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ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਹਰਜਾਨੇ
ਜ਼ਖਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਕਮਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (Workers Compensation Act) ਦੇ

ਤਹਿਤ ਕਈ ਹਕਸਮ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਿੁੁੰ ਦੇ ਿਨ। ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਰਣਾਲੀ ਹਵਘਣ-ਰਹਿਤ ਅਤੇ
ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੁੰ ਮ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਇਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਹਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਇਿ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ। ਉਿਨਾਂ
ਮਾਮਹਲਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹਜਿੱ ਥੇ ਕੋਈ ਹਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ
ਕਰਨ ਹਵਿੱ ਚ ਹਵਫਲ ਿੁੁੰ ਦਾ ਿੈ, ਐਕਟ ਜ਼ੁਰਮਾਹਨਆਂ ਅਤੇ ਿਰਜਾਹਨਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਕਾਇਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਿੈ।
ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਹਰਜਾਨੇ ਵ ਿੱ ਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਿਨ ਹਜਸ ਨੂੁੰ ਅਦਾਲਤ ਹਕਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੁੰ ਹਕਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਇਕ
ਸਫਲ ਮੁਕਿੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਿੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਿੈ।
ਿਰਜਾਹਨਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਿੀਂ ਿੁੁੰ ਦੀ। WCB ਐਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਇਹਦਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ
ਕਰਨ ਦੀ ਹਵਫਲਤਾ ਲਈ ਇਕ ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਿਰਜਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਅਹਜਿਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਿੀਂ ਿੁੁੰ ਦੀ।
ਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੁੰ ਵਕੁੰ ਨਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤ ਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੁੰ $50,000 ਤਿੱ ਕ ਵਿੱ ਧ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ
ਛੇ ਮਿੀਹਨਆਂ ਤਿੱ ਕ ਦੀ ਹਮਆਦ ਲਈ ਜੇਲ ਹਵਿੱ ਚ ਕੈਦ ਦਾ ਿੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਿੈ।
ਇਕ ਮਜ਼ਦਰ ਨੁੰ ਵਕੁੰ ਨਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੁੰ $5,000 ਤਿੱ ਕ ਵਿੱ ਧ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ,
ਅਦਾਲਤ ਛੇ ਮਿੀਹਨਆਂ ਤਿੱ ਕ ਦੀ ਹਮਆਦ ਲਈ ਜੇਲ ਹਵਿੱ ਚ ਕੈਦ ਦਾ ਿੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਿੈ।
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ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਕ ੇਂ ਵਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਜਾਨਾ?
WCB ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਹਕ ਕੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਪਰਣਾਲੀ ਨੂੁੰ ਹਦਿੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਕੀ WCB
ਰਾਿੀਂ ਿਰਜਾਨਾ ਹਦਿੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਿੁਤ ਗੁੰ ਭੀਰ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਮਹਲਆਂ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੁੰ ਹਦਿੱ ਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਿੈ।
ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਵਜਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਕੀ ਹਨ ਵਜਿੱ ਥੇ ਹਰਜਾਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਜੇ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਹਕਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੁੰ ਇਕ WCB ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਜਾਂ ਿਟਾਉਂਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਹਕਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੁੰ ਸਜ਼ਾ ਹਦੁੰ ਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੁੰ ਿਰਜਾਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੁੰ ਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿੱਗੀ ਸਿੱ ਟ ਕਾਰਣ ਹਸ਼ਫਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਿੁੁੰ ਦਾ ਿੈ ਅਤੇ WCB ਰਾਿੀਂ
ਦਾਅਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੁੰ ਪੂਰੇ ਹਦਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੁੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਹਜਿੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜ਼ਖਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੁੰ ਸਿੱ ਟ ਲਿੱਗਣ ਦੇ ਹਦਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ
ਲਈ ਹਵਫਲ ਿੁੁੰ ਦੇ ਿਨ, ਉਿਨਾਂ ਤੇ ਿਰਜਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ।
ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਕੁੰ ਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵੇਲੇ WCB ਨੂੁੰ ਇਿ ਦਿੱ ਸਣ ਲਈ ਹਵਫਲ ਿੁੁੰ ਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਉਸ
ਤੇ ਿਰਜਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।
ਮੁੜ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਵਫਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੇ ਿਰਜਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।
ਿਰਜਾਨੇ ਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ, ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਪੈਨਲਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਨਾਲ ਨਿੱਥੀ ਿੈ।
ਕੀ ਵਕਸੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਿਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦੇ ਦੋ ਪਿੱ ਧਰ ਉਪਲਬਧ ਿਨ ਜੇ ਉਿਨਾਂ ਨੂੁੰ ਮਹਿਸੂਸ ਿੁੁੰ ਦਾ ਿੈ ਹਕ
ਉਿਨਾਂ ਨੂੁੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਰਜਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਿੈ – ਿਰਜਾਨੇ ਦੇ ਿਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਇਿ ਮਹਿਸੂਸ ਹਕਉਂ ਕਰਦੇ ਿੋ ਹਕ ਿਰਜਾਨਾ ਗ਼ਲਤ ਿੈ, ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਮੂਲ ਹਵਅਕਤੀ ਨੂੁੰ ਹਲਖਤ
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ਹਵਿੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੁੰ ਤੁਸ਼ਟ ਨਿੀਂ ਿੁੁੰ ਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ
ਪਿੱ ਧਰ ਦੀ ਸਮੀਹਖਆ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ, ਜੋ ਸਮੀਹਖਆ ਦਫਤਰ, ਆਕਲਨ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਅਨੁਪਾਲਣ
ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਦੇ ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਜੋ ਿਰਜਾਨੇ ਦੀ ਹਕਸਮ ਉੱਤੇ ਹਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਿਰਜਾਨਾ ਪਿੱ ਤਰ ਦਿੱ ਸੇਗਾ ਹਕ
ਿਰਜਾਨੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਹਖਆ ਕੌ ਣ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿੱ ਧਰ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਸੁੰ ਤੁਸ਼ਟ ਨਿੀਂ ਿਨ ਤਾਂ ਉਿ ਸੁਤੁੰਤਰ
ਅਪੀਲ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੁੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਇਿ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅੁੰ ਹਤਮ ਪਿੱ ਧਰ ਿੈ।
ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ੁਰਮਾਵਨਆਂ ਅਤੇ ਹਰਜਾਵਨਆਂ ਬਾਰੇ ਸ ਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈ ਵਕਸ ਨੁੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
WCB ਦੀਆਂ ਕੰ ਪਲਾਇੰ ਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰ 204-888-8081, ਟੌਲ ਫ੍ਰੀ 1-844-888-8081 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ
Compliance@wcb.mb.ca ਵਵਖੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ।
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ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦਾ ਰਕਰਜ਼ ਕਮਪਨਸੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (Workers Compensation Board of Manitoba)
ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਰਜਾਵਨਆਂ ਦਾ ਸਾਰ
ਫਰਜ਼ ਜੋ ਰਕਰਜ਼ ਕਮਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (Workers Compensation Act) ਦੇ

ਫਰਜ਼ ਨੁੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵ ਫਲਤਾ

ਤਹਿਤ ਿਨ

ਦੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਲਈ ਹਰਜਾਨਾ

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੁੰ ਸਿੱ ਟ ਲਿੱਗਣ ਬਾਰੇ ਸਚੇਤ ਿੋਣ ਦੇ ਪੁੰ ਜ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਦਨਾਂ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰ ਕੁੰ ਮ

$500

ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿੱਗੀ ਸਿੱ ਟ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੁੁੰ ਦੀ ਿੈ।
ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ WCB ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱ ਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ

$4000 ਪੰ ਜ ਸਾਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਪਹਿਲਾ

ਲਈ ਹਕਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੁੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ।

ਅਪਰਾਧ
$5000 ਪੰ ਜ ਸਾਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਦੂਜਾ
ਅਪਰਾਧ
$6000 ਪੰ ਜ ਸਾਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਤੀਜਾ ਅਤੇ
ਮਗਰਲੇ ਅਪਰਾਧ

ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਹਕਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹਖਲਾਫ਼ ਪਿੱ ਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ

$4000 ਪੰ ਜ ਸਾਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਪਹਿਲਾ

ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਿ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਾ ਦੇਣ।

ਅਪਰਾਧ
$5000 ਪੰ ਜ ਸਾਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਦੂਜਾ
ਅਪਰਾਧ
$6000 ਪੰ ਜ ਸਾਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਤੀਜਾ ਅਤੇ
ਮਗਰਲੇ ਅਪਰਾਧ

ਜੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੁੰ ਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿੱਗੀ ਸਿੱ ਟ ਕਾਰਣ ਹਸ਼ਫਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਿੁੁੰ ਦਾ

$225

ਿੈ ਅਤੇ WCB ਰਾਿੀਂ ਦਾਅਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਅਜੇ
ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੁੰ ਪੂਰੇ ਹਦਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੁੁੰ ਦਾ ਿੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੁੰ WCB ਨੂੁੰ ਦਿੱ ਸਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੁੁੰ ਦੀ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੁੰ ਮ ਦੀ ਥਾਂ

$225 ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੁੰ

ਤੇ ਲਿੱਗੀ ਸਿੱ ਟ ਕਾਰਣ ਗੈਰ-ਿਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰ ਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਿਨ।

ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਫਾਇਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋ ੜ
ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ 10%, ਜੋ ਵੀ
ਵਿੱ ਧ ਿੈ।
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ਫਰਜ਼ ਜੋ ਰਕਰਜ਼ ਕਮਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (Workers Compensation Act) ਦੇ

ਫਰਜ਼ ਨੁੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵ ਫਲਤਾ

ਤਹਿਤ ਿਨ

ਦੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਲਈ ਹਰਜਾਨਾ

ਕੰ ਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੱ ਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਵਰਕਰ ਕੰ ਮ ਤੇ ਵਾਪਸ

$225 ਜਾਂ ਘਾਇਲ ਵਰਕਰ ਨੰ

ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ WCB ਨੰ ਇਸਦੀ ਸਚਨਾ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦਰੀ ਦੀ ਹਾਨੀ ਬੈਵਨਵਫ੍ਟ ਦੇ ਲੋ ੜ
ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ 10% ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਜੋ ਵੀ
ਵਿੱ ਧ ਹੋਵੇ

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪਰਤਿੱਖ ਥਾਂ ਤੇ ਨੋਵਟਸ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ।

$500 ਪੰ ਜ ਸਾਲਾਂ ਵਵਚ ਪਵਹਲਾ
ਅਪਰਾਧ
$2500 ਪੰ ਜ ਸਾਲਾਂ ਵਵਚ ਦਜਾ
ਅਪਰਾਧ
$5000 ਪੰ ਜ ਸਾਲਾਂ ਵਵਚ ਤੀਜਾ ਅਤੇ
ਮਗਰਲੇ ਅਪਰਾਧ

ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਆਪਣੀਆਂ WCB ਪਰੀਮੀਅਮ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੁੰ

$225

ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਹਵਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਾ ਘਟਾਉਣ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਿੈ ਹਕ ਸਾਰੇ WCB ਹਵਹਨਯਮਾਂ ਦੇ ਕਾਇਹਦਆਂ

$225, ਜੇ ਕੋਈ ਦਜੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ

ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ।

ਦਿੱ ਸੀ ਗਈ ਹੈ

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੇਰੋਲ ਅਨੁਮਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ

ਉਿਨਾਂ ਦੇ WCB ਆਕਲਨ ਦਾ 5%

ਹਰਕਾਰਡਾਂ, ਕੁੰ ਮ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਹਕਸਮ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ WCB ਨੂੁੰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜਾਂ 10% ਜੋ ਉਲੁੰਘਣ ਉੱਤੇ ਹਨਰਭਰ

ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ।

ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ $5,000
ਤਿੱ ਕ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਿੈ ਹਕ WCB ਨੂੁੰ ਆਕਲਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਟੀਕ ਪੇਰੋਲ

WCB ਆਕਲਨ ਹਵਿੱ ਚ ਅੁੰ ਤਰ ਦਾ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ, WCB ਰਾਿੀਂ ਡੇਟਾ ਦਾ ਲੇ ਖਾ-ਪਰੀਖਣ ਕੀਤਾ

15% ਜੋ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ $5,000 ਿੁੁੰ ਦਾ

ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਿੈ, ਹਜਿੱ ਥੇ ਲੇ ਖਾ-ਪਰੀਖਣ ਤੈਅ ਕਰਦਾ
ਿੈ ਹਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੇਰੇਲ ਘਿੱ ਟ ਿੋਣ ਦੀ
ਸੂਚਨਾ ਹਦਿੱ ਤੀ।
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ਫਰਜ਼ ਜੋ ਰਕਰਜ਼ ਕਮਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (Workers Compensation Act) ਦੇ

ਫਰਜ਼ ਨੁੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵ ਫਲਤਾ

ਤਹਿਤ ਿਨ

ਦੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਲਈ ਹਰਜਾਨਾ

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਫ੍ਰਜ਼ ਹੈ ਵਕ WCB ਵਲੋਂ ਨੋਵਟਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਮੰ ਗੇ ਗਏ

$500 ਪੰ ਜ ਸਾਲਾਂ ਵਵਚ ਪਵਹਲਾ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਅਪਰਾਧ
$2500 ਪੰ ਜ ਸਾਲਾਂ ਵਵਚ ਦਜਾ
ਅਪਰਾਧ
$5000 ਪੰ ਜ ਸਾਲਾਂ ਵਵਚ ਤੀਜਾ ਅਤੇ
ਮਗਰਲੇ ਅਪਰਾਧ

ਜੇ ਮੁਿੱ ਖ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਕਸੇ ਦਜੀ ਕੰ ਪਨੀ ਜਾਂ ਵਵਅਕਤੀ ਨੰ ਉਪ-ਠੇਕਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ

$225

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਿੱ ਖ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਵਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰ ਪਨੀ ਜਾਂ ਵਵਅਕਤੀ
WCB ਦੁਆਰਾ ਮੰ ਗੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ WCB ਨੰ ਦੇਣਹਾਰ ਸਾਰੇ
ਪਰੀਵਮਅਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ।
ਨੋਟ: WCB ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਿਿਸਥਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਸਾਨ
ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵਕ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤੀ ਹੈ ਅਤੇ WCB
ਪਰੀਵਿਅਿਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਿਿਸਥਾ ਤਕ
ਪਹੁੁੰ ਚਣ ਲਈ www.wcb.ca ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਿਿਸਥਾ ਦੇ
ਉੱਪਰ ਕਵਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਿਰਕਰਜ਼ ਕੁੰ ਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅੁੰ ਤਰਗਤ ਫਰਜ਼

ਇਿੱਕ ਿਾਰੀ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ
ਵਿਫਲਤਾ ਲਈ ਜੁਰਿਾਨਾ
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ਹਜਿੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ 25 ਜਾਂ ਵਿੱ ਧ ਫੁਿੱ ਲ ਟਾਈਮ (ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਕੁੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ) ਜਾਂ

ਪਵਹਲਾ ਅਪਰਾਧ $5,000 ਜਾਂ ਸਿੱ ਟ

ਹਨਯਹਮਤ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ (ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੁੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ) ਮਜ਼ਦੂਰ ਿਨ, ਉਿਨਾਂ ਨੂੁੰ

ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਤੁੰ ਨ ਮਿੀਹਨਆਂ ਲਈ ਉਸ

ਜ਼ਖਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੁੰ ਮੁੜ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੁੁੰ ਦੀ ਿੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱ ਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ

ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਮਿੀਹਨਆਂ ਲਈ ਉਿਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਵਿੱ ਚ ਲਿੱਗੇ ਸਨ।

ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਔਸਤ ਕਮਾਈਆਂ ਹਵਿੱ ਚੋਂ ਵਿੱ ਧ।

ਪੁੰ ਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰ ਦਜਾ
ਅਪਰਾਧ: $10,000 ਜਾਂ ਸਿੱ ਟ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਹਤੁੰ ਨ ਮਿੀਹਨਆਂ ਲਈ ਉਸ
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ
ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਔਸਤ ਕਮਾਈਆਂ ਹਵਿੱ ਚੋਂ ਵਿੱ ਧ।

ਪੁੰ ਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰ ਤੀਜਾ ਅਤੇ
ਕੋਈ ਮਗਰਲਾ ਅਪਰਾਧ: ਸਿੱ ਟ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਉਸ
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ
ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਔਸਤ ਕਮਾਈਆਂ ਹਵਿੱ ਚੋਂ ਵਿੱ ਧ।
ਿਰਜਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱ ਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਉਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ
ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਔਸਤ
ਕਮਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਕਦੀ।

ਇਹ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇਸ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ
ਉਵਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਰਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨੰ ਨ ਅਤੇ ਵਨਯਮ (The Workers Compensation
Act and Regulations) ਅਤੇ WCB ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ WCB ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ wcb.mb.ca ਵਵਖੇ
ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
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