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ਵਰਕਰਜ਼ ਕਮਪਨਸਸ਼ੇਨ ਐਕਟ (Workers Compensation Act) ਦ ੇਤਹਿਤ, ਵਰਕਰਜ਼ ਕਮਪਨਸਸ਼ੇਨ ਬਰੋਡ ਮਨੈੀਟੋਬਾ 
(Workers Compensation Board Manitoba) ਦੀ ਹਜ਼਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਿ ਼ਿੰ ਦੀ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਮਨੈੀਟੋਬਾ ਹਵਿੱਚ ਹਜ਼ਆਦਾਤਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ 
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮ ਆਵਜ਼ਾ ਕਵਰਜੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰ।ੇ ਇਸ ਹਵਿੱਚ ਉਿ ਹਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿ ੋਸਕਦੇ ਿਨ ਜ ੋਲਾਜ਼ਮੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਹਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦ ੇ
ਆਧਾਰ ਤ ੇਕ਼ਿੰਮ ਕਰਦੇ ਿਨ।  
 
ਠੇਕਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਵਿੱਚ, WCB ਲਈ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ ਹਕ ਕੀ ਇਿ ਰ ਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿਨ, ਸ ਤ਼ਿੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਿਨ ਜਾਂ 
ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਕਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿ ੇਤ ਿਾਡ ੇਮਜ਼ਦੂਰ ਿਨ। ਜੇ ਇਿ ਤ ਿਾਡ ੇਮਜ਼ਦੂਰ ਮ਼ਿੰਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਿਨ, ਤਾਂ ਤ ਿਾਨੂ਼ਿੰ  ਉਿਨਾਂ 
ਦੇ ਠੇਕੇ ਦ ੇਭ ਗਤਾਨਾਂ (GST ਨੂ਼ਿੰ  ਛਿੱਡ ਕੇ) ਦ ੇਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹਿਿੱ ਸ ੇਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਜ਼ਦਰੂ ਦੀ ਤਨਖਾਿ ਵਜੋਂ ਦੇਣੀ ਿ ਼ਿੰ ਦੀ ਿ।ੈ 
 
ਜੇ ਮੈਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੂੰ ਮ ਤ ੇਰੱਖਦਾ/ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੀ ਜਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ? 
 

1) ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦ ੇਮਜ਼ਦਰੂਾਂ ਲਈ ਮ ਆਵਜ਼ਾ ਕਵਰਜੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖ ਦ ਦ ੇਮ ਆਵਜ਼ਾ ਕਵਰਜੇ 
ਲਈ ਯੋਗ ਨਿੀਂ ਿ ਼ਿੰ ਦ ੇਿਨ। 
 

2) ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹਕ ਯੋਗ ਿਏੋ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਰਾਿੀਂ ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਰਿੱਖੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦਰੂ ਰਹਜਸਟਰ 
ਿੋਏ ਿਨ, ਅਤੇ WCB ਦ ੇਨਾਲ ਚ਼ਿੰਗੀ ਸਹਿਤੀ ਹਵਿੱਚ ਿਨ। 

 
ਇਹ ਜਕਹੜ ੇਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ? 
 
ਜੇ ਤ ਿਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਕਸੇ ਠੇਕੇ-ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਹਵਿੱਚ ਲਿੱ ਹਗਆ ਿੈ (ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਉਸਾਰੀ, ਟਰਿੱ ਕ ਉਦਯਗੋ, ਲਿੱ ਕੜ ਲਈ ਰ ਿੱ ਖਾਂ ਨੂ਼ਿੰ  ਕਿੱ ਟਣ 
ਦਾ ਕ਼ਿੰਮ (ਲੌਹਗ਼ਿੰਗ), ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕ਼ਿੰਮ (ਜੈਨੀਟੋਰੀਅਲ), ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਖੂਿ, ਸਾਮਾਨ ਹਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਟਰਿੱ ਕ, ਆਹਦ), ਤਾਂ 
ਤ ਿਾਡ ੇਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮ ਿੱ ਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਰਿੱਖੇ ਗਏ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਤ ਿਾਡੇ ਮਜ਼ਦਰੂ ਮ਼ਿੰ ਨੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਉਿ ਹਨਜੀ 
ਕਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਇਕ ਰ ਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਸ ਤ਼ਿੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਜੋਂ WCB ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਜਸਟਰ ਨਿੀਂ ਿੋਏ ਿਨ।  
 
ਜੇ ਤ ਿਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਪਰ ਵਰਣਨ ਮ ਤਾਬਕ ਠੇਕੇ ਉੱਤ ੇਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਅਤੇ ਤ ਸੀਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ 
ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂ਼ਿੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦ ੇਿੋ ਤਾਂ ਤ ਿਾਨੂ਼ਿੰ  WCB ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿ ਼ਿੰ ਦੀ ਿੈ, ਇਿ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕ ਕੀ ਉਿ ਇਕ 
ਸ ਼ਿੰ ਤਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਨ ਜਾਂ ਕੀ ਉਿ ਮਜ਼ਦਰੂ ਿ ੈਹਜਸ ਲਈ ਤ ਿਾਨੂ਼ਿੰ  ਤ ਿਾਡ ੇਪਰੇੋਲ ਹਿਸਾਬਾਂ ਹਵਿੱਚ ਕਮਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀਆ ਂ
ਚਾਿੀਦੀਆਂ ਿਨ। 
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ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀ ਹੈ? 
 
ਸਾਧਾਰਨ ਤਰੌ ‘ਤੇ, ਜ ੇਕੋਈ ਹਵਅਕਤੀ 2023 ਹਵਿੱਚ $27,670 ਦ ੇਸਾਲਾਨਾ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਪਿੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦਰੂਾਂ ਨੂ਼ਿੰ  
ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਹਦ਼ਿੰਦਾ ਿੈ, ਜਾਂ ਮ ਿੱ ਖ ਤਰੌ ‘ਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਾਪਨਾ ਦ ੇਅ਼ਿੰਦਰ ਕ਼ਿੰਮ ਕਰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਉਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤ ਿਾਡ ੇ
ਨਿੀਂ ਮ਼ਿੰ ਨੇ ਜਾਣਗੇ। 
 
ਜੇ ਉਿ WCB ਰਾਿੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤ ੇਮ ਤਾਬਕ, ਉਪਰੋਕਤ ਕਸਟੌੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਪੂਰਾ ਨਿੀਂ ਕਰਦ ੇਤਾਂ WCB ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਤੀ ਦਾ ਹਨਰਧਾਰਨ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸ ਤ਼ਿੰਤਰ ਕਾਰਬੋਾਰ ਜਾਂਚ ਨੂ਼ਿੰ  ਵਰਤੇਗਾ। ਵਰਤ ੇਗਏ ਕਾਰਕਾਂ ਦ ੇਉਦਾਿਰਨ ਿਠੇ ਹਲਖੇ ਿਨ: 
 

• ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂ਼ਿੰ  ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਹਦ਼ਿੰਦਾ ਿ ੈ
• ਇਕ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਗਰਾਿਕ ਿਨ 
• ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਡੇ ਹਿਿੱਸੇ ਦਾ ਰ ਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿੈ ਜਾਂ ਪਟੇ ਉੱਤ ੇਲੈਂਦਾ ਿ ੈ 
• ਉਿਨਾਂ ਦ ੇਕ਼ਿੰਮ ਅਤੇ ਭ ਗਤਾਨ ਅਨ ਸੂਚੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਹਨਯ਼ਿੰ ਹਤਰਤ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

 
ਜੇ ਉਿ ਇਿ ਜਾਂਚ ਪਰੂੀ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਿ ਤ ਿਾਡੇ ਮਜ਼ਦਰੂ ਿਨ, ਉਸ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਿ ਹਜਸ ਹਵਿੱਚ ਤ ਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ 
ਚਲਾਉਂਦੇ ਿ।ੋ  
 
ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਇਕ ਠੇਕੇ ਉੱਤ ੇਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਹਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਚਲਾਉਂਦ ੇਿ ੋ(ਪਹਿਲੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤ ੇਮ ਤਾਬਕ), ਅਤੇ WCB ਤੈਅ ਕਰਦਾ 
ਿੈ ਹਕ ਤ ਿਾਡਾ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਾਰਬੋਾਰ ਜਾਂਚ ਤ ੇਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਉਿਨਾਂ ਕੋਲ ਹਨਜੀ ਕਵਰੇਜ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਹਵਕਲਪ ਿ ਼ਿੰ ਦਾ ਿੈ। 
ਿਾਲਾਂਹਕ, ਜੇ ਉਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਹਵਿੱਚ ਹਨਜੀ ਕਵਰਜੇ ਨਿੀਂ ਖਰੀਦਦੇ, ਉਿ, ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦ ੇਮਜ਼ਦਰੂ, ਤ ਿਾਡਾ(ਡੇ) ਮਜ਼ਦੂਰ ਮ਼ਿੰ ਨੇ 
ਜਾਣਗੇ।  
 
ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਇਕ ਗੈਰ-ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਹਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਿ,ੋ ਅਤੇ WCB ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਿ ੈਹਕ ਤ ਿਾਡਾ ਠੇਕੇਦਾਰ 
ਸ ਤ਼ਿੰਤਰ ਿੈ, ਤਾਂ ਉਿ ਤ ਿਾਡੇ ਮਜ਼ਦਰੂ ਨਿੀਂ ਮ਼ਿੰ ਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਿਨਾਂ ਕੋਲ ਹਨਜੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਣੇ ਦੀ ਚੋਣ ਿ ਼ਿੰ ਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਜੇ 
ਉਿ ਹਕਸੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਦਯੋਗ ਹਵਿੱਚ ਕ਼ਿੰਮ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ ਤਾਂ ਉਿਨਾਂ ਲਈ ਹਕਸ ੇਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂ਼ਿੰ  ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿ ਼ਿੰ ਦਾ ਿੈ। 

 
ਮੈਂ WCB ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣ ੇਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਸਜਿਤੀ ਨੂੂੰ  ਜਕਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 
 
ਤ ਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂ਼ਿੰ  ਕ਼ਿੰਮ ਤ ੇਰਿੱ ਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ WCB ਆਹਗਆ-ਪਿੱਤਰ ਬੇਨਤੀ ਪਰਣਾਲੀ (Clearance Request System) ਵਲੋਂ 
ਆਹਗਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂ਼ਿੰ  ਤਅੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿ।ੋ ਨਿੀਂ ਤਾਂ, ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦਰੂ ਿੋਣ ਵਜੋਂ ਮ਼ਿੰ ਨੇ ਗਏ ਹਕਸ ੇਹਵਅਕਤੀਆ ਂਜਾਂ 
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਆਕਲਨ ਵਾਸਤ ੇਜਵਾਬਦੇਿ ਿੋ ਸਕਦ ੇਿ।ੋ  
 



 

 2023 
ਠੇਕੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ 

ਪੂੰ ਨਾ 3 

WCB ਆਹਗਆ-ਪਿੱਤਰ ਬੇਨਤੀ ਪਰਣਾਲੀ ਇਕ ਿਫਤੇ ਹਵਿੱਚ ਸਿੱਤ ਹਦਨ, ਇਕ ਹਦਨ ਹਵਿੱਚ 24 ਘ਼ਿੰਟੇ ਕ਼ਿੰਮ ਕਰਦੀ ਿ।ੈ ਹਸਸਟਮ ਤਿੱਕ 
www.wcb.mb.ca/clearances 'ਤ ੇਔਨਲਾਈਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਰਾਿੀਂ ਪਿ ਼ਿੰ ਹਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਹਸਸਟਮ ਕੋਲ ਦੋ ਹਕਸਮਾਂ ਦੀ 
ਪਿ ਼ਿੰਚ ਿੈ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ: 

 
1. ਆਮ ਜਨਤਕ ਪਹ ੂੰ ਚ: ਤ ਸੀਂ ਖਾਤਾ ਨ਼ਿੰ ਬਰ, ਕ਼ਿੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਰਾਿੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹਵਆਪਕ ਸੂਚੀ 

ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦ ੇਿ ੋਅਤੇ WCB ਦ ੇਨਾਲ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਤੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਤ ਰ਼ਿੰ ਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਿ।ੋ ਤ ਸੀਂ ਹਜ਼ਿੰ ਨੇ ਨਾਂ ਜਾਂ ਖਾਤਾ 
ਨ਼ਿੰ ਬਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਚਾਿ ਼ਿੰ ਦੇ ਿੋ, ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਰ ਇਕ ਉੱਤ ੇਤ ਼ਿੰ ਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ।ੋ  
 

2. ਰਜਜਸਟਰਡ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪਹ ੂੰ ਚ: ਇਕ ਸ ਰਿੱ ਹਖਅਤ ਇ਼ਿੰਟਰਨੈੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਰਤ ਕੇ, ਰਹਜਸਟਰ ਿੋਏ ਉਪਭੋਗਤਾ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨ ਕੂਲ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰਸਪਰ ਪਰਭਾਵੀ ਸਚੂੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਜ ੇਹਕਸ ੇ
ਕ਼ਿੰਪਨੀ ਦੀ ਸਹਿਤੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਆਹਗਆ-ਪਿੱਤਰ ਬਨੇਤੀ ਪਰਣਾਲੀ ਤ ਿਾਡੀ ਫਾਈਲ ਹਵਿੱਚ ਕ਼ਿੰਪਨੀ ਦ ੇਨਾਂ ਨੂ਼ਿੰ  
ਆਪਣ-ੇਆਪ ਹਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏਗੀ ਅਤੇ ਤ ਿਾਨੂ਼ਿੰ  ਅਗਲੇ ਕਾਰਬੋਾਰ ਹਦਨ ਨੂ਼ਿੰ  ਸਹਿਤੀ ਹਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਬਾਰ ੇਈਮੇਲ ਕਰੇਗੀ। 
ਰਹਜਸਟਰ ਿਣੋ ਲਈ, 204-954-4573 ‘ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ ੋਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹਵਿੱਚ ਟੌਲ ਫਰੀ 1 855-954-4321, 
ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 4573 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

 
ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ:  
ਜੇ ਤ ਸੀਂ "ਮ਼ਿੰ ਨੇ ਗਏ ਮਜ਼ਦਰੂ" ਸਹਿਤੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਦਖੇਦ ੇਿੋ, ਜਾਂ ਜ ੇਤ ਸੀਂ ਪਰਣਾਲੀ ਹਵਿੱਚ ਆਪਣ ੇਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਿੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ 
ਤ ਸੀਂ ਇਿੱਕ ਗੈਰ-ਠੇਕਾ ਆਧਾਹਰਤ ਉਦਯੋਗ ਹਵਿੱਚ ਿੋ, ਤਾਂ ਤ ਿਾਨੂ਼ਿੰ  ਆਪਣੀ ਸਹਿਤੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ WCB ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਪਰਕ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੋਵੇਗੀ। 
 
ਤ ਿਾਨੂ਼ਿੰ  ਹਕਸੇ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਅ਼ਿੰ ਹਤਮ ਭ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਆਹਗਆ-ਪਿੱਤਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਜ ੇਉਪ-
ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ WCB ਪਸੈਾ ਿ ਼ਿੰ ਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦਰੂੀ ਹਿਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਪਰੀਹਮਅਮਾਂ ਨੂ਼ਿੰ  ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬਦੇਿ ਬਣੋਗੇ। 
 
ਕਈ ਵਾਰ, ਠੇਜਕਆਂ ਉੱਤੇ ਅੂੰ ਜਤਮ ਫੈਸਲੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘੂੰ ਜਟਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮ ੱ ਖ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਜੋਂ, ਜ ੇ
ਕੋਈ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੈਨੂੂੰ  ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉ ਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮ ਆਵਜ਼ਾ ਕਵਰੇਜ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਬਾਅਦ ਜਵੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉ 
ਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੀ ਮੈਂ ਉ ਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਵੱਤੀ ਤੌਰ ਤ ੇਜਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰ ਠਜਹਰਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 
 
ਨਿੀਂ, ਤ ਸੀਂ ਨਿੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ। ਵਰਕਰਜ਼ ਕਮਪਨਸਸ਼ੇਨ ਐਕਟ (Workers Compensation Act) ਦਿੱਸਦਾ ਿ ੈਹਕ ਮ ਿੱ ਖ 
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂ਼ਿੰ  WCB ਉਿਨਾਂ ਪਰੀਮੀਅਮ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂ਼ਿੰ  ਭ ਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਪਸੈ ੇਨਿੀਂ ਕਿੱਟਣੇ ਚਾਿੀਦ ੇ
ਜੋ ਹਕ ਮ ਿੱ ਖ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਭ ਗਤਾਨਾਂ ਦ ੇਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂ਼ਿੰ  ਹਦ਼ਿੰਦਾ ਿੈ।  
 

https://www.wcb.mb.ca/clearances


 

 

ਇਿ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੈ। ਇਿ ਕਨੂ਼ਿੰ ਨੀ ਸਲਾਿ ਦ ੇਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਅਤੇ ਇਸ 'ਤ ੇਇਸ ਵਜੋਂ ਭਰੋਸਾ ਨਿੀਂ ਕਰਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ। ਹਜ਼ਆਦਾ ਹਨਸ਼ਹਚਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਰਕਰ ਮ ਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨੂ਼ਿੰ ਨ ਅਤੇ ਹਨਯਮ (The Workers Compensation Act and 

Regulations) ਅਤੇ WCB ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਖੋ। ਇਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ WCB ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ wcb.mb.ca 'ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਿਨ।  
01/23 

2023 
ਠੇਕੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ 

ਪੂੰ ਨਾ 4 

ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਤ ਸੀਂ WCB ਦੇ ਨਾਲ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਸਹਿਤੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਿੀਂ ਕਰ ਲਈ ਿੈ, ਹਕਸੇ ਅ਼ਿੰ ਹਤਮ ਫਸੈਹਲਆ ਂ
ਹਵਿੱਚ ਦੇਰ ਪਾਉਣਾ ਤ ਿਾਡ ੇਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਿਿੱਤ ਹਵਿੱਚ ਿ ਼ਿੰ ਦਾ ਿੈ। 
 
ਜੇ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਦਰੂ ਵਜੋਂ ਸਮਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੇਰਾ ਆਕਲਨ ਠੇਕੇ ਦੀ ਸਮ ੱ ਚੀ ਰਕਮ ਉੱਤ ੇਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 
 
WCB ਹਸਰਫ ਠੇਕੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦਰੂੀ ਹਿਿੱਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦ ੇਆਧਾਰ ਉੱਤ ੇਤ ਿਾਨੂ਼ਿੰ  ਪਰੀਮੀਅਮ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਉਂਦਾ ਿ।ੈ  
 
WCB ਦੀ ਇਕ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਿੈ ਜ ੋਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਕ਼ਿੰਮ ਦੀ ਹਕਸਮ ਦ ੇਆਧਾਰ ਉੱਤ ੇਹਮਆਰੀ ਮਜ਼ਦਰੂੀ ਪਰਤੀਸ਼ਤਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਿ ੈ
ਹਜਸ ਨੂ਼ਿੰ  ਉਿਨਾਂ ਠੇਹਕਆ ਂਹਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿਾਹਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਜਿੱਿੇ ਕੀਮਤ ਸਮਿੱਗਰੀਆ ਂ
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਪਕਰਣ ਨੂ਼ਿੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਿ।ੈ ਤ ਸੀਂ www.wcb.mb.ca/assessment-schedule-for-contract-labour-faq ਹਵਖ ੇ
ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦਰੂੀ ਲਈ ਆਕਲਨ ਸਮਾਂ-ਸਚੂੀ ਦੀ ਇਿੱਕ ਨਕਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਿ।ੋ 
 
ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦਰੂਾਂ ਉੱਤੇ ਿਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਕਲਨ ਸੇਵਾ (Assessment Services) ਨਾਲ 204-954-4505 ‘ਤੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 
ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਹਟਡ ਸਟੇਟਸ ਹਵਿੱਚ ਟਲੌ ਫਰੀ ਨ਼ਿੰ ਬਰ 1 855-954-4321 ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 4505 ‘ਤ ੇਸ਼ਿੰਪਰਕ ਕਰ ੋਜਾਂ 204-954-
4900 ‘ਤੇ ਫੈਕਸ ਕਰ ੋਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਹਟਡ ਸਟੇਟਸ ਹਵਿੱਚ ਟੌਲ ਫਰੀ ਨ਼ਿੰ ਬਰ 1 866-245-0796 ‘ਤ ੇਸ਼ਿੰ ਪਰਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ 
assessmentservices@wcb.mb.ca 'ਤ ੇਈਮੇਲ ਕਰ ੋਜਾਂ ਤ ਸੀਂ ਸਾਨੂ਼ਿੰ  ਇਸ ਪਤੇ 'ਤ ੇਪਿੱਤਰ ਹਲਖ ਸਕਦੇ ਿੋ:  
 
Workers Compensation Board of Manitoba 
Assessment Services  
333 Broadway  
Winnipeg, Manitoba  R3C 4W3 
 


