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اہلیت 
1.دسیکشن ون



کککک Start Up Loan کے لیے ہر طرح کے کاروبار اہلیت کے حامل ہیں؟ 

nامقص دن ئے کاروبار شروک عرنے یا موجودہ کاروباروں کو وس 
تعدینا ہے جو 36هک میہنوں سےمک  عرصے سے کاروبار کر 

رہے ہیں۔ گارچہ ہم زیادہ تر اقسام کے کاروباروں کی معاونک تر 
ستکے ہیں، مگر کچھ یاسے کاروبار ہیں جن کی مدد کرنے سے ہم 

قاصر ہیں۔ تمام خارج شدک هاروباروں کی اقسمی مکمل ف 
بی ہامرا اہیلت واال فصحم ہالحظک ہری ہاکرست کے لیے برهہم ارا

پارخایائاگر میرا کریڈٹ خراب ہو تو کیا میں قرض کے لیے 
درخواست دے سکتا ہوں؟

خراب کریڈٹ عام طور پر Start Up Loan کے حصول میں رکاوٹ نہیں

بنتا لیکن ہم تمام درخواست دہندگان کا ایک مکمل کریڈٹ چیک کرتے ہیں۔

The Start Up Loans Company کا عزم ذمہ دارانہ طریقے سے

قرضہ فراہم کرنا ہے اور اِسے یہ بات یقینی بنانا ہوتی ہے کہ درخواست

دہندگان قرضہ واپس کرنے کی سکت رکھتے ہیں۔

.

آپ کو Start Up Loan نہیں مل سکتا اگر:

آپ دیوالیہ کے لیے فائل کر رہے ہوں یا اس وقت دیوالیہ نکل ُچکا ہو یعنی  •

Debt Relief Ordrer (ڈی آر او) آپ بینکرپٹ ہوں یا ڈیٹ ریلیف آرڈ

DRO () پر ہوں

Individual Voluntary (آئی وی اے) انڈیویجول ولنٹری ایگریمنٹ  •

Agreement )(IVA یا ٹرسٹ ڈیڈ Trust Deed باقی ہو

آپ ڈیٹ مینجمنٹ پروگرام Debt Management Programs ) یا  •
ڈیٹ

Debt Arrangement Schemes (ڈی اے ایس) ایگریمنٹ سکیمز

DAS ()) پر ہوں

مکمل فہرست کے لیے براہ مہربانی ہمارا کریڈٹ چیکس پر خصوصی صفحہ

مالحظہ کریں۔.

إنا حصلت على أمر تخفیف الدیون )DRO( ، هل یمكنني التقدم 
بطلب؟ 

إذا كنت تستخدم أمًرا لتخفیف الدیون )DRO( ، فأنت تخضع لقیود حول إنشاء 
األعمال التجاریة والترویج لھا والعمل كمدیر. قد تجعل هذہ القیود من الصعب 
علیك بدء عملك التجاري ، وبالتالي ، سداد أیة قروض تم الحصول علیھا لھذا 

العمل.

تعد Start Up Loans Company وشركاء التسلیم التابعین لھا جھات 
إقراض مسؤولة ملتزمة بضمان عدم تفاقم أیة مشكالت ائتمانیة لدى المتقدمین 

من خالل زیادة مدیونیتھم المالیة. لذلك نحن غیر قادرین على دعم األفراد حتى 
یتم تسریحھم من أي أمر لتخفیف الدیون )DRO( معلق.

للحصول على التفاصیل الكاملة ، یرجى االطالع على صفحتنا المخصصة حول 
تدقیقات االئتمان

لدي خطة إدارة دیون )DMP( ، هل یمكنني التقدیم؟

 Start لألسف ال یمكننا النظر في طلبك حتى تسدد هذہ الدیون بالكامل. تلتزم
Up Loans Company باإلقراض بشكل مسؤول ولن تقرض حیث یؤدي 

ذلك إلى زیادة الدیون على مقدم الطلب.

للحصول على التفاصیل الكاملة ، یرجى االطالع على صفحتنا المخصصة حول 
تدقیقات االئتمان

لماذا ال تقرض األشخاص الذین لدیھم مشكالت ائتمانیة معینة؟

تلتزم Start Up Loans Company وشركاؤها في التسلیم بأن یكونوا 
مقرضین مسؤولین ومن المھم بالنسبة لنا أال نضاعف أیة مشكالت ائتمانیة حالیة 

قد یواجھھا مقدمو الطلبات من خالل زیادة دیونھم المالیة.

للحصول على التفاصیل الكاملة ، یرجى االطالع على صفحتنا المخصصة حول 
تدقیقات االئتمان

هل یمكنني التقدم بطلب للحصول على قرض إذا كنت أحصل حالًیا على معونة 
من الدولة؟

کک الحصول على معونة الدولة ال یستبعدك بالضرورة من التقدیم للحصول على 
Start Up Loan ولكن ال یمكننا تقدیم إرشادات فردیة بشأن استحقاقات 

معونة الدولة. یرجى التحدث إلى Job Centre Plus للحصول على 
معلومات.

هل أنا مؤهل للتقدم إذا كنت أشتري نشاًطا تجارًیا قائًما؟

نعم ، ال تزال مؤهالً للتقدم بطلب للحصول على قرض البدء إذا كنت تشتري 
نشاًطا تجارًیا قائًما ، حتى لو كان یتداول منذ أكثر من عامین بملكیة مختلفة ، 

بشرط أال تكون مالًكا شخصًیا للشركة ألكثر من عامین. في هذہ الحالة ، سُیطلب 
منك الحصول على نسخة من الحسابات المالیة للشركة وستحتاج إلى تقدیمھا مع 
طلبك. یرجى مالحظة أنه إذا كان النشاط التجاري یعمل حالًیا أو سابًقا بخسارة ، 

فمن المتوقع منك أن تعالج هذہ المشكلة مباشرًة في خطة عملك.

كیف أعرف كم من الوقت تم تداول أعمالي التجاریة؟

ألغراض اقتلدم بطلب للحصول على Start Up Loan ، یتم عتریف انلشاط 
اتلجاري على أنھا شركة قتوم بنأشطة مثل شراء وبیع السعل ، أو ممارسة 

اتلجارة أو املھنة ، أو تقدیم الخدامت أو تحقی قإیرادات على أس اسثابت. 
إذا لم تستوف ھذہ المعاییر ، فمن غیر املحلمت أن یتم نصتیفك على أنك تتاجر. 

یرجى مالحظة ، إذا كنت قد شاركت في فترات من اخاتبرات السو 
قاملخصصة أو تكبدت فنقات ألنشطة غیر مدرل لةدخلل ، فن یتم مضتین ھذہ 

افتلرات في إجليما وقت اتلداول الخاص بك. تذكر ،36 لكي تكون مؤهال 
Start Up L ، یجب لأا تكون قد امرست انلشاط  oan ًللحصول على
اتلجاري ألكثر من 36 شھًر ا. یرجى االطلاع على فصحة معاییر األھلیة 

للحصول على مزید من اعمللومات أو اتصانب ل إذا لم تكن تمأكًدا.

مینأنا أحمل تأشیرة ، هل یمكنني التقدیم؟

هذا یعتمد على تأشیرتك. هناك مجموعة من التأشیرات التي تقید قدرة الفرد على 
العمل في المملكة المتحدة ، سواء على أساس الرعایة أو عدد الساعات أو الحق 
في العمل لحسابك الخاص. ستستبعدك أنواع التأشیرات التالیة من التقدم بطلب 

:Start Up Loan للحصول على

تأشیرة المستوى Tier 1 visa( 1()جمیع الفئات(• 

تأشیرة المستوى Tier 2 visa( 2( )جمیع الفئات(• 

 •)Tier 4 )General( student visa( )تأشیرة طالب المستوى 4 )عام

 • Tier 5 visa )temporary( )تأشیرة المستوى 5 )عامل مؤقت
)worker

 • Domestic Workers on a( العمالة المنزلیة بتأشیرة خاصة بالمنزل
)Private Household visa

 • Representative of an Overseas( ممثل تأشیرة عمل في الخارج
)Business visa

اہلیت
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 )Ancestry Visa( لتجنب الشك ، فإن األفراد الحاصلین على تأشیرة ساللة
مؤهلون بموجب البرنامج ، وكذلك األفراد الذین لدیھم تأشیرة مع تقیید ینص 

على “عدم اللجوء إلى األموال العامة” بشرط أال تندرج هذہ القیود ضمن 
االستثناءات المذكورة أعالہ.

إذا لم تكن متأكدا مما إذا كانت تأشیرتك مؤهلة بموجب المخطط ، فیرجى 
الرجوع إلى Government website للحصول على مزید من المعلومات 

حول نوع التأشیرة.

یرجى مالحظة أنه إذا كان نوع تأشیرتك یتناسب مع معاییر األهلیة الخاصة بنا 
، فسیظل مطلوبا منك التأكد من أن مدة القرض التي تطلبھا في طلبك ستمكنك 

من إكمال مدفوعات القرض بالكامل قبل 6 أشھر على األقل من انتھاء صالحیة 
التأشیرة. على سبیل المثال ، إذا كنت تحمل تأشیرة لمدة أربع سنوات ، فإن 

أقصى مدة للقرض یمكن أن نقدمھا لك ستكون 3.5 سنوات حیث ستحتاج إلى 
سداد القرض بالكامل قبل 6 أشھر من انتھاء صالحیة التأشیرة.

ا أعیش في المملكة  ًی ًلبا دول هل أنا مؤهل للتقدیم إذا كنت طا
المتحدة؟

هذا یعتمد على تأشیرتك. إذا كانت لدیك تأشیرة Tier 4 ، فأنت لألسف غیر 
مؤهل للتقدم بطلب للحصول على Start Up Loan ألن العمل الحر ممنوع 
بموجب هذہ التأشیرة. وبالمثل ، إذا كان لدیك تأشیرة المستوى 1 )رائد أعمال 

متخرج()Tier 1 )Graduate Entrepreneur ، فأنت لست مؤهال 
للحصول على Start Up Loan ألن مدة تأشیرتك ال یتناسب مع الحد األدنى 

لمعاییر مدة القرض الخاصة بنا.

ً

نشاطي التجاري یصدر البضائع دولیا. هل ما زلت مؤهال للتقدیم؟

نعم ، تخضع لثالثة عوامل أساسیة.

یجب أن یكون نشاطك التجاري شركة مسجلة في المملكة المتحدة و / أو  . 1
مسجال في المملكة المتحدة ألغراض ضریبیة.

یجب أن یكون الموقع التشغیلي لعملك یقع في المملكة المتحدة. . 2

یجب أن تكون غالبیة اإلیرادات الناتجة عن عملك أیضا في المملكة المتحدة. . 3

هل یجب أن یكون نشاطي التجاري مسجال لدى Companies House أو 
HMRC قبل أن أتمكن من التقدیم؟

 Companies House ال ، لیس من الضروري أن یكون عملك مسجالً لدى
.Start Up Loan من أجل التقدم بطلب للحصول على HMRC أو

کیاهل یمكن لشریكي التجاري التقدم أیضا؟

نعم ، یمكن لشركاء أعمال متعددین لنفس الشركة التقدم بطلب للحصول على 
Start Up Loan بشكل فردي. یمكننا إقراض 100000 جنیه إسترلیني 

كحد أقصى ألیة شركة واحدة ، مما یعني أنه یمكن ألربعة شركاء أعمال 
اقتراض 25000 جنیه إسترلیني كحد أقصى لكل منھم. یرجى مالحظة أنه 

یجب على جمیع شركاء العمل التقدیم من خالل نفس شریك التوصیل

ً ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

کک یمكنني إضافة شریك عملي إلى طلبي؟

ال یمكنك إضافة شریك عملك إلى طلبك ألن جمیع المتقدمین یحتاجون إلى 
التقدیم بشكل فردي ، حتى لو تم استثمار األموال في نفس العمل. هذا ألن 

Start Up Loans هي قروض شخصیة ألغراض تجاریة ، وبالتالي فإننا 
نجري مجموعة متنوعة من الشیكات المتعلقة بقدرتك الفردیة على تحمل القرض 
وسدادہ. ومع ذلك ، یمكنك تقدیم نفس خطة العمل و توقعات التدفق النقدي كجزء 

من تطبیقاتك.

ککک شریك تجاري. هل التحقق االئتمان یتم تحت كال االسمین لدینا؟

ال ، ألن Start Up Loans هي قروض شخصیة مستثمرة في شركة ، 
وبالتالي فإن التحقق من االئتمان الذي ندیرہ یعتمد على كل متقدم فردي.
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انٹرپرائز نیا
)NEA( االؤنس

بڕگەیسیکشن دو



؟)NEA( ةدیدجلا ةسسؤملا ةوالع ططخم وه ام

مخطط NEA هو برنامج دعم األعمال الذي تقدمه وزارة العمل والمعاشات 
التقاعدیة )DWP(. ویھدف إلى مساعدة أولئك الذین یطالبون بمزایا بطالة معینة 
لیصبحوا أصحاب عمل خاص. إذا أكملت مخطط NEA وبدأ نشاطك التجاري 

في العمل ، فیمكنك الحصول على بدل أسبوعي بقیمة إجمالیة تصل إلى 
1،274 جنیھا إسترلینیا على مدى 26 أسبوعا )قد یختلف المبلغ النھائي بناء 

على المعونات األخرى التي تتلقاها(.

 NEA بشكل وثیق مع مخطط The Start Up Loans Company تعمل
وعلى الرغم من أن كال المخططین مخصصان لدعم األفراد لبدء أنشطتھم 

التجاریة الخاصة ، إال أنھم كیانات منفصلة. إذا كنت ترغب في التقدم للحصول 
 Job Center Plus یرجى التحدث إلى ، NEA على دعم من مخطط

المحلي أو زیارة موقع الحكومة االلكتروني لمعرفة المزید.

كیف أتقدم بطلب للحصول على Start Up Loan من خالل 
مخطط NEA؟

إذا لم تكن مسجال بالفعل في مخطط NEA ، فستحتاج إلى القیام بذلك أوالً. 
تحدث إلى Job Center Plus المحلي لدیك والذي سیكون قادرا على 

إخبارك بما إذا كنت مؤهال للمشاركة في مخطط NEA وإعطائك مزیدا من 
المعلومات حول كیفیة البدء.

إذا كنت مؤهال ، فسیتم تخصیص مرشد NEA لك في منطقتك المحلیة والذي 
سیعمل معك لمدة ثمانیة أسابیع إلعداد خطة عمل. یرجى مالحظة أن المرشدین 

في NEA یدارون من قبل وزارة العمل والمعاشات التقاعدیة )DWP( وال 
.Start Up Loans Company ینتمون إلى

في نھایة األسابیع الثمانیة ، سیقوم المرشد الخاص بك من NEA بتقییم جدوى 
خطة عملك. إذا كانوا یعتقدون أن عملك قابل لالستمرار ، فسوف یوافقون على 

خطة عملك وستكون مؤهال لبدء المطالبة ببدل NEA األسبوعي. في هذہ 
.Start Up Loan المرحلة ، ستكون مؤهال أیضا للتقدم بطلب للحصول على

إذا كنت ترغب في التقدم بطلب للحصول على Start Up Loan ، فیرجى 
ملء هذا النموذج. قبل البدء في تقدیم طلبك ، یرجى االتصال بالمرشد من 

NEA للتأكد من استیفاء الشروط.

تم التوقیع على خطة عملي من قبل المرشد الخاص بي من 
Start Up هل هذا یعني أنني حصلت على الموافقة على .NEA

Loan؟

 NEA الخاص بك منفصل عن خطة عمل Start Up Loan ال ، طلب
الخاصة بك. یأخذ طلب Start Up Loan في االعتبار جدارة االئتمان 

الخاصة بك ، والقدرة على تحمل التكالیف الشخصیة والقدرة على االستمرار في 
العمل بشكل عام من أجل تحدید ما إذا كان Start Up Loan مناسبا لك 

ولعملك.

بمجرد أن یقوم المرشد الخاص بك من NEA بالتوقیع على خطة عملك ، 
ستتمكن من التقدم بطلب للحصول على Start Up Loan باستخدام نموذج 

الطلب الخاص بك. قبل البدء في تقدیم طلبك ، یرجى االتصال بالمرشد من 
NEA للتأكد من استیفاء الشروط.

یرجى مالحظة أنه عند التقدم بطلب للحصول على Start Up Loan ، یمكنك
استخدام خطة العمل الحالیة الخاصة بك كجزء من العملیة ولكن یجب إكمال 

فحص االئتمان. قد ُیطلب منك أیًضا تقدیم وثائق إضافیة قبل اتخاذ قرار بشأن 
طلب القرض الخاص بك.

 

ً

 

ً ً ً ً

ً
ً

ً ً

ً

ً
ً ً

إذا كنت مشارًكا في NEA ، فكم من المال یمكنني التقدم 
للحصول علیه؟

 Start Up Loan التقدم بطلب للحصول على NEA یمكن للمشاركین في
یتراوح بین 500 جنیه إسترلیني و 25000 جنیه إسترلیني باستخدام خطة 
عمل NEA التي تم التوقیع علیھا. ومع ذلك ، من المھم مالحظة أن إكمال 

 Start ال یعني أنك ستتلقى تلقائیا DWP NEA Mentoring Scheme
.Up Loan

Start Up Loans التي تزید عن 5000 جنیه إسترلیني لھا معاییر تقییم 
مختلفة. إنك ستظل قادرا على استخدام خطة عمل NEA الخاصة بك ولكن قد 
یطلب منك تحدیثھا بمزید من المعلومات. نوصیك بالتشاور مع المرشد الخاص 
بك من NEA أوال للحصول على مزید من المعلومات حول النھج المناسب لك.

ً

ً
ُ

ً

اهل یمكنني التقدم للحصول على تمویل من خالل أي شریك 
لتوصیل Start Up Loans إذا كنت مشارًكا في مخطط NEA؟

ال ، یجب علیك التقدم بطلب للحصول على Start Up Loan من خالل 
النموذج عبر اإلنترنت الخاص بنا. وذلك لتجنب تكرار العمل الذي تم بالفعل مع 
المرشد الخاص بك من NEA. إذا كنت ترغب في التقدم بطلب للحصول على 
Start Up Loan ، فاتصل بالمرشد الخاص بك من NEA والذي سیخبرك 
 Start Up Loan ما إذا كنت قد استوفیت شروط التقدم بطلب للحصول على
أم ال ، وإذا لم یكن األمر كذلك ، فمتى ستكون مؤهالً للتقدیم. إذا كنت مؤهالً ، 
فسیقوم المرشد الخاص بك من NEA بتقدیم النصح لك حول كیفیة بدء طلبك.

إذا تم رفضي سابقًا للحصول على Start Up Loan ، فهل ال يزال بإمكاني 
التقدم للمشاركة في مخطط NEA؟

 Startإذا تم رفضك مسبًقا للحصول على NEA نعم ، یمكنك التقدم إلى مخطط
Up Loan. سوف تحتاج إلى مناقشة ما إذا كنت مؤهالً لبرنامج NEA مع 

Jobcentre Plus المحلي لدیك.

ومع ذلك ، یرجى العلم أنه حتى إذا تم قبولك في مخطط NEA ، فلیس هناك ما 
یضمن أنه إذا قمت بإعادة التقدم بطلب للحصول على Start Up Loan في 

المستقبل ، فسیتم الموافقة علیه. سوف تحتاج إلى االنتظار لمدة ثالثة أشھر على 
األقل من تاریخ رفضك األول قبل إعادة التقدیم. تم تصمیم هذہ الفترة لمنحك 

 Start الوقت لمراجعة وتحسین أیة مجاالت من طلبك منعتك من الحصول على
Up Loan مسبًقا.

كجزء من إعادة التقییم هذہ ، ستحتاج إلى أن تكون قادًرا على إثبات أن ظروفك 
قد تغیرت أو أنك عالجت المخاوف التي أثیرت في خطاب الرفض األول 

الخاص بك. سُیطلب منك تقدیم المستندات الشخصیة والتجاریة المحدثة 
والخضوع ألیة فحوصات مطلوبة من قبل النظام.

إذا تم رفض طلبي للحصول على Start Up Loan، فھل یمكنني إعادة 
التقدیم من خالل شریك توصیل آخر؟

 ال مراف نئال نآ ےرامہ ےیل ےک Start Up Loan وک پآ ۔ںیہن
 نم Start Up Loan ىلع لوصحلل بلطب مدقتلا كيلع بجي ،
 راركت بنجتل كلذو .انب صاخلا تنرتنإلا ربع جذومنلا لالخ
 ہذہ يف .NEA نم كب صاخلا دشرملا عم لعفلاب مت يذلا لمعلا

 لامعألا ضعبب مايقلا ىلإ حجرألا ىلع جاتحتس ، تالاحلا
 قطانم ةيأ ةجلاعم لجأ نم كب صاخلا بلطلا يف ةيفاضإلا

.ىلوألا ةرملا يف قيبطتلا ضفر يف تببست

 ، ةدعاسملا نم ديزم ىلإ ةجاحب تنك وأ ةلئسأ ةيأ كيدل تناك اذإ
 ىلع اًرداق نوكيس يذلا ءالمعلا ةمدخ قيرفب لاصتالا ىجريف

.كتدعاسم

NEA - نیا انٹرپرائز االؤنس
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ککککککککککککک.ہمارے ڈیلیوری 
پارٹنرز

بڕگەی شەش سیکشن تین



کاروبار کو معاونت فراہم کرنے والے اداروں کا ایک 
جال جس کے پاس ہمارے گاہکوں کو آغاز کرنے، وسیع 

کرنے اور Start Up Loan حاصل کرنے میں مدد 
دینے کی مہارت موجود ہے

ڈیلیوری پارٹنر کیا ہے؟
ہمارے لیے یہ اہم ہے کہ ہم اپنے تمام گاہکوں کو کامیابی حاصل کرنے کا 

ہر موقع دیں، Start Up Loan کے لیے درخواستوں اور بحیثیت مجموعی 
کاروبار دونوں کے لئے۔ اس لیے ہم ڈلیوری پارٹنر اداروں کا ایک قومی 

نیٹ ورک استعمال کرتے ہیں جن کے پاس تجربہ کار بزنس ایڈوائزر ہوتے 
ہیں۔

درخواست دہندگان کو بزنس پالن کی تیاری اور کیش فلو فورکاسٹ کی 
تیاری کے عالوہ، ہمارے ڈلیوری پارٹنرز قرض کے لیے حتمی درخواست 

کو اسیس کرنے اور کامیاب درخواست دہندگان کو آن گوئنگ یعنی جاری 
رہنے والی مینٹورنگ سپورٹ فراہم کرنے کے بھی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ جب 
آپ کسی Start Up Loan کے لیے درخواست دیتے ہیں تو آپ کو کسی 
کاروباری ایڈوائرر کے ساتھ نتھی کر دیا جاتا ہے تاکہ چیزوں کی پیشرفت 

میں آپ کی مدد کی جائے اور سکیم کے سلسلے میں آپ کے لے رابطے کا 
کلیدی مرکز بنیں۔

ہم اپنے ڈیلیوری پارٹنرز کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، جو انگلینڈ، ویلز، 
اسکاٹ لینڈ اور شمالی آئرلینڈ کے مختلف عالقوں اور صنعتوں میں کام 

کرتے ہیں، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ قرضے کے ذمہ دارانہ فیصلے 
کیے جائیں۔

ہم تمام درخواست دہندگان کو اپنے ڈیلیوری پارٹنرز میں سے ایک کو 
تفویض کرتے ہیں اور جہاں ممکن ہو، آپ کو ایک ایسے ڈیلیوری پارٹنر 

سے مالتے ہیں جو آپ کے مقامی عالقے میں کام کرتا ہے۔

براہ کرم نوٹ کریں، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ہم آپ کو مؤثر 
طریقے سے سپورٹ کر سکیں، آپ صرف ایک ہی ڈیلیوری پارٹنر کے 

ساتھ کام کر سکیں گے اور آپ اپنی درخواست جمع کرانے کے بعد اسے 
تبدیل نہیں کر سکیں گے۔

عالقے کے حساب سے ڈیلیوری پارٹنر منتخب کریں:

Delivery Partners

BizBritain

Business in Focus

 Chamber Acorn Fund
(Humber) Ltd

DSL Business Finance

 Enterprise Loans East
Midlands

 Enterprise Northern
Ireland

Fashion Angel

Finance For Enterprise

 Financing Start Up
Enterprise

GC Business Finance

 Hyndburn Enterprise
 Trust

 Lancashire Community
Finance

 Let’s Do Business Group
NWES

Outset Finance

Prince’s Trust

SWIG Finance

 The Business Enterprise
Fund

Transmit Startups

Virgin StartUp

X-Forces

.ہمارے ڈیلیوری پارٹنرز
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https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/bizbritain/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/business-in-focus/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/chamber-acorn-fund/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/chamber-acorn-fund/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/chamber-acorn-fund/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/dsl-business-finance/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/enterprise-loans-east-midlands/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/enterprise-loans-east-midlands/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/enterprise-loans-east-midlands/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/enterprise-northern-ireland/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/enterprise-northern-ireland/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/enterprise-northern-ireland/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/fashion-angel/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/finance-for-enterprise/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/financing-start-enterprise/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/financing-start-enterprise/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/financing-start-enterprise/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/gc-business-finance/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/hyndburn-enterprise-trust/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/hyndburn-enterprise-trust/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/hyndburn-enterprise-trust/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/lancashire-community-finance/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/lancashire-community-finance/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/lancashire-community-finance/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/lets-business-group/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/nwes/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/outset-finance/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/princes-trust/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/swig-finance/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/business-enterprise-fund/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/business-enterprise-fund/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/business-enterprise-fund/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/transmit-startups/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/virgin-startup/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/x-forces/
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قرض کی واپسی
بڕگەی حەوت سیکشن چار



اگر میں کاروبار سے نکل جاؤں یا یہ تجارت کرنا بند کردے تو مجھے پھر 
بھی قرض ادا کرنا ہو گا؟

جی ہاں، Start Up Loan ایک ذاتی قرضہ ہے جو کہ کاروباری مقاصد 
کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور ِاسلئے آپ قرض کی پوری رقم اور آپ 

کی طرف سے دستخط کردہ لون ایگریمنٹ کے حساب سے سود کی واپسی 
کے ذاتی طور پر ذمہ دار ہیں، قطع نظر آپ کے کاروبار کی حیثیت اور ِاس 

کے اندر آپ کی پوزیشن کے۔ وہ واحد وقت جب آپ براہ راست لون 
ایگریمنٹ پر دستخط کرنے کے بعد قرض پر سود ادا کیے بغیر قرض واپس 

کر سکتے ہیں وہ ُکولنگ آف پیریڈ کے -14 دنوں کے اندر ہے۔ اس 
عرصے کے دوران، اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب آپ کو قرض نہیں 

چاہیے ہے تو آپ فنڈز واپس کر سکتے ہیں اور آپ کسی بھی سود کے ذمہ 
دار نہیں ہوں گے۔ اپنے ُکولنگ آف پیریڈ کے بارے میں تصدیق کرنے کے 

لئے براہ مہربانی اپنے لون ایگریمنٹ سے رجوع کریں۔

Start Up Loan کا ری پے مینٹ یعنی واپسی کا عرصہ کیا 
ہے؟

آپ کو اپنی قرض ادا کرنے کی سکت اور ترجیح کے لحاظ سے ایک سے 
پانچ سال کی مدت میں ماہانہ قرض کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ درخواست دینے 
کے عمل کے حصے کے طور پر قرض کی صحیح مدت پر اتفاق کیا جائے 
گا اور اگر آپ کی درخواست کامیاب ہو گئی تو آپ کے قرض کے معاہدے 

یعنی لون ایگریمنٹ میں درج کر دی جائے گی۔

اگر مجھے لگے کہ قرض کی کوئی قسط مجھ سے ادا نہ ہو 
پائے گی تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟

آپ کو فوراً اپنے فنانس پارٹنر سے رابطہ کرنا چاہیے اور اپنی صورتحال 
بیان کرنی چاہیے۔ یہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ اپنے فنانس پارٹنر سے بات 

کریں اگر آپ کو یقین ہو کہ آپ اپنی اگلی ادائیگی کرنے سے قاصر ہوں گے 
اُس وقت تک انتظار کرنے کے بجائے کہ آپ کی اگلی ادائیگی نہ ہو پائے۔

اگر میں اپنے قرض کی ادائیگی میں ڈیفالٹ کروں تو کیا ہوگا؟

ہمارے فنانس پارٹنرز معیاری مارکیٹ پریکٹس کی پیروی کرتے ہیں جب 
قرض کی ادائیگی چھوٹ جاتی ہے اور منصفانہ اور معقول انداز اختیار 

کرتے ہیں۔ اگر آپ ادائیگی کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو آپ کا فنانس پارٹنر 
ادائیگی چھوٹ جانے کی وجوہات کا تعین کرنے کے لیے آپ سے رابطہ 

کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ آپ کے ساتھ ایک معقول اور منصفانہ 
معاہدے کے لیے بھی کام کریں گے کہ آپ اس کو کیسے حل کریں گے اور 
مستقبل میں اپنی ذمہ داریاں کیسے پوری کریں گے۔ اس کی پیروی ایک ای 
میل اور/یا خط کے ذریعے کی جائے گی جس میں کہا گیا ہوگا کہ ادائیگی 
)ادائگیاں( چھوٹ گئی ہے اور اس صورتحال کا تدارک کرنے کے لیے کیا 

کرنے کی ضرورت ہے۔

اگر آپ کا فنانس پارٹنر بار بار کوشش کرنے کے بعد آپ سے رابطہ کرنے 
سے قاصر رہے، تو وہ مختلف طریقوں سے بقایا ادائیگیوں کی وصولی کے 
لیے کوشش کر سکتے ہیں جیسے کہ کاؤنٹی کورٹ ججمنٹ )سی سی جے( 

)County Court Judgment )CCJ(( جاری کرنے کے لیے 
درخواست دینا یا اپنے کیس کو کسی منظور شدہ ڈیٹ کولیکشن ایجنٹ کو 

ریفر کرنا۔ اگر آپ کو علم نہیں ہے کہ آپ کا فنانس پارٹنر کون ہے تو براہ 
مہربانی اپنا لون ایگریمنٹ چیک کریں۔

مجھے لگتا ہے کہ میں مالی مشکالت کا سامنا کر رہا ہوں 
اور اپنے مالی معامالت کو سنبھالنے میں مجھے مدد کی 

ضرورت ہے۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟

پریشان نہ ہوں، بہت سارے مفت اور غیر جانبدار قرضوں سے متعلق 
 The Start مشورے دینے والی تنظیمیں ہیں جو مدد کرنے کو تیار ہیں۔

 Money Advice ایک بڑی ڈیٹ چیرٹی Up Loans Company
Trust کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے جو کہ مندرجہ ذیل سروسز مہیا کرتی 

ہے۔

:The national debt line  •

قرض کے مشورے کے ماہرین جو افراد کو ان کی صورتحال کو بہتر بنانے 
میں مدد دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ الکھوں لوگوں کو اپنے قرضوں کو 

سنبھالنے میں مدد مل چکی ہے۔

:The business debt line  •

ایک منفرد سروس جو سیلف-ایمپالئڈ اور چھوٹے کاروباروں کو اُن کے 
قرض سنبھالنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔

 قرض کے بارے میں مفت اور غیر جانبدارانہ مشوروں کے دیگر وسائل 
ذیل میں دیئے گئے ہیں:

The Money Advice Service  •

Citizens Advice  •

Step Change  •

 اگرچہ آپ کا ڈیلیوری پارٹنر آپ کے کاروبار اور Start Up Loan کے 
بارے میں گائڈنس یعنی رہنمائی مہیا کر سکتے ہیں، مگر وہ آزادانہ ڈیٹ 

ایڈوائس یعنی قرض کے بارے میں مشاورت مہیا نہیں کرسکتے۔ یہ مندرجہ 
اداروں سے لیا جانا چاہیے۔

*براہ مہربانی نوٹ کریں: The Start Up Loans Company کسی 
بھی قرض مینجمنٹ کمپنیوں کی توثیق نہیں کرتی جو قرض کے مشورے یا 
قرض کے انتظام کی ادائیگی کے منصوبوں کے لیے فیس وصول کرتی ہیں۔ 

براہ مہربانی ہم سے فوری رابطہ کریں اگر آپ سے کسی ایسی کمپنی نے 
رابطہ کیا ہو۔

مجھے کسی ڈلیوری پارٹنر یا فنانس پارٹنر کی جانب سے 
ڈیفالٹ کا نوٹس موصول ہوا ہے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟

یہ اہم ہے کہ آپ چھوٹ جانے والی ادائیگیوں کے سلسلے میں کسی بھی 
نوٹس کا جلد از جلد جواب دیں۔ آپ کو موصول ہونے والے نوٹس میں مکمل 

رابطہ کوائف مہیا کیے جائیں گے۔.

اگر میں چھوٹ جانے والی ادائگیوں کے بارے میں نوٹسز کا 
جواب نہیں دیتا یا اپنی قرض واپسی کی پوری اقساط نہیں دے 

پاتا تو کیا ہو گا؟

یہ ضروری ہے کہ آپ موصول ہونے والے کسی بھی نوٹس کا جواب دیں 
اور اپنے قرض کی ادائیگی کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ رہیں۔ کسی بھی 

ریگولیٹڈ کنزیومر فنانس پروڈکٹ کی طرح، قرض کی مطلوبہ ادائیگیوں 
کو پورا نہ کرنا آپ کے خالف درج ذیل میں سے ایک یا زیادہ 

کارروائیوں کا موجب بن سکتا ہے۔

کریڈٹ ریفرنس ایجنسیوں کو کسی بھی بقایا رقم کے بارے میں مطلع کیا   •
جا سکتا ہے، جو آپ کی کریڈٹ ریٹنگ اور سامان، خدمات یا مالزمت 
کے مخصوص فارم حاصل کرنے کی صالحیت کو متاثر کر سکتا ہے۔

کسی فریق ثالثہ کولیکشن کرنے والی ایجنسی سے مداخلت کروائی جا   •
سکتی ہے تاکہ کسی بھی بقایا رقم کی وصولی میں مدد مل سکے۔

قانونی کارروائی بشمول، لیکن محدود نہیں، کاؤنٹی کورٹ کا فیصلہ   •
)County Court Judgment( شروع ہو سکتا ہے

قرض کی واپسی
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عمل

بڕگەی سێ



ابھی تک میرے پاس کوئی بزنس آئڈیا یعنی کاروباری تصور نہیں ہے۔ کیا 
میں پھر بھی Start Up Loan کے لیے درخواست دے سکتا ہوں؟

بدقسمتی سے، Start Up Loans scheme لوگوں کو ان کے کاروبار 
کو شروع کرنے یا بڑهانے میں مدد کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، لہذا اگرچہ 
آپ کو قرض کے لیے اہل ہونے کے لیے ٹریڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں 
ہے، لیکن درخواست دینے کے لیے آپ کے پاس ایک کاروباری آئیڈیا ہونے 

کی ضرورت ہوگی۔

کسی درخواستی عمل ، کے ُجزو کے طور پر آپ کو بزنس پالن اور کیش 
فلو فورکاسٹ جمع کروانا ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک مکمل نہیں کئے تو 
فکر نہ کریں - جب آپ نے اپنے کوائف کا اندراج کروا دیا اور سپورٹ کے 
لیے ہمارے ڈیلیوری پارٹنرز میں سے ایک کے حوالے کر دیا گیا، تو کوئی 
کاروباری مشیر یہ کاغذات مکمل کرنے کے بارے میں آپ کو گائڈنس یعنی 

رہنمائی فراہم کر سکتا ہے۔ ہمارے پاس متعدد مفید گائڈز بھی دستیاب ہیں 
جنہیں تیاری کرتے وقت آپ مددگار پا سکتے ہیں۔

ہم تجویز کرتے ہیں کہ آپ اس وقت پر درخواست دیں جس پر فنانس آپ کو 
اپنا کاروبار شروع کرنے میں مدد دے گا اور جب آپ کے پاس اپنے 

کاروباری دستاویزات بنانے کے لیے صرف کرنے کے لیے وقت ہو۔ اگر 
آپ ِاس مقام پر صرف ایک مشاورتی سپورٹ سروس میں ہی دلچسپی 

رکھتے ہوں تو ہم تجویز کرتے ہیں کہ آپ حکومت کے بزنس سپورٹ ٹولز 
استعمال کریں یا 1098 998 0800 پر بزنس سپورٹ ہیلپ الئن 

)Business Support Helpline( سے رابطہ کریں۔ ِان دونوں سے 
کوئی بھی آپ کو کسی دوسری مناسب سروس کی طرف بھیج سکتا ہے۔

میرے پاس کوئی بزنس آئڈیا ہے یا میرا کاروبار پہلے ہی 
ٹریڈنگ کر رہا ہے۔ کیا میں Start Up Loan کے لیے 

درخواست دے سکتا ہوں؟
ج یهاں، Start Up Loans scheme ان افراد کی مدد کر س کتیہے 
جو نئے کاروابر شروع کر رہے ہوں ی اجو موجودہ کاروابر کر رہے 

ہوں، بشرطی کہوہ دو س تین سال یادہ عرصے سے تجارت نہیں کر 
رہے ہوں۔

کسی درخواستی عمل کے ُجزو کے طور پر آپ کو بزنس پالن اور کیش فلو 
فورکاسٹ جمع کروانا ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک مکمل نہیں کئے تو 

فکر نہ کریں - جب آپ نے اپنے کوائف کا اندراج کروا دیا اور سپورٹ کے 
لیے ہمارے ڈیلیوری پارٹنرز میں سے ایک کے حوالے کر دیا گیا، تو کوئی 
کاروباری مشیر یہ کاغذات مکمل کرنے کے بارے میں آپ کو گائڈنس یعنی 

رہنمائی فراہم کر سکتا ہے۔ مارے پاس متعدد مفید گائڈز بھی دستیاب ہیں 
جنہیں تیاری کرتے وقت آپ مددگار پا سکتے ہیں۔

ہم تجویز کرتے ہیں کہ آپ اس وقت پر درخواست دیں جس پر فنانس آپ کو 
اپنا کاروبار شروع کرنے میں مدد دے گا اور جب آپ کے پاس اپنے 
کاروباری دستاویزات بنانے کے لیے صرف کرنے کے لیے وقت ہو۔

اگر آپ ِاس مقام پر صرف ایک مشاورتی سپورٹ سروس میں ہی دلچسپی 
رکھتے ہوں تو ہم تجویز کرتے ہیں کہ آپ حکومت کے بزنس سپورٹ ٹولز 

استعمال کریں یا 

 Business( 0300 456 3565 پر بزنس سپورٹ ہیلپ الئن 
Support Helpline( سے رابطہ کریں۔ ِان دونوں سے کوئی بھی آپ کو 

کسی دوسری مناسب سروس کی طرف بھیج سکتا ہے۔

کیا درخواست کے لیے مجھ سے پیسے لیے جائیں گے؟

نہیں، Start Up Loan کے لیے درخواست دینے کے لیے آپ سے یا 
ہمارے ڈیلیوری پارٹنرز کی طرف سے کبھی آپ کو چارج نہیں کیا جائے 
گا۔ آپ سے درخواست کے عمل کے دوران اور بعد میں فراہم کی جانے 

والی سپورٹ کے لیے فیس یا چارجز بھی نہیں لیں گے۔ اگر آپ کی 
درخواست کامیاب ہو جاتی ہے تو آپ کو صرف ماہانہ قرض ہی کی ادائیگی 
 Start Up Loans Company کرنا پڑے گی۔ اگر کبھی کوئی آپ سے

کو اُس رقم سے زیادہ ادائیگی کرنے کے لیے رابطہ کرے جو کہ آپ کی 
قرض کی متفقہ ماہانہ ادائیگی نہیں ہے، تو براہ مہربانی جتنی جلدی ممکن 

ہو سکے ہم سے رابطہ کریں  ۔

درخواست کے عمل میں کتنا وقت لگتا ہے؟

چونکہ کوئی دو کاروبار ایک جیسے نہیں ہوتے، ہم آپ کی درخواست میں 
کتنا وقت لگے گا اس کا اوسط وقت کا دورانیہ نہیں بتا سکتے۔ وہ صارفین 

جو انتہائی تیار ہوتے ہیں انہیں دو سے تین ہفتے لگ سکتے ہی ، جبکہ 
دوسرے صارفین کو ضروری دستاویزات مکمل کرنے کے لیے مزید مدد 

درکار ہوتی ہے اور اس میں دو سے تین ماہ اور زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ ہم 
کوشش کرتے ہیں اور جتنا ممکن ہو سکے اس عمل کو آپ کے کنٹرول میں 

رکھتے ہیں، لہذا آپ کی جتنی زیادہ تیاری ہو گی، آپ کی درخواست اتنی 
تیزی سے آگے بڑهے گی۔

اگر اپنی درخواست لوڈ کرتے وقت آپ کے پاس بزنس پالن اور کیش فلو 
فورکاسٹ حتمی یا مسودے والی قسم موجود ہو، تو ِاس سے آپ کے ڈلیوری 

پارٹنر کو اندازہ لگانا آسان ہو جاتا ہے کہ پیشرفت کرنے کے لیے آپ کو 
کتنی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ براہ مہربانی نوٹ کریں، کہ ہماری کسٹمر 
سروس ٹیم اور ہمارے ڈیلیوری پارٹنرز پانچ ورکنگ ڈیز یعنی کام کے ایام 

کے اندر تمام صارفین کی تمام انکوائریوں کا جواب دینے کی کوشش کرتے 
ہیں۔

آپ درخواستوں کا معائنہ کرتے ہیں تو آپ کونسے عوامل پر غور کرتے 
ہیں؟

تین اہم شعبے ہیں جن پر آپ کا بزنس ایڈوائزر غور کرے گا جب وہ آپ کے 
Start Up Loan کی درخواست کا جائزہ لے رہا ہو گا: آپ کی کریڈٹ کی 
اہلیت، چاہے آپ قرض لینے کے متحمل ہو سکیں یا نہیں اور یہ کہ آیا آپ کا 

کاروبار قابل عمل ہے۔

کریڈٹ کے الئق ہونا: آپ کی درخواست کے ُجزو کے طور پر آپ کے لیے 
کریڈٹ چیک کروانا الزمی ہو گا جس میں آپ کے ماضی اور حال کے مالی 

رویوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اگرچہ ایک ناقص کریڈٹ ہسٹری آپ کو تمام 
صورتوں میں اStart Up Loan حاصل کرنے سے نہیں روک سکے گی، 

درخواست کے عمل کا یہ حصہ ذمہ دار قرض دینے کے ہمارے عزم کا 
حصہ ہے اور اس بات کو یقینی بنانے میں ہماری مدد کرتا ہے کہ ہمارے 

درخواست دہندگان خود پر بوجھ نہ ڈالیں۔

ذاتی استطاعت: چونکہ Start Up Loans ذاتی قرضے ہیں جو کاروباری 
مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، آپ اپنے قرض کی ادائیگی کے 
لیے ذمہ دار ہوں گے چاہے مستقبل میں آپ کے کاروباری منصوبے بدل 
جائیں۔ جبکہ Start Up Loans لونز غیر محفوظ ہیں )آپ کو قرض کی 
ضمانت فراہم کرنے کے لیے کوئی کولیٹرل پیش کرنے کی ضرورت نہیں 
ہے( آپ کو سود سمیت قرض کی مکمل ادائیگی اپنی متفقہ قرض کی مدت 
کے دوران کرنے کی ضرورت ہوگی۔ پرسنل سروائیول یعنی ذاتی گزارے 
کا بجٹ جو آپ کو اپنی درخواست کے ساتھ جمع کرانا چاہیے، جو آپ کی 

ذاتی آمدنی کے اہم ذرائع اور ہر مہینے آپ کے اخراجات کا خاکہ پیش کرتا 
ہے، یہ تشخیص کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔

کاروبار کا قابِل عمل ہونا: ہمارے قرضے کے فیصلے میں ایک اہم عنصر 
یہ یقینی بنانا ہے کہ آپ کا کاروبار آپ کے ماہانہ قرض کی ادائیگی کو پورا 

کرنے میں مدد کے لیے کافی رقم پیدا کرے گا۔ اس کا اندازہ لگانے میں 
ہماری مدد کے لیے، آپ کو یہ ظاہر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی 
مصنوعات اور سروسز کی کافی مانگ ہے اور آپ اپنے بزنس پالن اور 

کیش فلو فورکاسٹ میں متعین تمام اہداف کو معقول حد تک حاصل کر سکیں 
گے۔ اگر آپ نے یہ دستاویزات پہلے کبھی نہیں تخلیق کیں تو فکرمند نہ 

ہوں! ہماری مفت ٹیمپلیٹس اور گائڈز دیکھیں اور یاد رکھیں کہ آپ کا بزنس 
ایڈوائزر آپ کو کارروائی کے ِاس حصے میں سپورٹ فراہم کر سکیں گے۔

درخواست دینے کا عمل
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کیا درخواست دینے کے عمل کے دوران کوئی سپورٹ دستیاب ہے؟

جی ہاں ہمارے ڈیلیوری پارٹنرز درخواست دینے کے عمل کے دوران آپ 
کی معاونت کرنے کے لیے دستیاب ہیں۔ وہ آپ کو درخواست فارم مکمل 

کرنے کے بارے میں مشورہ دے سکتے ہیں اور آپ کو کون سی معلومات 
شامل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ وہ آپ کو اپنا بزنس پالن، کیش فلو 

فوکارسٹ اور ذاتی بقا کا بجٹ بنانے میں بھی مدد کر سکتے ہیں، چاہے آپ 
کو شروع سے ہی ان کو بنانے میں مدد کی ضرورت ہو یا صرف یہ چاہتے 

ہیں کہ کوئی ان کا جائزہ لے اور ان کی جانچ کرے۔

چونکہ آپ کا ڈلیوری پارٹنر - آپ کے قرض کی درخواست کا بھی جائزہ 
لے گا تاکہ آپ اس بات کا تعین کر سکیں کہ آپ Start Up Loan کے 

لیے اہل ہیں یا نہیں ، ان کی مدد آپ کو کامیاب ہونے کے لیے بہترین 
پوزیشن پر ڈالنے پر مرکوز ہوگی۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ باآلخر آپ 

اپنی درخواست کے ذمہ دار ہیں اور اگرچہ ڈلیوری پارٹنر آپ کی مدد کرنے 
کی پوری کوشش کرے گا، یہ اس بات کی ضمانت نہیں دیتا کہ آپ قرض 

کے اہل ہو جائیں گے۔

مزید معلومات کے لیے، ہمارے بزنس سپورٹ اور مینٹورنگ ایف اے کیوز 
دیکھیں۔

 Start Up ککک میری درخواست کا جائزہ لے گا اور فیصلہ کرے گا کہ میں
Loan لے سکتا ہوں؟

آپ کا ڈیلیوری پارٹنر آپ کی درخواست کا جائزہ لے گا اور قرض دینے 
کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ ہم ہر ڈیلیوری پارٹنر کو ایک معیار 
فراہم کرتے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہمارے نیٹ 
ورک میں ایک مستقل طریقہ کار کی پیروی کی جائے، تاہم ڈیلیوری 
پارٹنرز باآلخر اپنے فیصلے کی بنیاد افراد کی کریڈٹ ہسٹری، ذاتی 

سکت اور بزنس پالن کے کار آمد ہونے پر رکھیں گے۔

میری درخواست کیوں رد کی جا سکتی ہے؟

کئی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر آپ کی درخواست رد کی جا سکتی ہے۔ 
ایک ذمہ دار قرض دہندہ ہونے کی حیثیت سے، دو اہم معیارات ہیں جن کا 

استعمال ہم اس بات کا تعین کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ ہم کسی درخواست 
گزار کو قرض دے سکتے ہیں یا نہیں۔ پہلی کا تعلق کسی فرد کی استطاعت 

سے ہے )کیا آپ مطلوبہ قرض کی ادائیگی کے پابند ہو سکیں گے؟( اور 
دوسرا درخواست دہندگان کے بزنس پالن اور کیش فلو فورکاسٹ کے قابل 

عمل ہونے سے متعلق ہے )کیا آپ قابل ہو سکیں گے معقول طور پر ان تمام 
اہداف کو حاصل کرنے کے جو آپ نے اپنے منصوبوں میں طے کیے ہیں 

اور کیا آپ کے آئڈیا کے لیے کافی مارکیٹ موجود ہے؟(

اگر میری درخواست مسترد ہوجاتی ہے تو کیا میں دوبارہ درخواست دے 
سکتا ہوں؟

بدقسمتی سے، اگر آپ کی درخواست مسترد کردی جاتی ہے تو آپ کو 
دوبارہ درخواست دینے سے پہلے کم از کم چھ ماہ انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ 
مدت آپ کی درخواست کے کسی بھی شعبے پر نظرثانی اور بہتری کے 

لیے وقت دینے کے لیے بنائی گئی ہے جن کی وجہ سے آپ کو پہلے 
Start Up Loan حاصل کرنے سے ناکامی ہوئی تھی۔

اگر آپ دوبارہ درخواست دینے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو آپ کو ِاسے پہلے 
ڈیلیوری پارٹنر کو واپس بھیجنا ہوگا جس نے پہلے ِاس پر نظرثانی کی تھی۔ 

وہ آپ کی درخواست کو ری اسیس کریں گے۔ ہم آپ سے اسی ڈیلیوری 
پارٹنر کے ساتھ کام کرنے کے لیے اس وجہ کی بنا پر کہتے ہیں کہ انہیں 

پہلے ہی آپ کے کاروبار اور ذاتی صورتحال کا تفصیلی علم ہوتا ہے۔

اس ری اسیسمنٹ یعنی دوبارہ تشخیص کے حصے کے طور پر، آپ کو 
اپنے ڈیلیوری پارٹنر کو یہ ظاہر کرنے کی ضرورت ہوگی کہ آپ کے 

حاالت بدل گئے ہیں یا یہ کہ آپ نے ان خدشات کو دور کیا ہے جو آپ کے 
مسترد کرنے والے ابتدائی خط میں اٹھائے گئے تھے۔ آپ کو اپ ڈیٹ شدہ 

ذاتی اور کاروباری دستاویزات بھی جمع کروانے کی ضرورت پڑسکتی ہے 
اور سکیم کے ذریعے درکار کسی بھی چیک سے گزرنا پڑ سکتا ہے۔

کیا قرض وصول کرنے کے لیے میرا بزنس بینک اکاونٹ ہونا ضروری 
ہے؟

نہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے اور یہاں تک کہ اگر آپ کے پاس کاروباری 
 Start Up بینک اکاؤنٹ ہے بھی تو، آپ اس اکاؤنٹ کے ذریعے اپنا

Loan حاصل نہیں کر سکتے۔ چونکہ Start Up Loan ایک ذاتی قرض 
 Start ہے، لہذا اگر آپ کی درخواست کامیاب ہو جاتی ہے تو آپ کو اپنا

Up Loan حاصل کرنے کے لیے اپنے ذاتی بینک اکاؤنٹ کی تفصیالت 
فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی۔

میں نے Start Up Loan کے لیے درخواست دی تھی لیکن مجھے کوئی 
جواب نہیں مال؟

اگر دو کام کے ایام کے دوران آپ سے رابطہ نہیں کیا گیا، تو براہ مہربانی 
ہماری کسٹمر سروس ٹیم سے رابطہ کریں اپنے رابطہ کوائف فراہم کرتے 

ہوئے، تاکہ ہم ِاسے آپ کے کیس کو آگے بڑهانے میں مدد کر سکیں۔ 

ککیا قرض لینے سے قبل کسی بھی مرحلے پر میں کارروائی کو روک سکتا 
ہوں؟

جی ہاں، آپ قرض واپس لینے سے پہلے کسی وقت بھی درخواست واپس 
لے سکتے ہیں۔ ایک بار جب آپ کو قرضہ مل جائے، تو لون ایگریمنٹ پر 

دستخط کرنے کی تاریخ سے لے کر 14 دنوں تک ُکولنگ آف پیریڈ ہوتا 
ہے۔ اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب آپ کولنگ آف پیریڈ کے دوران اپنا 
قرض نہیں چاہتے ہیں تو آپ فنڈز واپس کر سکتے ہیں اور آپ چڑهنے 

والے کسی بھی سود کے لیے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اپنے کولنگ آف پیریڈ 
کی تفصیالت کی تصدیق کے لیے اپنے قرض کے معاہدے سے رجوع 

کریں۔ براہ مہربانی نوٹ کریں کہ ایک بار جب آپ کی کولنگ آف پیریڈ ختم 
ہو جائے گا تو آپ قرض کی پوری رقم بشمول تمام سود کی ادائیگی کے 

پابند ہوں گے۔
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مینٹورینگ یعنی 

سرپرستی

سیکشن چھپێنج



درخواست دینے کے مراحل سے گزرنے کے دوران مجھے کس سپورٹ 
کا استحقاق حاصل ہے؟

درخواست دینے کے مراحل کے دوران ہمارے ڈیلیوری پارٹنرز آپ کی 
مدد کو دستیاب رہیں گے۔ وہ آپ کو درخواستی فارم مکمل کرنے اور آپ 

کو کونسی معلومات شامل کرنا ہوں گی کے بارے میں مشورہ دے 
سکتے ہیں۔ وہ آپ کو آپ کا بزنس پالن ، کیش فلو فورکاسٹ اور پرسنل 

سروائیول بجٹ کی تیاری میں بھی مد کر سکتے ہیں، چاہے آپ کو 
انہیں نئے سرے سے تیار کرنا ہو یا آپ چاہتے ہوں کہ کوئی اُن پر 

محض نظرثانی کرے اور نوک پلک درست کر دے۔

کیونکہ آپ کا ڈلیوری پارٹنر _ ِاس بات کا تعین کرنے کے لیے آپ کے 
 Start Up قرضے کی درخواست کا بھی معائنہ کرے گا کہ آیا آپ

Loan کے لیے اہل ہیں یا نہیں، تو اُن کی مدد ِاس بات پر مرکوز ہو گی 
کہ آپ کو کامیاب ہونے کے لیے سب سے بہتر جگہ پر ال کھڑا کیا 

جائے۔ یہ یاد رکھنا بہت اہم ہے کہ آخر کو آپ اپنی درخواست کے لیے 
ذمہ دار ہیں اور اگرچہ کوئی ڈیلیوری پارٹنر آپ ک مدد کرنے کی حتی 

االمکان کوشش کرے گا لیکن یہ ِاس بات کی ضمانت نہیں ہو گی کہ آپ 
قرض کے لیے کوالیفائی کر جائیں۔

ککککیا آپ بزنس پالن اور کیش فلو فورکاسٹ کے مسودے کی 
تیاری میں سپورٹ مہیا کر سکتے ہیں؟

جی ہاں آپ کا ڈیلیوری پارٹنر آپ کو یہ سپورٹ مہیا کر پائے گا۔ جہاں 
بھی ممکن ہو ہم آپ کو ترغیب دیتے ہیں کہ آپ پہلے ہماری مفت ٹیمپلیٹس 
استعمال کرتے ہوئے اپنے پالن کا مسودہ خود تیار کریں کیونکہ ِاس سے 
آپ کے ڈیلیوری پارٹنر کو آپ کو اور آپ کے کاروبار کو بہتر طور پر 
سمجھنے میں مدد ملے گی۔ لیکن فکر مند نہ ہوں، اگر آپ نے یہ پہلے 

کبھی نہیں کیا اور شروع کرنے سے قبل آپ کو کوئی رہنمائی درکار ہو 
تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔

اگر میری درخواست کامیاب ہو جاتی ہے تو مجھے کیا سپورٹ 
دستیاب ہو گی؟

یا تو آپ کو 1:1  ایک بار جب آپ نے اپنا Start Up Loan نکلوا ل
مینٹورنگ یعنی سرپرستی فراہم کی جائے گی۔ آپ اپنے قرضے کی 

مدت کے پہلے -12ماہ کے دوران -15گھنٹے کی مفت مینٹورنگ کے 
مستحق ہوں گے، لیکن یہ آپ اور آپ کے مینٹور پر منحصر ہے کہ آپ 

کتنی کثرت سے مل بیٹھتے ہیں۔ مینٹورنگ کی سپورٹ کے عالوہ آپ 
ہمارے کارپوریٹ پارٹنرز کی جانب سے کئی ایک خصوصی کاروباری 

پیشکشوں یعنی آفرز تک رسائی کے اہل بھی ہوں گے، جس میں بڑے 
کاروباروں کی مصنوعات اور سروسز پر رعایتی آفرز، کم قیمتیں اور 

مفت چیزیں شامل ہوں گی۔.

سرپرست یعنی مینٹور کون ہے اور میں اس سے کیسے 
مستفید ہوں گا؟

 رابوراک انپا اک پآ وج ےہ اتوہ درف راک ہبرجت کیا روٹنیم
 ۔ےہ اترک مہارف یئامنہر روا ٹروپس تقو ےترک ریمعت
 ،ےہ روپرهب ےس یپسچلد ینعی گنٹئاسکیا ہی انتج

 ےس دح روا ثعاب اک نپ ےلیکا یہ انتُا انرک عورش رابوراک
 رپ روط صاخ ،ےہ اتکسوہ یهب ماک الاو مهکوج ہدایز

 هتاس ےک یسک روا تراہم ،ہبرجت اذہل ،ںیم لحارم یئادتبا
 اک صخش لماح ےک رظن ہطقن فلتخم ےئل ےک ےنرک تاب

 ینعی تسرپرس کیا ۔ےہ اتکسوہ دنم ہدئاف تہب انوہ
 ےئاتب ںیہن ہقیرط اک ےنالچ رابوراک انپا وک پآ روٹنیم

 تمکح روا ےبوصنم ےسیا وک پآ ہو ےئاجب ےک سا ؛اگ
 ےگ ںوہ تباث نواعم ںیم ےنهکیس ہقیرط اک ےنانب یلمع

 ےنرک ےلصیف حیحص ےئل ےک رابوراک ےنپا وک پآ وج
 ےراب ےک مارگورپ گنروٹنیم ےرامہ ۔ےگ ںیئانب لہا ےک

۔ںیرک لصاح تامولعم دیزم ںیم

مینٹورنگ کی سپورٹ کیسے فراہم کی جائے گی؟

آخر میں، یہ آپ اور آپ کے سرپرست پر منحصر ہے کہ آپ دونوں کے 
لیے کیا کام کرتا ہے، اس کی بنیاد پر فیصلہ کریں۔ ہمارے کچھ گاہکوں کو 

بالمشافہ مینٹورنگ ملتی ہے، کسی کیفے کی طرح کے بیرونی مقام پر ملتے 
ہیں، جبکہ دوسرے فون کال موصول کرنے پر خوش ہوتے ہیں، ویڈیو 

کانفرنس کرتے ہیں )اسکائپ یا دوسرے ذریعے سے( یا ای میل کے ذریعہ 
خط و کتابت کرتے ہیں۔ آپ اس پر اپنے سرپرست کے ساتھ پہلی مالقات 

میں بات کر سکتے ہیں۔ براہ مہربانی نوٹ کر لیں کہ بالمشافہ مینٹورنگ کی 
سب حاالت میں ضمانت نہیں دی جا سکتی۔

کیا مجھے Start Up Loan کے حصول کے لیے سرپرستی 
حاصل کرنا ہو گی؟

 ںیہن ترورض یک ےنرک لصاح یتسرپرس وک پآ ،ںیہن
 ضرق مامت ےرامہ ہک ںیہ ےترک شرافس روز رُپ مہ ،مہات ۔ےہ
 ںویک ںیرک تکرش ںیم گنروٹنیم گول ےلاو ےنرک لصاح

 روا ےنہر ہدنز ےک رابوراک تاقیقحت رت ہدایز ہک
 نیبام ےک ٹروپس یلاو ےنلم ےس بناج یک ںوتسرپرس
 ںیہ لہا ےک ےنرک بختنم ہی پآ ۔ںیہ یتاهکد قلعت کیا

 ےقیرط نیرتہب ےیل ےک پآ رادقم ینتک یک ٹروپس ہک
 ےنپا هتاس ےک رتاوت ےنتک پآ روا ےہ یترک ماک ےس
 ضعب ہک ےہ کاردا ںیمہ ۔ںیہ ےتہاچ انلم ےس تسرپرس

 سِا نکیل ےہ یتکس وہ فورصم یگدنز روا رابوراک تاقوا
 روا یئامنہر ینوریب ہی ہک ںیهجمس تم مہا مک وک تاب

۔ےہ یتکس وہ تباث مہا ینتک ٹروپس

میں اپنے سرپرست سے کتنی سپورٹ کے لیے درخواست کر سکتا ہوں؟   

آپ اپنے قرض کی مدت کے پہلے -12ماہ کے دوران -15گھنٹے کی 1:1 

مینٹورنگ کے مستحق ہیں۔

اگر میرا قرض ڈیفالٹ کر گیا تو کیا مجھے سپورٹ ملنا جاری رہے گی؟

جی ہاں، اگر آپ ڈیفالٹ کر گئے تو آپ اپنے ڈیلیوری پارٹنر یا سرپرست 
سے مدد طلب کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ آپ کو اپنے فنانس پارٹنر 

سے بھی بات کرنا ہو گی جو آپ کے قرض کا انتظام کرتے ہیں۔ یاد رکھیں 
کہ یہ آپ کے ڈیلیوری پارٹنر یا سرپرست کہ ذمہ داری نہیں ہے کہ یقینی 

بنائیں کہ آپ اپنے Start Up Loan کی بروقت واپسی جاری رکھیں۔ اپنے 
سرپرستی کے تعلق کے قطع نظر آپ اب بھی Start Up Loan کی 

واپسی متفقہ واپسی کے منصوبے یعنی اگریمنٹ ریپیمنٹ پالن کے مطابق 
واپس کرنے کے ذمہ دار ہیں جس پر کہ درخواست دینے کے مراحل کے 

دوران بات چیت کی جائے گی۔

کیا میرا سرپرست ڈیٹ ایڈوائس مہیا کر سکتا ہے؟

نہیں، آپ کا سرپرست عمومی رہنمائی فراہم کے کو دستیاب ہے اور 
مخصوص مشورہ جیسے ڈیٹ کونسلنگ فراہم کرنے سے قاصر ہے۔ اگر آپ 
مستقبل کے کسی قرض کی )قسط کی( واپسی کو مس کرنے کے بارے میں 
متفکر ہیں یا کوئی ری پے منٹ پہلے ہی مس کر چکے ہیں تو اپنے فنانس 

پارٹنر سے بات کریں اور بیرونی سروسز کے بارے میں جو مدد کر سکتی 
ہیں، کے سلسلے میں مزید رہنمائی اور ہمارے لون ری پے منٹ ایف اے 

کیو سیکشن کو وزٹ کریں۔

بزنس سپورٹ اور مینٹورینگ یعنی سرپرستی
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اپیل کا عمل
سیکشن سات



کریڈٹ چیک کے بعد مجھے مسترد کر دیا گیا ہے، کیا میں اس فیصلے کے 
خالف اپیل کر سکتا ہوں؟

جی ہاں، نتیجہ معلوم ہونے کی تاریخ کے بعد اپیل کرنے کے لیے آپ کے 
پاس 30 دن ہیں۔

نتیجہ معلوم ہونے کی تاریخ وہ تاریخ ہے جب آپ کو نتیجے کے بارے میں 
ای میل موصول ہوئی تھی۔

ِ

کککک کریڈٹ چیک کے فیصلے کے خالف میں اپیل کیسے کروں؟

ہمار عزم ذمہ دار طریقے سے قرض فراہم کرنے کا ہے اور اس کے ُجزو 
کے طور پر ہم ہر گاہک کا ماضی کا مالی رویہ اور قرض برداشت کرنے 

کی موجودہ سکت جانچتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم کچھ ایسے لوگوں کو قرض 
دینے سے قاصر ہیں جن کی کچھ کریڈٹ کی خرابیاں ہو )مزید جاننے کے 
لیے کہ ہم کریدٹ کے بارے میں فیصلے کیسے کرتے ہیں، براہ مہربانی 

یہانکلِک کریں(۔ اسی وجہ سے ہم گاہکوں سے کہتے ہیں کہ وہ یقینی بنائیں 
کہ کریڈٹ ریفرنس ایجنسیوں کے پاس معلومات درست ہیں، قبل اس کے کہ 

ہم آپ کی درخوست پر غور کریں۔

اگر آپ کی کریڈٹ رپورٹ پر ظاہر ہونے والی معلومات غلط ہیں تو آپ کو 
یہ معاملہ اپنی کریڈٹ ریفرنس ایجنسی کے ساتھ اُٹھانا ہو گا قبل ِاس کے کہ 

ہم آپ کی کریڈٹ کی اپیل پر فیصلہ کریں، کیونکہ ہم اپنے کریڈٹ چیک میں 
اُن کی جانب سے فراہم کردہ معلومات استعمال کرتے ہیں۔ جہاں مناسب ہو، 
تو پھر ہم آپ کے کریڈٹ رپورٹ پر کسی طرح کی درستگیوں کی روشنی 

میں کریڈٹ کے فیصلے پر نظرثانی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔

اپنی کریڈٹ ہسٹری کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، براہ مہربانی 
Experian کو وزٹ کریں۔ 

آپ ایس یو ایل سے رابطہ کرکے اور ہمارا فارم ُپر کرکے اپیل کر سکتے 
ہیں۔

اگر آپ اپیل کرنے کا فیصلہ کر ہی لیتے ہیں تو آپ سے کہا جائے گا کہ 
کوئی معقول وجہ)وجوہات( بیان کریں کہ آپ کی اپیل کیوں سنی جائے اور 

آپ کی کسٹمر کے لیے کریڈٹ رپورٹ کی ایک نقل فراہم کریں۔

کریڈٹ دوبارہ چیک کرنے کے بعد مجھے مسترد کر دیا گیا 
ہے، کیا میں اس فیصلے کے خالف اپیل کر سکتا ہوں؟

جی ہاں، نتیجہ معلوم ہونے کی تاریخ کے بعد اپیل کرنے کے لیے آپ کے 
پاس 30 دن ہیں۔

نتیجہ معلوم ہونے کی تاریخ وہ تاریخ ہے جب آپ کو نتیجے کے بارے میں 
ای میل موصول ہوئی تھی۔

کریڈٹ دوبارہ چیک کرنے والے فیصلے کے خالف میں اپیل 
کیسے کر سکتا ہوں؟

 ےعیرذ ےک لیم یا ای نوف ےس رنٹراپ یرویلیڈ ےنپا پآ
 رمٹسک ےک پآ تالیصفت یک نُا ،ںیہ ےتکس رک ہطبار

 پآ ای ںیہ یتکس لم ںیم لیم یا ہیلاح یسک ای ،ںیم لٹروپ
 ےک رک لامعتسا مراف ارامہ رپ لیا وی سیا هتاس ےرامہ

۔ںیہ ےتکس رک ہطبار

 پآ ۔ںیہ ےتکس هکید وک تاہوجو یک ےنرک درتسم مہ رهپ
 سج ،ںیہ یتکس وہ تاہوجو ددعتم یک ےناج ےیک درتسم وک

 یلام ےک پآ ےس دعب ےک کیچ ٹڈیرک یرخآ ےرامہ ںیم
 ضرق راد ہمذ ہک وج ،ےہ یتکس وہ لماش یلیدبت ںیم تالاح
 ےک سا ہک ےہ اتکس وہ ےس ہجو یک مزع ےرامہ ےک ےنید

۔وہ ایگ ایک درتسم وک پآ ےس دعب

کیا میں اسیسمنٹ کے فیصلے کے خالف اپیل کر سکتا ہوں؟

جی ہاں، نتیجہ معلوم ہونے کی تاریخ کے بعد اپنے ڈیلیوری پارٹنر کے ساتھ 
اپیل کرنے کے لیے آپ کے پاس 30 دن ہیں۔

نتیجہ معلوم ہونے کی تاریخ وہ تاریخ ہے جب آپ کو نتیجے کے بارے میں 
ای میل موصول ہوئی تھی۔

میں کسی اسیسمنٹ کے فیصلے کے خالف اپیل کیسے کروں؟

آپ اپنے ڈیلیوری پارٹنر سے فون یا ای میل کے ذریعے رابطہ کر سکتے 
ہیں، اُن کی تفصیالت آپ کے کسٹمر پورٹل میں، یا کسی حالیہ ای میل میں 

مل سکتی ہیں۔

اگر آپ اپیل کرنے کا فیصلہ کر ہی لیتے ہیں تو آپ کو معقول وجہ 
)وجوہات( پیش کرنا ہوں گی کہ کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ اصلی فیصلہ غلط 

تھا۔ آپ اپنی اپیل کے حق میں اضافی معلومات بھی فراہم کر سکتے ہیں۔

آپ کا ڈیلیوری پارٹنر یہ نشاندہی کرنے میں مدد کر سکتا ہے کہ کونسی 
اضافی معلومات کی ضرورت ہے۔

اسیسمنٹ اپیلز کا کیا طریقہ ہے؟

آپ کا ڈیلیوری پارٹنر آپ کی درخواست پر آزادانہ نظرثانی کرے گا جس 
میں اصلی درخواست اور آپ کی جانب سے اپنی درخواست کی حق میں 

فراہم کردہ کسی بھی معلومات کا جائزہ لیا جائے گا۔

چونکہ ابتداء میں ہماری تمام اسیسمنٹس اسیسمنٹ کے دوہرے عمل سے 
گزرتی ہیں، یہ شاذونادر ہوتا ہے کہ اپیل کو تبدیل کردیا جائے۔

اگر آپ کی اپیل قابل قبول نہیں ہے تو، آپ ابتدائی فیصلے سے 6 ماہ بعد 
دوبارہ درخواست دے سکتے ہیں، جس سے آپ کو اپنے کاروبار کی اہلیت 

کو بہتر بنانے یا افورڈیبیلیٹی یعنی مالی قت برداشت کے بارے میں کسی 
بھی طرح کے خدشات کو دور کرنے کے لیے وقت ملے گا۔

اگر آپ کی اپیل برقرار رہتی ہے تو آپ کی درخواست معمول کے مطابق 
آگے بڑهے گی اور آپ کا ڈیلیوری پارٹنر آپ کو اگلے کسی بھی مراحل میں 

رہنمائی فراہم کرے گا۔

کثرت سے سواالت پوچھے گئے دستاویزدستاویز اپیل کا عمل
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کریڈٹ چیکس
سیکشن آٹھ



کریڈٹ چیک کیا ہے؟

کریڈٹ چیک آپ کے ماضی اور موجودہ مالی رویے کا جائزہ ہے جو 
آپ کے نام پر درج کریڈٹ کے کسی بھی وسیلہ پر غور کرتا ہے 

)بشمول لیکن ِان تک محدود نہیں، کریڈٹ کارڈ، یوٹیلیٹی بل، موبائل 
فون کے معاہدوں اور مورگیجز(۔ بطور ایک ذمہ دار قرض فراہم کنندہ 

کے، Start Up Loans Company کسی قرض لینے کے خواہش مند 
فرد کو مزید مالی قرض کے زیر بار ہونے سے بچانے کے لیے 

کریڈٹ چیکس کرتی ہے۔

کریڈٹ چیکس کون کرتا ہے؟

اگر آپ Start Up Loan کے لیے درخواست دیں تو پھر بطور درخواست 
کے پراسس کے، ہم آپ کی جانب سے ایک کریڈٹ چیک کریں گے، 

بشرطیکہ آپ نے ہمارے پریویسی اور ڈیٹا شیئرنگ پالسی کے مطابق اپنی 
رضامندی ظاہر کی ہو۔

براہ مہربانی نوٹ کر لیں کہ اگر ایک بار کریڈٹ چیک ہو جائے تو پھر 
ہماری ٹیم آپ کے ساتھ آپ کی کریڈٹ رپورٹ کی مخصوص تفصیالت پر 
بات کرنے سے قاصر ہے۔ اگر آپ کو اپنی کریڈٹ ہسٹری کے بارے میں 

خدشات الحق ہوں تو آپ کو اپنی کریڈٹ رپورٹ کے لیے درخواست کرنے 
کے لیے کسی کریڈٹ ریفرنس ایجنسی سے رابطہ کرنا ہوگا اور اُن کے 

ساتھ براہ راست اپنے خدشات رفع کرنے ہوں گے۔

ذیل میں یوکے میں ِاس وقت کام کرنے والی تین کریڈٹ ریفرنس ایجنسیوں 
کی فہرست دی گئی ہے لیکن براہ مہربانی یاد رکھیں کہ اگر آپ یہ کرنا 

چاہتے ہوں تو آپ سے تھوڑی سی فیس وصول کی جائے گی۔ یہ یاد رکھنا 
بھی اہم ہے کہ کریڈٹ ریفرنس ایجنسیاں فائل پر ہمیشہ ایک ہی معلومات 

نہیں رکھتیں، چنانچہ ممکن ہے کہ اگر آپ اپنے ذاتی کریڈٹ کے مندرجات 
کے بارے میں خدشات رکھتے ہوں تو ایک سے زیادہ کے ساتھ رجوع 

کریں۔

 business credit ککک کک ککککککک ککککک personal credit check کککک ککک ککککککک کک ککککککک ککککککک
checkک

کیا یہ ایک پرسنل کریڈٹ چیک ہے یا بزنس کریڈٹ چیک؟

Start Up Loans ذاتی قرضے ہیں ِاس لیے کریڈٹ چیک جو ہم کرتے 
ہیں وہ پرسنل کریڈٹ چیک ہوتے ہیں۔.

ککک کوئی کریڈٹ چیک میرا کریڈٹ سکور متاثر کرتا ہے؟؟

جب کوئی کریڈٹ چیک آپ کی Start Up Loans کے لیے درخواست 
کے ُجزو کے طور پر کیا جاتا ہے تو یہ آپ کی کریڈٹ رپورٹ پر ‘فُٹ 

پرنٹ’ چھوڑ جاتا ہے جو دکھاتا ہے کہ آپ نے فنانس کے لیے درخواست 
دی تھی۔ یہ آپ کے کریڈٹ سکور کو متاثر کر سکتا ہے؛ تاہم کسی فرد کا 

کریڈٹ سکور کئی عوامل پر مشتمل ہوتا ہے جو آپ کے مجموعی مالی 
رویے کی عکاسی کرتے ہیں )جیسے کریدٹ کے لیے دیگر درخواستیں، 
پہلے حاصل کیا گیا کوئی کریڈٹ اور کریڈٹ ادا کرنے کی آپ کی ہسٹری 

وغیرہ(۔ اگر آپ کی Start Up Loans کی درخواست کامیاب رہتی ہے تو 
پھر یہ آپ پرسنل کریڈٹ رپورٹ پر ظاہر ہو گا، کم از کم اگلے چھ سالوں 

کے دوران کسی طرح کی گئی ری پے منٹ کے سمیت۔

کککککریڈٹ چیک کتنی دیر تک کارآمد رہتا ہے؟

آپ کی Start Up Loans کے لیے درخواست کے حصے کے طور پر 
کیے جانے والے کوئی بھی کریڈٹ چیک صرف تین ماہ کی مدت کے لیے 

کارآمد ہوتے ہیں۔ اگر اس وقت کے بعد بھی اگر آپ کی درخواست پر 
کارروائی جاری ہو تو ہمیں ایک اور کریڈٹ چیک کرنا پڑے گا۔ زیادہ تر 

کیسوں میں کوئی کریڈٹ چیک کسی ابتدائی مرحلے پر کیا جائے گا تاکہ آپ 
Start Up Loans کے لیے درخواست دینے کی اپنی اہلیت کے بارے میں 

ُپر اعتماد ہوں، درخواست کی باقی ماندہ کارروائی میں اپنا وقت صرف 
کرنے سے پہلے۔ ِاس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی ذاتی اور کاروباری 

دستاویزات کو حتمی شکل دینے کے لیے آپ کے پاس تین ماہ تک کا وقت 
ہو، جیسے آپ کا بزنس پالن ، کیش فلو فورکاسٹ اور پرسنل سروائیول بجٹ 

، جو کہ اسیسمنٹ کی بنیاد ہوں گی۔ ِاس وجہ سے ہم آپ کو ترغیب دیتے 
ہیں کہ نہایت دهیان سے ِاس بات پر غور کریں کہ اپنی درخواست شروع 

کرنے کا سب سے اچھا وقت کونسا ہونا چاہیے۔

کککاگر میری کریڈٹ ہسٹری خراب یا کریڈٹ کی خرابیاں یعنی 
امپیئرمنٹس ہوں تو بھی میں Start Up Loans کے لیے 

درخواست دے سکتا ہوں؟

خراب کریڈٹ ہسٹری آپ کو المحالہ Start Up Loans حاصل کرنے 
سے نہیں روکتی؛ تاہم، لیکن یہ یقیناً ایک فیکٹر ہے جس پر اسیسمنٹ کی 

کارروائی کے دوران غور کیا جائے گا۔ ہم ذمہ دار طریقے سے قرض دینے 
کے پابند ہیں اور ِاس کے جزو کے طور پر ہر درخواست گزار کا ماضی کا 

مالی طرز عمل اور قرض برداشت کرنے کی موجودہ اہلیت دیکھتے ہیں۔

ِاس وجہ سے ہم اُن لوگوں کو قرض دینے سے قاصر ہیں جن کی کچھ 
مخصوص کریڈٹ امپئرمنٹس یعنی خرابیاں ہوں۔ ِان میں شامل ہیں، لیکن ان 

تک محدود نہیں ہیں، مندرجہ ذیل:

 تقو سا ای ںیہ ےہر ےد تساوخرد ےیل ےک نپ ہیلاوید پآ •
 Debt( )وا رآ یڈ( رڈرآ فیلیر ٹیڈ ای ےہ اکچ لکن ہیلاوید

Relief Order )DRO(( ںیہ رپ

 Individual( )ےا یو یئآ( ٹنمیرگا یرٹنلو لوجیوڈنا اک پآ •
Voluntary Agreement )IVA(( ڈیڈ ٹسرٹ ای )Trust Deed( 

۔ےہ اوتلا ریز

 Debt Management( زمارگورپ ٹنمجنیم ٹیڈ یک پآ •
Programs( میکس ٹنمجنیرا ٹیڈ ای )سیا ےا یڈ( Debt 

Arrangement Schemes )DAS(( ںیہ رپ

 The Start Up Loans ہک ںیرک ٹون ینابرہم ہارب
Company رپ سٹریم ےنپا ےک سِا ہزئاج اک تساوخرد رہ 
 وک ںوتساوخرد ہی ہک ےہ یتهکر ظوفحم قح روا ےہ یتیل

 رک درتسم رپ داینب یک تاہوجو رگید قلعتم ےس ضرق
 یلام رپ درف یسک ےس ہجو یک ضرق ںاہج رپ روط صاخ ،ےد

 وہ راب ریز ہدایز ےس ترورض ہو ےس سج ےئاج هڑب راب
۔ےئاج

 ےہ اتوہ رپ پآ قالطا یهب اک یسک ےس ںیم الاب ہجردنم رگا
 وت ،ںوہ رکفتم ںیم ےراب ےک یرٹسہ ٹڈیرک ینپا پآ ای

 ےکرک ترواشم ےس یسنجیا سنرفیر ٹڈیرک یسک پآ
 ںیم لیذ ۔ںیہ ےتکس رک یناثرظن رپ ٹروپر ٹڈیرک ینپا

 سنرفیر ٹڈیرک نیت یلاو ےنرک ماک تقو سِا ںیم ےکوی
 دای ینابرہم ہارب نکیل ےہ یئگ ید تسرہف یک ںویسنجیا

 یڑوهت ےس پآ وت ںوہ ےتہاچ انرک ہی پآ رگا ہک ںیهکر
۔یگ ےئاج یک لوصو سیف یس

 ںایسنجیا سنرفیر ٹڈیرک ہک ےہ مہا یهب انهکر دای ہی
 ہچنانچ ،ںیتهکر ںیہن تامولعم یہ کیا ہشیمہ رپ لئاف

 ےک تاجردنم ےک ٹڈیرک یتاذ ےنپا پآ رگا ہک ےہ نکمم
 هتاس ےک ہدایز ےس کیا وت ںوہ ےتهکر تاشدخ ںیم ےراب

۔ںیرک عوجر

 ڈراکیر ٹڈیرک انپا ےسیک پآ ہک ےیل ےک ےروشم تفم
 Money Advice ای Citizens Advice Bureau پآ ،ںیرک رتہب

Service ۔ںیہ ےتکس رک ہطبار یهب ےس

 انرک لاوس یئوک دیزم ںیم ےراب ےک سکیچ ٹڈیرک پآ رگا
 ےتہاچ انرک یئالپا ےیل ےک Start Up Loan ای ںوہ ےتہاچ

 ہطبار ےس میٹ سورس رمٹسک یرامہ ینابرہم ہارب وت ںوہ
۔ ںیرک

CallCredit
ککککککک: 0601414 0870

ککککککک کککککک ککک

Equifax PLC
ککککککک: 0583 010 0870

ککککککک کککککک ککک

Experian
ککککککک: 4818000 0844

ککککککک کککککک ککک

کریڈٹ چیکس
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کیا Start Up Loan کوئی گرانٹ ہے؟

نہیں۔ کوئی گرانٹ ایک ناقابل واپسی فنڈ ہوتا ہے جو کوئی فرد یا ادارہ کسی 
خاص مقصد کے لیے فراہم کرتا ہے، جبکہ Start Up Loan کی مکمل 

واپسی ایک تا پانچ سال کی متفقہ مدت کے درمیان کرنا ہو گی۔

Start Up Loan کے لیے رقوم حکومت فراہم کرتی ہے اور ِاس لیے یہ 
سٹیٹ ایڈ 

)State Aid( کی درجہ بندی میں آتے ہیں۔

سٹیٹ ایڈ )State Aid( کیا ہے؟

کاروبار کی معاونت کرنے والی بہت سی سرکار کی مدد سے چلنے والی 
سرگرمیوں کی طرح Start-Up Loans کے توسط سے فراہم کی جانے 

والی مدد کو سٹیٹ ایڈ )State Aid( سمجھا جاتا ہے۔

سٹیٹ ایڈ )State Aid( یورپین کمیشن کی اصطالح ہے جس سے مراد 
کسی عوامی ادارے یا عوامی فنڈ سے چلنے والے ادارے کی طرف سے 
مدد کی شکلیں ہیں، جو صوابدیدی بنیاد پر معاشی تجارتی سرگرمیوں میں 

مصروف عمل سرگرمیوں کو دی جاتی ہیں، جس میں یورپی یونین کی 
مارکیٹ میں ایک ادارے کو دوسرے ادارے پر فوقیت دے کر مسابقت کو 

بگاڑنے کی صالحیت ہوتی ہے۔

ایسی سٹیٹ ایڈ )State Aid( کی فراہمی اُن ضوابط کے تابع ہے جو یورپی 
یونین نے بنائے ہیں۔ 

ڈی ِمنی ِمس ایڈ)De minimis aid( ایک ایسی اصطالح ہے جو سٹیٹ ایڈ 
)State Aid( کی ایک معمولی سی رقم کی وضاحت کرتی ہے جس کے 
لیے یورپی کمیشن کی منظوری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ڈی ِمنی ِمس ایڈ 

جو کہ کسی واحد وصول کنندہ کو -3سالہ مالی عرصے کے دوران دی جا 
سکتی ہے وہ €200،000 ہے۔  اگر آپ کا نیا کاروبار سڑک کی نقل و حمل 

، زراعت یا ماہی گیری اور آبی زراعت سے متعلق ہے تو کم حدود کا 
اطالق ہوتا ہے۔ ڈی ِمنی ِمس ایڈ کسی ڈسٹریبیوشن نیٹورک کے قیام یا برآمد 

سے منسلک کسی اخراجاتی سرگرمی کے لیے نہیں فراہم کی جا سکتی )اور 
ماہی گیری اور آبی زراعت کے شعبوں سے متعلق چند سرگرمیوں کو رقوم 

فراہم کے لیے بھی فراہم نہیں کی جا سکتی جو کہ یورپی کمیشن کے 
ریگولیشن 717/2014 کے آرٹیکل 1، پیراگراف 1 میں درج ہیں(۔

 State( یہ قرض لینے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی بھی سٹیٹ ایڈ

Aid( کے ریکارڈ کو برقرار رکھے جو وصولی کی تاریخ سے کم از کم 
دس سال کے لیے موصول ہونے والی امداد سے حاصل ہوئی ہو اور اس 

بات کو یقینی بنائیں کہ وہ تین سال کی رولنگ حد سے تجاوز نہ کرے۔

اگر کوئی قرض وصول کنندہ کسی ایسی سپورٹ سکیم کے لیے کوئی 
دوسری درخواست دیتا ہے جو کہ اگلے تین سال کے دوران سٹیٹ ایڈ 

)State Aid( فراہم کرنی والے تصور ہو سکتی ہو، تو وہ اس سکیم کے 
آپریٹر کو Start-Up Loans اور امداد کے دیگر قابل اطالق ذرائع سے 

موصول ہونے والی سٹیٹ ایڈ )State Aid( کے بارے میں آگاہ کرنے کے 
پابند ہوں گے۔

 Start-Up اگر آپ کی درخواست کامیاب ہو جاتی ہے، تو ہم آپ کو آپ کے
Loan سے حاصل ہونے والی ڈی ِمنی ِمس ایڈ کی رقم کے بارے میں مطلع 

کر دیں گے

آپ سٹیٹ ایڈ )State Aid( کے بارے میں مزید معلومات تالش کر سکتے 
ہیں یا ای یو کمیشن کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں۔

Start Up Loans scheme کے تحت کسی قسم کا سرمایہ 
فراہم کیا جاتا ہے؟

فنانس بطور ذاتی قرض یعنی پرسنل لون فراہم کیا جاتا ہے جو کہ کنزیومر 
کریڈٹ ایک 1974 کے تحت ریگولیٹڈ ہے۔ ِاس کا مطلب یہ ہے کہ قرض 
آپ کے نام پر لیا گیا ہے نہ کہ آپ کے کاروبار کے نام پر۔ قرض ماہانہ 

بنیادوں پر قرض کے مدت کے دوران واجب االدا ہے۔ آپ کو فرہم کردہ یہ 
رقم گرانٹ نہیں ہے۔

Start Up Loan ذاتی قرض کیوں ہے اور کارباری قرض کیوں نہیں 
ہے؟

ہم سمجھتے ہیں کہ کاروباری مالکان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے 
کاروبار کی کامیابی میں ذاتی طور پر سرمایہ کاری کریں، یہی وجہ ہے کہ 
Start Up Loans کاروباری قرضوں کے بجائے ذاتی قرضوں کے طور 

پر تخلیق کیے جاتے ہیں۔ افراد کو ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے 
جوابدہ بنا کر ہم درخواست گزاروں کو اپنے اور اپنے کاروبار کے لیے 

صحیح فیصلے کرنے کے لیے بااختیار بنانا چاہتے ہیں، جیسے کتنا قرض 
لینا ہے اور کاروباری اہداف کے حصول کے لیے پیسے کا استعمال کیسے 

کرنا چاہیے۔

درخواست گزاروں کو یہ فیصلے کرنے میں معاونت فراہم کرنے کے لیے، 
ہم تمام افراد سے تقاضا کرتے ہیں کہ وہ بزنس پالن ، کیش فلو فورکاسٹ 
اور پرسنل سروائیول یعنی ذاتی گزارے کا بجٹ اپنی درخواست کے ُجزو 

کے طور پر جمع کروائیں۔ یہ دستاویزات دو مقاصد پورے کرتی ہیں۔ اول، 
وہ کسی فرد کی ذاتی اور کاروباری ضروریات کو بہتر طور پر سمجھنے 

میں ہماری مدد کرتے ہیں تاکہ یہ طے کیا جا سکے کہ ہم ان کی کس طرح 
مدد کر سکتے ہیں۔ دوم، وہ قرض دینے کا فیصلہ کرنے میں ہماری مدد 

کرتے ہیں تاکہ ہم کسی فرد کی قرض کی ادائیگی کی صالحیت اور ان کے 
کاروباری منصوبوں کی عملیت کا جائزہ لے سکیں.

میں کتنا قرض لے سکتا ہوں؟

ہر فرد کسی ایک وقت پر £500 اور £25،000 کے درمیان قرض لے 
سکتا ہے۔ براہ مہربانی نوٹ کریں کہ اگر ایک سے زیادہ کاروباری شراکت 
دار ایک ہی کاروبار کے لیے قرض کے لیے درخواست دیتے ہیں تو، زیادہ 
سے زیادہ £100،000 کا قرض اس کاروبار کو اس کی زندگی میں دیا جا 
سکتا ہے جو اس رقم پر اثر انداز ہو سکتا ہے جو آپ ذاتی طور پر قرض 

لینے کے اہل ہوں۔

مزید برآں، اگر آپ Start Up Loan کے لیے کامیابی کے ساتھ درخواست 
دیتے ہیں تو پھر چھ مکمل ادائیگیاں کرنے کے بعد آپ اسی کاروبار کے 

لیے اضافی فنانس حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے قرض کی درخواست 
دینے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ دوسرے قرض کے بارے میں مزید معلوم 

کریں۔

قرض کی اوسط رقم کیا ہے جس کے لئے درخواست دی جا 
سکتی ہے؟

ہمارے اوسط قرض کا حجم £5،000 اور £10،000 کے درمیان ہے، 
لیکن حتمی رقم کا انحصار افراد کی ضروریات، کاروبار کے ماڈل کی قسم 

اور آپ رقم کیسے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں پر ہے۔.

آپ قرض پر سود کیوں لیتے ہیں؟

ہم حکومت کے تعاون سے چلنے والی اسکیم ہیں اس لیے تمام سود اس 
اسکیم میں دوبارہ لگایا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس سے بھی زیادہ 

افراد اور کاروبار اس سستی فنانس اور سپورٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ 
%6 ساالنہ کی مقررہ شرح پر، سود دیگر مرکزی دهارے کے قرض فراہم 

کنندگان کے مقابلے میں سستا ہونے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور ایک 
سے پانچ سال تک لچکدار قرض کی مدت ہمارے صارفین کو ان کی ماہانہ 
ادائیگی کا انتظام کرنے کی صالحیت ِاس طریقے سے دیتی ہے جو اُنہیں 

بطریق احسن سمجھ آتی ہے۔ یہ حساب لگانے کے لیے ہمارا لون کیلکولیٹر 
استعمال کریں کہ آپ کی ممکنہ ماہانہ اور قرض کی ُکل ادائگی کتنی ہو گی۔.

قرضہ
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ککککیا Start Up Loan کے لیے درخواست دینے کے لیے کسی 
قسم کی فیس ادا کرنا پڑتی ہے؟

نہیں، Start Up Loan کے لیے درخواست دینے یا حاصل کرنے کے 
لیے کوئی فیس نہیں دینا پڑتی، اور نہ ہی اُس سپورٹ کے لیے کوئی فیس 

ہوتی ہے جو ہم آپ کو درخواست دینے کے عمل میں اور بعد میں فراہم 
کرتے ہیں۔ ماسواء آپ کی ماہانہ واپسی اقساط کے آپ کو کبھی بھی کوئی 

فیس یا دیگر ادائیگی کرنے کے لئے نہیں کہا جائے گا۔

سیکیورڈ اور ان سیکیورڈ )محفوظ اور غیر محفوظ( قرض میں 
کیا فرق ہوتا ہے؟

کوئی محفوظ قرض وہ ہوتا ہے جس کو محفوظ کرنے کے لیے کسی ضامن 
یا اثاثے، مثال کے طور پر جائیداد )ِاسے کولیٹرل بھی کہتے ہیں( کی 

ضرورت ہوتی ہے۔ جب کوئی محفوظ قرض واپس نہیں کیا جاتا تو وہ قرض 
جاری کرنے والی کمپنی اُس جائیداد پر قبضہ کر سکتی ہے یا ضامن سے 

تقاضاء کر سکتی ہے کہ واجب االدا رقم ادا کرے۔

 Start Up Loans ِاس کے برعکس، کوئی غیر محفوظ قرض - جیسے
- قرض کے لیے کسی ضامن یا کولیٹرل کے استعمال کے بغیر لیے جا 

سکتے ہیں۔ لیکن براہ مہربانی یاد رکھیں کہ آپ اب بھی معاہدے کے اعتبار 
سے اپنا Start Up Loans واپس کرنے کے پابند ہیں، چاہے حاالت کچھ 

بھی کیوں نہ ہوں۔ اپنے قرض کی ماہانہ واپسی کی اقساط ادا کرنے میں 
ناکامی کا نتیجہ کوئی رسمی کارروائی شروع ہونے کی صورت میں نکل 

سکتا ہے، اور آپ کی کریڈٹ فائل کو ُبرے طریقے سے مجروح کرے گا، 
چنانچہ یہ اہم ہے جیسے ہی آپ کو محسوس ہو کہ آپ کو مشکالت درپیش 

ہونے کا امکان ہے تو اپنے فنانس پارٹنر سے بات کریں۔

آپ کو اپنے فنانس پارٹنر کی تفصیالت اپنے قرض کے معاہدے میں مل 
جائیں گی جیسے ہی آپ کی درخواست منظور ہو جائے گی۔

کیا میں اپنے قرض کی مدت منتخب کر سکتا ہوں؟

جی ہاں، آپ ایک اور پانچ سالوں کے درمیان اپنے قرض کی مدت منتخب 
کر سکتے ہیں جس کا انحصار آپ کی استطاعت اور ترجیح پر ہے۔ براہ 
مہربانی نوٹ کریں کہ اگر آپ یوکے میں کسی ویزا پر ہیں تو آپ کو اپنا 

قرض اور تمام متعلقہ سود اپنے ویزا کی تاریخ ختم ہونے سے کم از کم چھ 
ماہ پہلے ادا کرنا ہو گا۔ آپ کی متفقہ قرض کی حتمی مدت کے قطع نظر، 
آپ کو ماہانہ ادائیگیاں کرنا ہوں گی۔ یہ تخمینہ لگانے کے لیے ہمارا لون 
کیلکولیٹر استعمال کریں کہ قرض کی مختلف مدتوں کی بنیاد پر آپ کے 

قرض کی ممکنہ ماہانہ اور ُکل ادائیگیاں کیا ہوں گی۔.

کیا ِاس بارے میں کوئی ضوابط ہیں کہ میں رقم کیسے صرف 
کر سکتا ہوں؟

تی قرضے ہوتے ہیں جو کسی نئے کاروبار کو  Start Up Loanذا
شروع کرنے یا کسی موجودہ کاروبار کو بڑهانے کے لیے استعمال 

ہوتے ہیں جو کہ 36 ماہ سے کم عرصہ سےٹ ریڈنگ کر رہا ہو۔ آپ کا 
پ کے کاروبار سے متعلق متعدد چیزوں پر صرف کیا جا ستاک  قرض آ

ہے، جیسے آالت اور مال، جگه، مارکیٹنگ اور تشہیری اخراجات پر۔ تاہم 
یہ اہم ہے کہ آپ اپنےب زنس پالن اور کیش فلو فورکاسٹ کے اندر 

قرض کے بارے میں اپنے ارادوں کے بارے میں بتا سکیں اور وضاحت 
کر سکیں کہ یہ کیسے آپ کے کاروبار کو شروع اور/یا بڑهانے میں 

۔ مددگار ہو گا

کچھ ایسی سرگرمیاں ہیں جنہیں Start Up Loan کے ذریعے فنڈ 
نہیں کیا جا سب ،اتکشمول قرض کی ادائیی، تگربییت قلبایت اور 
تعلیمی پروگرام یا سرمایہ کاری کے مواقع جو کہ جاری پائیدار 

کاروبار کا حصہ نہیں بنتے۔ براہ مہربانی اسکیم کے تحت خارج از 
امانک کاروباروں اور قرضوں کے استعمال کی نوعیت کےبا رے میں 

لیت کا معیار دیکھیں۔ ہ مزید معلومات کے لیے ہمارا مکمل ا

.

اسکیم کے تحت میں کتنے Start Up Loan کے لیے 
درخواست دے سکتا ہوں؟

ہر فرد صرف ایک کاروبار کے لیے Start Up Loan کے لیے 
درخواست دے سکتا ہے ، لہذا اگر آپ ایک سے زیادہ کاروباری منصوبوں 

کے مالک ہیں تو آپ صرف ان میں سے کسی ایک کے لیے فنانس تک 
 Start Up Loan رسائی حاصل کر سکیں گے۔ تاہم، اگر کامیابی سے

حاصل کرنے بعد آپ کو اسی کاروبار کو بڑهانے یا ترقی دینے کے لیے 
اضافی فنڈنگ کی ضرورت پڑے تو ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے قرض 

)Second Loan( کے لیے درخواست دینے کے اہل ہوں۔ آپ کو 
درخواست کے نئے عمل سے گزرنا ہوگا اور درخواست دینے سے پہلے کم 
از کم چھ ماہ کے قرض کی مکمل ادائیگی کرنی ہوگی۔ عالوہ ازیں، آپ کے 

قرض کا واجب االد بیلنس کسی ایک وقت میں £25،000 سے نہیں بڑه 
سکتا۔ برائے مہربانی اہلیت کے مکمل معیار اور درخواست دینے کے بارے 
 Second( میں مزید معلومات کے لیے ہمارے ویب پیج پر دوسرے قرض

Loan( جائیں۔.

ککککیا Start Up Loan کے لیے درخواست دینے سے میرا بینفٹ 
کا استحقاق متاثر ہو گا؟

بدقسمتی سے ہم آپ کو سٹیٹ بینفیٹ کے استحقاق کے بارے میں مشورہ 
 Job Centre دینے سے قاصر ہیں۔ براہ مہربانی مزید معلومات کے اپنے

Plus سے بات کیجئے۔

کیا Start Up Loans Company مجھے براہ راست قرض 
فراہم کرے گی؟

Company اسکیم کا انتظام کرتی ہے لیکن درخواست گزاروں کو براہ 
راست قرض فراہم نہیں کرتی۔ اگر آپ کی درخواست کامیاب ٹہرتی ہے تو 

آپ کا لون ایگریمنٹ اور قرض کی رقم آپ کو آپکے ڈیلیوری پارٹنر یا 
ہمارے فنانس پارٹنرز میں سے کسی ایک کی جانب سے فراہم کی جائے 
گی۔۔ وہ شراکت دار جو آپ کا قرض تقسیم کرتا ہے وہ آپ کے قرض کی 
شرائط اور آپ کی ماہانہ ادائیگی سے متعلق دیگر معامالت پر تبادلہ خیال 

کے لیے آپ کے لیے رابطہ کا مرکزی نقطہ ہوگا۔.

کیا The Start Up Loans Company شریعت سے 
مطابقت رکھنے والی پیشکش کرتی ہے؟

جی ہاں، ہم شریعت سے مطابقت رکھنے والی فنانس پراڈکٹ کی پیشکش 
کرتے ہیں، جس کا بندوبست آزادانہ طور پر ہمارے ڈیلیوری پارٹنر، 

Financing Sharia Enterprise کرتا ہے۔ براہ مہربانی مزید معلومات 
کے لیے ہمارے شریعہ کمپالئنٹ فنانس والے صفحے پر جائیں۔
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کۆمپانیای قەرزدانی 
 The Start - دەستپێک

Up Loans Company
The Start Up Loans Company کیا ہے؟

Company ستمبر 2012 میں قائم کی گئی تھی، جس کا مشن برطانیہ کے نئے اور 
ابتدائی مرحلے کے کاروباروں کو شروع کرنے اور ترقی کرنے کے لیے سستی فنانس 

 British اور مینٹورنگ سپورٹ تک رسائی فراہم کرنے میں مدد فراہم کرنا تھا۔ ہم
Business Bank کے ذیلی ادارے ہیں اور حکومت کے Start Up Loans پروگرام 

کو ڈیلیور کرتے ہیں جو ان کاروباروں کو فنانس اور مدد فراہم کرتے ہیں جو فنانس کی 
دیگر اقسام تک رسائی کے لیے مشکالت کا سامنا کرتے ہیں۔

Start Up Loans Company کا حکومت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

 Start Up Loans پروگرام کے لیے رقم حکومت فراہم کرتی ہے۔ Loans
 British Business گروپ کی۔ British Business Bank رکن ہے Company

Bank plc ایک ترقیاتی بینک ہے جو کلی طور پر ایچ ایم حکومت کی ملکیت ہے۔

ککککThe Start Up Loans Company کا رجسٹرڈ پتہ کیا ہے؟

)Companies House( :کککککککککرجسٹرڈ آفس کا پتہ

The Start-Up Loans Company

Shelton Street 71-75

Covent Garden

London

WC2H 9JQ

)Business Mails )کاروباری پتہ: )کاروباری ڈاک

The Start-Up Loans Company

Shelton Street 71-75

Covent Garden

London

WC2H 9JQ

اسٹارٹ اپ لون کمپنی
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	 •
	 •
	 •
	 •

	)تائفلا عیمج()Tier 1 visa( 1 ىوتسملا ةریشأت

	 •
	 •
	 •

	)تائفلا عیمج( )Tier 2 visa( 2 ىوتسملا ةریشأت

	 •
	 •
	 •

	)Tier 4 )General( student visa( )ماع( 4 ىوتسملا بلاط ةریشأت

	 •
	 •
	 •

	 Tier 5 visa )temporary( )تقؤم لماع( 5 ىوتسملا ةریشأت)worker

	 •
	 •
	 •

	 Domestic Workers on a( لزنملاب ةصاخ ةریشأتب ةیلزنملا ةلامعلا)Private Household visa

	 •
	 •
	 •

	 Representative of an Overseas( جراخلا يف لمع ةریشأت لثمم)Business visa
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	تیلہا
	تیلہا
	تیلہا


	؟میدقتلل ًلاهؤم تلز ام له .اًیلود عئاضبلا ردصی يراجتلا يطاشن
	؟میدقتلل ًلاهؤم تلز ام له .اًیلود عئاضبلا ردصی يراجتلا يطاشن
	.ةیساسأ لماوع ةثلاثل عضخت ، معن
	 وأ / و ةدحتملا ةكلمملا يف ةلجسم ةكرش يراجتلا كطاشن نوكی نأ بجی .1.ةیبیرض ضارغلأ ةدحتملا ةكلمملا يف ًلاجسم
	.ةدحتملا ةكلمملا يف عقی كلمعل يلیغشتلا عقوملا نوكی نأ بجی .2
	.ةدحتملا ةكلمملا يف اًضیأ كلمع نع ةجتانلا تاداریلإا ةیبلاغ نوكت نأ بجی .3
	 وأ
	 وأ
	 
	Companies House
	 ىدل ًلاجسم يراجتلا يطاشن نوكی نأ بجی له
	؟میدقتلا نم نكمتأ نأ لبق 
	HMRC

	 Companies House ىدل ًلاجسم كلمع نوكی نأ يرورضلا نم سیل ، لا.Start Up Loan ىلع لوصحلل بلطب مدقتلا لجأ نم HMRC وأ
	؟اًضیأ مدقتلا يراجتلا يكیرشل نكمی لهایک
	 ىلع لوصحلل بلطب مدقتلا ةكرشلا سفنل نیددعتم لامعأ ءاكرشل نكمی ، معن ينیلرتسإ هینج 100000 ضارقإ اننكمی .يدرف لكشب Start Up Loan لامعأ ءاكرش ةعبرلأ نكمی هنأ ينعی امم ، ةدحاو ةكرش ةیلأ ىصقأ دحك هنأ ةظحلام ىجری .مھنم لكل ىصقأ دحك ينیلرتسإ هینج 25000 ضارتقالیصوتلا كیرش سفن للاخ نم میدقتلا لمعلا ءاكرش عیمج ىلع بجی

	؟يبلط ىلإ يلمع كیرش ةفاضإ يننكمی کک
	؟يبلط ىلإ يلمع كیرش ةفاضإ يننكمی کک
	 ىلإ نوجاتحی نیمدقتملا عیمج نلأ كبلط ىلإ كلمع كیرش ةفاضإ كنكمی لا نلأ اذه .لمعلا سفن يف لاوملأا رامثتسا مت ول ىتح ، يدرف لكشب میدقتلا اننإف يلاتلابو ، ةیراجت ضارغلأ ةیصخش ضورق يه Start Up Loans ضرقلا لمحت ىلع ةیدرفلا كتردقب ةقلعتملا تاكیشلا نم ةعونتم ةعومجم يرجن ءزجك يدقنلا قفدتلا تاعقوت و لمعلا ةطخ سفن میدقت كنكمی ، كلذ عمو .ہدادسو.كتاقیبطت نم
	؟انیدل نیمسلاا لاك تحت متی نامتئلاا ققحتلا له .يراجت كیرش ککک
	 ، ةكرش يف ةرمثتسم ةیصخش ضورق يه Start Up Loans نلأ ، لا.يدرف مدقتم لك ىلع دمتعی ہریدن يذلا نامتئلاا نم ققحتلا نإف يلاتلابو

	 )Ancestry Visa( ةللاس ةریشأت ىلع نیلصاحلا دارفلأا نإف ، كشلا بنجتل صنی دییقت عم ةریشأت مھیدل نیذلا دارفلأا كلذكو ، جمانربلا بجومب نولهؤم نمض دویقلا ہذه جردنت لاأ طرشب ”ةماعلا لاوملأا ىلإ ءوجللا مدع“ ىلع.ہلاعأ ةروكذملا تاءانثتسلاا
	 )Ancestry Visa( ةللاس ةریشأت ىلع نیلصاحلا دارفلأا نإف ، كشلا بنجتل صنی دییقت عم ةریشأت مھیدل نیذلا دارفلأا كلذكو ، جمانربلا بجومب نولهؤم نمض دویقلا ہذه جردنت لاأ طرشب ”ةماعلا لاوملأا ىلإ ءوجللا مدع“ ىلع.ہلاعأ ةروكذملا تاءانثتسلاا
	 ىجریف ، ططخملا بجومب ةلهؤم كتریشأت تناك اذإ امم اًدكأتم نكت مل اذإ تامولعملا نم دیزم ىلع لوصحلل Government website ىلإ عوجرلا.ةریشأتلا عون لوح
	 انب ةصاخلا ةیلهلأا رییاعم عم بسانتی كتریشأت عون ناك اذإ هنأ ةظحلام ىجری كنكمتس كبلط يف اھبلطت يتلا ضرقلا ةدم نأ نم دكأتلا كنم اًبولطم لظیسف ، ةیحلاص ءاھتنا نم لقلأا ىلع رھشأ 6 لبق لماكلاب ضرقلا تاعوفدم لامكإ نم نإف ، تاونس عبرأ ةدمل ةریشأت لمحت تنك اذإ ، لاثملا لیبس ىلع .ةریشأتلا ىلإ جاتحتس ثیح تاونس 3.5 نوكتس كل اھمدقن نأ نكمی ضرقلل ةدم ىصقأ.ةریشأتلا ةیحلاص ءاھتنا نم رھشأ 6 لبق لماكلاب ضرقلا دادس
	 ةكلمملا يف شیعأ اًیلود اًبلاط تنك اذإ میدقتلل لهؤم انأ له؟ةدحتملا
	 ریغ فسلأل تنأف ، Tier 4 ةریشأت كیدل تناك اذإ .كتریشأت ىلع دمتعی اذه عونمم رحلا لمعلا نلأ Start Up Loan ىلع لوصحلل بلطب مدقتلل لهؤم لامعأ دئار( 1 ىوتسملا ةریشأت كیدل ناك اذإ ، لثملابو .ةریشأتلا ہذه بجومب ًلاهؤم تسل تنأف ، Tier 1 )Graduate Entrepreneur()جرختم ىندلأا دحلا عم بسانتی لا كتریشأت ةدم نلأ Start Up Loan ىلع لوصحلل.انب ةصاخلا ضرقلا ةدم رییاعمل
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	زئارپرٹنا این
	زئارپرٹنا این
	زئارپرٹنا این

	)
	)
	NEA
	(
	 
	سنؤلاا


	NEA
	NEA
	NEA
	 
	- سنؤلاا زئارپرٹنا این


	زیواتسدزیواتسد ےئگ ےھچوپ تلااوس ےس ترثک
	زیواتسدزیواتسد ےئگ ےھچوپ تلااوس ےس ترثک
	زیواتسدزیواتسد ےئگ ےھچوپ تلااوس ےس ترثک


	 يناكمإب لازي لا لهف ، Start Up Loan ىلع لوصحلل اًقباس يضفر مت اذإ؟NEA ططخم يف ةكراشملل مدقتلا
	 يناكمإب لازي لا لهف ، Start Up Loan ىلع لوصحلل اًقباس يضفر مت اذإ؟NEA ططخم يف ةكراشملل مدقتلا
	 Startىلع لوصحلل اًقبسم كضفر مت اذإ NEA ططخم ىلإ مدقتلا كنكمی ، معن عم NEA جمانربل ًلاهؤم تنك اذإ ام ةشقانم ىلإ جاتحت فوس .Up Loan.كیدل يلحملا Jobcentre Plus
	 ام كانه سیلف ، NEA ططخم يف كلوبق مت اذإ ىتح هنأ ملعلا ىجری ، كلذ عمو يف Start Up Loan ىلع لوصحلل بلطب مدقتلا ةداعإب تمق اذإ هنأ نمضی ىلع رھشأ ةثلاث ةدمل راظتنلاا ىلإ جاتحت فوس .هیلع ةقفاوملا متیسف ، لبقتسملا كحنمل ةرتفلا ہذه میمصت مت .میدقتلا ةداعإ لبق لولأا كضفر خیرات نم لقلأا Start ىلع لوصحلا نم كتعنم كبلط نم تلااجم ةیأ نیسحتو ةعجارمل تقولا.اًقبسم Up Loan
	 كفورظ نأ تابثإ ىلع اًرداق نوكت نأ ىلإ جاتحتس ، ہذه مییقتلا ةداعإ نم ءزجك لولأا ضفرلا باطخ يف تریثأ يتلا فواخملا تجلاع كنأ وأ تریغت دق ةثدحملا ةیراجتلاو ةیصخشلا تادنتسملا میدقت كنم بلطُیس .كب صاخلا.ماظنلا لبق نم ةبولطم تاصوحف ةیلأ عوضخلاو
	 ةداعإ يننكمی لھف ،
	 ةداعإ يننكمی لھف ،
	Start Up Loan
	 ىلع لوصحلل يبلط ضفر مت اذإ
	؟رخآ لیصوت كیرش للاخ نم میدقتلا

	نہیں۔ آپ کو Start Up Loan کے لیے ہمارے آن لائن فارم لا ، يجب عليك التقدم بطلب للحصول على Start Up Loan من خلال النموذج عبر الإنترنت الخاص بنا. وذلك لتجنب تكرار العمل الذي تم بالفعل مع المرشد الخاص بك من NEA. في ہذہ الحالات ، ستحتاج على الأرجح إلى القيام ببعض الأعمال الإضافية في الطلب الخاص بك من أجل معالجة أية مناطق تسببت في رفض التطبيق في المرة الأولى.
	إذا كانت لديك أية أسئلة أو كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة ، فيرجى الاتصال بفريق خدمة العملاء الذي سيكون قادرًا على مساعدتك.

	ما هو مخطط علاوة المؤسسة الجدیدة )NEA(؟
	ما هو مخطط علاوة المؤسسة الجدیدة )NEA(؟
	 تاشاعملاو لمعلا ةرازو همدقت يذلا لامعلأا معد جمانرب وه NEA ططخم ةنیعم ةلاطب ایازمب نوبلاطی نیذلا كئلوأ ةدعاسم ىلإ فدھیو .)DWP( ةیدعاقتلا يراجتلا كطاشن أدبو NEA ططخم تلمكأ اذإ .صاخ لمع باحصأ اوحبصیل ىلإ لصت ةیلامجإ ةمیقب يعوبسأ لدب ىلع لوصحلا كنكمیف ، لمعلا يف ًءانب يئاھنلا غلبملا فلتخی دق( اًعوبسأ 26 ىدم ىلع اًینیلرتسإ اًھینج 1،274.)اهاقلتت يتلا ىرخلأا تانوعملا ىلع
	 NEA ططخم عم قیثو لكشب The Start Up Loans Company لمعت مھتطشنأ ءدبل دارفلأا معدل ناصصخم نیططخملا لاك نأ نم مغرلا ىلعو لوصحلل مدقتلا يف بغرت تنك اذإ .ةلصفنم تانایك مھنأ لاإ ، ةصاخلا ةیراجتلا Job Center Plus ىلإ ثدحتلا ىجری ، NEA ططخم نم معد ىلع.دیزملا ةفرعمل ينورتكللاا ةموكحلا عقوم ةرایز وأ يلحملا
	 للاخ نم Start Up Loan ىلع لوصحلل بلطب مدقتأ فیك؟NEA ططخم
	 .ًلاوأ كلذب مایقلا ىلإ جاتحتسف ، NEA ططخم يف لعفلاب ًلاجسم نكت مل اذإ ىلع اًرداق نوكیس يذلاو كیدل يلحملا Job Center Plus ىلإ ثدحت نم اًدیزم كئاطعإو NEA ططخم يف ةكراشملل ًلاهؤم تنك اذإ امب كرابخإ.ءدبلا ةیفیك لوح تامولعملا
	 يذلاو ةیلحملا كتقطنم يف كل NEA دشرم صیصخت متیسف ، ًلاهؤم تنك اذإ نیدشرملا نأ ةظحلام ىجری .لمع ةطخ دادعلإ عیباسأ ةینامث ةدمل كعم لمعیس لاو )DWP( ةیدعاقتلا تاشاعملاو لمعلا ةرازو لبق نم نورادی NEA يف.Start Up Loans Company ىلإ نومتنی
	 ىودج مییقتب NEA نم كب صاخلا دشرملا موقیس ، ةینامثلا عیباسلأا ةیاھن يف ىلع نوقفاوی فوسف ، رارمتسلال لباق كلمع نأ نودقتعی اوناك اذإ .كلمع ةطخ ہذه يف .يعوبسلأا NEA لدبب ةبلاطملا ءدبل ًلاهؤم نوكتسو كلمع ةطخ.Start Up Loan ىلع لوصحلل بلطب مدقتلل اًضیأ ًلاهؤم نوكتس ، ةلحرملا
	 ىجریف ، Start Up Loan ىلع لوصحلل بلطب مدقتلا يف بغرت تنك اذإ نم دشرملاب لاصتلاا ىجری ، كبلط میدقت يف ءدبلا لبق .جذومنلا اذه ءلم.طورشلا ءافیتسا نم دكأتلل NEA
	 نم يب صاخلا دشرملا لبق نم يلمع ةطخ ىلع عیقوتلا مت Start Up ىلع ةقفاوملا ىلع تلصح يننأ ينعی اذه له .NEA؟Loan
	 NEA لمع ةطخ نع لصفنم كب صاخلا Start Up Loan بلط ، لا نامتئلاا ةرادج رابتعلاا يف Start Up Loan بلط ذخأی .كب ةصاخلا يف رارمتسلاا ىلع ةردقلاو ةیصخشلا فیلاكتلا لمحت ىلع ةردقلاو ، كب ةصاخلا كل اًبسانم Start Up Loan ناك اذإ ام دیدحت لجأ نم ماع لكشب لمعلا.كلمعلو
	 ، كلمع ةطخ ىلع عیقوتلاب NEA نم كب صاخلا دشرملا موقی نأ درجمب جذومن مادختساب Start Up Loan ىلع لوصحلل بلطب مدقتلا نم نكمتتس نم دشرملاب لاصتلاا ىجری ، كبلط میدقت يف ءدبلا لبق .كب صاخلا بلطلا.طورشلا ءافیتسا نم دكأتلل NEA
	 كنكمی ، Start Up Loan ىلع لوصحلل بلطب مدقتلا دنع هنأ ةظحلام ىجری لامكإ بجی نكلو ةیلمعلا نم ءزجك كب ةصاخلا ةیلاحلا لمعلا ةطخ مادختسا نأشب رارق ذاختا لبق ةیفاضإ قئاثو میدقت اًضیأ كنم بلطُی دق .نامتئلاا صحف.كب صاخلا ضرقلا بلط

	 مدقتلا يننكمی لاملا نم مكف ، NEA يف اًكراشم تنك اذإ؟هیلع لوصحلل
	 مدقتلا يننكمی لاملا نم مكف ، NEA يف اًكراشم تنك اذإ؟هیلع لوصحلل
	 Start Up Loan ىلع لوصحلل بلطب مدقتلا NEA يف نیكراشملل نكمی ةطخ مادختساب ينیلرتسإ هینج 25000 و ينیلرتسإ هینج 500 نیب حوارتی لامكإ نأ ةظحلام مھملا نم ، كلذ عمو .اھیلع عیقوتلا مت يتلا NEA لمع Start اًیئاقلت ىقلتتس كنأ ينعی لا DWP NEA Mentoring Scheme.Up Loan
	 مییقت رییاعم اھل ينیلرتسإ هینج 5000 نع دیزت يتلا Start Up Loans دق نكلو كب ةصاخلا NEA لمع ةطخ مادختسا ىلع اًرداق لظتس كنإ .ةفلتخم صاخلا دشرملا عم رواشتلاب كیصون .تامولعملا نم دیزمب اھثیدحت كنم بلطُی.كل بسانملا جھنلا لوح تامولعملا نم دیزم ىلع لوصحلل ًلاوأ NEA نم كب
	 كیرش يأ للاخ نم لیومت ىلع لوصحلل مدقتلا يننكمی لها؟NEA ططخم يف اًكراشم تنك اذإ Start Up Loans لیصوتل
	 للاخ نم Start Up Loan ىلع لوصحلل بلطب مدقتلا كیلع بجی ، لا عم لعفلاب مت يذلا لمعلا راركت بنجتل كلذو .انب صاخلا تنرتنلإا ربع جذومنلا ىلع لوصحلل بلطب مدقتلا يف بغرت تنك اذإ .NEA نم كب صاخلا دشرملا كربخیس يذلاو NEA نم كب صاخلا دشرملاب لصتاف ، Start Up Loan Start Up Loan ىلع لوصحلل بلطب مدقتلا طورش تیفوتسا دق تنك اذإ ام ، ًلاهؤم تنك اذإ .میدقتلل ًلاهؤم نوكتس ىتمف ، كلذك رملأا نكی مل اذإو ، لا مأ.كبلط ءدب ةیفیك لوح كل حصنلا میدقتب NEA نم كب صاخلا دشرملا موقیسف
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	 کیا اک ںورادا ےلاو ےنرک مہارف تنواعم وک رابوراک
	 کیا اک ںورادا ےلاو ےنرک مہارف تنواعم وک رابوراک
	 کیا اک ںورادا ےلاو ےنرک مہارف تنواعم وک رابوراک
	 عیسو ،ےنرک زاغآ وک ںوکہاگ ےرامہ ساپ ےک سج لاج
	 ددم ںیم ےنرک لصاح 
	Start Up Loan
	 روا ےنرک
	ےہ دوجوم تراہم یک ےنید

	؟ےہ ایک رنٹراپ یرویلیڈ
	؟ےہ ایک رنٹراپ یرویلیڈ

	 اک ےنرک لصاح یبایماک وک ںوکہاگ مامت ےنپا مہ ہک ےہ مہا ہی ےیل ےرامہ یعومجم تیثیحب روا ںوتساوخرد ےیل ےک Start Up Loan ،ںید عقوم رہ یموق کیا اک ںورادا رنٹراپ یرویلڈ مہ ےیل سا ۔ےئل ےک ںونود رابوراک ےتوہ رزئاوڈیا سنزب راک ہبرجت ساپ ےک نج ںیہ ےترک لامعتسا کرو ٹین۔ںیہ
	 یک ٹساکروف ولف شیک روا یرایت یک نلاپ سنزب وک ناگدنہد تساوخرد تساوخرد یمتح ےیل ےک ضرق زرنٹراپ یرویلڈ ےرامہ ،ہولاع ےک یرایت یراج ینعی گنئوگ نآ وک ناگدنہد تساوخرد بایماک روا ےنرک سیسا وک بج ۔ںیہ ےتوہ راد ہمذ یھب ےک ےنرک مہارف ٹروپس گنروٹنیم یلاو ےنہر یسک وک پآ وت ںیہ ےتید تساوخرد ےیل ےک Start Up Loan یسک پآ تفرشیپ یک ںوزیچ ہکات ےہ اتاج اید رک یھتن ھتاس ےک ررئاوڈیا یرابوراک اک ےطبار ےل ےک پآ ںیم ےلسلس ےک میکس روا ےئاج یک ددم یک پآ ںیم۔ںینب زکرم یدیلک
	 ،زلیو ،ڈنیلگنا وج ،ںیہ ےترک ماک رک لم ھتاس ےک زرنٹراپ یرویلیڈ ےنپا مہ ماک ںیم ںوتعنص روا ںوقلاع فلتخم ےک ڈنیلرئآ یلامش روا ڈنیل ٹاکسا ےلصیف ہناراد ہمذ ےک ےضرق ہک ےکس اج ایانب ینیقی ہی ہکات ،ںیہ ےترک۔ںیئاج ےیک
	 وک کیا ےس ںیم زرنٹراپ یرویلیڈ ےنپا وک ناگدنہد تساوخرد مامت مہ رنٹراپ یرویلیڈ ےسیا کیا وک پآ ،وہ نکمم ںاہج روا ںیہ ےترک ضیوفت۔ےہ اترک ماک ںیم ےقلاع یماقم ےک پآ وج ںیہ ےتلام ےس
	 رثؤم وک پآ مہ ہک ےیل ےک ےنانب ینیقی وک تاب سا ،ںیرک ٹون مرک ہارب ےک رنٹراپ یرویلیڈ یہ کیا فرص پآ ،ںیکس رک ٹروپس ےس ےقیرط ےسا دعب ےک ےنارک عمج تساوخرد ینپا پآ روا ےگ ںیکس رک ماک ھتاس۔ےگ ںیکس رک ںیہن لیدبت
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	؟اگوہ ایک وت ںورک ٹلافیڈ ںیم یگیئادا یک ضرق ےنپا ںیم رگا
	؟اگوہ ایک وت ںورک ٹلافیڈ ںیم یگیئادا یک ضرق ےنپا ںیم رگا
	 بج ںیہ ےترک یوریپ یک سٹکیرپ ٹیکرام یرایعم زرنٹراپ سنانف ےرامہ رایتخا زادنا لوقعم روا ہنافصنم روا ےہ یتاج ٹوھچ یگیئادا یک ضرق رنٹراپ سنانف اک پآ وت ںیہ ےتہر ماکان ںیم ےنرک یگیئادا پآ رگا ۔ںیہ ےترک ہطبار ےس پآ ےیل ےک ےنرک نیعت اک تاہوجو یک ےناج ٹوھچ یگیئادا ہنافصنم روا لوقعم کیا ھتاس ےک پآ ہو ۔اگ ےرک ششوک یک ےنرک روا ےگ ںیرک لح ےسیک وک سا پآ ہک ےگ ںیرک ماک یھب ےیل ےک ےدہاعم یا کیا یوریپ یک سا ۔ےگ ںیرک یروپ ےسیک ںایراد ہمذ ینپا ںیم لبقتسم یگیئادا ہک اگوہ ایگ اہک ںیم سج یگ ےئاج یک ےعیرذ ےک طخ ای/روا لیم ایک ےی
	 ےنرک ہطبار ےس پآ دعب ےک ےنرک ششوک راب راب رنٹراپ سنانف اک پآ رگا ےک یلوصو یک ںویگیئادا ایاقب ےس ںوقیرط فلتخم ہو وت ،ےہر رصاق ےس )ےج یس یس( ٹنمجج ٹروک یٹنؤاک ہک ےسیج ںیہ ےتکس رک ششوک ےیل ےیل ےک ےنرک یراج ))County Court Judgment )CCJ( وک ٹنجیا نشکیلوک ٹیڈ ہدش روظنم یسک وک سیک ےنپا ای انید تساوخرد ہارب وت ےہ نوک رنٹراپ سنانف اک پآ ہک ےہ ںیہن ملع وک پآ رگا ۔انرک رفیر۔ںیرک کیچ ٹنمیرگیا نول انپا ینابرہم
	 ںوہ اہر رک انماس اک تلاکشم یلام ںیم ہک ےہ اتگل ےھجم یک ددم ےھجم ںیم ےنلاھبنس وک تلاماعم یلام ےنپا روا؟ںوہ اتکس رک ایک ںیم ۔ےہ ترورض
	 قلعتم ےس ںوضرق رادبناج ریغ روا تفم ےراس تہب ،ںوہ ہن ناشیرپ The Start ۔ںیہ رایت وک ےنرک ددم وج ںیہ ںیمیظنت یلاو ےنید ےروشم Money Advice یٹریچ ٹیڈ یڑب کیا Up Loans Company یترک ایہم زسورس لیذ ہجردنم ہک وج ےہ یترک ماک رک لم ھتاس ےک Trust۔ےہ
	:The national debt line •
	 ےنانب رتہب وک لاحتروص یک نا وک دارفا وج نیرہام ےک ےروشم ےک ضرق وک ںوضرق ےنپا وک ںوگول ںوھکلا ۔ںیہ مزعرپ ےیل ےک ےنید ددم ںیم۔ےہ یکچ لم ددم ںیم ےنلاھبنس
	:The business debt line •
	 ےک نُا وک ںورابوراک ےٹوھچ روا ڈئلاپمیا-فلیس وج سورس درفنم کیا۔ےہ یترک مہارف ددم ںیم ےنلاھبنس ضرق
	 لئاسو رگید ےک ںوروشم ہنارادبناج ریغ روا تفم ںیم ےراب ےک ضرق :ںیہ ےئگ ےئید ںیم لیذ
	The Money Advice Service •
	Citizens Advice •
	Step Change •
	 ےک Start Up Loan روا رابوراک ےک پآ رنٹراپ یرویلیڈ اک پآ ہچرگا  ٹیڈ ہنادازآ ہو رگم ،ںیہ ےتکس رک ایہم یئامنہر ینعی سنڈئاگ ںیم ےراب ہجردنم ہی ۔ےتکسرک ںیہن ایہم ترواشم ںیم ےراب ےک ضرق ینعی سئاوڈیا۔ےیہاچ اناج ایل ےس ںورادا
	 یسک The Start Up Loans Company :ںیرک ٹون ینابرہم ہارب* ای ےروشم ےک ضرق وج یترک ںیہن قیثوت یک ںوینپمک ٹنمجنیم ضرق یھب ۔ںیہ یترک لوصو سیف ےیل ےک ںوبوصنم ےک یگیئادا یک ماظتنا ےک ضرق ےن ینپمک یسیا یسک ےس پآ رگا ںیرک ہطبار یروف ےس مہ ینابرہم ہارب۔وہ ایک ہطبار

	 رھپ ےھجم وت ےدرک دنب انرک تراجت ہی ای ںؤاج لکن ےس رابوراک ںیم رگا؟اگ وہ انرک ادا ضرق یھب
	 رھپ ےھجم وت ےدرک دنب انرک تراجت ہی ای ںؤاج لکن ےس رابوراک ںیم رگا؟اگ وہ انرک ادا ضرق یھب
	 دصاقم یرابوراک ہک وج ےہ ہضرق یتاذ کیا Start Up Loan ،ںاہ یج پآ روا مقر یروپ یک ضرق پآ ےئلسِا روا ےہ اتاج ایک لامعتسا ےیل ےک یسپاو یک دوس ےس باسح ےک ٹنمیرگیا نول ہدرک طختسد ےس فرط یک سِا روا تیثیح یک رابوراک ےک پآ رظن عطق ،ںیہ راد ہمذ رپ روط یتاذ ےک نول تسار ہارب پآ بج تقو دحاو ہو ۔ےک نشیزوپ یک پآ ردنا ےک سپاو ضرق ریغب ےیک ادا دوس رپ ضرق دعب ےک ےنرک طختسد رپ ٹنمیرگیا سا ۔ےہ ردنا ےک ںوند 14- ےک ڈیریپ فآ گنلوُک ہو ںیہ ےتکس رک ںیہن ضرق وک پآ با ہک ںیہ ےترک ہلصیف پآ رگا ،نارود ےک ےصرع ہمذ ےک دوس یھب یسک پآ روا 
	 ایک ہصرع اک یسپاو ینعی ٹنیم ےپ یر اک Start Up Loan؟ےہ
	 ےس کیا ےس ظاحل ےک حیجرت روا تکس یک ےنرک ادا ضرق ینپا وک پآ ےنید تساوخرد ۔یگوہ ینرک یگیئادا یک ضرق ہناہام ںیم تدم یک لاس چناپ ےئاج ایک قافتا رپ تدم حیحص یک ضرق رپ روط ےک ےصح ےک لمع ےک ےدہاعم ےک ضرق ےک پآ وت یئگ وہ بایماک تساوخرد یک پآ رگا روا اگ۔یگ ےئاج ید رک جرد ںیم ٹنمیرگیا نول ینعی
	 وہ ہن ادا ےس ھجم طسق یئوک یک ضرق ہک ےگل ےھجم رگا؟ےیہاچ انرک ایک ےھجم وت یگ ےئاپ
	 لاحتروص ینپا روا ےیہاچ انرک ہطبار ےس رنٹراپ سنانف ےنپا ًاروف وک پآ تاب ےس رنٹراپ سنانف ےنپا پآ ہک ےہ اتوہ رتہب ہشیمہ ہی ۔ےیہاچ ینرک نایب ےگ ںوہ رصاق ےس ےنرک یگیئادا یلگا ینپا پآ ہک وہ نیقی وک پآ رگا ںیرک۔ےئاپ وہ ہن یگیئادا یلگا یک پآ ہک ےئاجب ےک ےنرک راظتنا کت تقو سُا

	 ےس بناج یک رنٹراپ سنانف ای رنٹراپ یرویلڈ یسک ےھجم؟ےیہاچ انرک ایک ےھجم ۔ےہ اوہ لوصوم سٹون اک ٹلافیڈ
	 ےس بناج یک رنٹراپ سنانف ای رنٹراپ یرویلڈ یسک ےھجم؟ےیہاچ انرک ایک ےھجم ۔ےہ اوہ لوصوم سٹون اک ٹلافیڈ
	 یھب یسک ںیم ےلسلس ےک ںویگیئادا یلاو ےناج ٹوھچ پآ ہک ےہ مہا ہی لمکم ںیم سٹون ےلاو ےنوہ لوصوم وک پآ ۔ںید باوج دلج زا دلج اک سٹون.۔ےگ ںیئاج ےیک ایہم فئاوک ہطبار
	 اک زسٹون ںیم ےراب ےک ںویگئادا یلاو ےناج ٹوھچ ںیم رگا ےد ںیہن طاسقا یروپ یک یسپاو ضرق ینپا ای اتید ںیہن باوج؟اگ وہ ایک وت اتاپ
	 ںید باوج اک سٹون یھب یسک ےلاو ےنوہ لوصوم پآ ہک ےہ یرورض ہی یھب یسک ۔ںیہر ٹیڈ وٹ پا ھتاس ےک یگیئادا یک ضرق ےنپا روا ںویگیئادا ہبولطم یک ضرق ،حرط یک ٹکڈورپ سنانف رمویزنک ڈٹیلوگیر ہدایز ای کیا ےس ںیم لیذ جرد فلاخ ےک پآ انرک ہن اروپ وک۔ےہ اتکس نب بجوم اک ںویئاورراک
	 ایک علطم ںیم ےراب ےک مقر ایاقب یھب یسک وک ںویسنجیا سنرفیر ٹڈیرک • تمزلام ای تامدخ ،ناماس روا گنٹیر ٹڈیرک یک پآ وج ،ےہ اتکس اج۔ےہ اتکس رک رثاتم وک تیحلاص یک ےنرک لصاح مراف صوصخم ےک
	 اج یئاورک تلخادم ےس یسنجیا یلاو ےنرک نشکیلوک ہثلاث قیرف یسک •۔ےکس لم ددم ںیم یلوصو یک مقر ایاقب یھب یسک ہکات ےہ یتکس
	 ہلصیف اک ٹروک یٹنؤاک ،ںیہن دودحم نکیل ،لومشب یئاورراک ینوناق •ےہ اتکس وہ عورش )County Court Judgment(
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	 ںیم تساوخرد یک پآ مہ ،ےتوہ ںیہن ےسیج کیا رابوراک ود یئوک ہکنوچ نیفراص ہو ۔ےتکس اتب ںیہن ہینارود اک تقو طسوا اک سا اگ ےگل تقو انتک ہکبج ، یہ ےتکس گل ےتفہ نیت ےس ود ںیہنا ںیہ ےتوہ رایت یئاہتنا وج ددم دیزم ےیل ےک ےنرک لمکم تازیواتسد یرورض وک نیفراص ےرسود مہ ۔ےہ اتکس گل تقو ہدایز روا ہام نیت ےس ود ںیم سا روا ےہ یتوہ راکرد ںیم لورٹنک ےک پآ وک لمع سا ےکس وہ نکمم انتج روا ںیہ ےترک ششوک ینتا تساوخرد یک پآ ،یگ وہ یرایت ہدایز ینتج یک پآ اذہل ،ںیہ ےتھکر۔یگ ےهڑب ےگآ ےس یزیت
	 ولف شیک روا نلاپ سنزب ساپ ےک پآ تقو ےترک ڈول تساوخرد ینپا رگا یرویلڈ ےک پآ ےس سِا وت ،وہ دوجوم مسق یلاو ےدوسم ای یمتح ٹساکروف وک پآ ےیل ےک ےنرک تفرشیپ ہک ےہ اتاج وہ ناسآ اناگل ہزادنا وک رنٹراپ رمٹسک یرامہ ہک ،ںیرک ٹون ینابرہم ہارب ۔ےہ ترورض یک ٹروپس ینتک مایا ےک ماک ینعی زیڈ گنکرو چناپ زرنٹراپ یرویلیڈ ےرامہ روا میٹ سورس ےترک ششوک یک ےنید باوج اک ںویرئاوکنا مامت یک نیفراص مامت ردنا ےک۔ںیہ
	 ےترک روغ رپ لماوع ےسنوک پآ وت ںیہ ےترک ہنئاعم اک ںوتساوخرد پآ
	 ےترک روغ رپ لماوع ےسنوک پآ وت ںیہ ےترک ہنئاعم اک ںوتساوخرد پآ
	؟ںیہ

	 ےک پآ ہو بج اگ ےرک روغ رزئاوڈیا سنزب اک پآ رپ نج ںیہ ےبعش مہا نیت یک ٹڈیرک یک پآ :اگ وہ اہر ےل ہزئاج اک تساوخرد یک Start Up Loan اک پآ ایآ ہک ہی روا ںیہن ای ںیکس وہ لمحتم ےک ےنیل ضرق پآ ےہاچ ،تیلہا۔ےہ لمع لباق رابوراک
	 ےیل ےک پآ رپ روط ےک وزُج ےک تساوخرد یک پآ :انوہ قئلا ےک ٹڈیرک یلام ےک لاح روا یضام ےک پآ ںیم سج اگ وہ یمزلا اناورک کیچ ٹڈیرک مامت وک پآ یرٹسہ ٹڈیرک صقان کیا ہچرگا ۔ےہ اتاج ایل ہزئاج اک ںویور ،یگ ےکس کور ںیہن ےس ےنرک لصاح Start Up Loanا ںیم ںوتروص اک مزع ےرامہ ےک ےنید ضرق راد ہمذ ہصح ہی اک لمع ےک تساوخرد ےرامہ ہک ےہ اترک ددم یرامہ ںیم ےنانب ینیقی وک تاب سا روا ےہ ہصح۔ںیلاڈ ہن ھجوب رپ دوخ ناگدنہد تساوخرد
	 یرابوراک وج ںیہ ےضرق یتاذ Start Up Loans ہکنوچ :تعاطتسا یتاذ ےک یگیئادا یک ضرق ےنپا پآ ،ںیہ ےتاج ےیک لامعتسا ےیل ےک دصاقم لدب ےبوصنم یرابوراک ےک پآ ںیم لبقتسم ےہاچ ےگ ںوہ راد ہمذ ےیل یک ضرق وک پآ( ںیہ ظوفحم ریغ زنول Start Up Loans ہکبج ۔ںیئاج ںیہن ترورض یک ےنرک شیپ لرٹیلوک یئوک ےیل ےک ےنرک مہارف تنامض تدم یک ضرق ہقفتم ینپا یگیئادا لمکم یک ضرق تیمس دوس وک پآ )ےہ ےرازگ یتاذ ینعی لویئاورس لنسرپ ۔یگوہ ترورض یک ےنرک نارود ےک یک پآ وج ،ےیہاچ انارک عمج ھتاس ےک تساوخرد ینپا وک پآ وج ٹجب اک اترک شیپ ہکاخ اک تاجارخا
	 رصنع مہا کیا ںیم ےلصیف ےک ےضرق ےرامہ :انوہ لمع ِلباق اک رابوراک اروپ وک یگیئادا یک ضرق ہناہام ےک پآ رابوراک اک پآ ہک ےہ انانب ینیقی ہی ںیم ےناگل ہزادنا اک سا ۔اگ ےرک ادیپ مقر یفاک ےیل ےک ددم ںیم ےنرک یک پآ ہک ےہ ترورض یک ےنرک رہاظ ہی وک پآ ،ےیل ےک ددم یرامہ روا نلاپ سنزب ےنپا پآ روا ےہ گنام یفاک یک زسورس روا تاعونصم ںیکس رک لصاح کت دح لوقعم وک فادہا مامت نیعتم ںیم ٹساکروف ولف شیک ہن دنمرکف وت ںیک قیلخت ںیہن یھبک ےلہپ تازیواتسد ہی ےن پآ رگا ۔ےگ سنزب اک پآ ہک ںیھکر دای روا ںیھکید زڈئاگ روا سٹیلپمیٹ تفم یرامہ

	 ایک ۔ےہ ںیہن روصت یرابوراک ینعی ایڈئآ سنزب یئوک ساپ ےریم کت یھبا؟ںوہ اتکس ےد تساوخرد ےیل ےک Start Up Loan یھب رھپ ںیم
	 ایک ۔ےہ ںیہن روصت یرابوراک ینعی ایڈئآ سنزب یئوک ساپ ےریم کت یھبا؟ںوہ اتکس ےد تساوخرد ےیل ےک Start Up Loan یھب رھپ ںیم
	 رابوراک ےک نا وک ںوگول Start Up Loans scheme ،ےس یتمسقدب ہچرگا اذہل ،ےہ ایگ ایانب ےیل ےک ےنرک ددم ںیم ےناهڑب ای ےنرک عورش وک ںیہن ترورض یک ےنرک گنڈیرٹ ےیل ےک ےنوہ لہا ےیل ےک ضرق وک پآ ےنوہ ایڈیئآ یرابوراک کیا ساپ ےک پآ ےیل ےک ےنید تساوخرد نکیل ،ےہ۔یگوہ ترورض یک
	 شیک روا نلاپ سنزب وک پآ رپ روط ےک وزُج ےک ، لمع یتساوخرد یسک وت ےئک ںیہن لمکم کت یھبا ےن پآ رگا ۔ےگ ںوہ اناورک عمج ٹساکروف ولف ےک ٹروپس روا اید اورک جاردنا اک فئاوک ےنپا ےن پآ بج - ںیرک ہن رکف یئوک وت ،ایگ اید رک ےلاوح ےک کیا ےس ںیم زرنٹراپ یرویلیڈ ےرامہ ےیل ینعی سنڈئاگ وک پآ ںیم ےراب ےک ےنرک لمکم تاذغاک ہی ریشم یرابوراک ںیہ بایتسد یھب زڈئاگ دیفم ددعتم ساپ ےرامہ ۔ےہ اتکس رک مہارف یئامنہر۔ںیہ ےتکس اپ راگددم پآ تقو ےترک یرایت ںیہنج
	 وک پآ سنانف رپ سج ںید تساوخرد رپ تقو سا پآ ہک ںیہ ےترک زیوجت مہ ےنپا ساپ ےک پآ بج روا اگ ےد ددم ںیم ےنرک عورش رابوراک انپا رگا ۔وہ تقو ےیل ےک ےنرک فرص ےیل ےک ےنانب تازیواتسد یرابوراک یپسچلد یہ ںیم سورس ٹروپس یترواشم کیا فرص رپ ماقم سِا پآ زلوٹ ٹروپس سنزب ےک تموکح پآ ہک ںیہ ےترک زیوجت مہ وت ںوہ ےتھکر نئلا پلیہ ٹروپس سنزب رپ 0800 998 1098 ای ںیرک لامعتسا
	 ےس ںونود نِا ۔ںیرک ہطبار ےس )Business Support Helpline(۔ےہ اتکس جیھب فرط یک سورس بسانم یرسود یسک وک پآ یھب یئوک
	 یہ ےلہپ رابوراک اریم ای ےہ ایڈئآ سنزب یئوک ساپ ےریم ےیل ےک Start Up Loan ںیم ایک ۔ےہ اہر رک گنڈیرٹ؟ںوہ اتکس ےد تساوخرد
	 وج ےہ یتکس رک ددم یک دارفا نا Start Up Loans scheme ،ںاہ یج ،ںوہ ےہر رک رابوراک ہدوجوم وج ای ںوہ ےہر رک عورش رابوراک ےئن۔ںوہ ےہر رک ںیہن تراجت ےس ےصرع ہدایز ےس لاس ود ہو ہکیطرشب
	 ولف شیک روا نلاپ سنزب وک پآ رپ روط ےک وزُج ےک لمع یتساوخرد یسک وت ےئک ںیہن لمکم کت یھبا ےن پآ رگا ۔ےگ ںوہ اناورک عمج ٹساکروف ےک ٹروپس روا اید اورک جاردنا اک فئاوک ےنپا ےن پآ بج - ںیرک ہن رکف یئوک وت ،ایگ اید رک ےلاوح ےک کیا ےس ںیم زرنٹراپ یرویلیڈ ےرامہ ےیل ینعی سنڈئاگ وک پآ ںیم ےراب ےک ےنرک لمکم تاذغاک ہی ریشم یرابوراک ںیہ بایتسد یھب زڈئاگ دیفم ددعتم ساپ ےرام ۔ےہ اتکس رک مہارف یئامنہر۔ںیہ ےتکس اپ راگددم پآ تقو ےترک یرایت ںیہنج
	 وک پآ سنانف رپ سج ںید تساوخرد رپ تقو سا پآ ہک ںیہ ےترک زیوجت مہ ےنپا ساپ ےک پآ بج روا اگ ےد ددم ںیم ےنرک عورش رابوراک انپا۔وہ تقو ےیل ےک ےنرک فرص ےیل ےک ےنانب تازیواتسد یرابوراک
	 یپسچلد یہ ںیم سورس ٹروپس یترواشم کیا فرص رپ ماقم سِا پآ رگا زلوٹ ٹروپس سنزب ےک تموکح پآ ہک ںیہ ےترک زیوجت مہ وت ںوہ ےتھکر ای ںیرک لامعتسا
	 Business( نئلا پلیہ ٹروپس سنزب رپ 3565 456 0300  وک پآ یھب یئوک ےس ںونود نِا ۔ںیرک ہطبار ےس )Support Helpline۔ےہ اتکس جیھب فرط یک سورس بسانم یرسود یسک
	؟ےگ ںیئاج ےیل ےسیپ ےس ھجم ےیل ےک تساوخرد ایک
	 ای ےس پآ ےیل ےک ےنید تساوخرد ےیل ےک Start Up Loan ،ںیہن ےئاج ایک ںیہن جراچ وک پآ یھبک ےس فرط یک زرنٹراپ یرویلیڈ ےرامہ ےناج یک مہارف ںیم دعب روا نارود ےک لمع ےک تساوخرد ےس پآ ۔اگ یک پآ رگا ۔ےگ ںیل ںیہن یھب زجراچ ای سیف ےیل ےک ٹروپس یلاو یگیئادا یک یہ ضرق ہناہام فرص وک پآ وت ےہ یتاج وہ بایماک تساوخرد Start Up Loans Company ےس پآ یئوک یھبک رگا ۔یگ ےڑپ انرک یک پآ ہک وج ےرک ہطبار ےیل ےک ےنرک یگیئادا ہدایز ےس مقر سُا وک نکمم یدلج ینتج ینابرہم ہارب وت ،ےہ ںیہن یگیئادا ہناہام ہقفتم یک ضرق۔  ںیرک ہطبار ےس مہ ےکس وہ
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	 پآ نارود ےک لمع ےک ےنید تساوخرد زرنٹراپ یرویلیڈ ےرامہ ںاہ یج لمکم مراف تساوخرد وک پآ ہو ۔ںیہ بایتسد ےیل ےک ےنرک تنواعم یک تامولعم یس نوک وک پآ روا ںیہ ےتکس ےد ہروشم ںیم ےراب ےک ےنرک ولف شیک ،نلاپ سنزب انپا وک پآ ہو ۔یگوہ ترورض یک ےنرک لماش پآ ےہاچ ،ںیہ ےتکس رک ددم یھب ںیم ےنانب ٹجب اک اقب یتاذ روا ٹسراکوف ےتہاچ ہی فرص ای وہ ترورض یک ددم ںیم ےنانب وک نا یہ ےس عورش وک۔ےرک چناج یک نا روا ےل ہزئاج اک نا یئوک ہک ںیہ
	 ہزئاج یھب اک تساوخرد یک ضرق ےک پآ - رنٹراپ یرویلڈ اک پآ ہکنوچ ےک Start Up Loan پآ ہک ںیکس رک نیعت اک تاب سا پآ ہکات اگ ےل نیرتہب ےیل ےک ےنوہ بایماک وک پآ ددم یک نا ، ںیہن ای ںیہ لہا ےیل پآ رخلآاب ہک ےہ یرورض انھکر دای ہی ۔یگوہ زوکرم رپ ےنلاڈ رپ نشیزوپ ےنرک ددم یک پآ رنٹراپ یرویلڈ ہچرگا روا ںیہ راد ہمذ ےک تساوخرد ینپا ضرق پآ ہک اتید ںیہن تنامض یک تاب سا ہی ،اگ ےرک ششوک یروپ یک۔ےگ ںیئاج وہ لہا ےک
	 زویک ےا فیا گنروٹنیم روا ٹروپس سنزب ےرامہ ،ےیل ےک تامولعم دیزم۔ںیھکید

	 ےد تساوخرد ہرابود ںیم ایک وت ےہ یتاجوہ درتسم تساوخرد یریم رگا؟ںوہ اتکس
	 ےد تساوخرد ہرابود ںیم ایک وت ےہ یتاجوہ درتسم تساوخرد یریم رگا؟ںوہ اتکس
	 وک پآ وت ےہ یتاج یدرک درتسم تساوخرد یک پآ رگا ،ےس یتمسقدب ہی ۔اگ ےڑپ انرک راظتنا ہام ھچ مک زا مک ےلہپ ےس ےنید تساوخرد ہرابود ےک یرتہب روا یناثرظن رپ ےبعش یھب یسک ےک تساوخرد یک پآ تدم ےلہپ وک پآ ےس ہجو یک نج ےہ یئگ یئانب ےیل ےک ےنید تقو ےیل۔یھت یئوہ یماکان ےس ےنرک لصاح Start Up Loan
	 ےلہپ ےسِا وک پآ وت ںیہ ےتیل رک ہلصیف اک ےنید تساوخرد ہرابود پآ رگا ۔یھت یک یناثرظن رپ سِا ےلہپ ےن سج اگوہ انجیھب سپاو وک رنٹراپ یرویلیڈ یرویلیڈ یسا ےس پآ مہ ۔ےگ ںیرک سیسا یر وک تساوخرد یک پآ ہو ںیہنا ہک ںیہ ےتہک رپ انب یک ہجو سا ےیل ےک ےنرک ماک ھتاس ےک رنٹراپ۔ےہ اتوہ ملع یلیصفت اک لاحتروص یتاذ روا رابوراک ےک پآ یہ ےلہپ
	 وک پآ ،رپ روط ےک ےصح ےک صیخشت ہرابود ینعی ٹنمسیسا یر سا ےک پآ ہک یگوہ ترورض یک ےنرک رہاظ ہی وک رنٹراپ یرویلیڈ ےنپا ےک پآ وج ےہ ایک رود وک تاشدخ نا ےن پآ ہک ہی ای ںیہ ےئگ لدب تلااح ہدش ٹیڈ پا وک پآ ۔ےھت ےئگ ےئاھٹا ںیم طخ یئادتبا ےلاو ےنرک درتسم ےہ یتکسڑپ ترورض یک ےناورک عمج یھب تازیواتسد یرابوراک روا یتاذ۔ےہ اتکس ڑپ انرزگ ےس کیچ یھب یسک راکرد ےعیرذ ےک میکس روا
	 یرورض انوہ ٹنواکا کنیب سنزب اریم ےیل ےک ےنرک لوصو ضرق ایک
	 یرورض انوہ ٹنواکا کنیب سنزب اریم ےیل ےک ےنرک لوصو ضرق ایک
	؟ےہ

	 یرابوراک ساپ ےک پآ رگا ہک کت ںاہی روا ےہ ںیہن ترورض وک پآ ںیہن Start Up انپا ےعیرذ ےک ٹنؤاکا سا پآ ،وت یھب ےہ ٹنؤاکا کنیب ضرق یتاذ کیا Start Up Loan ہکنوچ ۔ےتکس رک ںیہن لصاح Loan Start انپا وک پآ وت ےہ یتاج وہ بایماک تساوخرد یک پآ رگا اذہل ،ےہ تلایصفت یک ٹنؤاکا کنیب یتاذ ےنپا ےیل ےک ےنرک لصاح Up Loan۔یگوہ ترورض یک ےنرک مہارف

	 یئوک ےھجم نکیل یھت ید تساوخرد ےیل ےک Start Up Loan ےن ںیم؟لام ںیہن باوج
	 یئوک ےھجم نکیل یھت ید تساوخرد ےیل ےک Start Up Loan ےن ںیم؟لام ںیہن باوج
	 ینابرہم ہارب وت ،ایگ ایک ںیہن ہطبار ےس پآ نارود ےک مایا ےک ماک ود رگا ےترک مہارف فئاوک ہطبار ےنپا ںیرک ہطبار ےس میٹ سورس رمٹسک یرامہ ۔ںیکس رک ددم ںیم ےناهڑب ےگآ وک سیک ےک پآ ےسِا مہ ہکات ،ےئوہ
	ک
	 اتکس کور وک یئاورراک ںیم رپ ےلحرم یھب یسک لبق ےس ےنیل ضرق ایک
	؟ںوہ

	 سپاو تساوخرد یھب تقو یسک ےلہپ ےس ےنیل سپاو ضرق پآ ،ںاہ یج رپ ٹنمیرگیا نول وت ،ےئاج لم ہضرق وک پآ بج راب کیا ۔ںیہ ےتکس ےل اتوہ ڈیریپ فآ گنلوُک کت ںوند 14 رک ےل ےس خیرات یک ےنرک طختسد انپا نارود ےک ڈیریپ فآ گنلوک پآ با ہک ںیہ ےترک ہلصیف پآ رگا ۔ےہ ےنهڑچ پآ روا ںیہ ےتکس رک سپاو زڈنف پآ وت ںیہ ےتہاچ ںیہن ضرق ڈیریپ فآ گنلوک ےنپا ۔ےگ ںوہ ںیہن راد ہمذ ےیل ےک دوس یھب یسک ےلاو عوجر ےس ےدہاعم ےک ضرق ےنپا ےیل ےک قیدصت یک تلایصفت یک متخ ڈیریپ فآ گنلوک یک پآ بج راب کیا ہک ںیرک ٹون ینابرہم ہارب ۔ںیرک ےک یگیئادا یک دوس م

	؟
	؟
	 
	Start Up
	 
	ںیم ہک اگ ےرک ہلصیف روا اگ ےل ہزئاج اک تساوخرد یریم 
	ککک
	ںوہ اتکس ےل
	 
	Loan

	 ےنید ضرق روا اگ ےل ہزئاج اک تساوخرد یک پآ رنٹراپ یرویلیڈ اک پآ رایعم کیا وک رنٹراپ یرویلیڈ رہ مہ ۔اگ ےرک ہلصیف ںیم ےراب ےک ٹین ےرامہ ہک ےکس اج ایانب ینیقی وک تاب سا ہکات ںیہ ےترک مہارف یرویلیڈ مہات ،ےئاج یک یوریپ یک راک ہقیرط لقتسم کیا ںیم کرو یتاذ ،یرٹسہ ٹڈیرک یک دارفا داینب یک ےلصیف ےنپا رخلآاب زرنٹراپ۔ےگ ںیھکر رپ ےنوہ دمآ راک ےک نلاپ سنزب روا تکس
	؟ےہ یتکس اج یک در ںویک تساوخرد یریم
	 ۔ےہ یتکس اج یک در تساوخرد یک پآ رپ داینب یک نج ںیہ تاہوجو یئک اک نج ںیہ تارایعم مہا ود ،ےس تیثیح یک ےنوہ ہدنہد ضرق راد ہمذ کیا تساوخرد یسک مہ ہک ںیہ ےترک ےیل ےک ےنرک نیعت اک تاب سا مہ لامعتسا تعاطتسا یک درف یسک قلعت اک یلہپ ۔ںیہن ای ںیہ ےتکس ےد ضرق وک رازگ روا )؟ےگ ںیکس وہ دنباپ ےک یگیئادا یک ضرق ہبولطم پآ ایک( ےہ ےس لباق ےک ٹساکروف ولف شیک روا نلاپ سنزب ےک ناگدنہد تساوخرد ارسود مامت نا رپ روط لوقعم ےگ ںیکس وہ لباق پآ ایک( ےہ قلعتم ےس ےنوہ لمع ںیہ ےیک ےط ںیم ںوبوصنم ےنپا ےن پآ وج ےک ےنرک لصاح وک فادہا)؟ےہ 
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	؟یگ ےئاج یک مہارف ےسیک ٹروپس یک گنروٹنیم
	؟یگ ےئاج یک مہارف ےسیک ٹروپس یک گنروٹنیم
	 ےک ںونود پآ ہک ےہ رصحنم رپ تسرپرس ےک پآ روا پآ ہی ،ںیم رخآ وک ںوکہاگ ھچک ےرامہ ۔ںیرک ہلصیف رپ داینب یک سا ،ےہ اترک ماک ایک ےیل ےتلم رپ ماقم ینوریب ےک حرط یک ےفیک یسک ،ےہ یتلم گنروٹنیم ہفاشملاب ویڈیو ،ںیہ ےتوہ شوخ رپ ےنرک لوصوم لاک نوف ےرسود ہکبج ،ںیہ ہعیرذ ےک لیم یا ای )ےس ےعیرذ ےرسود ای پئاکسا( ںیہ ےترک سنرفناک تاقلام یلہپ ھتاس ےک تسرپرس ےنپا رپ سا پآ ۔ںیہ ےترک تباتک و طخ یک گنروٹنیم ہفاشملاب ہک ںیل رک ٹون ینابرہم ہارب ۔ںیہ ےتکس رک تاب ںیم۔یتکس اج ید ںیہن تنامض ںیم تلااح بس
	 یتسرپرس ےیل ےک لوصح ےک Start Up Loan ےھجم ایک؟یگ وہ انرک لصاح
	نہیں، آپ کو سرپرستی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم، ہم پُر زور سفارش کرتے ہیں کہ ہمارے تمام قرض حاصل کرنے والے لوگ مینٹورنگ میں شرکت کریں کیوں کہ زیادہ تر تحقیقات کاروبار کے زندہ رہنے اور سرپرستوں کی جانب سے ملنے والی سپورٹ کے مابین ایک تعلق دکهاتی ہیں۔ آپ یہ منتخب کرنے کے اہل ہیں کہ سپورٹ کی کتنی مقدار آپ کے لیے بہترین طریقے سے کام کرتی ہے اور آپ کتنے تواتر کے ساته اپنے سرپرست سے ملنا چاہتے ہیں۔ ہمیں ادراک ہے کہ بعض اوقات کاروبار اور زندگی مصروف ہو سکتی ہے لیکن اِس بات کو کم اہم مت سمجهیں کہ یہ بیرونی رہ

	   
	   
	   
	؟ںوہ اتکس رک تساوخرد ےیل ےک ٹروپس ینتک ےس تسرپرس ےنپا ںیم
	 
	1:1
	 یک ےٹنھگ
	15-
	 نارود ےک ہام
	12-
	 ےلہپ ےک تدم یک ضرق ےنپا پآ
	۔ںیہ قحتسم ےک گنروٹنیم

	؟یگ ےہر یراج انلم ٹروپس ےھجم ایک وت ایگ رک ٹلافیڈ ضرق اریم رگا
	؟یگ ےہر یراج انلم ٹروپس ےھجم ایک وت ایگ رک ٹلافیڈ ضرق اریم رگا

	 تسرپرس ای رنٹراپ یرویلیڈ ےنپا پآ وت ےئگ رک ٹلافیڈ پآ رگا ،ںاہ یج رنٹراپ سنانف ےنپا وک پآ ہک ںیھکر دای نکیل ںیہ ےتکس رک بلط ددم ےس ںیھکر دای ۔ںیہ ےترک ماظتنا اک ضرق ےک پآ وج یگ وہ انرک تاب یھب ےس ینیقی ہک ےہ ںیہن یراد ہمذ ہک تسرپرس ای رنٹراپ یرویلیڈ ےک پآ ہی ہک ےنپا ۔ںیھکر یراج یسپاو تقورب یک Start Up Loan ےنپا پآ ہک ںیئانب یک Start Up Loan یھب با پآ رظن عطق ےک قلعت ےک یتسرپرس قباطم ےک نلاپ ٹنمیپیر ٹنمیرگا ینعی ےبوصنم ےک یسپاو ہقفتم یسپاو ےک لحارم ےک ےنید تساوخرد ہک رپ سج ںیہ راد ہمذ ےک ےنرک سپاو۔یگ ےئاج یک
	؟ےہ اتکس رک ایہم سئاوڈیا ٹیڈ تسرپرس اریم ایک
	 روا ےہ بایتسد وک ےک مہارف یئامنہر یمومع تسرپرس اک پآ ،ںیہن پآ رگا ۔ےہ رصاق ےس ےنرک مہارف گنلسنوک ٹیڈ ےسیج ہروشم صوصخم ںیم ےراب ےک ےنرک سم وک یسپاو )یک طسق( یک ضرق یسک ےک لبقتسم سنانف ےنپا وت ںیہ ےکچ رک سم یہ ےلہپ ٹنم ےپ یر یئوک ای ںیہ رکفتم یتکس رک ددم وج ںیم ےراب ےک زسورس ینوریب روا ںیرک تاب ےس رنٹراپ ےا فیا ٹنم ےپ یر نول ےرامہ روا یئامنہر دیزم ںیم ےلسلس ےک ،ںیہ۔ںیرک ٹزو وک نشکیس ویک

	 ٹروپس ایک ےھجم وت ےہ یتاج وہ بایماک تساوخرد یریم رگا؟یگ وہ بایتسد
	 ٹروپس ایک ےھجم وت ےہ یتاج وہ بایماک تساوخرد یریم رگا؟یگ وہ بایتسد
	 1:1 وک پآ وت ایل اولکن Start Up Loan انپا ےن پآ بج راب کیا یک ےضرق ےنپا پآ ۔یگ ےئاج یک مہارف یتسرپرس ینعی گنروٹنیم ےک گنروٹنیم تفم یک ےٹنھگ15- نارود ےک ہام12- ےلہپ ےک تدم پآ ہک ےہ رصحنم رپ روٹنیم ےک پآ روا پآ ہی نکیل ،ےگ ںوہ قحتسم پآ ہولاع ےک ٹروپس یک گنروٹنیم ۔ںیہ ےتھٹیب لم ےس ترثک ینتک یرابوراک یصوصخ کیا یئک ےس بناج یک زرنٹراپ ٹیروپراک ےرامہ ےڑب ںیم سج ،ےگ ںوہ یھب لہا ےک یئاسر کت زرفآ ینعی ںوشکشیپ روا ںیتمیق مک ،زرفآ یتیاعر رپ زسورس روا تاعونصم یک ںورابوراک.۔یگ ںوہ لماش ںیزیچ تفم
	 ےسیک ےس سا ںیم روا ےہ نوک روٹنیم ینعی تسرپرس؟اگ ںوہ دیفتسم
	مینٹور ایک تجربہ کار فرد ہوتا ہے جو آپ کا اپنا کاروبار تعمیر کرتے وقت سپورٹ اور رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ جتنا یہ ایکسائٹنگ یعنی دلچسپی سے بهرپور ہے، کاروبار شروع کرنا اُتنا ہی اکیلے پن کا باعث اور حد سے زیادہ جوکهم والا کام بهی ہوسکتا ہے، خاص طور پر ابتدائی مراحل میں، لہذا تجربہ، مہارت اور کسی کے ساته بات کرنے کے لئے مختلف نقطہ نظر کے حامل شخص کا ہونا بہت فائدہ مند ہوسکتا ہے۔ ایک سرپرست یعنی مینٹور آپ کو اپنا کاروبار چلانے کا طریقہ نہیں بتائے گا؛ اس کے بجائے وہ آپ کو ایسے منصوبے اور حکمت عملی بنانے کا طریقہ س

	 ٹروپس سک ےھجم نارود ےک ےنرزگ ےس لحارم ےک ےنید تساوخرد
	 ٹروپس سک ےھجم نارود ےک ےنرزگ ےس لحارم ےک ےنید تساوخرد
	 ٹروپس سک ےھجم نارود ےک ےنرزگ ےس لحارم ےک ےنید تساوخرد
	؟ےہ لصاح قاقحتسا اک

	 یک پآ زرنٹراپ یرویلیڈ ےرامہ نارود ےک لحارم ےک ےنید تساوخرد پآ روا ےنرک لمکم مراف یتساوخرد وک پآ ہو ۔ےگ ںیہر بایتسد وک ددم ےد ہروشم ںیم ےراب ےک یگ ںوہ انرک لماش تامولعم یسنوک وک لنسرپ روا ٹساکروف ولف شیک ، نلاپ سنزب اک پآ وک پآ ہو ۔ںیہ ےتکس وک پآ ےہاچ ،ںیہ ےتکس رک دم یھب ںیم یرایت یک ٹجب لویئاورس رپ نُا یئوک ہک ںوہ ےتہاچ پآ ای وہ انرک رایت ےس ےرس ےئن ںیہنا۔ےد رک تسرد کلپ کون روا ےرک یناثرظن ضحم
	 ےک پآ ےیل ےک ےنرک نیعت اک تاب سِا _ رنٹراپ یرویلڈ اک پآ ہکنویک Start Up پآ ایآ ہک اگ ےرک ہنئاعم یھب اک تساوخرد یک ےضرق یگ وہ زوکرم رپ تاب سِا ددم یک نُا وت ،ںیہن ای ںیہ لہا ےیل ےک Loan ایک اڑھک لا رپ ہگج رتہب ےس بس ےیل ےک ےنوہ بایماک وک پآ ہک ےیل ےک تساوخرد ینپا پآ وک رخآ ہک ےہ مہا تہب انھکر دای ہی ۔ےئاج یتح یک ےنرک ددم ک پآ رنٹراپ یرویلیڈ یئوک ہچرگا روا ںیہ راد ہمذ پآ ہک یگ وہ ںیہن تنامض یک تاب سِا ہی نکیل اگ ےرک ششوک ناکملاا۔ںیئاج رک یئافیلاوک ےیل ےک ضرق
	 یک ےدوسم ےک ٹساکروف ولف شیک روا نلاپ سنزب پآ ایکککک؟ںیہ ےتکس رک ایہم ٹروپس ںیم یرایت
	 ںاہج ۔اگ ےئاپ رک ایہم ٹروپس ہی وک پآ رنٹراپ یرویلیڈ اک پآ ںاہ یج سٹیلپمیٹ تفم یرامہ ےلہپ پآ ہک ںیہ ےتید بیغرت وک پآ مہ وہ نکمم یھب ےس سِا ہکنویک ںیرک رایت دوخ ہدوسم اک نلاپ ےنپا ےئوہ ےترک لامعتسا رپ روط رتہب وک رابوراک ےک پآ روا وک پآ وک رنٹراپ یرویلیڈ ےک پآ ےلہپ ہی ےن پآ رگا ،ںوہ ہن دنم رکف نکیل ۔یگ ےلم ددم ںیم ےنھجمس وہ راکرد یئامنہر یئوک وک پآ لبق ےس ےنرک عورش روا ایک ںیہن یھبک۔ےہ ںیہن تاب یڑب یئوک ہی وت

	British Business Bank | Start Up Loans
	British Business Bank | Start Up Loans

	16
	16

	Figure
	تاس نشکیس
	تاس نشکیس
	تاس نشکیس


	لمع اک لیپا
	لمع اک لیپا
	لمع اک لیپا


	لمع اک لیپا
	لمع اک لیپا
	لمع اک لیپا


	زیواتسدزیواتسد ےئگ ےھچوپ تلااوس ےس ترثک
	زیواتسدزیواتسد ےئگ ےھچوپ تلااوس ےس ترثک
	زیواتسدزیواتسد ےئگ ےھچوپ تلااوس ےس ترثک


	 ےک ےلصیف سِا ںیم ایک ،ےہ ایگ اید رک درتسم ےھجم دعب ےک کیچ ٹڈیرک
	 ےک ےلصیف سِا ںیم ایک ،ےہ ایگ اید رک درتسم ےھجم دعب ےک کیچ ٹڈیرک
	 ےک ےلصیف سِا ںیم ایک ،ےہ ایگ اید رک درتسم ےھجم دعب ےک کیچ ٹڈیرک
	؟ںوہ اتکس رک لیپا فلاخ

	 ےک پآ ےیل ےک ےنرک لیپا دعب ےک خیرات یک ےنوہ مولعم ہجیتن ،ںاہ یج۔ںیہ ند 30 ساپ
	 ںیم ےراب ےک ےجیتن وک پآ بج ےہ خیرات ہو خیرات یک ےنوہ مولعم ہجیتن۔یھت یئوہ لوصوم لیم یا
	؟ںورک ےسیک لیپا ںیم فلاخ ےک ےلصیف ےک کیچ ٹڈیرک کککک
	 وزُج ےک سا روا ےہ اک ےنرک مہارف ضرق ےس ےقیرط راد ہمذ مزع رامہ ےنرک تشادرب ضرق روا ہیور یلام اک یضام اک کہاگ رہ مہ رپ روط ےک ضرق وک ںوگول ےسیا ھچک مہ ےس ہجو سا ۔ںیہ ےتچناج تکس ہدوجوم یک ےک ےنناج دیزم( وہ ںایبارخ یک ٹڈیرک ھچک یک نج ںیہ رصاق ےس ےنید ینابرہم ہارب ،ںیہ ےترک ےسیک ےلصیف ںیم ےراب ےک ٹدیرک مہ ہک ےیل ںیئانب ینیقی ہو ہک ںیہ ےتہک ےس ںوکہاگ مہ ےس ہجو یسا ۔)ںیرک کِلکناہی ہک ےک سا لبق ،ںیہ تسرد تامولعم ساپ ےک ںویسنجیا سنرفیر ٹڈیرک ہک۔ںیرک روغ رپ تسوخرد یک پآ مہ
	 وک پآ وت ںیہ طلغ تامولعم یلاو ےنوہ رہاظ رپ ٹروپر ٹڈیرک یک پآ رگا ہک ےک سِا لبق اگ وہ اناھٹُا ھتاس ےک یسنجیا سنرفیر ٹڈیرک ینپا ہلماعم ہی ںیم کیچ ٹڈیرک ےنپا مہ ہکنویک ،ںیرک ہلصیف رپ لیپا یک ٹڈیرک یک پآ مہ ،وہ بسانم ںاہج ۔ںیہ ےترک لامعتسا تامولعم ہدرک مہارف ےس بناج یک نُا ینشور یک ںویگتسرد یک حرط یسک رپ ٹروپر ٹڈیرک ےک پآ مہ رھپ وت۔ںیہ ےتکس رک ششوک یک ےنرک یناثرظن رپ ےلصیف ےک ٹڈیرک ںیم
	 ینابرہم ہارب ،ےیل ےک تامولعم دیزم ںیم ےراب ےک یرٹسہ ٹڈیرک ینپا ۔ںیرک ٹزو وک Experian
	 ےتکس رک لیپا ےکرک رُپ مراف ارامہ روا ےکرک ہطبار ےس لیا وی سیا پآ۔ںیہ
	 ہک اگ ےئاج اہک ےس پآ وت ںیہ ےتیل یہ رک ہلصیف اک ےنرک لیپا پآ رگا روا ےئاج ینس ںویک لیپا یک پآ ہک ںیرک نایب )تاہوجو(ہجو لوقعم یئوک۔ںیرک مہارف لقن کیا یک ٹروپر ٹڈیرک ےیل ےک رمٹسک یک پآ
	 ایگ اید رک درتسم ےھجم دعب ےک ےنرک کیچ ہرابود ٹڈیرک؟ںوہ اتکس رک لیپا فلاخ ےک ےلصیف سا ںیم ایک ،ےہ
	 ےک پآ ےیل ےک ےنرک لیپا دعب ےک خیرات یک ےنوہ مولعم ہجیتن ،ںاہ یج۔ںیہ ند 30 ساپ
	 ںیم ےراب ےک ےجیتن وک پآ بج ےہ خیرات ہو خیرات یک ےنوہ مولعم ہجیتن۔یھت یئوہ لوصوم لیم یا
	 لیپا ںیم فلاخ ےک ےلصیف ےلاو ےنرک کیچ ہرابود ٹڈیرک؟ںوہ اتکس رک ےسیک
	آپ اپنے ڈیلیوری پارٹنر سے فون یا ای میل کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں، اُن کی تفصیلات آپ کے کسٹمر پورٹل میں، یا کسی حالیہ ای میل میں مل سکتی ہیں یا آپ ہمارے ساته ایس یو ایل پر ہمارا فارم استعمال کر کے رابطہ کر سکتے ہیں۔
	پهر ہم مسترد کرنے کی وجوہات کو دیکه سکتے ہیں۔ آپ کو مسترد کیے جانے کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں ہمارے آخری کریڈٹ چیک کے بعد سے آپ کے مالی حالات میں تبدیلی شامل ہو سکتی ہے، جو کہ ذمہ دار قرض دینے کے ہمارے عزم کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد سے آپ کو مسترد کیا گیا ہو۔

	؟ںوہ اتکس رک لیپا فلاخ ےک ےلصیف ےک ٹنمسیسا ںیم ایک
	؟ںوہ اتکس رک لیپا فلاخ ےک ےلصیف ےک ٹنمسیسا ںیم ایک
	 ھتاس ےک رنٹراپ یرویلیڈ ےنپا دعب ےک خیرات یک ےنوہ مولعم ہجیتن ،ںاہ یج۔ںیہ ند 30 ساپ ےک پآ ےیل ےک ےنرک لیپا
	 ںیم ےراب ےک ےجیتن وک پآ بج ےہ خیرات ہو خیرات یک ےنوہ مولعم ہجیتن۔یھت یئوہ لوصوم لیم یا
	؟ںورک ےسیک لیپا فلاخ ےک ےلصیف ےک ٹنمسیسا یسک ںیم
	 ےتکس رک ہطبار ےعیرذ ےک لیم یا ای نوف ےس رنٹراپ یرویلیڈ ےنپا پآ ںیم لیم یا ہیلاح یسک ای ،ںیم لٹروپ رمٹسک ےک پآ تلایصفت یک نُا ،ںیہ۔ںیہ یتکس لم
	 ہجو لوقعم وک پآ وت ںیہ ےتیل یہ رک ہلصیف اک ےنرک لیپا پآ رگا طلغ ہلصیف یلصا ہک ںیہ ےتھجمس پآ ںویک ہک یگ ںوہ انرک شیپ )تاہوجو(۔ںیہ ےتکس رک مہارف یھب تامولعم یفاضا ںیم قح ےک لیپا ینپا پآ ۔اھت
	 یسنوک ہک ےہ اتکس رک ددم ںیم ےنرک یہدناشن ہی رنٹراپ یرویلیڈ اک پآ۔ےہ ترورض یک تامولعم یفاضا
	؟ےہ ہقیرط ایک اک زلیپا ٹنمسیسا
	 سج اگ ےرک یناثرظن ہنادازآ رپ تساوخرد یک پآ رنٹراپ یرویلیڈ اک پآ ںیم قح یک تساوخرد ینپا ےس بناج یک پآ روا تساوخرد یلصا ںیم۔اگ ےئاج ایل ہزئاج اک تامولعم یھب یسک ہدرک مہارف
	 ےس لمع ےرہود ےک ٹنمسیسا سٹنمسیسا مامت یرامہ ںیم ءادتبا ہکنوچ۔ےئاج ایدرک لیدبت وک لیپا ہک ےہ اتوہ ردانوذاش ہی ،ںیہ یترزگ
	 دعب ہام 6 ےس ےلصیف یئادتبا پآ ،وت ےہ ںیہن لوبق لباق لیپا یک پآ رگا تیلہا یک رابوراک ےنپا وک پآ ےس سج ،ںیہ ےتکس ےد تساوخرد ہرابود یسک ںیم ےراب ےک تشادرب تق یلام ینعی یٹیلیبیڈروفا ای ےنانب رتہب وک۔اگ ےلم تقو ےیل ےک ےنرک رود وک تاشدخ ےک حرط یھب
	 قباطم ےک لومعم تساوخرد یک پآ وت ےہ یتہر رارقرب لیپا یک پآ رگا ںیم لحارم یھب یسک ےلگا وک پآ رنٹراپ یرویلیڈ اک پآ روا یگ ےهڑب ےگآ۔اگ ےرک مہارف یئامنہر
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	؟ےہ ایک کیچ ٹڈیرک
	؟ےہ ایک کیچ ٹڈیرک
	 وج ےہ ہزئاج اک ےیور یلام ہدوجوم روا یضام ےک پآ کیچ ٹڈیرک ےہ اترک روغ رپ ہلیسو یھب یسک ےک ٹڈیرک جرد رپ مان ےک پآ لئابوم ،لب یٹیلیٹوی ،ڈراک ٹڈیرک ،ںیہن دودحم کت نِا نکیل لومشب( ہدننک مہارف ضرق راد ہمذ کیا روطب ۔)زجیگروم روا ںودہاعم ےک نوف دنم شہاوخ ےک ےنیل ضرق یسک Start Up Loans Company ،ےک ےیل ےک ےناچب ےس ےنوہ راب ریز ےک ضرق یلام دیزم وک درف۔ےہ یترک سکیچ ٹڈیرک
	؟ےہ اترک نوک سکیچ ٹڈیرک
	 تساوخرد روطب رھپ وت ںید تساوخرد ےیل ےک Start Up Loan پآ رگا ،ےگ ںیرک کیچ ٹڈیرک کیا ےس بناج یک پآ مہ ،ےک سسارپ ےک ینپا قباطم ےک یسلاپ گنرئیش اٹیڈ روا یسیویرپ ےرامہ ےن پآ ہکیطرشب۔وہ یک رہاظ یدنماضر
	 رھپ وت ےئاج وہ کیچ ٹڈیرک راب کیا رگا ہک ںیل رک ٹون ینابرہم ہارب رپ تلایصفت صوصخم یک ٹروپر ٹڈیرک یک پآ ھتاس ےک پآ میٹ یرامہ ںیم ےراب ےک یرٹسہ ٹڈیرک ینپا وک پآ رگا ۔ےہ رصاق ےس ےنرک تاب ےنرک تساوخرد ےیل ےک ٹروپر ٹڈیرک ینپا وک پآ وت ںوہ قحلا تاشدخ ےک نُا روا اگوہ انرک ہطبار ےس یسنجیا سنرفیر ٹڈیرک یسک ےیل ےک۔ےگ ںوہ ےنرک عفر تاشدخ ےنپا تسار ہارب ھتاس
	 ںویسنجیا سنرفیر ٹڈیرک نیت یلاو ےنرک ماک تقو سِا ںیم ےکوی ںیم لیذ انرک ہی پآ رگا ہک ںیھکر دای ینابرہم ہارب نکیل ےہ یئگ ید تسرہف یک انھکر دای ہی ۔یگ ےئاج یک لوصو سیف یس یڑوھت ےس پآ وت ںوہ ےتہاچ تامولعم یہ کیا ہشیمہ رپ لئاف ںایسنجیا سنرفیر ٹڈیرک ہک ےہ مہا یھب تاجردنم ےک ٹڈیرک یتاذ ےنپا پآ رگا ہک ےہ نکمم ہچنانچ ،ںیتھکر ںیہن عوجر ھتاس ےک ہدایز ےس کیا وت ںوہ ےتھکر تاشدخ ںیم ےراب ےک۔ںیرک

	؟ےہ اتہر دمآراک کت رید ینتک کیچ ٹڈیرککککک
	؟ےہ اتہر دمآراک کت رید ینتک کیچ ٹڈیرککککک
	 رپ روط ےک ےصح ےک تساوخرد ےیل ےک Start Up Loans یک پآ ےیل ےک تدم یک ہام نیت فرص کیچ ٹڈیرک یھب یئوک ےلاو ےناج ےیک رپ تساوخرد یک پآ رگا یھب دعب ےک تقو سا رگا ۔ںیہ ےتوہ دمآراک رت ہدایز ۔اگ ےڑپ انرک کیچ ٹڈیرک روا کیا ںیمہ وت وہ یراج یئاورراک پآ ہکات اگ ےئاج ایک رپ ےلحرم یئادتبا یسک کیچ ٹڈیرک یئوک ںیم ںوسیک ںیم ےراب ےک تیلہا ینپا یک ےنید تساوخرد ےیل ےک Start Up Loans فرص تقو انپا ںیم یئاورراک ہدنام یقاب یک تساوخرد ،ںوہ دامتعا رُپ یرابوراک روا یتاذ ینپا وک پآ ہک ےہ ہی بلطم اک سِا ۔ےلہپ ےس ےنرک تقو اک کت ہام نیت س
	 ینعی ںایبارخ یک ٹڈیرک ای بارخ یرٹسہ ٹڈیرک یریم رگاککک ےیل ےک Start Up Loans ںیم یھب وت ںوہ سٹنمرئیپما؟ںوہ اتکس ےد تساوخرد
	 ےنرک لصاح Start Up Loans ہلاحملا وک پآ یرٹسہ ٹڈیرک بارخ یک ٹنمسیسا رپ سج ےہ رٹکیف کیا ًانیقی ہی نکیل ،مہات ؛یتکور ںیہن ےس ےنید ضرق ےس ےقیرط راد ہمذ مہ ۔اگ ےئاج ایک روغ نارود ےک یئاورراک اک یضام اک رازگ تساوخرد رہ رپ روط ےک وزج ےک سِا روا ںیہ دنباپ ےک۔ںیہ ےتھکید تیلہا ہدوجوم یک ےنرک تشادرب ضرق روا لمع زرط یلام
	 ھچک یک نج ںیہ رصاق ےس ےنید ضرق وک ںوگول نُا مہ ےس ہجو سِا نا نکیل ،ںیہ لماش ںیم نِا ۔ںوہ ںایبارخ ینعی سٹنمرئپما ٹڈیرک صوصخم:لیذ ہجردنم ،ںیہ ںیہن دودحم کت
	• آپ دیوالیہ پن کے لیے درخواست دے رہے ہیں یا اس وقت دیوالیہ نکل چکا ہے یا ڈیٹ ریلیف آرڈر )ڈی آر او( )Debt Relief Order )DRO(( پر ہیں
	• آپ کا انڈویجول ولنٹری اگریمنٹ )آئی وی اے( )Individual Voluntary Agreement )IVA(( یا ٹرسٹ ڈیڈ )Trust Deed( زیر التوا ہے۔
	• آپ کی ڈیٹ مینجمنٹ پروگرامز )Debt Management Programs( یا ڈیٹ ارینجمنٹ سکیم )ڈی اے ایس( Debt Arrangement Schemes )DAS(( پر ہیں
	براہ مہربانی نوٹ کریں کہ The Start Up Loans Company ہر درخواست کا جائزہ اِس کے اپنے میرٹس پر لیتی ہے اور حق محفوظ رکهتی ہے کہ یہ درخواستوں کو قرض سے متعلق دیگر وجوہات کی بنیاد پر مسترد کر دے، خاص طور پر جہاں قرض کی وجہ سے کسی فرد پر مالی بار بڑه جائے جس سے وہ ضرورت سے زیادہ زیر بار ہو جائے۔
	اگر مندرجہ بالا میں سے کسی کا بهی اطلاق آپ پر ہوتا ہے یا آپ اپنی کریڈٹ ہسٹری کے بارے میں متفکر ہوں، تو آپ کسی کریڈٹ ریفرنس ایجنسی سے مشاورت کرکے اپنی کریڈٹ رپورٹ پر نظرثانی کر سکتے ہیں۔ ذیل میں یوکے میں اِس وقت کام کرنے والی تین کریڈٹ ریفرنس ایجنسیوں کی فہرست دی گئی ہے لیکن براہ مہربانی یاد رکهیں کہ اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہوں تو آپ سے تهوڑی سی فیس وصول کی جائے گی۔
	یہ یاد رکهنا بهی اہم ہے کہ کریڈٹ ریفرنس ایجنسیاں فائل پر ہمیشہ ایک ہی معلومات نہیں رکهتیں، چنانچہ ممکن ہے کہ اگر آپ اپنے ذاتی کریڈٹ کے مندرجات کے بارے میں خدشات رکهتے ہوں تو ایک سے زیادہ کے ساته رجوع کریں۔
	مفت مشورے کے لیے کہ آپ کیسے اپنا کریڈٹ ریکارڈ بہتر کریں، آپ Citizens Advice Bureau یا Money Advice Service سے بهی رابطہ کر سکتے ہیں۔
	اگر آپ کریڈٹ چیکس کے بارے میں مزید کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں یا Start Up Loan کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہوں تو براہ مہربانی ہماری کسٹمر سروس ٹیم سے رابطہ کریں ۔
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	0844 4818000 :ککککککک
	ککک کککککک ککککککک

	Figure
	 business credit ککککک ککککککک کک ککک personal credit check ککککککک ککککککک کک ککککککک ککک کککککcheck
	 business credit ککککک ککککککک کک ککک personal credit check ککککککک ککککککک کک ککککککک ککک کککککcheck
	؟کیچ ٹڈیرک سنزب ای ےہ کیچ ٹڈیرک لنسرپ کیا ہی ایک
	 ےترک مہ وج کیچ ٹڈیرک ےیل سِا ںیہ ےضرق یتاذ Start Up Loans.۔ںیہ ےتوہ کیچ ٹڈیرک لنسرپ ہو ںیہ
	؟؟ےہ اترک رثاتم روکس ٹڈیرک اریم کیچ ٹڈیرک یئوک ککک
	 تساوخرد ےیل ےک Start Up Loans یک پآ کیچ ٹڈیرک یئوک بج ٹُف‘ رپ ٹروپر ٹڈیرک یک پآ ہی وت ےہ اتاج ایک رپ روط ےک وزُج ےک تساوخرد ےیل ےک سنانف ےن پآ ہک ےہ اتاھکد وج ےہ اتاج ڑوھچ ’ٹنرپ اک درف یسک مہات ؛ےہ اتکس رک رثاتم وک روکس ٹڈیرک ےک پآ ہی ۔یھت ید یلام یعومجم ےک پآ وج ےہ اتوہ لمتشم رپ لماوع یئک روکس ٹڈیرک ،ںیتساوخرد رگید ےیل ےک ٹدیرک ےسیج( ںیہ ےترک یساکع یک ےیور یرٹسہ یک پآ یک ےنرک ادا ٹڈیرک روا ٹڈیرک یئوک ایگ ایک لصاح ےلہپ وت ےہ یتہر بایماک تساوخرد یک Start Up Loans یک پآ رگا ۔)ہریغو ںولاس ھچ ےلگا مک زا مک ،اگ
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	؟ےہ ٹنارگ یئوک Start Up Loan ایک
	؟ےہ ٹنارگ یئوک Start Up Loan ایک
	 یسک ہرادا ای درف یئوک وج ےہ اتوہ ڈنف یسپاو لباقان کیا ٹنارگ یئوک ۔ںیہن لمکم یک Start Up Loan ہکبج ،ےہ اترک مہارف ےیل ےک دصقم صاخ۔یگ وہ انرک نایمرد ےک تدم ہقفتم یک لاس چناپ ات کیا یسپاو
	 ہی ےیل سِا روا ےہ یترک مہارف تموکح موقر ےیل ےک Start Up Loan ڈیا ٹیٹس
	۔ںیہ ےتآ ںیم یدنب ہجرد یک )State Aid(
	؟ےہ ایک )State Aid( ڈیا ٹیٹس
	 یلاو ےنلچ ےس ددم یک راکرس یس تہب یلاو ےنرک تنواعم یک رابوراک ےناج یک مہارف ےس طسوت ےک Start-Up Loans حرط یک ںویمرگرس۔ےہ اتاج اھجمس )State Aid( ڈیا ٹیٹس وک ددم یلاو
	 دارم ےس سج ےہ حلاطصا یک نشیمک نیپروی )State Aid( ڈیا ٹیٹس ےس فرط یک ےرادا ےلاو ےنلچ ےس ڈنف یماوع ای ےرادا یماوع یسک ںیم ںویمرگرس یتراجت یشاعم رپ داینب یدیدباوص وج ،ںیہ ںیلکش یک ددم یک نینوی یپروی ںیم سج ،ںیہ یتاج ید وک ںویمرگرس لمع فورصم وک تقباسم رک ےد تیقوف رپ ےرادا ےرسود وک ےرادا کیا ںیم ٹیکرام۔ےہ یتوہ تیحلاص یک ےنڑاگب
	 یپروی وج ےہ عبات ےک طباوض نُا یمہارف یک )State Aid( ڈیا ٹیٹس یسیا ۔ںیہ ےئانب ےن نینوی
	 ڈیا ٹیٹس وج ےہ حلاطصا یسیا کیا )De minimis aid(ڈیا سِم ینِم یڈ ےک سج ےہ یترک تحاضو یک مقر یس یلومعم کیا یک )State Aid( ڈیا سِم ینِم یڈ ۔یتوہ ںیہن ترورض یک یروظنم یک نشیمک یپروی ےیل اج ید نارود ےک ےصرع یلام ہلاس3- وک ہدننک لوصو دحاو یسک ہک وج لمح و لقن یک کڑس رابوراک این اک پآ رگا  ۔ےہ 200،000€ ہو ےہ یتکس اک دودح مک وت ےہ قلعتم ےس تعارز یبآ روا یریگ یہام ای تعارز ، دمآرب ای مایق ےک کروٹین نشویبیرٹسڈ یسک ڈیا سِم ینِم یڈ ۔ےہ اتوہ قلاطا روا( یتکس اج یک مہارف ںیہن ےیل ےک یمرگرس یتاجارخا یسک کلسنم ےس موقر وک ںوی
	 State( ڈیا ٹیٹس یھب یسک ہو ہک ےہ یراد ہمذ یک ےلاو ےنیل ضرق ہی مک زا مک ےس خیرات یک یلوصو وج ےھکر رارقرب وک ڈراکیر ےک )Aid سا روا وہ یئوہ لصاح ےس دادما یلاو ےنوہ لوصوم ےیل ےک لاس سد۔ےرک ہن زواجت ےس دح گنلور یک لاس نیت ہو ہک ںیئانب ینیقی وک تاب
	 یئوک ےیل ےک میکس ٹروپس یسیا یسک ہدننک لوصو ضرق یئوک رگا ڈیا ٹیٹس نارود ےک لاس نیت ےلگا ہک وج ےہ اتید تساوخرد یرسود ےک میکس سا ہو وت ،وہ یتکس وہ روصت ےلاو ینرک مہارف )State Aid( ےس عئارذ قلاطا لباق رگید ےک دادما روا Start-Up Loans وک رٹیرپآ ےک ےنرک ہاگآ ںیم ےراب ےک )State Aid( ڈیا ٹیٹس یلاو ےنوہ لوصوم۔ےگ ںوہ دنباپ
	 Start-Up ےک پآ وک پآ مہ وت ،ےہ یتاج وہ بایماک تساوخرد یک پآ رگا علطم ںیم ےراب ےک مقر یک ڈیا سِم ینِم یڈ یلاو ےنوہ لصاح ےس Loanےگ ںید رک
	 ےتکس رک شلات تامولعم دیزم ںیم ےراب ےک )State Aid( ڈیا ٹیٹس پآ۔ںیہ ےتکس اج رپ ٹئاس بیو یک نشیمک وی یا ای ںیہ
	 ہیامرس اک مسق یسک تحت ےک Start Up Loans scheme؟ےہ اتاج ایک مہارف
	 رمویزنک ہک وج ےہ اتاج ایک مہارف نول لنسرپ ینعی ضرق یتاذ روطب سنانف ضرق ہک ےہ ہی بلطم اک سِا ۔ےہ ڈٹیلوگیر تحت ےک 1974 کیا ٹڈیرک ہناہام ضرق ۔رپ مان ےک رابوراک ےک پآ ہک ہن ےہ ایگ ایل رپ مان ےک پآ ہی ہدرک مہرف وک پآ ۔ےہ ادلاا بجاو نارود ےک تدم ےک ضرق رپ ںوداینب۔ےہ ںیہن ٹنارگ مقر

	 ںیہن ںویک ضرق یرابراک روا ےہ ںویک ضرق یتاذ Start Up Loan؟ےہ
	 ںیہن ںویک ضرق یرابراک روا ےہ ںویک ضرق یتاذ Start Up Loan؟ےہ
	 ےنپا ہو ہک ےہ یرورض ہی ےیل ےک ناکلام یرابوراک ہک ںیہ ےتھجمس مہ ہک ےہ ہجو یہی ،ںیرک یراک ہیامرس رپ روط یتاذ ںیم یبایماک یک رابوراک روط ےک ںوضرق یتاذ ےئاجب ےک ںوضرق یرابوراک Start Up Loans ےیل ےک یگیئادا یک ںوضرق ےک نا وک دارفا ۔ںیہ ےتاج ےیک قیلخت رپ ےیل ےک رابوراک ےنپا روا ےنپا وک ںورازگ تساوخرد مہ رک انب ہدباوج ضرق انتک ےسیج ،ںیہ ےتہاچ انانب رایتخااب ےیل ےک ےنرک ےلصیف حیحص ےسیک لامعتسا اک ےسیپ ےیل ےک لوصح ےک فادہا یرابوراک روا ےہ انیل۔ےیہاچ انرک
	 ،ےیل ےک ےنرک مہارف تنواعم ںیم ےنرک ےلصیف ہی وک ںورازگ تساوخرد ٹساکروف ولف شیک ، نلاپ سنزب ہو ہک ںیہ ےترک اضاقت ےس دارفا مامت مہ وزُج ےک تساوخرد ینپا ٹجب اک ےرازگ یتاذ ینعی لویئاورس لنسرپ روا ،لوا ۔ںیہ یترک ےروپ دصاقم ود تازیواتسد ہی ۔ںیئاورک عمج رپ روط ےک ےنھجمس رپ روط رتہب وک تایرورض یرابوراک روا یتاذ یک درف یسک ہو حرط سک یک نا مہ ہک ےکس اج ایک ےط ہی ہکات ںیہ ےترک ددم یرامہ ںیم ددم یرامہ ںیم ےنرک ہلصیف اک ےنید ضرق ہو ،مود ۔ںیہ ےتکس رک ددم ےک نا روا تیحلاص یک یگیئادا یک ضرق یک درف یسک مہ ہکات ںیہ ےترک.ںیکس
	؟ںوہ اتکس ےل ضرق انتک ںیم
	 ےل ضرق نایمرد ےک 25،000£ روا 500£ رپ تقو کیا یسک درف رہ تکارش یرابوراک ہدایز ےس کیا رگا ہک ںیرک ٹون ینابرہم ہارب ۔ےہ اتکس ہدایز ،وت ںیہ ےتید تساوخرد ےیل ےک ضرق ےیل ےک رابوراک یہ کیا راد اج اید ںیم یگدنز یک سا وک رابوراک سا ضرق اک 100،000£ ہدایز ےس ضرق رپ روط یتاذ پآ وج ےہ اتکس وہ زادنا رثا رپ مقر سا وج ےہ اتکس۔ںوہ لہا ےک ےنیل
	 تساوخرد ھتاس ےک یبایماک ےیل ےک Start Up Loan پآ رگا ،ںآرب دیزم ےک رابوراک یسا پآ دعب ےک ےنرک ںایگیئادا لمکم ھچ رھپ وت ںیہ ےتید تساوخرد یک ضرق ےرسود کیا ےیل ےک ےنرک لصاح سنانف یفاضا ےیل مولعم دیزم ںیم ےراب ےک ضرق ےرسود ۔ںیہ ےتکس وہ لہا ےک ےنید۔ںیرک
	 اج ید تساوخرد ےئل ےک سج ےہ ایک مقر طسوا یک ضرق؟ےہ یتکس
	 ،ےہ نایمرد ےک 10،000£ روا 5،000£ مجح اک ضرق طسوا ےرامہ مسق یک لڈام ےک رابوراک ،تایرورض یک دارفا راصحنا اک مقر یمتح نکیل.۔ےہ رپ ںیہ ےتھکر ہدارا اک ےنرک لامعتسا ےسیک مقر پآ روا
	؟ںیہ ےتیل ںویک دوس رپ ضرق پآ
	 سا دوس مامت ےیل سا ںیہ میکسا یلاو ےنلچ ےس نواعت ےک تموکح مہ ہدایز یھب ےس سا ہک ےہ بلطم اک سا ،ےہ اتاج ایاگل ہرابود ںیم میکسا ۔ںیہ ےتکس اھٹا ہدئاف ےس ٹروپس روا سنانف یتسس سا رابوراک روا دارفا مہارف ضرق ےک ےراهد یزکرم رگید دوس ،رپ حرش ہررقم یک ہنلااس 6% کیا روا ےہ ایگ ایک نئازیڈ ےیل ےک ےنوہ اتسس ںیم ےلباقم ےک ناگدننک ہناہام یک نا وک نیفراص ےرامہ تدم یک ضرق رادکچل کت لاس چناپ ےس ںیہنُا وج ےہ یتید ےس ےقیرط سِا تیحلاص یک ےنرک ماظتنا اک یگیئادا رٹیلوکلیک نول ارامہ ےیل ےک ےناگل باسح ہی ۔ےہ یتآ ھجمس نسحا قیرطب.۔یگ
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	 ےیل ےک Start Up Loan ےنتک ںیم تحت ےک میکسا؟ںوہ اتکس ےد تساوخرد
	 ےیل ےک Start Up Loan ےنتک ںیم تحت ےک میکسا؟ںوہ اتکس ےد تساوخرد
	 ےیل ےک Start Up Loan ےیل ےک رابوراک کیا فرص درف رہ ںوبوصنم یرابوراک ہدایز ےس کیا پآ رگا اذہل ، ےہ اتکس ےد تساوخرد کت سنانف ےیل ےک کیا یسک ےس ںیم نا فرص پآ وت ںیہ کلام ےک Start Up Loan ےس یبایماک رگا ،مہات ۔ےگ ںیکس رک لصاح یئاسر ےیل ےک ےنید یقرت ای ےناهڑب وک رابوراک یسا وک پآ دعب ےنرک لصاح ضرق ےرسود کیا ہک ےہ اتکس وہ وت ےڑپ ترورض یک گنڈنف یفاضا وک پآ ۔ںوہ لہا ےک ےنید تساوخرد ےیل ےک )Second Loan( مک ےلہپ ےس ےنید تساوخرد روا اگوہ انرزگ ےس لمع ےئن ےک تساوخرد ےک پآ ،ںیزا ہولاع ۔یگوہ ینرک یگیئادا لمکم یک ضرق ےک 
	 ٹفنیب اریم ےس ےنید تساوخرد ےیل ےک Start Up Loan ایکککک؟اگ وہ رثاتم قاقحتسا اک
	 ہروشم ںیم ےراب ےک قاقحتسا ےک ٹیفنیب ٹیٹس وک پآ مہ ےس یتمسقدب Job Centre ےنپا ےک تامولعم دیزم ینابرہم ہارب ۔ںیہ رصاق ےس ےنید۔ےئجیک تاب ےس Plus
	 ضرق تسار ہارب ےھجم Start Up Loans Company ایک؟یگ ےرک مہارف
	 ہارب وک ںورازگ تساوخرد نکیل ےہ یترک ماظتنا اک میکسا Company وت ےہ یترہٹ بایماک تساوخرد یک پآ رگا ۔یترک ںیہن مہارف ضرق تسار ای رنٹراپ یرویلیڈ ےکپآ وک پآ مقر یک ضرق روا ٹنمیرگیا نول اک پآ ےئاج یک مہارف ےس بناج یک کیا یسک ےس ںیم زرنٹراپ سنانف ےرامہ یک ضرق ےک پآ ہو ےہ اترک میسقت ضرق اک پآ وج راد تکارش ہو ۔۔یگ لایخ ہلدابت رپ تلاماعم رگید قلعتم ےس یگیئادا ہناہام یک پآ روا طئارش.۔اگوہ ہطقن یزکرم اک ہطبار ےیل ےک پآ ےیل ےک
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