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ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾ ਂਉੱਦਮ ਕੀ ਹ?ੈ  
ਕੋਈ ਸਿੰਸਥਾ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹ ੈਜਾ ਂਉੱਦਮ ਹ ੈਇਹ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦ ੇਹਾਲਾਤਾ ਂ'ਤ ੇਜ਼ਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਜਂ਼ਕ, ਹੇਠ ਜ਼ਲਖੀਆ ਂਪਜ਼ਰਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂ
ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਹਿ:

 • ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਂਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਮੁਿਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਉਹਿਾ ਂਕੋਲ ਪ੍ਰਬਿੰਧਿ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤ ੇਜ਼ਿਰਿੰਤਰਤਾ ਦੀ ਦਰਜਾ 
ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ।

 • ਉੱਦਮਾ ਂਜ਼ਵੱਚ ਪ੍ਰਬਿੰਧਿ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਆ ਂਅਤ ੇਸਿੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਜ਼ਿਰਿੰਤਰਤਾ ਦ ੇਤੱਤ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਿ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸੁਭਾਜ਼ਵਕ ਰੂਪ ਜ਼ਵੱਚ 
ਵਪਾਰਕ ਿਹੀਂ ਹੁਿੰਦ ੇਜਾ ਂਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦ ੇਇਰਾਦ ੇਿਾਲ ਿਹੀਂ ਹੁਿੰਦ ੇਹਿ। 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾ ਂਉੱਦਮ (PCBU) ਚਲਾ ਰਹ ੇਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? 
ਵਰਕ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ (WHS) ਕਿੂਿੰ ਿਾ ਂਦ ੇਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਇੱਕ ਇੱਕਲਾ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਕ ਇਕੱਲਾ ਵਪਾਰੀ ਜਾ ਂ
ਸਵ-ੈਰੁ਼ਿਗਾਰ ਕਰਦਾ ਜ਼ਵਅਕਤੀ, ਜਾ ਂਕੋਈ ਸਿੰਸਥਾ ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਕ ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ (ਕਿੰਪਿੀ), ਗੈਰ-ਸਿੰਗਜ਼ਠਤ ਸਿੰਸਥਾ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਿ ਜਾ ਂ
ਭਾਈਵਾਲੀ। ਉਹ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਜੋ ਜ਼ਕਸ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਿੂਿੰ  ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਝਂਦੇਾਰੀ ਜ਼ਵੱਚ ਹਿ, ਜ਼ਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਅਤ ੇਸਮੂਜ਼ਹਕ ਤੌਰ  
'ਤ ੇਇੱਕ PCBU ਹੋਣਗੇ।

ਕੋਈ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾ ਂਉੱਦਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹ ੈਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਜਾ ਂਦੂਜ਼ਜਆ ਂਿਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲਾਭ ਜਾ ਂ
ਮੁਿਾਫੇ਼ ਲਈ ਹੋਵ ੇਜਾ ਂਿਹੀਂ।

ਇਹ ਵਿਰਧਾਰਤ ਕਰਿ ਲਈ ਕਾਰਕ ਵਕ ਕੀ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾ ਂਉੱਦਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ 
 • ਉਸ ਕਿੰਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁ਼ਿਾਰੀ ਿਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਬਿੰਧਿ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤ ੇਜ਼ਿਰਿੰਤਰਤਾ ਦ ੇਤੱਤ  
 • ਉਸ ਥਾ ਂਜ਼ਜੱਥ ੇਕਿੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਜਸ ਿਾਲ ਕਿੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹ,ੈ ਜਾ ਂਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਜਸਿੇ ਕਿੰਮ ਕਰਿਾ ਹ,ੈ ਉੱਪਰ 

ਕਿੰਟਰੋਲ ਦ ੇਤੱਤ । 

ਕੰਮ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ 
ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਕ ਇਸ WHS ਐਕਟ ਜ਼ਵੱਚ ਕਿੰਮ ਦੀ ਪਜ਼ਰਭਾਸ਼ਾ ਿਹੀਂ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਹ,ੈ ਇਸਦਾ ਆਮ ਅਰਥ ਹੈ। ਕਿੰਮ ਇੱਕ ਅਜ਼ਜਹੀ ਗਤੀਜ਼ਵਧੀ ਹ ੈ
ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਕਸ ੇਉਦੇਸ਼ ਜਾ ਂਿਤੀਜ ੇਿੂਿੰ  ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਿਜ਼ਸਕ ਜਾ ਂਸਰੀਰਕ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਅਜ਼ਜਹੀ ਗਤੀਜ਼ਵਧੀ ਜੋ ਸੁਭਾਜ਼ਵਕ ਰੂਪ ਜ਼ਵਚ ਘਰੇਲੂ, ਮਿੋਰਿੰਜਕ ਜਾ ਂਸਮਾਜ਼ਜਕ ਹ,ੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਮ ਮਿੰਿੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ੈਪਰ ਇਿ੍ਹਾ ਂਦ ੇ 
PCBU ਜ਼ਡਊਟੀਆ ਂਦ ੇਅਧੀਿ ਆਉਣ ਦੀ ਸਿੰਭਾਵਿਾ ਿਹੀਂ ਹ ੈਜੇਕਰ ਇਹ ਗਤੀਜ਼ਵਧੀਆ ਂਜ਼ਕਸ ੇਕਿੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਦ ੇਸਿੰਬਿੰਧ ਜ਼ਵੱਚ ਹੋਣ ਦੀ 
ਬਜਾਏ ਘਰ ਜਾ ਂਜ਼ਕਸ ੇਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦ ੇਰੋ਼ਿਾਿਾ ਜੀਵਿ ਿੂਿੰ  ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਹੱਸਾ ਬਣਦੀਆ ਂਹਿ। 
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ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਵਿਊਟੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਡਊਟੀ ਦੂਜ ੇਲੋਕਾ ਂਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਅਤ ੇਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਿੂਿੰ  ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕਾਿੂਿੰ ਿੀ ਜ਼਼ਿਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਕਾਮ ੇ

ਕਾਮ ੇਜ਼ਸਰਫ਼ ਤਿਖ਼ਾਹ 'ਤ ੇਰੱਖ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਿਹੀਂ ਹੁਿੰਦ ੇਹਿ, ਸਗੋਂ ਇਹਿਾ ਂਜ਼ਵੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ, ਮ਼ਿਦੂਰਾ ਂਿੂਿੰ  ਜ਼ਕਰਾਏ 'ਤ ੇ
ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜ਼ਸਖਾਦਂਰ,ੂ ਵਾਲਿੰਟੀਅਰ ਅਤ ੇਕਿੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੰਮ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁਿੰਦ ੇਹਿ। PCBU ਇੱਕ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ। 

PCBU ਕਾਜ਼ਮਆ ਂਿੂਿੰ  ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਡਊਟੀ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੁਿੰਦਾ ਹ ੈਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾ ਂਉੱਦਮ ਕਰ ਰਹ ੇਹੁਿੰਦ ੇਹਿ, ਜੇਕਰ ਇਹ: 

 • ਕਿੰਮ ਕਰਿ ਲਈ ਕਾਜ਼ਮਆ ਂਿੂਿੰ  ਰੱਖਦਾ ਹ ੈਜਾ ਂਉਹਿਾ ਂਿੂਿੰ  ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਿ ਬਣਦਾ ਹ ੈ 
 • ਕਿੰਮ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਿੂਿੰ  ਜ਼ਿਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਦਿੰਦਾ ਜਾ ਂਪ੍ਰਭਾਜ਼ਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ

PCBU ਦੀ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਡਊਟੀ ਵੀ ਹ,ੈ ਜ਼ਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤ ੇਜ਼ਵਵਹਾਰਕ ਹੋਵ,ੇ ਜ਼ਕ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾ ਂਉੱਦਮ ਿੂਿੰ  ਚਲਾਉਣ ਦ ੇਜ਼ਹੱਸ ੇਵਜੋਂ ਕੀਤ ੇਗਏ ਕਿੰਮ ਤੋਂ ਦੂਜ ੇਲੋਕਾ ਂਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਅਤ ੇਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਿੂਿੰ  ਖ਼ਤਰ ੇਜ਼ਵਚ ਿਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵ,ੇ 
ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਕ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਜ਼ਲਆ ਂਜਾ ਂਜਿਤਾ।

ਇੱਕ ਜ਼ਡਊਟੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹ ੈਜ਼ਜੱਥ ੇਇੱਕ PCBU ਦੂਜ ੇPCBU ਿੂਿੰ  WHS ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਦਾ ਹ ੈਤਾ ਂਜੋ WHS ਐਕਟ ਦ ੇਅਧੀਿ 
ਉਹਿਾ ਂਦੀਆ ਂਜ਼਼ਿਿੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਿੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਜ਼ਵੱਚ ਉਹਿਾ ਂਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਕਸ ੇWHS ਸੇਵਾ ਜ਼ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਿ: 

 • ਜ਼ਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾ ਂਜਾ ਂਸਲਾਹ
 • ਟੈਸਜ਼ਟਿੰਗ ਜਾ ਂਜ਼ਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
 • ਜ਼ਰਪੋਰਟਾ,ਂ ਯੋਜਿਾਵਾ,ਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਰਣਿੀਤੀਆ ਂਜਾ ਂਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਿਰਦੇਸ਼
 • ਜ਼ਸਖਲਾਈ ਜਾ ਂਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ।

ਇਹ WHS ਐਕਟ ਉਿ੍ਹਾ ਂਕੁੱਝ PCBUs 'ਤ ੇਹੋਰ ਜ਼ਡਊਟੀਆ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹ ੈਜੋ ਕਿੰਮ ਦ ੇਸਥਾਿਾ ਂਿੂਿੰ  ਕਿੰਟਰੋਲ  ਕਰਦ ੇ
ਹਿ ਜਾ ਂ'ਅੱਪਸਟ੍ਰੀਮ' ਜ਼ਡਊਟੀ ਧਾਰਕ ਹਿ ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਕ ਜ਼ਡ਼ਿਾਈਿਰ, ਜ਼ਿਰਮਾਤਾ ਅਤ ੇਪਲਾਟਂ ਅਤ ੇਪਦਾਰਥਾ ਂਦ ੇਆਯਾਤਕ।

ਇਹ ਜ਼ਡਊਟੀਆ ਂPCBU 'ਤ ੇਲਾਗ ੂਹ ੋਸਕਦੀਆ ਂਹਿ ਜੇਕਰ ਇਹ:

 • ਕਿੰਮ ਦ ੇਸਥਾਿਾ ਂਿੂਿੰ , ਜਾ ਂਕਿੰਮ ਦ ੇਸਥਾਿਾ ਂ'ਤੇ ਜ਼ਿਕਸਚਰ, ਜ਼ਿਜ਼ਟਿੰਗ ਜਾ ਂਪਲਾਟਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬਿੰਧਿ ਕਰਦਾ ਜਾ ਂਉਿ੍ਹਾ ਂਿੂਿੰ  ਕਿੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਕਿੰਮ ਜ਼ਵੱਚ ਵਰਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਂ, ਪਦਾਰਥਾ ਂਜਾ ਂਢਾਚਂ ੇਿੂਿੰ  ਜ਼ਡ਼ਿਾਈਿ, ਜ਼ਿਰਮਾਣ, ਆਯਾਤ ਜਾ ਂਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਕਿੰਮ ਜ਼ਵੱਚ ਵਰਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਂ ਜਾ ਂਢਾਚਂ ੇਿੂਿੰ  ਸਥਾਜ਼ਪਤ, ਜ਼ਿਰਮਾਣ ਜਾ ਂਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ 
WHS ਐਕਟ ਦ ੇਤਜ਼ਹਤ PCBUs ਿੂਿੰ  ਜ਼ਸਹਤ ਅਤ ੇਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਲਈ ਖ਼ਤਜ਼ਰਆ ਂਿੂਿੰ  ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਜੱਥ ੇਤੱਕ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤ ੇਜ਼ਵਹਾਰਕ 
ਹ,ੈ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਅਤ ੇਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਿੂਿੰ  ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਕਸ ੇਖ਼ਤਰ ੇਿੂਿੰ  ਖਤਮ ਕਰਿਾ ਉਜ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਜ਼ਵਵਹਾਰਕ ਿਹੀਂ ਹ,ੈ ਤਾ ਂ਼ਿੋਖਮਾ ਂਿੂਿੰ  ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜ਼ਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤ ੇਜ਼ਵਵਹਾਰਕ ਹੈ।
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ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਵਆਜ਼ਖਆਤਮਕ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਖੋ: 'ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾ ਂਉੱਦਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀ' (PCBU) ਦਾ 
ਅਰਥ। 

ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗਾਈਡ ਹੈ। ਿੌਕਰੀ ਧਾਰਕਾ ਂਿੂਿੰ  ਕਰਤੱਵਾ ਂਅਤ ੇਜ਼਼ਿਿੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਲਈ ਵਰਕ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਿਟੀ 
ਐਕਟ 2020 ਅਤ ੇਸਿੰਬਿੰਜ਼ਧਤ ਜ਼ਿਯਮਾ ਂਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

https://www.wa.gov.au/system/files/2021-11/211100_GL_PCBU_0.pdf
https://www.wa.gov.au/system/files/2021-11/211100_GL_PCBU_0.pdf

