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ਅਫ਼ਸਰ ਕੌਣ ਹੈ?
ਉਹਨਾ ਂਦ ੇਕੰਮ ਦ ੇਅਹੁਦ ੇਸਿੱਚ 'ਅਫ਼ਸਰ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹ ੈਜੋ ਸਕਸ ੇਨੰੂ ਕੰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸਸਹਤ ਅਤ ੇਸੁਰੱਸਿਆ (WHS) 
ਕਾਨੰੂਨਾ ਂਦ ੇਅਧੀਨ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰ ਅਸਜਹ ੇਅਹੁਸਦਆ ਂ'ਤ ੇਹੁੰਦ ੇਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ 
ਜਾ ਂਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਿੱਤੀ ਸਸਥਤੀ ਨੰੂ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤ ੇਪ੍ਰਭਾਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤ ੇਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਿ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਸਗਆ 
ਸਦੰਦ ੇਹਨ।  ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਸਿੱਚ ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤ ੇWHS ਮੁੱਸਦਆ ਂਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ ੈ- ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਲੈ ਜਾਦਂ ੇ
ਫ਼ੈਸਸਲਆ ਂਬਾਰ ੇਹ ੈਜੋ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਬੁਸਨਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਪ੍ਰਭਾਸਿਤ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸਚਤ ਸਾਿਧਾਨੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਿਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਸਕ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾ ਂਉੱਦਮ 
(PCBU) ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਸਿਅਕਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਅਤ ੇਹੋਰਾ ਂਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆ ਂਸਸਹਤ ਅਤ ੇਸੁਰੱਸਿਆ 
ਸਿਊਟੀਆ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਉਚਿਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਕੀ ਹੈ?
WHS ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਸਿੱਚ ਉਸਚਤ ਸਾਿਧਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ PCBU ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਦੀਆ ਂਸੁਰੱਸਿਅਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆ ਂਨੰੂ ਲਾਗ ੂਕਰਨਾ ਅਤ ੇ
ਬਣਾਈ ਰੱਿਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਅਤ ੇਮੁਲਾਕਂਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੈਸਕ ਸੰਸਥਾ ਦ ੇਅੰਦਰ 
WHS ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਕਿੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 

ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਸਕ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦ ੇਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿੱਚ ਸਸੱਧ ੇਤੌਰ 'ਤ ੇਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਿ,ੇ ਪਰ ਉਸਦਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਹ ੈਸਕ ਉਹ PCBU ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਸਕਸਰਆਿਾ ਂਅਤ ੇਸਿਧੀਆ ਂਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇਲਾਗ ੂਕਰਨ, ਅਤ ੇਜੋਿਮਾ,ਂ ਘਟਨਾਿਾ ਂਅਤ ੇ
ਕੰਟਰੋਲਾ ਂਦੀ ਸਮੀਸਿਆ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਸਿਅਤ ਕੰਮ ਦ ੇਮਾਹੌਲ ਨੰੂ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਉਸਚਤ ਸਾਿਧਾਨੀ ਸ਼ਰਤਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ WHS ਐਕਟ ਦ ੇਸੈਕਸ਼ਨ 27(5) ਨੰੂ ਿੇਿੋ। 

ਇਸ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਚਿਊਟੀ ਚਕਉਂ ਹ?ੈ  
ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੀਆ ਂਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀਆ,ਂ ਫ਼ੈਸਸਲਆ ਂਅਤ ੇਸਿਿਹਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾ ਂਉੱਦਮ ਦ ੇਸੱਸਭਆਚਾਰ ਅਤ ੇਜਿਾਬਦੇਹੀ 
ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਸਿਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਦੀ ਸਿਊਟੀ ਹ ੈਸਕ ਉਹ ਉਸਚਤ ਸਾਿਧਾਨੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਿਰਤਣ ਸਕਉਂਸਕ ਉਹ ਸਨਿੇਸ਼ 
ਅਤ ੇਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦ ੇਹਨ ਜੋ ਕੰਮ ਿਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਸਸਹਤ ਅਤ ੇਸੁਰੱਸਿਆ ਦ ੇਨਤੀਸਜਆ ਂਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਿਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ।
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ਫੈ਼ਸਲੇ ਲੈਣ ਚਵੱਿ ਚਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? 
ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾ ਂਤਾ ਂਇਕੱਲੇ ਜਾ ਂਦੂਜ ੇਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਸਮਲਕੇ ਸਕਸ ੇਚੀਜ਼ ਬਾਰ ੇਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾ ਂਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਂਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਸਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਮੰਸਨਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਸਰਫ਼ ਸਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਂਇਨ੍ਹਾ ਂਫ਼ੈਸਸਲਆ ਂਨੰੂ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਸਿਅਕਤੀ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤ ੇਅਫ਼ਸਰ ਨਹੀਂ 
ਹੋਿੇਗਾ। 

ਚਕਸ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾ ਂਉੱਦਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਿਾ (ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ) ਚਹੱਸਾ ਕੀ ਹ?ੈ 
ਕੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਕਸ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾ ਂਉੱਦਮ ਦ ੇਿੱਿੇ ਸਹੱਸ ੇਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਿਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈਜਾ ਂਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਕਂਣ ਮਾਮਲਾ-ਦਰ-ਮਾਮਲਾ ਦ ੇ
ਆਧਾਰ 'ਤ ੇਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਂਣ ਸਿੱਚ ਇਹ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਸਕ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ:

 • ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾ ਂਰਣਨੀਤਕ ਹਨ 
 • ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਿੱਿੀ ਸੰਸਿਆ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਸਿਤ ਕਰਦ ੇਹਨ
 • ਸਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੱਿੇ ਹਨ (ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਰਚ ੇਅਤ ੇਰੱਿ-ਰਿਾਅ ਦ ੇਿਰਸਚਆ ਂਸਮੇਤ)
 • ਮੁੱਿ ਗਤੀਸਿਧੀਆ ਂਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਿਤ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਅਤ ੇਸਕੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਸਿੱਚ।

ਕੀ WHS ਕਾਨੰੂਨ ਦ ੇਤਚਹਤ ਚਕਸ ੇਅਫ਼ਸਰ 'ਤ ੇਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ 
ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ WHS ਕਾਨੰੂਨਾ ਂਦ ੇਤਸਹਤ ਕੁੱਝ ਅਪਰਾਧਾ ਂਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਸਹਰਾਇਆ (ਚਾਰਜ) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ 
ਸਿਊਟੀ ਉਸਚਤ ਸਾਿਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਸਹੰਦ ੇਹਨ।

ਕੀ ਕੋਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
WHS ਸਿਊਟੀਆ ਂਦ ੇਸੰਬੰਧ ਸਿੱਚ ਿਲੰਟੀਅਰ ਬਣਨ ਲਈ, ਉਸ ਿਲੰਟੀਅਰ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ PCBU ਦੀ ਪਸਰਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦ ੇਹੋਣਾ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਸਕ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਇੱਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਿਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਸਨਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਿੇਗਾ। ਕੀ ਇੱਕ 
PCBU ਦਾ ਕੋਈ ਿਲੰਟੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਜਾ ਂਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਚ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤ ੇਪ੍ਰਭਾਿ 'ਤ ੇਸਨਰਭਰ 
ਕਰੇਗਾ। 

ਇੱਕ ਿਲੰਟੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਜੇਕਰ ਉਹ:

 • ਸਕਸ ੇਸੰਸਥਾ ਦ ੇਬੋਰਿ ਜਾ ਂਕਮੇਟੀ ਸਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ
 • ਪੂਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਾ ਂਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦ ੇਇੱਕ ਿੱਿੇ ਸਹੱਸ ੇਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਸਿਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦ ੇਹਨ, ਜਾ ਂਲੈਣ ਸਿੱਚ ਸਹੱਸਾ ਲੈਂਦ ੇਹਨ। 

• ਜੇਕਰ ਉਹਨਾ ਂਕੋਲ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਿੱਤੀ ਸਸਥਤੀ ਨੰੂ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਰੂਪ ਸਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।  

ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿੈ-ਸੇਿੀ ਸੰਸਥਾਿਾ ਂਲਈ ਕੰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਸਿਆ ਗਾਈਿ ਦੇਿੋ।  

ਇੱਕ ਿਲੰਟੀਅਰ ਜੋ ਸਕ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਿੀ ਹ,ੈ ਉਸ ਦੀ ਸਿਊਟੀ ਉਸਚਤ ਸਾਿਧਾਨੀ ਿਰਤਣ ਦੀ ਹ,ੈ ਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਉਹ ਸਿਊਟੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਸਹਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਿਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤ ੇਿਰਕਰਾ ਂਅਤ ੇ
ਹੋਰਾ ਂਦੀਆ ਂਸਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀਆ ਂਦੇਿੋ। 

ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਸਆਿਸਆਤਮਕ ਦਸਸ਼ਾ-ਨਸਰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਸਆ ਿਸਊਟੀ।  

ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗਾਈਿ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਧਾਰਕਾ ਂਨੂ ੰਕਰਤੱਿਾ ਂਅਤ ੇਜ਼ਸੰਮੇਿਾਰੀਆ ਂਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਲਈ ਿਰਕ ਹੈਲਥ ਐਂਿ ਸੇਫਟੀ 
ਐਕਟ 2020 ਅਤ ੇਸੰਬੰਧਸਤ ਨਸਯਮਾ ਂਦਾ ਹਿਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
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https://www.dmirs.wa.gov.au/sites/default/files/atoms/files/211103_gl_whsvolunteer.pdf
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https://www.wa.gov.au/system/files/2021-12/211099_GL_WHSOfficers.pdf

