ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ
ਜਦ� ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੋ, ਿਵਕਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਮਲ ਦਾ ਇਕ ਿਹੱ ਸਾ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ
ਨੁਕਤੇ ਿਜਨ�ਾ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ�� ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੇਚਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਿਜਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੌ ੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮੁੱ ਲ, ਗੱ ਲਬਾਤ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱ ਖਣਾ, ਖ�ੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੱ ਖ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ� ਨੂੰ ਿਮਹਨਤਾਨਾ ਦੇ ਕੇ
ਲਾਉਣਾ , ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼� ਦਾ ਅਿਧਅਨ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਤ� ਤੁਸ� ਉਨ�� ਨੂੰ ਵੀ ਵਪਾਰ ਵੇਚਣ
ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੋਗ।ੇ

ਵੇਚਣ ਲਈ ਯੋਗ ਢੁੱ ਕਵ� ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਸੰ ਭਾਵੀ ਖ�ੀਦਦਾਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਿਕ� ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਢੁੱ ਕਵ� ਕਾਰਨ ਦੇਣ ਨਾਲ
ਤੁਸ� ਉਸ ਵਲ� ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵਪਾਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ:
•

ਿਨ�ਜੀ ਕਾਰਨ: ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਿਨ�ਜੀ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਆਈ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਿਨ�ਜੀ ਕਾਰਨ� ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਸਹਤ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਪਿਰਵਾਰ ਦੀਆਂ
ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਰੀਟਾਇਰਮ�ਟ ਜ� ਕੋਈ ਅਣਿਚਤਵੀ ਐਮਰਜ�ਸੀ।

•

ਜ਼ਾਤੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਖਾਿਹਸ਼: ਜਦ� ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਾਤੀ ਧੰ ਨ ਵਪਾਰ ਿਵਚ ਲੱਗਾ ਹੋਵ,ੇ ਤ� ਿਵਕਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਇਕ
ਮੌਕਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੱਗੇ ਪੈਿਸਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਿਵਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਿਭੰ ਨਤਾ ਿਵਚ ਕਰਨ ਦਾ।

•

ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋ ੜ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਇਸ ਆਸ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਿਬਜ਼ਿਨ�ਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਭਾਰ
ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਣ ਤ�ਿਕ ਉਹ ਹੋਰ ਿਦਲਚਸਪੀਆਂ ਵਲ ਜਾ ਸਕਣ। ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਉਨ�� ਦੇ ਜੀਵਨ ਢੰ ਗ ਿਵਚ
ਤਬਦੀਲੀ ਜ� ਕੋਈ ਨਵ� ਪ�ੌਫੈਸ਼ਨਲ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

•

ਵੱ ਡੇ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ: ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਟੈਕਸ, ਵਸਤ� ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ, ਅਤੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦੀ
ਜ਼ਾਤੀ ਗਰੰ ਟੀ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੌਰਾਨ ਵੱ ਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਆਰਿਥਕ ਭਾਰ ਿਵਚ� ਕੱ ਢ
ਸਕਦੀ 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.

ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਠੀ ਕਰੋ
ਜਦ� ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਵੇਚੋ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ, ਸਣੇ:
•

ਿਤੰ ਨ ਸਾਲ� ਦੀਆਂ ਫਾਇਨ�ਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮ�ਟ�

•

ਿਤੰ ਨ ਸਾਲ� ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰੀਟਰਨ�

•

ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ

•

ਪੱ ਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ

•

ਵਸਤ� ਦੀ ਅੰ ਦਾਜ਼ਨ ਕੀਮਤ

•

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਲਸਟ

•

ਗਾਹਕ� ਦੀਆਂ ਿਲਸਟ�

•

ਪੱ ਟੇ ਦੀਆਂ ਨਕਲ�

•

ਫਰੈਨਚਾਈਜ਼ ਸਮਝੌਤਾ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੋਵੇ)

•

ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦੀ ਿਲਸਟ ਬਕਾਏ ਸਣੇ ਅਤੇ ਿਕਸ਼ਤ� ਦੀ ਸਮ�-ਸੂਚੀ

•

ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੇ ਪੱ ਿਟਆਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲ�

•

ਬਾਹਰਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ� ਦੇ ਨ�ਅ (ਉਦਾਰਹਨ, - ਵਪਾਰ ਆਡ਼�ਤੀ, ਵਕੀਲ, ਅਕਾ�ਟ�ਟ)

ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਯਥਾਰਥੀ ਮੁੱ ਲ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰ� ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਕੀਮਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਦ� ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਦੋਵ� ਠ�ਸ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਿਵਚਾਰੋ। ਸੰ ਭਵ
ਹੈ ਿਕ ਖ�ੀਦਦਾਰ ਇਕ ਸੂਖਮ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਸਥਾਪਤ ਵਪਾਰ ਲਈ �ਚੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਵੇ, ਿਜਹਦੇ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
•

ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਹਰਤ (ਰੈਪਟ
ੂ ੇਸ਼ਨ)

•

ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ� (ਕਲਾਇੰ ਟ�) ਦਾ ਭਰੋਸਾ

•

ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਹਕ� ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਨਰ

•

ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਨ� ਜੋ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ
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ਗੁਪ ਤਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖੋ
ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤ� ਸੰ ਕੋਚ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਆਰਿਥਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿਸਰਫ ਗੰ ਭੀਰ ਸੰ ਭਾਵੀ ਖ�ੀਦਦਾਰ� ਨੂੰ ਹੀ ਿਦਓ। ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਸੰ ਭਾਵ� ਖ�ੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਿਕਸੀ ਨੂੰ ਨਾ-ਦੱ ਸਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਖ�ੀਦਦਾਰ ਦਾ ਪੱ ਖ
ਿਕਸੇ ਖ�ੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਇਸ ਤਰ�� ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਿਜਸ ਤਰ�� ਤੁਸ� ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋਵੋ ਜੇ ਤੁਸ� ਖ�ੀਦਦਾਰ ਹੁੰ ਦੇ। ਇਹ ਪੱ ਕ ਕਰੋ ਿਕ
ਖ�ੀਦਦਾਰ� ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੁਨਾਿਫਆਂ ਵਾਲੇ ਪੱ ਖ� ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ

ਪੇਸ਼ ਾਵਰ� ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ
ਕੁਝ ਹਾਲਤ� ਿਵਚ ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਿਕਸੇ ਿਬਜ਼ਿਨ�ਸ ਆਡ਼�ਤੀ ਜ� ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਤੇ
ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ।

ਿਬਜ਼ਿਨ�ਸ ਆਡ਼�ਤੀ ਨੂੰ ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਹਨ:
•

ਆਡ਼�ਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਏਜੰ ਟ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਲ� ਸੰ ਭਾਵੀ ਖ�ੀਦਦਾਰ� ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਬਾਤ ਕਰਕੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਸਮ� ਬਚਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•
•

ਕੁਝ ਆਸਵੰ ਦ ਖ�ੀਦਦਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਿਕਸੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਿਵਚੋਲੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ।
ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਅਤ ਿਵਚ ਖਾਸ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਆਡ਼�ਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵਚ ਲੋ ਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਖ�ੀਦਣ ਿਵਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਣ।

ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱ ਲ ਵਾਸਤੇ, ਿਜਵ� ਿਕ:
•

ਸੰ ਭਾਵੀ ਖ�ੀਦਦਾਰ� ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਾਰ�ਸ਼ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ

•

ਖ�ੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਿਵਕਰੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਿਲਖਣਾ

•

ਿਜਹੜੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ `ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ� ਹੋਣ ਉਹ ਿਲਖਣਾ ਜ� ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨਾ।

ਧੀਰਜ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਹਰ ਪੇਸ਼ ਕਸ਼ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਘੋਖ ੋ
ਆਪਣੇ ਿਬਜ਼ਿਨ�ਸ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜ�ਦਾ ਸਮ� ਲਾਵੋ। ਜੇ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤ� ਿਜਹੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼� ਆਈਆਂ ਹੋਣ
ਉਨ�� ਨੂੰ ਪ�ਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜਵ� ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਘੋਖ।ੋ
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ਕਰਮਚਾਰੀ
ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ� ਸੁਣਨ ਨਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ�। ਭਾਵ�
ਤੁਸ� ਵੇਚਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਜ� ਖ�ੀਦਦਾਰ ਲੱਭਣ ਬਾਅਦ ਉਨ�� ਨੂੰ ਦੱ ਸਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਸ਼ਾਇਦ ਿਕਤੇ
ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਭਾਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈ ਣ। ਇਸ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਿਵਕਰੀ `ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ
ਪ�ਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ।
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