട നിയമപരമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? 

സ്വതന്ത്രമായി തൊഴിലെടുക്കത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ അനുവദിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ 

തൊഴിലുടമക്ക് പണം നൽകുന്നതിന് ഒരുപാടു അനന്തരഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അത് 

നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനും ഖത്തറിൽ നിന്നും നാട് കടത്തുന്നതിനും 

കാരണമായേക്കാം. 

നിങ്ങളുടെ പ്രധാന റിക്രൂട്ടിയറുമായി ജോലി ഉപേക്ഷിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ 

ഒരു അനധികൃത കക്ഷിയുടെ  കീഴിൽ തൊഴിലെടുക്കയോ ചെയ്യുന്നതു 

നിയമവിരുദ്ധമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ മൂന്നു വർഷത്തിൽ കൂടാതെയുള്ള 

തടവ് ശിക്ഷയും അൻപതിനായിരം ഖത്തരി റിയാലിൽ കുറയാത്ത പിഴ ഈടാക്കുകയും 

അല്ലെങ്കിൽ ഇവയിലേതെങ്കിലും ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് 

ആവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പതു ദിവസത്തിൽ  കുറയാതെയും മൂന്നു 

വർഷത്തിൽ കൂടാതെയുമുള്ള തടവ് ശിക്ഷയും ഇരുപതിനായിരം ഖത്തരി റിയാലിൽ  

കുറയാതെയും ഒരു ലക്ഷം  ഖത്തരി റിയാലിൽ കൂടാതെയും ഉള്ള പിഴ ഈടാക്കുകയും 

അല്ലെങ്കിൽ ഇവയിലേതെങ്കിലും ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.  

  



സൗജന്യമായോപണംനൽകിയോമൂന്നാംകക്ഷികളുമായിഏതെങ്കിലുംതരത്തിൽ  

"തൊഴിൽവിസ" 

യുടെവിടുതല് രേഖപുറപ്പെടുവിക്കുകയോഅല്ലെങ്കിൽവിക്രയംനടത്തുകയോചെ

യ്യുന്നതിൽനിന്നുംതൊഴിലുടമ 

പൂർണമായുംവിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

ഈപദംലംഘിക്കുന്നവ്യക്തിക്ക്മൂന്നുവർഷത്തിൽകുറഞ്ഞജയിൽശിക്ഷയുംഅൻ

പതിനായിരംഖരീറിയാലിൽകുറയാത്തപിഴയുംഅല്ലെങ്കിൽഈപിഴകളിൽഏതെങ്കില

ുംഒന്നുംഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.  

 

ഒരുവ്യക് തിയുടെസാന്നിധ്യംസംസ്ഥാനത്തെവീടുകളിലെയുംപുറത്തെയുംസുരക്ഷിത

ത്വത്തെയുംക്ഷേമത്തെയുംബാധിക്കുകയുംകൂടാതെദേശത്തിന്റെസമ്പദ്വ്യവസ്ഥ, 

പൊതുജനാരോഗ്യംഅല്ലെങ്കിൽധാർമ്മികതയെദ്രോഹംചെയ്യുന്നതുമായിതെളിയ

ുകയാണെങ്കിൽആവ്യക് തിയുടെനാട്കടത്തലിനുവേണ്ടിമന്ത്രികത്ത്പുറപ്പെടുവിക്

കുന്നതായിരിക്കും. 

തൊഴിൽമന്ത്രാലയം, 

ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലത്തിന്റെമനുഷ്യാവകാശവകുപ്പ്എന്നിവഅന്ദർശിച്ചുനിങ്ങ

ളുടെസ്ഥാനവുംനിയമനംചെയ്തവ്യക്തിയുടെഅപേക്ഷയുംഅറിയിക്കുന്നത്നല്ലതാ

യിരിക്കും.കൂടാതെദേശീയമനുഷ്യാവകാശകമ്മിറ്റിയിൽനിന്നുംനിങ്ങൾക്ക്ഉപദേശവു

ംപിന്തുണയുംആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ് 
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ബന്ധങ്ങൾ: 



- തൊഴിൽ ബന്ധങ്ങളുടെ വകുപ്പ്
ഫോൺ: 40288172 

സോൺ 10 - മന്ത്രാലയ കെട്ടിടം - അൽ ഹുദ ഗോപുരം - W Hotel ക്ക് 
സമീപം 
- തൊഴിൽ ബന്ധങ്ങളുടെ വകുപ്പ്
ഫോൺ: 44019013 - 44019002 

അൽ ഖോർ - സർക്കാർ സേവന ഓഫീസ് 

- തൊഴിൽ ബന്ധങ്ങളുടെ വകുപ്പ്
ഫോൺ: 44508138 

ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ - സ്ട്രീറ്റ് നമ്പർ 10 
- മനുഷ്യാവകാശ വകുപ്പ് - ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം
ഫോൺ: 2343555 ഫാക്സ്: 2348543 

അൽ-മർഖിയ റോഡ് - ഏരിയ 33 നമ്പർ 

- ക്രിമിനൽ എവിഡൻസ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്
2346611 

സാൽവ റോഡ് - സോൺ നമ്പർ 55, സ്ട്രീറ്റ് 340 

- ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ് കോടതി
44859111 - 

അൽ സാദ് 

- സിവിൽ, അപ്പീൽ കോടതി
44859222 

ദഫ്ന - പഴയ ജനറൽ പോസ്റ്റ് ഓഫിസിന് അടുത്താണ് 
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- ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ

ഫോൺ: 44048844 ഫോക്സ്: 44444013 

ഫരീജ് അബ്ദുൽ അസീസ് - നാസർ ബിൻ ഖാലിദ് കശ്മീർ -  

ദോഹ പെട്രോളിയം സ്റ്റേഷനു പിന്നിൽ - അൽ ഒറ്റബി ടവർ 

- കുറ്റാന്വേഷണ വകുപ്പ് (സിഐഡി)

ഫോൺ: 2346666 

സാൽവ സ്ട്രീറ്റ്, സോൺ 55, സ്ട്രീറ്റ് നമ്പർ. 340 

- ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ

ഫോൺ: 44048844 ഫോക്സ്: 44444013 

ഫരീജ് അബ്ദുൽ അസീസ് - നാസർ ബിൻ ഖാലിദ് കശ്മീർ -  

ദോഹ പെട്രോളിയം സ്റ്റേഷനു പിന്നിൽ - അൽ ഒറ്റബി ടവർ 

- കുറ്റാന്വേഷണ വകുപ്പ് (സിഐഡി)

ഫോൺ: 2346666 

സാൽവ സ്ട്രീറ്റ്, സോൺ 55, സ്ട്രീറ്റ് നമ്പർ. 340 



ഖത്തർസംസ്ഥാനം (റെസിഡന്റ്) 
അധികാരപ്പെടുത്തിയനയതന്ത്രപരമായദൗത്യങ്
ങളുടേയുംഓഫീസുകളുടേയുംടെലിഫോൺ / 
ഫാക്സ് / ഇമെയിൽ 
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അറബ്രാജ്യങ്ങൾ 

നമ്പർ രാജ്യം ടെലിഫോ� ഫാക്സ് ഇമെയി�
1 ജോ�ദാ�  44832202/3 44832173 doha@fm.gov.jo 
2 ലെബന�  44114127 44114129 lebanondoha@ hotmail.com 

3 മൊറോക്കോ  44831885/4 44833416 m.embassydoha@maec.gov. 
ma 

4 സുഡാ�  44831473 44833031 suemdoha@ yahoo.com 

5 സിറിയ 40208205 40208295 info@syrianembassy.com.qa 

 
 
 

  

അറബ്രാജ്യങ്ങൾ 

നമ്പർ രാജ്യം ടെലിഫോ� ഫാക്സ് ഇമെയി�
1 ജോ�ദാ�  44832202/3 44832173 doha@fm.gov.jo 
2 ലെബന�  44114127 44114129 lebanondoha@ hotmail.com 

3 മൊറോക്കോ  44831885/4 44833416 m.embassydoha@maec.gov. 
ma 

4 സുഡാ�  44831473 44833031 suemdoha@ yahoo.com 

5 സിറിയ 40208205 40208295 info@syrianembassy.com.qa 

 
 
 

  

ഏഷ്യൻരാജ്യങ്ങൾ 

നമ്പർ രാജ്യം ടെലിഫോ� ഫാക്സ് ഇമെയി�
6 അഫ്ഗാനിസ്ഥാ� 

 
44932319 44932330 bdootqat@gmail.com 

7 ബംഗ്ലാദേശ്  
 

44671927 44671190 bruemb@qatar.net.qa 

8 ബ്രൌണി 44831956/62 44836798 bruemb@qatar. 
net.qa 

9 ചൈന 44934203 44934201 chinaemb_qa@ 
mfa.gov.cn 

10 ഇന്ത്യ 44255700 44670448 amb.doha@ 
mea.gov.in 

11 ഇന്തോനേഷ്യ� 44657945 
44664981 

44657610 admin@kbrido- 
ha.org 

12 ജപ്പാ� 44840888 44832178 eojqatar@ 
dh.mofa.go.jp 

13 കസാക്കിസ്ഥാ� 44128015 44128014 doha@mfa.kz 

14 കൊറിയ  
 

44832238/9 44833264 Koemb_qa@ 
mofa.gov.kr 

15 മലേഷ്യ 44836493/63 44836453 mwdoha. 
1govuc.@kln gov.my 

16 നേപ്പാ� 44675681 44675680 eondoha@mofa. 
gov.np 

17 പാകിസ്താ� 44832525 44832227 parepdoha@ 
mofa.gov.pk 

ഏഷ്യൻരാജ്യങ്ങൾ 

നമ്പർ രാജ്യം ടെലിഫോ� ഫാക്സ് ഇമെയി�
6 അഫ്ഗാനിസ്ഥാ� 

 
44932319 44932330 bdootqat@gmail.com 

7 ബംഗ്ലാദേശ്  
 

44671927 44671190 bruemb@qatar.net.qa 

8 ബ്രൌണി 44831956/62 44836798 bruemb@qatar. 
net.qa 

9 ചൈന 44934203 44934201 chinaemb_qa@ 
mfa.gov.cn 

10 ഇന്ത്യ 44255700 44670448 amb.doha@ 
mea.gov.in 

11 ഇന്തോനേഷ്യ� 44657945 
44664981 

44657610 admin@kbrido- 
ha.org 

12 ജപ്പാ� 44840888 44832178 eojqatar@ 
dh.mofa.go.jp 

13 കസാക്കിസ്ഥാ� 44128015 44128014 doha@mfa.kz 

14 കൊറിയ  
 

44832238/9 44833264 Koemb_qa@ 
mofa.gov.kr 

15 മലേഷ്യ 44836493/63 44836453 mwdoha. 
1govuc.@kln gov.my 

16 നേപ്പാ� 44675681 44675680 eondoha@mofa. 
gov.np 

17 പാകിസ്താ� 44832525 44832227 parepdoha@ 
mofa.gov.pk 
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18 ഫിലിപ്പീ�സ്   
. 

44831585 44831595 dohape@qatar. 
net.qa 

19 സിംഗപ്പൂ�   
 

44128082/3 44120180 Singemb_doh@ 
mfa.sg 

20 ശ്രീലങ്ക  
 

44677627/47 44674788 lankaemb@ 
qatar.net.qa 

lankaembqatar@ 
gmail.com 

21 തായ്ലാന്റ്  
 

44934426 44930514 thaidoh@qatar. 
net.qa 

22 വിയറ്റ്നാം  44128480 44128370 Vietnamembassy. 
doha@gmail.com 
Vnemb.qa@ 
mofa.gov.vn 

ആഫ്രിക്കൻരാജ്യങ്ങൾ 
 

നമ്പ� രാജ്യം ടെലിഫോ� ഫാക്സ് ഇമെയി�
23 എത്യോപ്യ  40207000 44719588 ethioembassydoha@gmail. 

com 
ethio@ethiopiaembassydoh

a. org 
24 സെ�ട്ര� 

ആഫ്രിക്ക 
44817695  44817693  

25 സെനെഗ� 44837644/77  44838872  
26 ബെനി� 44930128  44115713 Ambabenin-doha@hotmail. 

com 
27 ബ�ക്കിന 

ഫാസോ 
 

  Adamacom- paore15@ya- 
hoo.fr 

28 ടാ�സാനിയ  40360860  40294067  doha@nje.go.za 
29 ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക  44857111  44835961 doha.admin@ dirco.gov.za 

30 ഗാംബിയ 44657780  44657391 Gambia_embassy@yahoo.c
om  
 

 
 
 
 
 

 
 

ആഫ്രിക്കൻരാജ്യങ്ങൾ 
 

നമ്പ� രാജ്യം ടെലിഫോ� ഫാക്സ് ഇമെയി�
23 എത്യോപ്യ  40207000 44719588 ethioembassydoha@gmail. 

com 
ethio@ethiopiaembassydoh

a. org 
24 സെ�ട്ര� 

ആഫ്രിക്ക 
44817695  44817693  

25 സെനെഗ� 44837644/77  44838872  
26 ബെനി� 44930128  44115713 Ambabenin-doha@hotmail. 

com 
27 ബ�ക്കിന 

ഫാസോ 
 

  Adamacom- paore15@ya- 
hoo.fr 

28 ടാ�സാനിയ  40360860  40294067  doha@nje.go.za 
29 ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക  44857111  44835961 doha.admin@ dirco.gov.za 

30 ഗാംബിയ 44657780  44657391 Gambia_embassy@yahoo.c
om  
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31 കെനിയ  
 

44931870  44831730 information@ 
kenyaembassydoha.com 

32 ലൈബീരിയ  
 

44125672  44125675 Libemg.doha@ yahoo.com 

33 മാലി  
 

44515960/70  44922607 Ambamali. doha@gmail. 
com 

34 നൈജീരിയ  
 

44485000  44936346  

35 നൈജ� 
 

44219045 
 362/ 

44423680 ambanigerqa- tar@hotmail. 
com 

36 എറിത്രിയ  
 

44667934 44664139 eriembqa@ yahoo.com 

37 സ്വാസിലാ�ഡ് 
 

44933145 
45370140 

44933216 info@swazilandembassyqatar. 
org 



ടെലിഫോൺ: +97444048844 - ഹോട്ട്ലൈൻ: +97466626663
ഫാക്സ്: +97444444013 – പി. ഒ.ബോക്സ്: 24104, ദോഹ, 

ഖത്തർ

മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെസംരക്
ഷിക്കാനുംപ്രോത്സാഹിപ്
പിക്കാനുംഒറ്റക്കെട്ടായി!!

താ ഴ് ന് ന വേ ത നം വാ ങ് ങു ന് ന വ ർ മു
ത ൽ പി ര മി ഡി ന് റെ മു ക ളി ൽ വ രു ന് ന
ഡി റ ക് ട ർ സ് വ രെ യു ള് ള തൊ ഴി ലാ
ളി ക ളി ൽ ബോ ധ വ ൽ ക് ക ര ണം ന ട ത്
തു ക എ ന് ന താ ണ് ദേ ശീ യ മ നു ഷ് യാ വ
കാ ശ സ മി തി യു ടെ പ് ര ധാ ന ല ക് ഷ് യം .

ഖത്തർസംസ്ഥാനത്തെനിയമങ്ങളെക്
കുറിച്ച്കഴിയുന്നത്രലളിതമായരീ
തിയിൽവളരെവിപുലമായിഈചെറു
പുസ്തകത്തിൽഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരി
ക്കുന്നു. അത്കൊണ്ട്തന്നെഈപു
സ്തകംഖത്തറിൽതൊഴിലെടുക്കാൻ
ആഗ്രഹിക്കുന്നആളുകൾക്കും2004 
ലെ 1 4ാം തൊ ഴി ൽ നി യ മ ത് തി നു വി ധേ
യമായപൗരന്മാർക്കുംതാമസക്കാർ
ക്കുംവളരെപ്രയോജനംചെയ്യും .
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