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2021 

ਰੀਟਾਇਰਮ�ਟ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ 
 

ਰੀਟਾਇਰਮ�ਟ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਕੀ ਹੈ? 

 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੋਰਡ ਮੈਨੀਟੋਬਾ (WCB)ਯੋਗ ਕਾਿਮਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ ਐਨੁਇਟੀ ਖਾਤ ੇ

ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਫੰਡ ਅੱਡ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਿਮਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨ� ਦੀ ਿਰਟਾਇਮ�ਟ ਆਮਦਨ ਿਵੱਚ 

ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੱਟ ਜ� ਿਬਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 

ਐਨੁਇਟੀ 65 ਸਾਲ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜ� ਿਫਰ ਜਦ� WCB ਿਨਰਧਾਿਰਤ 

ਕਰ ਲਵੇ ਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਰਜਬਲ ਿਵੱਚ� ਿਰਟਾਇਰ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਰ 55 ਦੀ ਉਮਰ ਤ� ਬਾਅਦ ਨਹ�।   

 

ਰੀਟਾਇਰਮ�ਟ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਦਾ ਿਵੱਤਪੋਸ਼ਣ ਿਕਵ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

 

ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਦਾ ਿਵੱਤਪੋਸ਼ਣ WCB ਰਾਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ; ਹਾਲ�ਿਕ ਕਾਮੇ ਵੀ ਿਹੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹਨ।   

 

ਰੀਟਾਇਰਮ�ਟ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤੇ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

  

ਤੁਸ� ਰੀਟਾਇਰਮ�ਟ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜੇਕਰ: 

 

1. ਤੁਹਾਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 104 ਹਫਿਤਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦ ੇਲਾਭ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ; 

ਅਤੇ  

2. ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਯੋਜਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਯੋਗ ਸੱਟ ਰਾਹ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋਈ 

ਜ� 

ਤੁਹਾਡ ੇਸੱਟ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਨਸਨ ਯੋਜਨਾ ਨਹ� ਸੀ। 
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ਰੀਟਾਇਰਮ�ਟ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਿਕਵ� ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

 

WCB ਰਾਹ� ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਟੈ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ) ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ 

ਤੁਹਾਡਾ ਿਨਯੋਜਕ ਸੱਟ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਹੱਸੇ ਿਵਚ ਪਾ�ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਿਜਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 

ਪਲਾਨ ਿਵਚ ਹੁਣ ਵੀ ਿਹੱਸੇ ਿਵਚ ਪਾ�ਦੇ ਹਨ।  

 

ਕੀ ਮੇਰੇ ਹਫਤੇਵਾਰ ਲਾਭ WCB ਰਾਹ� ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੈਟ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ? 

 

WCB ਰਾਹ� ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਟੈ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭੱਤਾ ਹਾਨੀ ਲਾਭ� ਿਵਚ� ਨਹ� ਘਟਾਏ ਜ�ਦੇ। 

 

ਮ� ਰੀਟਾਇਰਮ�ਟ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਿਵਚ ਿਕੰਨਾ ਿਹੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹ�? 

 

ਤੁਸ� ਕੋਈ ਵੀ ਿਹੱਸਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵਧ ਤ� ਵਧ WCB ਰਾਹ� ਪਾਈ ਜ�ਦੀ ਿਹੱਸਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ 

ਬਰਾਬਰ ਤਕ ਹੋਵੇ। ਿਜਹੜੀ ਿਹੱਸਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਸ� ਚੁਣਦੇ ਹ ੋਉਹ WCB ਭੱਤਾ ਹਾਨੀ ਲਾਭ� ਿਵਚ� ਘਟਾ ਲਈ 

ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

 

ਕੀ ਮ� ਆਪਣੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ  ਘਟਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹ�? 

 

ਜਦ� ਤੁਸ� ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲ�ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਹੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜ� ਨਹ�, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹ� ਬਦਿਲਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ। 
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ਰੀਟਾਇਰਮ�ਟ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਖਾਤੇ ਿਵਚ ਿਕਸ ਦਰ ਤੇ ਿਵਆਜ ਜੁੜਦਾ ਹੈ? 

 

ਰੀਟਾਇਰਮ�ਟ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਖਾਤੇ ਿਵਚ ਿਵਆਜ ਉਸੇ ਦਰ ਤੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ WCB ਿਨਵੇਸ਼� ਦੀਆਂ 

ਿਰਟਰਨ� ਦਾ ਬੁਕ ਰੇਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  

 

ਰੀਟਾਇਰਮ�ਟ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਦਾ ਿਵੱਤਪੋਸ਼ਣ ਿਕਵ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

 

ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਟਾਇਰਮ�ਟ ਦੇ ਸਮ� ਇੱਕ �ਕੀ-ਪੁੱ ਕੀ ਰਕਮ ਦ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਹਾਲ�ਿਕ, ਇੱਕ ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਿਵਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਬਾਕਾਇਆ 

ਇੱਕ ਤਅੈ ਪੱਧਰ ‘ਤ ੇਪੁੱ ਜ ਜਾਵੇ। 2021 ਿਵੱਚ, ਇਹ ਪੱਧਰ $18,100 ਸੀ। 

 

ਿਕਹੜੇ ਕਾਰਕ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮ� ਿਕੰਨਾ ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ 

ਕਰ�ਗਾ?  

 

ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਟਾਇਰਮ�ਟ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਖਾਤੇ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਲਣ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ� 

ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਾਰਕ ਿਜਹਨ� ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਿਕਸੇ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤੇ ਦੇ 

ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨੰੂ ਿਗਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ: 

 

• ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ� ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਿਕਸਮ 

• ਪਾਏ ਿਹੱਿਸਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ  

• ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਅਤੇ  

• ਭਿਵੱਖ ਦੀਆਂ ਿਵਆਜ ਦਰ�।   
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ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮ� ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਸੰਗ�ਿਹ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਮਰ ਜ�ਦਾ ਹ�? 

 

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਰੀਟਾਇਰਮ�ਟ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਮਰ ਜ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਤਹੁਾਡਾ ਜੀਿਵਤ ਜੀਵਨ 

ਸਾਥੀ ਜ� ਸ�ਝਾ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਟਾਇਰਮ�ਟ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤੇ 

ਖਾਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੇਗਾ (ਤੁਹਾਡੇ ਿਹੱਸੇ ਪਲਸ WCB ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਅਤੇ ਿਵਆਜ)। 

 

 ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਰੀਟਾਇਰਮ�ਟ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਮਰ ਜ�ਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਸਮ� ਤਕ 

ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜ� ਸ�ਝਾ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਹ� ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਤੀ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ 

ਦੀ ਿਮਤੀ ਤਕ ਤੁਹਾਡ ੇਰੀਟਾਇਰਮ�ਟ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤੇ ਖਾਤ ੇਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗੀ (ਤੁਹਾਡੇ ਿਹੱਸੇ 

ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ WCB ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਅਤੇ ਿਵਆਜ), ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਟ ਦੀ ਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ।  

 

ਕੀ ਮੈਨੂੰ  ਰੀਟਾਇਰਮ�ਟ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਨ� ਮੀ ਸਟੇਟਮ�ਟ� ਿਮਲਣਗੀਆਂ? 

 

ਹਰ ਸਾਲ ਜੂਨ ਿਵਚ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਿਮਲੇਗੀ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ 

ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਟਾਇਰਮ�ਟ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਖਾਤੇ ਿਵਚ ਬਾਕੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਤੁਹਾਡਾ 

ਕੁੱ ਲ ਿਹੱਸਾ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ), WCB ਦੀਆਂ ਿਹੱਸੇਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਿਵਚ ਜੁੜੇ ਿਵਆਜ 

ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। 

 

ਕੀ ਮ� ਆਪਣੀ ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ ਐਨੁਇਟੀ ਨੂੰ  ਇੱਕ ਰਿਜਸਟਰ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਟ��ਸਫਰ ਕਰ 

ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�? 

 

WSB ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ ਐਨੁਇਟੀ ਇੱਕ ਰਿਜਸਟਰਡ ਯੋਜਨਾ ਨਹ� ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ ਰਿਜਸਟਰ ਕੀਤੀ 

ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਟ��ਸਫਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
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ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤੇ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ WCB ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤ� ਜੋ WCB ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ 

ਇਹ ਰੀਟਾਇਰਮ�ਟ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਖਾਤਾ ਸਟੇਟਮ�ਟ� ਭੇਜ ਸਕੇ। 

 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ�ਸ਼ਨ ਹਨ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਕਰੋ  

(204) 954-4321 ਜ� ਟੋਲ-ਫ�ੀ 1-855-954-4321 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ਇਹ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਵਜ� ਨਹ� ਿਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਲਈ ਦ ਵਰਕਰਜ਼ ਕਮਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆਫ਼ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਐਡਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ (The Workers Compensation Act of Manitoba and 

Regulations) ਦੇਖੋ ਿਜਹੜਾ (204) 945-3101 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਟੈਚੁਟਰੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਰਾਹ� ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਵਰਕਰਜ਼ 

ਕਮਪਨਸੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (WCB) ਪਾਿਲਸੀਆਂ (204) 954-4395 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ WCB ਦੀ 

ਵੈਬਸਾਈਟ www.wcb.mb.ca ਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। 

01/21 


