ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ।
ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਵਜ�, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ
ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇ।

ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰ ਮ� ਨੂੰ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਢੁੱ ਕਵ� ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸਸਤਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ� ਿਕ

ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਗਰ� ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਕੀਲ� ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਮਲ਼ੀ

ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ� ਤੁਸ� ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਉਦ� ਉਹ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫਾਰਮ

ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਸਲ ਿਵਚ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤੁਹ ਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਕਦ� ਲੋ ੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ?
ਕਈ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਿਤਥੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਿਜੱ ਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਪਾਰ ਲਈ ਢ�ਚੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ
ਅਕਸਰ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢ�ਚੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਵ� ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ

ਚੋਣ� ਇਕੱ ਿਲਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਸ�ਝ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟਡ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਓਪਰੇਿਟਵ� ਤੱ ਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ। ਵਕੀਲ ਇਨ�� ਗੱ ਲ� ਿਕ ਿਕੰ ਨ� ਲੋ ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਪਾਰ ਦੀ ਿਕਸਮ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁੱ ਦੇ, ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਿਫਕਰ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ

ਜ਼ਰੂਰਤ� ਵਲ ਿਧਆਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਹੀ ਢ�ਚੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਪਿਹਲ� ਚੱ ਲ ਿਰਹਾ ਵਪਾਰ ਖ�ੀਦਣਾ
ਂ ਸੈ�ਲ) ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ `ਤੇ
ਜੇ ਤੁਸ� ਪਿਹਲ� ਚੱ ਲ ਿਰਹਾ ਵਪਾਰ ਖ�ੀਦਦੇ ਹੋ ਤ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� "ਖ�ੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ" (ਬਾਏ ਐਡ
ਦੋਵ� ਿਧਰ� ਵਲ� ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਵੋ, ਸਮਝੌਤੇ ਿਵਚ ਦੋਵ� ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੱ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ

ਿਵਕਰੀ ਦੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ� ਹੋਣ। ਇਸ ਿਵਚ ਿਵਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਿਕਸੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਿਨਪਟਾਉਣ ਦਾ
ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1 888 576-4444 l 514 496-4636
infoentrepreneurs.org l acclr.ca l ccmm.ca
Acclr, par le biais de son service d’intelligence d'affaires, reçoit le soutien
financier de Développement économique Canada pour les régions du
Québec et est membre du Réseau Entreprises Canada.
Acclr, through its business intelligence department, receives financial support from Canada
Economic Development for Quebec Regions and is a member of the Canada Business Network.

ਪਟੇ `ਤੇ ਲੈ ਣ ਸਬੰ ਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤ� (ਲੀਿਜ਼ੰ ਗ ਿਰਕੁਆ ਇਰਮ�ਟਸ)
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਵਾਲੀ ਥ� ਪਟੇ (ਲੀਜ਼) `ਤੇ ਲ� ਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਪੱ ਿਟਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ
ਖਰਿਚਆਂ ਿਵਚ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱ ਟੇ ਿਵਚ ਲਚਕ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣਾ
ਹੋਵੇ ਜ� ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇ। ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਜ਼ `ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਠ�ਕੇ (ਕੰ ਟਰੈਕਟ)
ਜਦ� ਤੁਸ� ਕਾਨੂੰਨੀ ਠ�ਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤ� ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਵਕੀਲ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਲੈ ਣਾ ਚੰ ਗੀ ਗੱ ਲ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਜੱ ਥੇ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨ�� ਠ�ਿਕਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨ� ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•

ਲਾਇਸੰ ਸ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ

•

ਫਰੈਨਚਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ

•

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਠ�ਕੇ

•

ਸਬਕ�ਟਰੈਕਟਰ ਸਮਝੌਤੇ

•

ਸ�ਝ (ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ੱ ਪ) ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜ� ਿਹੱ ਸੇਦਾਰ� ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ

•

ਪੱ ਿਟਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ

•

ਮੋਰਗੇਜ਼, ਖ�ੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ

ਇਕੁਇ ਟੀ ਫਾਈਨ� ਿਸੰ ਗ
ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਫਾਈਨ�ਿਸੰ ਗ ਲੈ ਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ ਤ� ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਹੱ ਸੇਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ
ਸ਼ਰਤ� ਿਲਖਣ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਰ� ਵਲ� ਿਦੱ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਪੁਨਰ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਿਵਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਹੱ ਸੇਦਾਰੀ ਸਮਝੋਤਾ ਦੂਜੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਅਤੇ ਕਾਿਮਆਂ ਨਾਲ, ਸਪਲਾਇਰ� ਨਾਲ ਜ� ਫਾਈਨ�ਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਪਿਹਲ� ਹੋਏ ਠ�ਿਕਆਂ �ਪਰ ਿਕਸ ਤਰ�� ਅਸਰ
ਪਾਵੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਿਜਨ� � ਲਈ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ :
ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜੱ ਥੇ ਤੁਸ� ਵਕੀਲ ਤ� ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤ�
ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਣੇ:
•

ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਜ� ਿਫਕਰ

•

ਕਾਿਮਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਜ� ਝਗੜੇ

•

ਵਪਾਰ ਦੇ ਸ�ਝੀਆਂ ਦਰਿਮਆਨ ਅਸਿਹਮਤੀਆਂ

•

ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ

•

ਆਪਣੀ ਬੌਿਧਕ ਜਾਇਦਾਦ (ਇੰ ਟਲੈ ਕਚੂਅਲ ਪ�ਾਪਰਟੀ) ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣਾ
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ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਅਮਲ ਸਬੰ ਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਵਾਲ �ਠਦੇ ਹੋਣ ਜ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱ ਖ ਬਾਰੇ
ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ
ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਿਵਕਰੀ ਜ� ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤ� ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਪਾਰ
ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਿਕਸੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਲੋ ਕ� ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਇਹ ਜਾਨਣ
ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਿਕਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਹਦੇ ਨਾਲ ਉਨ�� ਨ� ਪਿਹਲ� ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ
ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤੇ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਹਲ� ਿਬਨ� ਫੀਸ ਿਲਆਂ ਗੱ ਲ ਕਰ ਲੈ ਣਗੇ ਇਹ ਤਿਹ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸ� ਇਕ ਦੂਜੇ ਤ� ਕੀ
ਆਸ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਕ ਆਮ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਵਕੀਲ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕੰ ਮ ਿਨਪਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਵਪਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਹੋਰ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ, ਿਜਵ� ਿਕ ਇਕੁਇਟੀ ਫਾਈਨ�ਿਸੰ ਗ ਜ� ਬੌਿਧਕ ਜਾਇਦਾਦ, ਤੁਸ�
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜਾ ਇਨ�� ਕੰ ਮ� ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਵਲ� ਫੀਸ ਲੈ ਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸ� ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋ
ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਿਵੱ ਚ� ਠਿਹਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬਣਨ ਲਗਣੇ ਹਨ ਤ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਤਿਹ ਕਰ
ਲਵੋ।
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