ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਢ�ਚਾ (ਪੇਅ ਿਸਸਟਮ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਤਨਖਾਹ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰ ਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਰਸਮੀ (ਫਾਰਮਲ) ਤਨਖਾਹ ਦਾ
ਪ�ਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਤ� ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ `ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱ ਖਣ ਿਵਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ�ਬਲ ਨੂੰ
ਵਧਾ�ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰ ਮ ਛੱ ਡ ਜਾਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾ�ਦਾ ਹੈ।

ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਯੋਜ ਨਾ ਤੁਹ ਾਡੀ ਿਕੱ ਦ� ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਿਵਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਿਵਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
•

(ਨਵ� ਭਰਤੀ)
ਤਨਖਾਹ� ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਨਵ� ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਿਵਚ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਨਵ� ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਿਖੱ ਚਦੀ ਹੈ।

•

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱ ਖਣਾ
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ� ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ� ਿਵਚ ਵਾਧੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਿਲਆ�ਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਅੰ ਦਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਿਵਵਸਾਇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

•

ਪ�ੇਰਨਾ ਦੇਣੀ
ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ� ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਰਿਹ ਕੇ ਨਵ� ਮੌਕੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ�ੇਰਨਾ
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤਨਖਾਹ ਪ�ਬੰਧ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਪੱ ਧਰ `ਤੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱ ਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਵੀ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਿਕ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਟਾਉਤੀਆਂ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

1 888 576-4444 l 514 496-4636
infoentrepreneurs.org l acclr.ca l ccmm.ca
Acclr, par le biais de son service d’intelligence d'affaires, reçoit le soutien
financier de Développement économique Canada pour les régions du
Québec et est membre du Réseau Entreprises Canada.
Acclr, through its business intelligence department, receives financial support from Canada
Economic Development for Quebec Regions and is a member of the Canada Business Network.

ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ
ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਰਸਮੀ ਯੋਜਨਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ� ਜ� ਪੈਸੇ ਨਹ� ਲਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਦ� ਤੁਸ�
ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਪ�ਬੰਧ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤ� ਇਕ ਸਭ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਵਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨ�ਜਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣ।
ਤਨਖਾਹ ਯੋਜਨਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਕਦਮ ਹਨ:
1.

ਅਹੁਿਦਆਂ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ

2.

ਕੰ ਮ� ਦਾ ਮੁਲਆਂਕਣ ਕਰਨਾ

3.

ਕੰ ਮ� ਦੀ ਕੀਮਤ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ

4.

ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ

5.

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣਾ

6.

ਕਰਮਚਾਿਰਆਂ ਦੇ ਕੰ ਮ� ਦਾ ਮੁਲਆਂਕਣ

ਕਦਮ ੧ : ਅਹੁਿ ਦਆਂ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹ ੀ ਕਰਨੀ
ਇਕ ਰਸਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਹਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ। ਤੁਸ� ਇਹ
ਿਵਆਿਖਆ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਦ ਵੀ ਿਲਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ� ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਨ� ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰ ਲਵੋ।
ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•

ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਨ�ਅ

•

ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਤਾ

•

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ

•

ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ

ਕੰ ਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ� (ਿਰਵਾਜੀ ਿਵਿਦਆ ਜ� ਿਸੱ ਖਲਾਈ, ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਿਪਛੋਕੜ, ਗੈਰ-ਸੁਭਾਿਵਕ ਕੰ ਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤ�)
ਜਦ� ਇਕ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਕੰ ਮ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼� ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:
•

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਿਸੱ ਖਲਾਈ

•

ਜਥੇਬੰਦੀ ਿਵਚ ਕੰ ਮ� ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣੀ

•

ਕੰ ਮ ਸਬੰ ਧੀ ਵੱ ਖਰੇ ਅਮਲ� ਅਨੁਸਾਰ ਚੱ ਲਣਾ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦਰ� ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ

•

ਸੰ ਭਾਲੇ ਕੰ ਮ� ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਕਾਰਜਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਆਂਕਣ ਕਰਨਾ
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ਕਦਮ ੨: ਕੰ ਮ� ਦਾ ਮੁਲ ਆਂਕਣ
੧੦੦ ਜ� ਘੱ ਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਮੁਲਆਂਕਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਮੁਢਲੀ ਦਰਜਾਬੰ ਦੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਇਸ ਿਕਸਮ
ਦਾ ਢ�ਚਾ ਵਿਰਤਆ ਜਾਵੇ ਤ� ਕੰ ਮ� ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਿਖਆਈ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦੇ
ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਦਰਜਾਬੰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।
ਕੰ ਮ� ਦੀ ਦਰਜਾਬੰ ਦੀ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਿਜਹੜੇ ਕੰ ਮ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕੋ ਿਜਹੇ
ਹੋਣ, ਉਨ�� ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਇਕੋ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਗਰੁੱ ਪ� ਿਵਚ ਵੰ ਡਣ ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕੰ ਮ� ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਤੁਸ�
ਇਨ�� ਗਰੁੱ ਪ� ਨੂੰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤ� ਘੱ ਟ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਪੱ ਧਰ (ਪੇਅ ਲੈ ਵਲ) ਵੱ ਲ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਪੱ ਧਰ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਿਵਚ ਕੰ ਮ� ਦੀ ਕੁਲ ਿਗਣਤੀ ਅਤੇ ਕੰ ਮ� ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� `ਤੇ ਅਧਾਰਤ
ਹੋਵੇਗੀ। ਿਜਸ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀਆਂ ੧੦੦ ਤ� ਘੱ ਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਣ �ਥੇ ਿਸਰਫ ੧੦ ਜ� ੧੨ ਤਨਖਾਹ ਦਰਿਜਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ।

ਕਦਮ ੩: ਕੰ ਮ (ਜਾਬ) ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਿਹ ਕਰਨੀ
ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਦਰ�
ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਰਿਜਆਂ `ਤੇ ਡਾਲਰ� ਿਵਚ ਕੀਮਤ ਿਮੱ ਥਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕੰ ਮ�
ਵਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਚ�ਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱ ਡੇ ਵਪਾਰ� ਤ�,
ਜ� ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤ� ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਟਰੇਡ ਜਥੇਬੰਦੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਤ�
ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ਿਵਚ ਵੱ ਖਰੇ ਵੱ ਖਰੇ ਕੰ ਮ� ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਤਨਖਾਹ ਦਰਿਜਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਲ� ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਘੱ ਟ ਤ� ਘੱ ਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਦ� ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤਨਖਾਹ� ਦੇ ਦਰ� ਦਾ ਅਿਧਅਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤ� ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਸ� ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਿਵਵਰਣਾ
ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ ਨਾ ਿਕ ਿਸਰਫ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵ� ਦਾ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨ� ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ
ਇਸ ਗੱ ਲ ਿਵਚ ਫਰਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਿਕਸੇ ਦੂਜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਕਸ ਤਰ�� ਿਕਸੀ ਸਮਰੂਪ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ
ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਦ� ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਥਾਨਕ ਤਨਖਾਹ ਦਰ� ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤ� ਤੁਸ� ਹਰ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਔਸਤ ਦਰ ਿਗਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ੀਟ `ਤੇ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ:
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ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਪੱ ਧਰ

ਅਹੁਦਾ

ਔਸਤ ਦਰ (ਐਵਰੇਜ ਰੇਟ)

1

ਕਲਰਕ-ਟਾਈਿਪਸਟ

$574

2

ਸਟੈਨ�ਗਰਾਫਰ

$635

3

ਪੇਅਰੋਲ ਕਲਰਕ

$687

4

ਸੈਕਰੇਟਰੀ

$723

5

ਅਕਾ�ਿਟੰ ਗ ਕਲਰਕ

$741

6

ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਉਪਰੇਟਰ

$815

ਤਨਖਾਹ� ਦੀਆਂ ਤਰਤੀਬ� (ਪੇਅ ਰ�ਜਸ)
ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ਦਰ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸ� ਇਕ ਿਵਚਕਾਰਲੀ ਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ
ਤਰਤੀਬ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਪੱ ਧਰ ਿਵਚ ਘੱ ਟ ਤ� ਘੱ ਟ ਦਰ ਿਵਚਕਾਰਲੀ ਦਰ ਦਾ ੮੫ ਪ�ਤੀਸ਼ੱ ਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਦਰ ਿਵਚਕਾਰਲੀ ਦਰ ਦਾ ੧੧੫ ਪ�ਤੀਸ਼ੱ ਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਨਾਲ ਨਵ� ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ
ਿਵਚ ਨੌਕਰੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤ� ਿਬਨ� ੩੫ ਪ�ਤੀਸ਼ੱ ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਵ� ਉਨ�� ਨੂੰ ਤਰੱ ਕੀ ਨਾ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ,
ਉਨ�� ਨੂੰ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਲਈ ਪ�ਰ
ੇ ਨਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।
ਜਦ� ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਿਵਚ ਹਰ ਅਹੁਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠ ਿਲਖੀ
ਉਦਾਹਰਨ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ:

ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸੀਮਾ

ਘੱ ਟ ਤ� ਘੱ ਟ

ਮੱ ਧ-ਨੁ ਕਤਾ

ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ

1
2
3
4
5

$490
$530
$580
$615
$690

$575
$625
$685
$725
$815

$660
$720
$785
$835
$935

ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ

ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵਚਲੇ ਦਰ� ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਕੱ ਥੇ ਕੁ ਖੜ�ੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਅਮਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਦਰ� ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਆਮ ਕਰਕੇ, ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਿਵ�ਤਬੰ ਦ ਢ�ਚਾ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਦਰ ਕੰ ਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਿਨਆਂ
ਵਲ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਥਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਜੱ ਠਣ ਜੋਗੀ ਲਚਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ।
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ਕਦਮ ੪: ਯੋਜ ਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ
ਜਦ� ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਆਮ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸ� ਇਸ ਗੱ ਲ `ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਿਕ ਕੱ ਲੇ ਕੱ ਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ
ਿਵਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਇਹ ਿਕਸ ਤਰ�� ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸ� ਕਈ ਪਹੁੰ ਚ� ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•
•
•

ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੇ, ਿਜਹੜਾ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱ ਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ
�ਚੀਆਂ ਤਨਖਾਹ� ਵਾਲੇ ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ `ਤੇ ਲਾਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ �ਨਤੀ ਵਾਧੇ

ਉਨ�� ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਤਨਖਾਹ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਕੰ ਮ `ਤੇ ਰੱ ਖਣ ਵੇਲੇ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਦਰ /

ਤਨਖਾਹ ਪੱ ਧਰ `ਤੇ ਰੱ ਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ।
•
•

ਨਵ� ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਵਾਧੇ ਿਜਨ�� ਨ� ਲੋ ੜ�ਦੇ ਹੁਨਰ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਿਲਆ ਹੋਵੇ
ਕੰ ਪਨੀ ਨਾਲ ਲੰਘਾਏ ਸਮ� ਅਨੁਸਾਰ ਅਵਧੀ ਵਾਧੇ

ਆਮ ਵਾਧੇ, ਿਜਹੜੇ ਅਸਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਆਰਿਥਕ ਤੱ ਥ� ਅਨੁਸਾਰ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ ਤ� ਿਕ ਤਨਖਾਹ� ਨੂੰ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ
ਬਰਾਬਰ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਹੁਤੇ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਰਿਹਣ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ, ਅਵਧੀ ਜ� ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰ ਡੀ ਦੇ ਕਾਰਨ� ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ

ਵਾਸਤੇ ਤੁਸ� ਜੇ ਚਾਹੋ ਤ� ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਿਵਚ� ਕਈ, ਸਾਰੇ ਜ� ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਰਲ਼ਾ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ
ਹੋ।

ਵੇਤਨ ਦੇ ਵਾਿਧਆਂ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਨ� ਨੂੰ ਰੀਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ
ਰੀਕਾਰਡ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਕਦਮ ੫: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜ ਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣਾ
ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਿਵ�ਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱ ਲ `ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਿਕੱ ਦ� ਦੱ ਸੋਗ।ੇ ਇਕ ਚੰ ਗਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਹਲੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਿਵ�ਤ
ਨੂੰ ਸਾਫ ਸਾਫ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ��
ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।

ਸਮ� ਸਮ� ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚੰ ਗੀ ਗੱ ਲ ਹੈ।
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ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲ ਆਂਕਣ
ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਿਵਚ ਅਖੀਰਲੀ ਕੜੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਆਂਕਣ ਹੈ। ਕਨ�ਡਾ ਿਵਚਲੇ ਬਹੁਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ
ਤਨਖਾਹ ਿਵਚ ਵਾਧੇ ਥੱ ਲੇ ਆ�ਦੇ ਹਨ, ਿਜਹਦੀ ਇਹ ਲੋ ੜ ਹੈ ਿਕ ਸਮ� ਸਮ� ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਆਂਕਣ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਉਨ�� ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਕੰ ਮ ਉਹ ਿਕਸ ਤਰ�� ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਰਦਾਇਕ ਮੁਲਆਂਕਣ ਿਵ�ਤ:
•

ਮੈਨ�ਜਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਰਿਮਆਨ ਦੋਪਾਸੀ ਗੱ ਲਬਾਤ (ਕਿਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਬੇਹਤਰ ਪ�ਾਪਤੀ

•

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਨ�� ਦੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ

•

ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੇ ਮੁਲਆਂਕਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਪਹੁੰ ਚ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

•

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਸ� ਸਮਝਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਸ਼ਾਨ� ਤਿਹ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਉਨ�� ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਨ�� ਦੇ ਕੰ ਮ ਦਾ ਮੁਲਆਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ
ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨ�ਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਪਾਰ ਅੰ ਦਰ ਝਾਕਣ `ਚ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਨ�ਜਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਰਿਮਆਨ ਖੁੱ ਲੀ
ਗੱ ਲਬਾਤ ਮੈਨ�ਜਰ ਨੂੰ ਿਦਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕੱ ਥੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਿਵਚ, ਤਰੀਿਕਆਂ ਿਵਚ, ਿਸੱ ਿਖਆ ਜ� ਹੋਰ ਥਾਵ� `ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ।
ਜਦ� ਤੁਸ� ਮੁਲਆਂਕਣ ਲਈ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਤਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਇਕ ਰਸਮੀ ਅਮਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚੰ ਗੀ ਗੱ ਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੇ
ਮੁਲਆਂਕਣ ਦੇ ਇਕ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਿਵਚ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਵਰਗੇ ਤੱ ਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ:
•

ਪ�ਾਪਤ ਨਤੀਜੇ

•

ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੱ ਧਰ

•

ਕੰ ਮ ਦੀ ਿਮਕਦਾਰ

•

ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਭਾਿਵਕਤਾ ਜ� ਯੋਗਤਾ

•

ਗਾਹਕ� , ਸਪਲਾਇਰ� ਆਿਦ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਭਾਿਵਕਤਾ

•

ਨ�ਿਤ੍ਤਵ

•

ਕੰ ਮ (ਜਾਬ) ਬਾਰੇ ਿਗਆਨ

•

ਿਨਰਭਰਤਾ

ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੇ ਮੁਲਆਂਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਆਪ ਵੀ ਡੀਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਬਾਰੇ
ਿਕਤਾਬ� ਿਵਚ� ਉਦਾਹਰਨ� ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਪੱ ਕਾ ਕਰੋ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਫਾਰਮ ਤੁਸ� ਿਤਆਰ ਕਰੋ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲ
ਖ�ਦੇ ਹੋਣ।
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ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਵ� ਕਰਨਾ
ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ ਿਕ ਿਜੱ ਦ� ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਸ� ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਉਦ�
ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲ ਰਹੇ ਹਨ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ� ਕੰ ਮ ਛੱ ਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਕੀ ਦਰ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਿਫਕਰ
ਕਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ? ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱ ਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱ ਖਣ ਨਾਲ, ਤੁਸ� ਲੋ ੜ�ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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