ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ
ਪਿਰਵਾਰਕ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ
ਵਪਾਰ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਚਲਾਉਣ ਿਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰ ਮ� ਸਬੰ ਧੀ ਵਾਦ-ਿਵਵਾਦ

•

ਵਪਾਰ ਤ� ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਵੰ ਡਣ ਅਤੇ ਖਰਚਣ ਿਵਚ ਵੱ ਖਰੇ ਿਵਚਾਰ

•

ਗੈਰ-ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ� ਦਾ ਵੱ ਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਛੱ ਡਣਾ

ਪਿਰਵਾਰਕ ਤਣਾਅ
ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਰਾਵ� ਭਾਵ� ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱ ਖਰੇਵ� ਪੈਦਾ ਨਹ� ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਦੇ ਆਪਸੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਕਾਰਨ
ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ� ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਪਾਰ ਿਵਚ ਪਿਰਵਾਰਕ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਨਿਜੱ ਠਣ ਲਈ ਕੁਝ ਤਰੀਿਕਆਂ `ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•

ਝਗੜੇ ਉਤਪਨ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਨ�� ਨੂੰ ਨਿਜੱ ਠਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਅਮਲ `ਤੇ ਸਿਹਮਤੀ

•

ਿਵਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਰੱ ਖਣਾ Hiring a mediator

ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ
ਜੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮ�ਬਰ ਕੋਈ ਕੰ ਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੋਢੀ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੇਹਤਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ
ਮ�ਬਰ� ਦਰਿਮਆਨ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ/ਚਾਿਹਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਾਲਤ� ਿਵਚ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ

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.

ਲਈ ਿਕਸੇ ਗੈਰ-ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਨ�ਜਰ ਰੱ ਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੋ `ਚ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰ ਮ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਫ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ
ਮ�ਬਰ� ਦੇ, ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮ�ਬਰ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮੈਨ�ਜਰ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਵੀ
ਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਰਵਾਰਕ ਕੰ ਪਨੀ ਿਵਚ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਨੂੰ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਰਆਇਤ� ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤ� ਮੈਨ�ਜਮ�ਟ ਬੇਅਸਰ ਹੋਵੇਗੀ।

�ਤਰ-ਅਿਧਕਾਰ (ਸਕਸੈਸ਼ ਨ) ਦੀ ਿਵ�ਤ
ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ �ਤਰ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਿਜਹੜਾ ਮ�ਬਰ
ਵਪਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜ� ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨ�ਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤ� ਉਸ ਦੀ ਥ� ਕੌ ਣ ਲਵੇਗਾ। ਇਕ ਚੰ ਗੀ �ਤਰ-

ਅਿਧਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨ�ਜਮ�ਟ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਲੇ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤ� ਬਚਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ� ਨੂੰ ਕੰ ਮ `ਤੇ ਰੱ ਖਣਾ
ਪਵਾਿਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵਚ ਇਕ ਆਮ �ਠਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ� ਨੂੰ ਕੰ ਮ `ਤੇ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਰਵਾਰਕ

ਿਰਸ਼ਤੇ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਪੱ ਖ ਇਸ ਮੰ ਗ ਤ� ਨ�ਹ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਿਕ ਫੈਸਲਾ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ
ਸਾਹਮਣੇ ਰੱ ਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੰ ਬਧ ਨੂੰ।

ਜੇ ਤੁਸ� ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਨੂੰ ਕੰ ਮ `ਤੇ ਰੱ ਖਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤ� ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮ�ਬਰ� ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤੇ `ਤੇ ਅਸਰ ਨਹ�
ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ� ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਹੀ ਪੱ ਧਰ `ਤੇ ਰੱ ਖੋ ਿਜਸ `ਤੇ ਗੈਰ-ਪਿਰਵਾਰਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ।

ਨਵ� ਿਵਚਾਰ� ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਾਰੀ
ਜਦ� ਵਪਾਰ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਿਲਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵ� ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵ,ੋ ਖਾਸ ਕਰ ਿਜੱ ਥੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵ,ੇ ਆਪਣੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੱ ਥ� `ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਰੋ ਤ� ਿਕ ਕੰ ਪਨੀ ਵਾਸਤੇ ਚੰ ਗੇ ਭਿਵੱ ਖ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ�� ਪੱ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੁਸ� ਵਪਾਰ ਲਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਦ� ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱ ਲ ਨਾ ਮੰ ਨਦੇ ਹੋਣ ਤ�
ਕਈ ਵਾਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੰ ਨ ਲ� ਦੇ ਹਨ – ਿਜਵ� ਿਕ ਬ�ਕਰ, ਅਕਾ�ਟ�ਟ ਜ� ਵਕੀਲ।
ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਿਵਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ
ਹੋਰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ�ੌਜੈਕਟ� ਲਈ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਖੋਜ ਵੱ ਲ ਵੀ ਹੋਰ ਸਮ� ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਮੁਨ ਾਫੇ ਦੀ ਵੰ ਡ
ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਉਨ�� ਦਰਿਮਅਨ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਵੰ ਡ ਕਰਨੀ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਕੰ ਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋ ਕ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ�� ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਤਨਖਾਹ ਿਮਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ� ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਤ� ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਤ� ਤੁਸ� ਕੀ ਕਰੋ?
ਜੇ ਵਪਾਰ ਇਕ ਛੋਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤ� ਕੁਝ ਤੱ ਥ ਸ�ਝੀ ਪੂੰ ਜੀ ਦੇ ਲਾਭ-ਅੰ ਸ਼ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਜ� ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਰੀਕੈਿਪਟਲਾਈਜ਼

ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਤਨਖਾਹ� ਨੂੰ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ `ਤੇ ਰੱ ਖ ਕੇ ਵੀ ਮੁਨਾਿਫਆਂ ਦੀ ਠੀਕ ਵੰ ਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਪਤਾ
ਲਗਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਤਨਖਾਹ� ਹਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪਿਰਵਾਰ

ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸੇਧ ਵਜ� ਵਰਤੋ।

ਇਸ ਿਕਮਸ ਦੇ ਭੱ ਤੇ, ਿਜਵ� ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ�, ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵ� ਅਤੇ ਇਸ਼ੋਰਸ
� ਪ�ੋਗਰਾਮ ਵੀ ਮੁਨਾਿਫਆਂ
ਦੀ ਵੰ ਡ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਨੂੰ ਇਹ ਭੱ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸ� ਉਨ�� ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਵੰ ਡ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸ� ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਜ� ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ:
•

ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੀਕਾਰਡ ਕਰੋ

•

ਆਸ� ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ

•

ਭਿਵੱ ਖ ਵਾਸਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਓ

ਅਮਲੇ ਵਲ� ਕੰ ਮ ਛੱ ਡ ਕੇ ਜਾਣਾ (ਸਟਾਫ ਟਰਨਓਵਰ)
ਕੁਝ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ�� ਦੇ ਗੈਰ-ਪਿਰਵਾਰਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰ ਮ ਤ� ਛੱ ਡ ਜਾਣ ਦੀਆਂ
ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਸਮ� ਉਨ�� ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਇੰ ਟਰਿਵਊ ਉਨ�� ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਦੱ ਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਿਵਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰ ਮ ਛੱ ਡ ਕੇ ਿਕ� ਜਾ ਰਹੇ
ਹਨ। ਜਦ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਿਕ ਕੰ ਮ ਛੱ ਡਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਤ� ਤੁਸ� ਉਨ�� ਬਾਰੇ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਇਕ ਕਾਮਯਾਬ ਪਿਰਵਾਰਕ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵ�ਗ ਹੀ ਲਵੋ।
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