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ਰੀਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ 
 

ਰੀਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਕੀ ਹੈ? 
 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜਾ ਬੋਰਡ ਮੈਨੀਟੋਬਾ (WCB)ਯੋਗ ਕਾਮਮਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਐਨੁਇਟੀ ਖਾਤੇ ਮਵੱਚ ਇੱਕ ਫੰਡ ਅੱਡ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਮਮਆਂ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਟਾਇਮੈਂਟ ਆਮਦਨ ਮਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਧਤ ਸੱਟ ਜਾਂ ਮਬਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਮਵਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਨੁਇਟੀ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਮਹਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ 
ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਫਰ ਜਦੋਂ WCB ਮਨਰਧਾਮਰਤ ਕਰ ਲਵੇ ਮਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਰਜਬਲ ਮਵੱਚੋਂ ਮਰਟਾਇਰ ਹੋ ਮਗਆ ਹੈ, 
ਪ੍ਰ 55 ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ।   
 
ਰੀਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਦਾ ਵਵੱਤਪੋਸ਼ਣ ਵਕਵੇਂ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ? 
 
ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਦਾ ਮਵੱਤਪ੍ੋਸ਼ਣ WCB ਰਾਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਮਕ ਕਾਮੇ ਵੀ ਮਹੱਸਾ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
 
ਰੀਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤੇ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ? 
  
ਤੁਸੀਂ ਰੀਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜੇਕਰ: 
 

1. ਤੁਹਾਨ ੰ  ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 104 ਹਫਮਤਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਏ ਹਨ; ਅਤੇ  
2. ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਯੋਜਕ ਪ੍ੈਨਸ਼ਨ ਮੁਆਵਜੇ ਯੋਗ ਸੱਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਮਵਤ ਹੋਈ  

ਜਾਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਟ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

 
ਰੀਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਵਕਵੇਂ ਕੁੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? 
 
WCB ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਾਸੇ ਸੈਟ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ) ਤੇ ਮਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਯੋਜਕ ਸੱਟ 
ਤੋਂ ਪ੍ਮਹਲਾਂ ਮਹੱਸੇ ਮਵਚ ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਮਜਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਲਾਨ ਮਵਚ ਹੁਣ ਵੀ ਮਹੱਸੇ ਮਵਚ ਪ੍ਾਉਂਦੇ ਹਨ।  
 
ਕੀ ਮੇਰੇ ਹਫਤੇਵਾਰ ਲਾਭ WCB ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੈਟ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਭਾਵਵਤ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹਨ? 
 
WCB ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਾਸੇ ਸੈਟ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭੱਤਾ ਹਾਨੀ ਲਾਭਾਂ ਮਵਚੋਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਏ ਜਾਂਦੇ।  
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ਮੈਂ ਰੀਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਵਵਚ ਵਕੁੰ ਨਾ ਵਹੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 
 
ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਸਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ WCB ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਾਈ ਜਾਂਦੀ ਮਹੱਸਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਕ ਹੋਵੇ। ਮਜਹੜੀ 
ਮਹੱਸਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਉਹ WCB ਭੱਤਾ ਹਾਨੀ ਲਾਭਾਂ ਮਵਚੋਂ ਘਟਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 
ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਹੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨ ੁੰ  ਘਟਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 
 
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮਕ ਮਹੱਸਾ ਪ੍ਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਮਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 
 
ਰੀਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਖਾਤੇ ਵਵਚ ਵਕਸ ਦਰ ਤੇ ਵਵਆਜ ਜ ੜਦਾ ਹੈ? 
 
ਰੀਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਖਾਤੇ ਮਵਚ ਮਵਆਜ ਉਸੇ ਦਰ ਤੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਮਜਹੜਾ WCB ਮਨਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਟਰਨਾਂ ਦਾ ਬੁਕ 
ਰੇਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  
 
ਰੀਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਦਾ ਵਵੱਤਪੋਸ਼ਣ ਵਕਵੇਂ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ? 
 
ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਉੱਕੀ-ਪ੍ੁੱ ਕੀ ਰਕਮ ਦੇ ਰ ਪ੍ ਮਵੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਮਕ, ਇੱਕ 
ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਮਵਕਲਪ੍ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਬਾਕਾਇਆ ਇੱਕ ਤੈਅ ਪੱ੍ਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ੁੱ ਜ ਜਾਵੇ। 
2022 ਮਵੱਚ, ਇਹ ਪੱ੍ਧਰ $18,800 ਸੀ। 
 
ਵਕਹੜੇ ਕਾਰਕ ਹਨ ਵਜਹੜੇ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਮੈਂ ਵਕੁੰ ਨਾ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਭ ਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ? 
 
ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਮਮਲਣ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਮਨਰਭਰ 
ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਾਰਕ ਮਜਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਮਧਆਨ ਮਵਚ ਰੱਮਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਕਸੇ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨ ੰ  ਮਗਮਣਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ: 
 

• ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮਕਸਮ 
• ਪ੍ਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰਕਮ; 
• ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਅਤੇ 
• ਭਮਵੱਖ ਦੀਆਂ ਮਵਆਜ ਦਰਾਂ।  

 



 

 

ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਨ ੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਸ ਵਜੋਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ। ਵਧਰੇੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਬਾਰੇ ਕਨ ੰ ਨ ਅਤ ੇਮਵਮਨਯਮ ਅਤ ੇWCB ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਖ।ੋ ਇਹ 
ਦਸਤਾਵੇਜ WCB ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ wcb.mb.ca 'ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ।  
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ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਸੁੰ ਗਰਵਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ? 
 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚਣ ਤੋਂ ਪ੍ਮਹਲਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਮਵਤ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ-
ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦੀ ਮਮਤੀ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਪ੍ ਰੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੇਗਾ 
(ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਸੇ ਪਲਸ WCB ਦੇ ਮਹੱਸੇ ਅਤੇ ਮਵਆਜ)। 
 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚਣ ਤੋਂ ਪ੍ਮਹਲਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਤਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ 
ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ-ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪ੍ਤੀ ਮਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦੀ ਮਮਤੀ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ 
ਰੀਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਪ੍ ਰੀ ਕੀਮਤ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗੀ (ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਸੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ WCB ਦੇ ਮਹੱਸੇ ਅਤੇ ਮਵਆਜ), 
ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਟ ਦੀ ਮਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ।  

 
ਕੀ ਮੈਨ ੁੰ  ਰੀਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਨੇਮੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵਮਲਣਗੀਆਂ? 
 
ਹਰ ਸਾਲ ਜ ਨ ਮਵਚ, ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮਮਲੇਗੀ ਮਜਹੜੀ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਮਪ੍ਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ 
ਰੀਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਖਾਤੇ ਮਵਚ ਬਾਕੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱ ਲ ਮਹੱਸਾ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ 
ਹੋਵੇ), WCB ਦੀਆਂ ਮਹੱਸੇਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਪ੍ਛਲੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਮਵਚ ਜੁੜੇ ਮਵਆਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। 
ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਐਨ ਇਟੀ ਨ ੁੰ  ਇੱਕ ਰਵਜਸਟਰ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਵਵੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 
 
WCB ਮਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਐਨੁਇਟੀ ਇੱਕ ਰਮਜਸਟਰਡ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨ ੰ  ਰਮਜਸਟਰ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਮਵੱਚ 
ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 
 
ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪ੍ਤੇ ਮਵਚ ਮਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ WCB ਨ ੰ  ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ WCB ਤੁਹਾਨ ੰ  ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ 
ਰੀਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਖਾਤਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਭੇਜ ਸਕੇ। 
 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਮਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਕਰੋ (204) 954-4321 ਜਾਂ ਟੋਲ-ਫਰੀ  
1-855-954-4321। 

 


