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ਪੱ ਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕਰਜ਼ ਕਮਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (Workers Compensation Act) (ਦੀ ਐਕਟ) ਤਹਿਤ
ਬਿੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁੁੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿੁੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ, ਹਿਸ ਹਵਿੱ ਚ WCB ਨੂੁੰ ਸਿੱ ਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਹਕਸੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ
ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਿਾਂ ਇਸ ਨੂੁੰ ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹਖਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਪਿੱ ਖਪਾਤੀ ਿਾਂ ਿਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ
ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ। ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਿਵਾਬੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਰਣਾਲੀ ਨੂੁੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਹਕ ਮਜ਼ਦੂਰ
ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਅਹਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ੁੁੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੁੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ।
ਪੱ ਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
ਪਿੱ ਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਿੁੁੰ ਦੀ ਿੈ ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਿਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਕੀ
ਹਦੁੰ ਦਾ ਿੈ, ਿੋ ਹਕਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹਖਲਾਫ਼ ਿਵਾਬੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਿੁੁੰ ਦੀ ਿੈ।
ਪਿੱ ਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦੋ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮੌਿੂਦ ਿੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੁੁੰ ਦੀ ਿੈ:
1. ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਹਿ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਿਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੁੰ ਦੇ ਲਈ ਿੇਠ ਹਲਖੇ ਹਵਿੱ ਚੋਂ ਹਕਸੇ ਇਕ ਨੂੁੰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਿੁੁੰ ਦਾ ਿੈ:


ਦਾਅਵੇ ਨੂੁੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਕਹਿਤ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਿਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ



ਕੁੰ ਮ ਦੀ ਿਾਂ ਤੇ ਸਿੱ ਟ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ



ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ



ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣਾ



WCB ਨੂੁੰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ



ਐਕਟ ਿਾਂ WCB ਹਵਹਨਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਅਹਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ



ਐਕਟ ਿਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹਵਹਨਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਕੋਈ ਿੋਰ ਫਰਜ਼ ਿਾਂ ਬੁੰ ਦਸ਼ ਨੂੁੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ
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2. ਉੱਪਰ ਸੂਚੀਬਿੱ ਿ ਹਕਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਵਿੋਂ, ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, ਿਾਂ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਨੀਤ
ਹਵਅਕਤੀ, ਹਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹਖਲਾਫ਼ ਿਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਿੈ ਿਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਕੀ ਹਦੁੰ ਦਾ ਿੈ, ਹਿਸ ਹਵਿੱ ਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ:


ਮੁਅਿੱਤਲੀ, ਛਾਂਟ, ਸਮਾਪਤੀ ਿਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ



ਪਦ-ਘਟਾਈ ਿਾਂ ਪਦ-ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ



ਭੁਗਤਾਨ ਦਰ ਿਾਂ ਕੁੰ ਮ ਦੇ ਘੁੰ ਹਟਆਂ ਹਵਿੱ ਚ ਕਮੀ



ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ-ਸਬੁੰ ਿੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਹਨੁੰਦਾ ਿਾਂ ਸਜ਼ਾ



ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ, ਹਸ਼ਫਟਾਂ, ਹਿਊਟੀਆਂ ਿਾਂ ਕੁੰ ਮ ਦੀ ਿਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਇਕ ਵਿੱ ਿਾ ਅਤੇ ਅਸੁਖਾਵਾਂ ਬਦਲਾਵ



ਦੂਹਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਹਸਿੱ ਖਲਾਈ ਿਾਂ ਿੋਰ ਮੌਹਕਆਂ ਦੀ ਮਨਾਿੀ ਿਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ



ਕੋਈ ਿੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਿੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਵਿੋਂ ਹਵਅਕਤੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਪਰ ਮਾੜਾ
ਅਸਰ ਹਪਆ ਸਮਹਿਆ ਿਾਵੇਗਾ।

ਕੋਈ ਵਵਅਕਤੀ ਪੱ ਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਕਾਇਤ ਵਕਵੇਂ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੁੰ WCB ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਿੋ ਪਿੱ ਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਦੀਆਂ ਹਸ਼ਕਾਇਤਾਂ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਿਾਂ ਸ਼ਿੱ ਕੀ ਮਾਮਹਲਆਂ ਦੀ ਿਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ।
204-888-8081 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ,
ਟੌਲ ਫਰੀ ਨੁੰਬਰ 1-844-888-8081 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ, Compliance@wcb.mb.ca ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਿਾਂ ਔਨਲਾਈਨ
ਿਾਣਕਾਰੀ www.wcb.mb.ca/compliance ਹਵਖੇ ਿਮਹਾਂ ਕਰਾਉ।
ਪੱ ਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਵਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
WCB ਸਿਾਹਪਤ ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਦਸ਼ਾ-ਹਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਾਂਚ-ਪੜਤਾਲਾਂ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ WCB ਨੀਤੀ 22.20,
ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ (Program Abuse) ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਿੈ।
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ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਹਕਸੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਿਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੁੰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਹਬਤ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਿੁੁੰ ਦਾ ਿੈ, ਇਿ ਹਦਖਾ ਕੇ ਹਕ ਕਾਰਵਾਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਕਸੇ ਅਹਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਿਾਂ ਨੁਮਾਇੁੰ ਦੇ
ਨਾਲ ਅਸਬੁੰ ਿਤ ਕਾਰਣਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੀ ਵਕਸੇ ਪੱ ਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਕਾਇਤ ਨੁੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸਮਾਪਤੀ ਸੀਮਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
ਨਿੀਂ। ਿਦਹਕ ਇਿ ਪਹਿਲ ਹਦਿੱ ਤੀ ਿਾਂਦੀ ਿੈ ਹਕ ਕੋਈ ਹਵਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਈ ਕਾਰਵਾਈ ਿੋਣ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰ
ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰੇ, ਿਾਲਾਤ ਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਨੂੁੰ ਅਹਿਿਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਿਨ। WCB ਇੁੰ ਨੀ ਿੂੁੰ ਘੀ ਿਾਂਚਪੜਤਾਲ ਚਲਾਵੇਗੀ ਹਿੁੰ ਨਾ ਿਾਲਾਤ ਇਿਾਜ਼ਤ ਹਦੁੰ ਦੇ ਿਨ।
ਵਕਸੇ ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੁੰ ਵਕੁੰ ਨੀ ਸਜ਼ਾ ਵਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱ ਖਪਾਤੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ?
WCB ਪਹਿਲੇ ਅਪਰਾਿ ਲਈ $4,000, ਦੂਿੇ ਅਪਰਾਿ ਲਈ $5,000 ਅਤੇ ਮਗਰਲੇ ਅਪਰਾਿਾਂ ਲਈ $6,000
ਦੇ ਪੈਨਲਟੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਿਾਂ। ਹਕਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਤੀ ਤੋਂ 30 ਹਦਨ
ਿੁੁੰ ਦੇ ਿਨ। ਇਿ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅੁੰ ਹਤਮ ਪਿੱ ਿਰ ਿੈ।
ਇਕ ਅਪੀਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ www.appeal.mb.ca ਹਵਖੇ ਉਪਲਬਿ ਅਪੀਲ ਫਾਰਮ ਲਈ
ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੁੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਿਾਂ 204-925-6114 (ਇਕਿੱ ਤਰ ਕਰੋ) ਹਵਖੇ ਸਮਾਂ-ਹਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੁੁੰ ਦਾ ਿੈ।
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ਭਾਵੇਂ ਹਕ ਅਪੀਲ ਕਮੀਸ਼ਨ WCB ਤੋਂ ਵਿੱ ਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਿ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਇਿ ਐਕਟ ਅਤੇ WCB ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਿੀਂ
ਬਿੱ ਹਿਆ ਿੁੁੰ ਦਾ ਿੈ।
ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੱ ਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪਰਿਨ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਕਸ ਨੁੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
204-888-8081 ਹਵਖੇ WCB ਦੀਆਂ ਅਨੁਪਾਲਣ ਸੇਵਾਵਾਂ (Compliance Services), ਟੌਲ ਫਰੀ ਨੁੰਬਰ
1-844-888-8081 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਿਾਂ Compliance@wcb.mb.ca ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।

ਇਿ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਆਮ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੁੰਨੀ ਸਲਾਿ ਦੇਣਾ ਨਿੀਂ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇਸ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ
ਉਹਚਤ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਹਜ਼ਆਦਾ ਹਨਸ਼ਹਚਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਰਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨੂੁੰਨ ਅਤੇ ਹਨਯਮ (The Workers Compensation
Act and Regulations) ਅਤੇ WCB ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਖੋ। ਇਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ WCB ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ wcb.mb.ca ਹਵਖੇ
ਉਪਲਬਿ ਿਨ।
01/17

