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ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (CPP) ਅਯੋਗਤਾ ਫਾਇਦੇ 
 

CPP ਅਯੋਗਤਾ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹਨ? 
 
CPP ਅਯੋਗਤਾ ਫਾਇਦੇ ਉਹਨਾਂ CPP ਯੋਗਦਾਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਿਕ ਫਾਇਦੇ ਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ 
ਸਕਿੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਅਤੇ ਲੂੰ ਮੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿਰੀਰਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਯੋਗਤਾ ਕਾਰਣ ਸਕਿੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ 
ਸਨਯਸਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਕਦੇ।  
 
WCB ਅਤੇ CPP ਫਾਇਦੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਹੀ ਵੇਲੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂੰ ਭਾਵੀ ਲਾਭ ਕੀ ਹਨ? 
 
ਤ ਹਾਡੀ ਿਮ ੁੱ ਚੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨੀ ਅਕਿਰ ਸ਼ਿਆਦਾ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇ ਤ ਿੀਂ ਇਕ ਅਯੋਗਤਾ ਫਾਇਦੇ ਲਈ 
ਮਨ਼ਿ ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਤੇ ਸਨਰਭਰ ਬੁੱ ਚੇ CPP ਵਲੋਂ ਬੁੱ ਸਚਆਂ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਪਾਤਰ ਬਣ 
ਿਕਦ ੇਹਨ। ਬੁੱ ਸਚਆਂ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਤ ਹਾਡੇ WCB ਮ਼ਿਦ ਰੀ ਨ ਕਿਾਨ ਫਾਇਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਿਰ ਨਹੀਂ 
ਹ ੂੰ ਦਾ। ਤ ਹਾਡੇ CPP ਰੀਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫਾਇਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵੁੱ ਧ ਹੋਣ ਦੀ ਿੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਤ ਿੀਂ 65 ਿਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 
ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ CPP ਅਯੋਗਤਾ ਫਾਇਦੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।  
 
ਕੀ CPP ਅਯੋਗਤਾ ਫਾਇਦੇ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ? 
 
ਕੀ CPP ਅਯੋਗਤਾ ਫਾਇਦੇ ਟੈਕਿ ਯੋਗ ਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ? ਹਾਲਾਂਸਕ, ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਤ ਹਾਡੀ ਟੈਕਿ ਲਗਾਉਣ ਯੋਗ 
ਆਮਦਨ ਹੈ ਤਾਂ ਿ ਬਾਈ ਅਤੇ ਿੂੰਘੀ ਦੋਵੇਂ ਟੈਕਿਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰੀ ਸਨਜੀ ਟੈਕਿ ਕਰੈਸਡਟ ਕਾਰਣ ਟੈਕਿ ਉਲਝਣਾਂ ਨ ੂੰ  
ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

 
CPP ਅਯੋਗਤਾ ਨ ੂੰ  ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰੇ WCB ਮਜ਼ਦ ਰੀ ਨ ਕਸਾਨ ਫਾਇਦੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? 
 
CPP ਅਯੋਗਤਾ ਫਾਇਦੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਕ ਅਪਰਤੁੱ ਖ ਫਾਇਦਾ ਮੂੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਜਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਕ ਤ ਿੀਂ ਕੂੰ ਮ ਨਾਲ 
ਿਬੂੰ ਧਤ ਿਮਾਨ ਿੁੱਟ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰੀ ਲਈ WCB ਅਤੇ CPP ਅਯੋਗਤਾ ਫਾਇਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮ਼ਿਦ ਰੀ ਨ ਕਿਾਨ ਫਾਇਦੇ 
ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਕਦੇ। WCB ਤ ਹਾਡੇ ਮ਼ਿਦ ਰੀ ਨ ਕਿਾਨ ਫਾਇਦੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿਮਾਯੋਸਜਤ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਸਕ, ਹਰ 
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ਮਹੀਨੇ ਦੋਵੇਂ ਫਾਇਦੀਆਂ ਦੀ ਰਲੀ-ਸਮਲੀ ਕ ੁੱ ਲ ਰਕਮ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਿ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤ ਿੀਂ ਉਦੋਂ ਪਰਾਪਤ 
ਕਰਨੀ ਿੀ ਜੇ ਤ ਿੀਂ ਸਿਰਫ਼ WCB ਭੁੱ ਤਾ ਨ ਕਿਾਨ ਫਾਇਦੇ ਇਕੁੱਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ।  
 
ਜੇ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  CPP ਅਯੋਗਤਾ ਫਾਇਦੀਆਂ ਲਈ ਮਨ਼ਿ ਰੀ ਸਦੁੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਅਸਧਕਾਰ ਨ ੂੰ  ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ 
ਸਪਛਲੀ ਸਮਤੀ ਤੇ ਸਲਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਉਹ ਸਮਆਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤ ਿੀਂ ਸਪਛਲੀ ਵਾਰ WCB 
ਮ਼ਿਦ ਰੀ ਨ ਕਿਾਨ ਫਾਇਦੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਿਨ। ਇਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਕ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਭ ਗਤਾਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹਾਨੀ 
ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  CPP ਅਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਤ ਹਾਡੇ ਸ਼ ਰ ਆਤੀ ਚੈੈੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ  
 
ਜੇ CPP ਅਯੋਗਤਾ ਲਈ ਤ ਹਾਡੀ ਪਾਤਰਤਾ ਇਕਮਾਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕੂੰ ਮ ਨਾਲ ਿਬੂੰ ਧਤ ਿੁੱਟ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 
ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ WCB ਤ ਹਾਡੇ WCB ਮ਼ਿਦ ਰੀ ਨ ਕਿਾਨ ਫਾਇਦੀਆਂ ਦਾ ਿਮਾਯੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤ ਹਾਡੇ 
CPP ਅਯੋਗਤਾ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਹੁੱ ਿੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ ਸਜਿ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤ ਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਿਆਦਾ 
ਪੈਿਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।    

 
CPP ਅਯੋਗਤਾ ਨ ੂੰ  ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰੇ CPP ਮਜ਼ਦ ਰੀ ਨ ਕਸਾਨ ਫਾਇਦੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? 
 
ਤ ਹਾਡੇ CPP ਰੀਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫਾਇਦੀਆਂ ਦੇ ਵੁੱ ਧ ਹੋਣ ਦੀ ਿੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਤ ਿੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਯੋਗਤਾ ਫਾਇਦੀਆਂ ਨ ੂੰ  
ਇਕੁੱਠਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੀ ਤ ਲਨਾ ਸਵੁੱ ਚ 65 ਿਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ CPP ਅਯੋਗਤਾ ਫਾਇਦੇ ਪਰਾਪਤ 
ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਕਉਂਸਕ CPP ਦਾ ਮੂੰ ਨਣਾ ਹੈ ਸਕ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਗੂੰ ਭੀਰ ਅਤੇ ਲੂੰ ਮੇ ਿਮੇਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ CPP ਕੋਸ਼ ਸਵੁੱ ਚ 
ਤ ਹਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਭਾਸਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤ ਹਾਡੇ ਆਖਰੀ CPP ਰੀਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫਾਇਦੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਾਬ ਲਗਾਉਣ 
ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਿਮਾਂ-ਿੀਮਾ ਦਾ ਿਮਾਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ CPP ਤੋਂ ਤ ਹਾਡੀ ਰੀਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ 
ਰਕਮ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਵੇਗਾ। 
 
ਕੀ WCB ਭੱਤਾ ਨ ਕਸਾਨ ਫਾਇਦੀਆਂ ਵਵੱਚ ਬਦਲਾਵ ਮੇਰੇ WCB ਰੀਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਾਲਾਨਾ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨ ੂੰ  ਪਰਭਾਵਵਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ? 
 
 
ਤ ਹਾਡਾ WCB ਿਾਲਾਨਾ ਵ਼ਿੀਫਾ ਤ ਹਾਡੇ 65 ਿਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਿਮੇਂ ਘੁੱ ਟ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ।  ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 
ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੀਟਾਇਰਮੈਂਟ ਿਾਲਾਨਾ ਵ਼ਿੀਫੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ WCB ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਓ।  
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ਜੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਕਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?  
 
ਜੇ ਤ ਿੀਂ WCB ਅਤੇ CPP ਅਯੋਗਤਾ ਫਾਇਦੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿਮਾਨ ਿਮੇਂ ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹ ੂੰ ਦੇ 
ਹੋ – ਜਾਂ ਆਪਣੇ WCB ਰੀਟਾਇਰਮੈਂਟ ਿਾਲਾਨਾ ਵ਼ਿੀਫੇ ਉੱਤੇ ਅਨ ਮਾਨ ਚਾਹ ੂੰ ਦੇ ਹੋ – ਆਪਣੇ WCB ਮਾਮਲਾ ਪਰਬੂੰ ਧਕ 
ਨ ੂੰ  ਕਾਲ ਕਰੋ।   
 
ਇਿ ਦਾ ਅਨ ਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਕਸਰਆ ਸ਼ ਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਸਕ CPP ਅਯੋਗਤਾ ਫਾਇਦੇ ਤ ਹਾਡੇ WCB ਮ਼ਿਦ ਰੀ 
ਨ ਕਿਾਨ ਫਾਇਦੀਆਂ ਤੇ ਸਕਵੇਂ ਅਿਰ ਪਾਉਣਗੇ, CPP ਨ ੂੰ  ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ੁੱ ਛੋ ਸਕ ਜੇ ਤ ਿੀਂ ਪਾਤਰ ਬਣ 
ਜਾਓ ਤਾਂ ਤ ਹਾਡਾ ਅਯੋਗਤਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੇਰ, ਤ ਿੀਂ ਸਹਿਾਬ ਪ ਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਿ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ WCB 
ਮਾਮਲਾ ਪਰਬੂੰ ਧਕ ਨ ੂੰ  ਅੁੱ ਗੇ ਭੇਜ ਿਕਦੇ ਹੋ। 

 
ਮੈਂ ਅਰਜ਼ੀ ਵਕਵੇਂ ਵਦੂੰ ਦਾ/ਵਦੂੰ ਦੀ ਹਾਂ? 
 
CPP ਅਯੋਗਤਾ ਫਾਇਦੀਆਂ ਲਈ ਅਰ਼ਿੀ ਦੇਣ ਵਾਿਤੇ, ਤ ਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਲਈ ਵੁੱ ਖਰੇ-ਵੁੱ ਖਰੇ ਅਰ਼ਿੀ 
ਫਾਰਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਭਰਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਰਸਵਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨ ੂੰ  ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ।  
 
CPP ਕੋਲ ਇਕ ਅਪੀਲ ਸਕਸਰਆ ਹੈ ਜੇ ਤ ਿੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰ਼ਿੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਿਸਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰ਼ਿਾਮੂੰਦ ਨਹੀਂ 
ਹ ੂੰ ਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਸਕਿੇ ਵੀ ਮਿਮਨਸਟਰ ਆਫ ਇੂੰ ਪਲਾਇਿੈਂਟ ਐਡਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡੇਵਲਪਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ (Minister of 

Employment and Social Development Canada)(ESDC) ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾ ਿਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸਥਾਨਕ ਸਰਮਵਸ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।।  



 

ਇਹ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਦੁੱ ਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੂੰ  ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।   
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ਮੈਨ ੂੰ  CPP ਅਯੋਗਤਾ ਫਾਇਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਾਧ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕੱਥੇ ਵਮਲਦੀ ਹੈ? 
 
ਅੂੰਗਰੇ਼ਿੀ ਸਵੁੱ ਚ ਿੇਵਾ ਲਓ: ਟੌਲ ਫਰੀ ਨੂੰ ਬਰ 1-800-277-9914 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ  
ਫਰੈਂਚ ਸਵੁੱ ਚ ਿੇਵਾ ਲਈ: 1-800-277-9915 
TTY (ATS) ਉਪਕਰਣ: 1-800-255-4786 
 
ਔਨਲਾਈਨ 
ਪੂੰਜਾਬੀ:  
www.esdc.gc.ca/en/cpp/disability/index.page 

 
ਫਰੈਂਚ: 
www.esdc.gc.ca/fr/rpc/invalidite/index.page 

 
ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ- ਇੁੱ ਕ ਿਰਸਵਿ ਕੈਨੇਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸਵਖੇ ਜਾਓ 


