
توانائی فراہم کرنے والے، معاہدے اور بل
ہم توانائی کے بلوں سے واقف ہیں اور اس بارے میں فکر مند ہیں کہ آیا آپ 
کو بہترین ڈیل مل رہی ہے، اس وقت کاروبار پر بہت زیادہ اضافی دباؤ ڈاال 

جا رہا ہے۔
یہ شیٹ توانائی کے معاہدوں کو تبدیل کرنے کے عمل کو نیویگیٹ کرنے میں; جاننے میں کہ انرجی سیلز کالز کے 

دوران کیا کرنا ہے؛ اور اضافی رقم جو آپ اپنے بل پر ادا کر سکتے ہیں کی تالش میں آپ کی مدد کرے گی۔

کیا یہ آپ کے سپالئر کو تبدیل کرنے کا صحیح وقت ہے؟

اپنے سپالئر کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنے سے پہلے یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ آپ اپنا موجودہ معاہدہ ختم 
کر سکتے ہیں۔ بہت سے کاروباری سپالئی معاہدے مقررہ مدت کے ہوتے ہیں اور کاروباروں کو پراعتماد ہونا 

چاہیے کہ وہ کسی تبدیلی کا ارتکاب کرنے سے پہلے نئے سپالئر پر جانے کے قابل ہیں۔
اپنے سپالئر کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کرنے سے پہلے:

ان اقدامات کا پتہ لگائیں جو آپ توانائی کی فراہمی کی طلب کو کم کرنے کے لیے اٹھا سکتے ہیں۔  •
اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنے موجودہ معاہدے کی شرحوں اور شرائط کے ساتھ ساتھ نئے سپالئر پر جانے   •

کے مضمرات کو سمجھتے ہیں - اور یہ کہ کیا آپ کسی بھی موجودہ معاہدے کو توڑ سکتے ہیں۔ 
آپ کو اس بات سے بھی آگاہ ہونا چاہیے کہ کس طرح دھوکہ باز یا بدمعاش یوٹیلیٹی کمپنیوں اور بروکرز کو   •

پہچاننا ہے۔

انرجی سیلز کالز اور محتاط معاہدہ سازی

اگر آپ کو توانائی کی کمپنی کی طرف سے کولڈ کال موصول ہوتی ہے:
کسی بھی ایسی چیز سے اتفاق نہ کریں جس کے بارے میں آپ کو تحریری طور پر نہیں بتایا گیا یا اس کے   •

بارے میں سوچنے کا وقت نہیں مال۔
کسی بھی موقع پر 'ہاں' نہ کہیں - یہاں تک کہ اسے معاہدہ کرنے کے لیے رضامندی کے طور پر لیا جا سکتا   •

ہے اور اسے قانونی طور پر الگو کیا جا سکتا ہے۔ تقریباً کوئی بھی سپالئر کولنگ آف مدت فراہم نہیں کرتا ہے 
جس میں معاہدہ منسوخ کیا جا سکتا ہے۔

اپنا نام، کاروبار کا نام یا پتہ نہ دیں۔  •
اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو ہینگ اپ کریں اور ازخود تحقیق کریں کہ وہ کیا بیچ رہے ہیں۔ تمام معلومات اور   •

معاہدوں کو غور سے پڑھیں اور فوائد اور کسی بھی غیر واضح خطرات پر کام کریں۔
اگر آپ پریقین نہیں ہیں تو کسی ایسے شخص سے مشورہ لیں جس پر آپ بھروسہ کرتے ہیں۔  •

یاد رکھیں: کوئی جو واقعی آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے وہ آپ کو الجھائے گا، ناراض ہوگا یا آپ پر دباؤ نہیں ڈالے 
گا۔ آگاہ رہیں کہ دھوکہ باز OFGEM کی نقالی کر سکتے ہیں یا سرکاری چھوٹ/گرانٹ فراہم کرنے کا بہانہ کر 

سکتے ہیں۔ 

?
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اپنے موجودہ اور نئے معاہدوں کو غور سے پڑھیں - اور برطرفی کی شقوں کو نوٹ کریں۔ آپ کو تبدیلی کا   •
بہت لمبا نوٹس دینا پڑ سکتا ہے )اکثر نوے دن کا(۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ کو 'رول اوور' کیا جا 

سکتا ہے۔ 
انرجی کمپنیوں کو آپ کو نوٹس دینے کی ضرورت ہوتی ہے جب کسی معاہدے کی تجدید کی جانی ہوتی ہے   •
لیکن تمام معاہدے یہ واضح نہیں کرتے ہیں۔  آگاہ رہیں، تیار رہیں اور تجدید کی تاریخ کو پہلے سے نوٹ کر 

لیں۔
آپ کے بل پر ایک QR کوڈ ہوگا۔ اس کوڈ میں وہ تمام معلومات شامل ہیں جن کی آپ کو توانائی کے نرخوں   •

کا موازنہ کرنے اور اسے تبدیل کرنے کے لیے ضرورت ہوگی، بشمول سپالئر کا نام، ٹیرف کا نام اور آپ کا 
ساالنہ استعمال، جس سے بہتر سپالئر تالش کرنا آسان ہو جاتا ہے۔

اگر آپ بلوں یا معاہدوں کو سمجھنے میں مدد چاہتے ہیں تو بزنس شیفیلڈ کو 5000 224 0114 پر کال کریں یا 
businesssheffield@sheffield.gov.uk پر ای میل کریں۔

اپنا بل ادا کرنا

توانائی فراہم کرنے والوں کے لیے اپنے اندرونی نظام کی خرابیوں کی وجہ سے ضائع ہونے والی رقم واپس   •
حاصل کرنے کی کوشش میں صارفین کو اضافی بل بھیجنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔  ان غلطیوں پر کسی کا 

دھیان نہیں جاتا کیونکہ صارفین اپنے بجلی کے بل شاذ و نادر ہی پڑھتے ہیں۔  اگر آپ کو اپنے بل کی سمجھ 
نہیں آ رہی تو اپنے سپالئر پر کسٹمر سروس کو کال کریں۔

اپنے میٹر کی ریڈنگ کو باقاعدگی سے چیک کریں چاہے آپ کے پاس اسمارٹ میٹر ہو )وہ غلطیاں کر سکتے  •
ہیں(۔

چیک کریں کہ آپ کو صحیح میٹر کا بل دیا جا رہا ہے۔
کیا آپ کے احاطے کے تمام میٹرز آپ کے میٹر ہیں؟ اگر آپ کسی پرانی عمارت میں ہیں تو ہو سکتا ہے آپ   •

کسی اور کی توانائی کے لیے ادائیگی کر رہے ہوں!
اپنے تمام میٹرز کو ان کے 'میٹر ریفرنس نمبر' کے ذریعے چیک کریں - پھر اسی 'میٹر ریفرنس نمبرز'   •

کے اپنے انرجی بلز )یا اپنا ساالنہ اسٹیٹمنٹ( چیک کریں اور اگر وہ مماثل نہیں ہیں تو فوری طور پر اپنے 
انرجی فراہم کنندہ کو بتائیں۔    

اس بات کو یقینی بنائیں کہ اگر آپ حرکت کرتے ہیں تو آپ اپنی توانائی کی فراہمی کو منسوخ کردیں
اگر آپ احاطے کو منتقل کر چکے ہیں تو یقینی بنائیں کہ آپ نے اپنے توانائی فراہم کرنے والوں سے رابطہ   •

کیا ہے یا آپ اب بھی اپنے پچھلے پتے کی ادائیگی کر رہے ہیں۔

اگر آپ اپنے بل کی ادائیگی کے بارے میں فکر مند ہیں تو ادائیگی سے محروم ہونے سے پہلے اپنے سپالئر سے 
رابطہ کریں۔

اکثر سپالئرز ادائیگی کا انتظام کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ادائیگی کا منصوبہ بنا کر۔ 
ایسا ممکن ہونے کا بہت ذیادہ امکان ہے اگر آپ نے پہلے سے ہی کوئی اداٰئیگی نہیں چھوڑی ہے۔

اگر آپ اپنے کاروبار سے متعلق کسی بھی چیز میں مدد چاہتے ہیں تو ہماری دوستانہ اور ماہر کاروباری امدادی 
BusinessSheffield@sheffield.  ٹیم مدد کے لیے حاضر ہے۔ ہمیں 5000 224 0114 پر کال کریں یا

gov.uk پر ای میل کریں
آپ زندگی کی الگت کے بارے میں معلومات اور مدد حاصل کر سکتے ہیں، بشمول 

اپنے کاروبار پر پڑنے والے اثرات کو منظم کرنے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے مزید وسائل 
www.sheffield.gov.uk/costofliving
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کھانے کے کاروبار کے لیے توانائی کی بچت
اپنے آپ کو اور گاہکوں کو محفوظ رکھتے ہوئے توانائی بچانے کے لیے اپنے کھانے 

کے کاروبار میں چیزوں کو دوبارہ منظم کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ 
یہ گائیڈ آپ کو یہ سوچنے میں کہ آپ کے کاروبار کے لیے کیا کام کر سکتا ہے، کسی بھی خطرات کی نشاندہی 

اور اس بات کو یقینی بنانے میں کہ آپ ان سے بچیں، مدد کرے گی۔

توانائی کو بچانے کے لیے اقدامات کرتے وقت یہ یقینی بنانا بہت ضروری ہے کہ آپ کسی بھی وقت صحت اور 
حفاظت یا خوراک کی حفاظت سے سمجھوتہ نہ کریں۔

مزید معلومات کے لیے www.hse.gov.uk / www.food.gov.uk مالحظہ کریں۔
اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ پیسٹ کنٹرول، آالت کی فراہمی اور فضلہ کو ٹھکانے لگانے کے اپنے معاہدوں 
کو برقرار رکھتے ہیں۔ ان میں خالف ورزی کی وجہ سے پیدا ہونے والی پریشانیوں کے نتیجے میں اس وقت 

بڑی تعداد میں کاروبار بند ہو رہے ہیں۔
کیا آپ اپنے بند کرنے کے طریقہ کار کے حصے کے طور پر کم فرجوں میں اسٹاک کو منتقل کر سکتے ہیں  •

تاکہ آپ کو ان سب کو رات بھر رکھنے کی ضرورت نہ پڑے؟ 
اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کچے اور آدھ پکے ہوئے کھانے کو الگ رکھیں۔

جب آپ فرج کو دوبارہ آن کرتے ہیں تو کھانا واپس اندر رکھنے سے پہلے یقینی بنائیں کہ ان میں کافی ٹھنڈک 
ہو چکی ہیں۔

کیا آپ زیادہ ڈیلیوری کروا کر اور فریزر سے چھٹکارا حاصل کر کے اپنے فریزر کے استعمال کو کم کر سکتے  •
ہیں؟

اپنے فرج، فریزر اور اوون پر مہریں چیک کریں۔  اگر وہ لگی ہوئی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ ضروری  •
حرارت کو گنوا رہے ہوں۔  کیا آپ کسی بھی آگے سے کھلے ہوئے ِچلر میں دروازے فٹ کروا سکتے ہیں؟

آپ نے آخری بار اپنے سامان کی سروس کب کروائی؟ اگر کوئی چیز اچھی حالت میں نہیں ہے تو ہو سکتا ہے  •
کہ یہ مؤثر طریقے سے کارکردگی کا مظاہرہ نہ کر رہی ہو۔ اگر آپ کسی سروس کے متحمل نہیں ہو سکتے 

ہیں تو آالت کو ان پلگ کریں اور گرلز اور فلٹرز کو صاف کریں۔
کچھ آالت کو ایک مخصوص مدت کے بعد سروس کی قانونی طور پر ضرورت ہوتی ہے۔ گرلز اور فلٹرز کی 

صفائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں۔ 
کیا آپ کے ڈسپلے فریج بہت بڑے ہیں؟ اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ صرف اتنے بڑے ہیں جتنے آپ کو واقعی  •

ظاہر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ڈسپلے فریج میں ایسی چیزیں محفوظ کر رہے ہیں جنہیں باہر رکھا جا 
سکتا ہے تو ان کا سائز کم کرنے کے بارے میں سوچیں۔

کھانے کو ضائع کرنا کم کریں )اور اس وجہ سے اخراجات کو( •
آپ کتنے اجزاء خریدتے ہیں جو صرف ایک مینو آئٹم میں استعمال ہوتے ہیں؟  •

اگر آپ ان میں سے بہت ساری اشیاء فروخت نہیں کرتے ہیں تو کیا انہیں مینو سے ہٹا دینا بہتر ہوگا؟   •
وہ کون سے اجزاء ہیں جنہیں آپ اکثر پھینک دیتے ہیں؟ کیا اسے کچھ اور بنا کر بیچا جا سکتا ہے   •

جیسے ایک سوپ؟

بچے ہوئے اجزاء استعمال کرتے وقت یقینی بنائیں کہ وہ ابھی بھی تاریخ میں ہیں اور کھانے کے لیے فٹ ہیں۔
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اگر آپ سیزن سے باہر کی پیداوار استعمال کر رہے ہیں تو کیا آپ اپنے مینو کو تبدیل کر کے انہیں مزید    •
سیزن کے اندر والی چیزوں سے بدل سکتے ہیں جو سستی ہیں؟

کیا آپ کے پاس ساتھی کاروبار ہیں جن کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں، افواج میں شامل ہو کر اپنے   •
سپالئرز کے ساتھ بہتر سودا چالنے کے لیے؟

دیکھیں کہ ہر سامان کا ہر ٹکڑا کتنی توانائی استعمال کرتا ہے اور کیا آپ جو اشیاء استعمال کرتے ہیں وہ  •
الگت کو پورا کرنے کے لیے کافی رقم التی ہیں۔

جیسے اگر آپ مخلوط استعمال والی چیزیں تیار کرتے ہیں جس میں پیزا اوون شامل ہے تو کیا آپ اس   •
اوون کو چالنے کی توانائی کی الگت کو پورا کرنے کے لیے کافی پیزا فروخت کرتے ہیں؟

15,000w گھنڻے x 5

روزانہ

15,000 x 5 
=75000w

فی دن

کلو واٹ کے لیے 1000 
سے تقسیم کریں

ایکس الگت 
فی کلو واٹ 

گھنڻہ 
(اپنے بل پر تالش کریں)

فی مہینہ بل

£441
اوون کے - سیلز
£200£200

x£0.19p

فی مہینہ

اوون کا بل

اخراجات

اوون کی طاقت

مہینے میں ایکس دن 31

اوون آپ کا 
نقصان کر رہا ہے 

£241
فی مہینہ

75kw =

کیا آپ کا مینو آپ کا دوست ہے؟ کیا آپ کسی ایسے تصور سے منسلک ہیں جو ابھی کاروبار میں نہیں الیا گیا  •
ہے؟  کیا آپ کے اہم اجزاء کی قیمتیں اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہیں کہ آپ ان قیمتوں پر فروخت نہیں کر سکتے 

جو آپ کے گاہک ادا کریں گے؟
ویجن سے لے کر فرائیڈ چکن تک بہت سے بصری احاطوں کے لیے یہ ایک کلیدی مسئلہ ہے۔  •

کیا آپ اپنے مارجن کو اس سطح پر رکھنے کے لیے اپنے تصور میں ترمیم کرنے کے لیے تیار ہیں جس پہ   •
آپ اپنی تنخواہوں اور بلوں کی ادائیگی کر سکیں؟

کیا آپ دوسرے، سستے اجزا تالش کر سکتے ہیں جو اب بھی آپ کے تھیم میں فٹ بیٹھتے ہیں؟ کیا    •
موسمی اجزاء کا استعمال سرمایہ کاری میں زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے؟

سستے اجزا کی خریداری کرتے وقت یقینی بنائیں کہ وہ انسانی فوڈ گریڈ اور اچھے معیار کے ہیں۔  •
اگر آپ اجزاء کو تبدیل کرتے ہیں تو یقینی بنائیں کہ آپ اپنے مینو، لیبلز اور الرجین کی معلومات کو اپ   •

ڈیٹ کریں۔

کم توانائی والے آالت۔ کیا آپ اپنی کسی بھی چیز کو پکانے کے لیے کم توانائی والے آلے جیسے سست ککر،  •
پریشر ککر یا ایئر فریئر میں پکانا تبدیل کر سکتے ہیں؟

اگر آپ اپنے کاروبار سے متعلق کسی بھی چیز میں مدد چاہتے ہیں تو ہماری دوستانہ اور ماہر کاروباری امدادی ٹیم 
BusinessSheffield@sheffield.gov. مدد کے لیے حاضر ہے۔ ہمیں 5000 224 0114 پر کال کریں یا

uk پر ای میل کریں
آپ رہنے کی الگت کے بارے میں معلومات اور مدد حاصل کر سکتے ہیں، بشمول 

www.sheffield.gov.uk/costofliving پر اپنے کاروبار پر اثرات کو منظم کرنے میں آپ کی 
مدد کے لیے مزید وسائل

533.1



اپنے کاروبار میں توانائی کی بچت
اپنے آپ کو اور گاہکوں کو محفوظ رکھتے ہوئے توانائی بچانے کے لیے اپنے کھانے 

کے کاروبار میں چیزوں کو دوبارہ منظم کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ 
یہ گائیڈ آپ کو یہ سوچنے میں کہ آپ کے کاروبار کے لیے کیا کام کر سکتا ہے، کسی بھی خطرات کی نشاندہی 

tاور اس بات کو یقینی بنانے میں کہ آپ ان سے بچیں، مدد کرے گی۔

توانائی کو بچانے کے لیے اقدامات کرتے وقت یہ یقینی بنانا بہت ضروری ہے کہ آپ کسی بھی وقت صحت اور 
حفاظت یا خوراک کی حفاظت سے سمجھوتہ نہ کریں۔

مزید معلومات کے لیے www.hse.gov.uk / www.food.gov.uk مالحظہ کریں۔

سامان کو ایک بنیادی سروس دیں۔ اس میں کمپیوٹر بھی شامل ہیں! •
کچھ آالت کی ایک قانونی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی کتنی بار سروس کرائی جانی چاہیے۔ یقینی بنائیں کہ   •

آپ اس پر قائم ہیں۔ 
رات کے وقت آالت کو آن نہ چھوڑیں بشرطیکہ واقعی ضروری ہو۔   •

چیک کریں اور سوچیں کہ آیا چیزوں کو بند کرنے سے لوگوں کی حفاظت پر کوئی غیر ارادی اثرات مرتب   •
ہوں گے۔ اگر آپ فریج کو بند کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو براہ کرم کھانے کے کاروبار کےلیے 

توانائی کی بچت سے متعلق ہماری تجاویز دیکھیں۔  
اپنے زیادہ سے زیادہ الئٹ بلب کو ایل ای ڈی بلب میں تبدیل کریں۔۔ •

اپنے آالت کے لیے ہدایت نامہ دیکھیں )یا انٹرنیٹ پر چیک کریں( اور توانائی کی درجہ بندی چیک کریں۔  •
پیمانہ G سے )ابھی اسے بیچیں!( سے اے تک ہے۔

اگر آپ کسی ایسے سامان کا استعمال کرتے ہیں جو بہت زیادہ توانائی استعمال کرتا ہے تو کیا آپ کم   •
استعمال کرنے واال متبادل خریدنے کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ 

اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ جو بھی چیز سیکنڈ ہینڈ خریدتے ہیں وہ اچھی حالت میں ہے اور CE نشان زد ہے۔
Youreko جیسے ٹولز آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ کیا آپ زیادہ موثر توانائی کے آالت میں سرمایہ کاری کر   •

 /https://www.youreko.com :کے پیسے بچا سکتے ہیں
اگر آپ کو اپنے احاطے کو گرم کرنا ہے تو وہ کتنی اچھی طرح سے موصل ہیں؟  کیا آپ اخراجات کو بچانے   •

کے لیے اپنی دیواروں اور چھت میں موصلیت کو بہتر بنا سکتے ہیں؟
اس بات کو یقینی بنائیں کہ نئی موصلیت کسی بھی ایئر برکس یا دیگر درمیانی گزرگاہوں کو مسدود نہ کرے   •

جو اہم وینٹیلیشن فراہم کرتے ہیں۔
جب ایسا کرنا محفوظ ہو تو تھرموسٹیٹ کو نیچے کر دیں۔  •

یقینی بنائیں کہ لیجیونیال سے بچنے کے لیے پانی کو محفوظ درجہ حرارت پر ذخیرہ کیا گیا ہے اور یہ کہ   •
کم سے کم قانونی کام کا درجہ حرارت برقرار رکھا جائے۔

اپنے سٹاک آرڈرنگ شیڈول کو تبدیل کر کے درجہ حرارت پر قابو پانے والی جگہ کو زیادہ مؤثر طریقے سے  •
استعمال کریں۔  کیا آپ مزید ڈیلیوری لے کر فریزر کی جگہ کو کم کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر؟

حمایت شدہ بذریعہ
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اگر آپ ڈیلیوری کرتے ہیں تو اپنے راستوں اور شیڈول کا جائزہ لیں کہ آیا آپ زیادہ موثر طریقے سے ایندھن  •
کی بچت کر سکتے ہیں۔ کیا مستقل گاہک اپنے ڈیلیوری کے دنوں یا اوقات میں ترمیم کر سکتے ہیں تاکہ آپ 

کو ایک سفر میں ذیادہ ڈیلیوریاں کرنے کی اجازت دی جا سکے؟ کیا آپ ماضی کے ممکنہ گاہکوں کو موجودہ 
راستوں پر سفر کرا رہے ہیں؟

اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ پیسٹ کنٹرول، آالت کی خدمت اور فضلہ کو ٹھکانے لگانے کے اپنے معاہدوں کو 
برقرار رکھتے ہیں۔ ان میں خالف ورزی کی وجہ سے پیدا ہونے والی پریشانیوں کے نتیجے میں اس وقت بڑی 

تعداد میں کاروبار بند ہو رہے ہیں۔

اگر آپ اپنے کاروبار سے متعلق کسی بھی چیز میں مدد چاہتے ہیں تو ہماری دوستانہ اور ماہر کاروباری امدادی ٹیم 
 BusinessSheffield@sheffield.gov.uk مدد کے لیے حاضر ہے۔ ہمیں 5000 224 0114 پر کال کریں یا

پر ای میل کریں
آپ رہنے کی الگت کے بارے میں معلومات اور مدد حاصل کر سکتے ہیں، بشمول 

اپنے کاروبار پر پڑنے والے اثرات کو منظم کرنے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے مزید وسائل 
www.sheffield.gov.uk/costofliving
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اخراجات اور آمدنی پر قابو پانا
ان غیر معمولی اوقات میں بنیادی باتوں پر واپس جانے اور اپنی آمدنی، اخراجات 
اور کاروباری ماڈل کا جائزہ لینے سے آپ کو راستہ تالش کرنے میں مدد مل سکتی 

ہے۔ 
یہ گائیڈ آپ کو اپنے کیش فلو پہ گرفت حاصل کرنے میں مدد کرے گی؛ سمجھیں کہ ہر پروڈکٹ کی قیمت کیا ہے 
اور یہ کیا بچاتا ہے اور سوچیں کہ کیا آپ کے کاروبار کے پیچھے موجود تصور موجودہ ماحول میں بھی آپ کی 

مدد کرتا ہے۔

کیش فلو کا انتظام

کیش فلو کا ایک فوری اندازہ لگائیں۔
معلوم کریں کہ آپ کی ہفتہ وار آمدنی کیا ہے اور اسے ایک ماہ تک آگے بڑھائیں۔  •

اس کے بعد اجرت اور یوٹیلیٹی بلز جیسی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ماہ کے دوران اپنے ہفتہ وار   •
اخراجات کا منصوبہ بنائیں۔

اب آپ فوری طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ آیا آپ کے لیے کوئی کمی ہے اور آپ کارروائی کرنا شروع کر   •
سکتے ہیں۔

سپالئی کی الگت کو کم کرنا

آپ نے آخری بار کب نئے سپالئر کے لیے خریداری کی؟ ہو سکتا ہے آپ کو اسٹاک یا اجزاء پر بہترین قیمت نہ   •
مل رہی ہو۔

اپنے موجودہ سپالئر سے بات کریں۔ کیا ان کے پاس متبادل الئنیں ہیں جو آپ کی الگت کے لیے زیادہ مؤثر   •
ہیں؟

جب آپ اپنے کیش فلو پر کام کر لیتے ہیں تو اپنے کاروباری ماڈل کے بارے میں سوچیں اور یہ کہ اپنی ضرورت 
کی رقم النے کے لیے آپ اسے کیسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔

ہمارے بزنس انفارمیشن آفیسرز ون ٹو ون ذاتی بزنس سپورٹ پیش کرتے ہیں، بشمول کیش فلو کا حساب، سپالئر 
کے معاہدوں پر مشورہ، لیز پر مشورہ اور عملے کے مسائل اور معاہدوں پر مشورہ۔ انہیں 5000 224 0114 پر 

کال کریں یا BusinessSheffield@sheffield.gov.uk پر ای میل کریں
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اپنے کاروبار میں چیزوں پر دوبارہ غور کرنا

کیا آپ کا تصور آپ کا دوست ہے؟ کیا آپ اپنے مارجن کو اس سطح پر رکھنے کے لیے اپنے تصور میں ترمیم  •
کرنے کے لیے تیار ہیں جس پہ آپ اپنی تنخواہوں اور بلوں کی ادائیگی کر سکیں؟

جیسے اگر آپ نے اخالقی وجوہات کی بنا پر صفر فضلہ والی دکان کھولی ہے تو کیا آپ کو یقین ہے کہ   •
یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ خریداری کرتے ہیں؟  یہ پالسٹک یا کھانے کے فضلے کو کم کرنے کے 

لیے ہو سکتا ہے۔
اپنے گاہکوں سے پوچھیں کہ وہ آپ کے ساتھ کیوں خریداری کرتے ہیں اور وہ اور کہاں سے خریداری   •

کرتے ہیں۔  کیا آپ اپنے مقابل سے کچھ سیکھ سکتے ہیں؟
کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ جو کچھ بھی کریں گے آپ کا مقام گاہکوں کو لے آئے گا یا اب منتقل ہونے کا وقت  •

ہے؟  یا کیا آپ کوئی دوسرا ذیلی کاروبار جانتے ہیں جو اس وقت چلتا ہے جب آپ کام نہیں کرتے یا جس کا 
اسٹاک آپ کی تکمیل کرتا ہے؟ 

 = GM  کا دوبارہ حساب لگائیں۔ )GM( آپ جو بھی پروڈکٹ بیچتے ہیں اس کے تمام مجموعی مارجن •
مجموعی مارجن جو ہے )آئٹم کی فروخت کی قیمت( - )آئٹم بنانے/خریدنے کی الگت(

کیا آپ کی موجودہ فروخت کی قیمتیں آپ کے اخراجات میں اضافے کے ساتھ برقرار رہ سکتی ہیں؟  •
آپ کے گاہک آپ کو اپنے مارجن کو برقرار رکھنے کی اجازت دینے کے لیے مزید کتنی رقم ادا کر سکتے   •

ہیں؟
اگر آپ کے پاس کوئی ذخیرہ یا مینو آئٹم ہے جو آپ کے کاروبار میں کچھ بھی حصہ نہیں ڈالتا ہے تو اسے   •

ہٹا دیں۔ 
اگر آپ کے پاس پروڈکٹ کے حساب سے سیلز کو ٹریک کرنے کا کوئی نظام نہیں ہے تو سیلز ڈائری شروع   •

کریں اور اسے اپنے سرمایہ کے ساتھ رکھیں۔
اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے ایک سادہ ٹیلی سسٹم استعمال کریں کہ آپ ایک ہفتے میں کتنی اشیاء   •

فروخت کرتے ہیں )یا روزانہ اگر آپ بہت مصروف ہیں(۔
اپنی فروخت کے سلسلے میں اپنے مارجن کو دیکھیں - اگر آپ اپنی کم مارجن والی بہت سی اشیاء فروخت   •
نہیں کر رہے ہیں تو انہیں آن الئن فروخت کرنے یا اسٹور کرنے کے لیے ہٹا دیں )اگر وہ موسمی نہیں ہیں(۔

یقینی بنائیں کہ آپ کے گاہک آپ کو تالش کر سکیں

اگر آپ مستقل طور پر کاروبار کھولتے ہیں تو لوگ آپ کے پاس آنے کےلیے زیادہ کوشش کریں گے۔   •
یقینی بنائیں کہ آپ کے کھلنے کے اوقات ہر جگہ اپ ٹو ڈیٹ ہیں جہاں ان کی تشہیر کی جاتی ہے )گوگل مائی    •

بزنس، سوشل میڈیا وغیرہ(۔
کچھ کاروبار بہت پرسکون اوقات میں بند ہوتے ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ گاہکوں کو روک سکتا ہے۔    •

کیا آپ اس کے بجائے اسی ایریا میں دوسرے کام حاصل کر سکتے ہیں؟
اگر آپ کے پاس مخصوص اوقات ہیں جو ہمیشہ خالی رہتے ہیں تو کیا آپ ان کی تشہیر ان لوگوں کو کر سکتے  •

ہیں جن کو پرسکون اوقات میں وزٹ کی ضرورت ہو یا پسند ہو؟

اگر آپ اپنے کاروبار سے متعلق کسی بھی چیز میں مدد چاہتے ہیں تو ہماری دوستانہ اور ماہر کاروباری امدادی 
 ٹیم مدد کے لیے حاضر ہے۔ ہمیں 5000 224 0114 پر کال کریں یا 

BusinessSheffield@sheffield.gov.uk پر ای میل  کریں
آپ www.sheffield.gov.uk/costofliving پر اپنے کاروبار پر پڑنے والے اثرات کو منظم 

کرنے میں مدد کے لیے مزید وسائل سمیت زندگی گزارنے کی الگت کے بارے میں معلومات اور 
مدد حاصل کر سکتے ہیں۔
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بلوں کے متعلق امداد
یہ شیٹ آپ کے کاروبار میں بلوں کےلیے دستیاب کچھ امداد کی فہرست 

دیتا ہے اور یہ کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ 
انرجی بل ریلیف سکیم

حکومت نے غیر ملکی توانائی کے صارفین کی مدد کےلیے ایک نئی انرجی بل ریلیف اسکیم شروع کی ہے۔
یہ اسکیم 1 اکتوبر 2022 سے چھ ماہ کی ابتدائی مدت کےلیے گیس اور توانائی کے بلوں میں رعایت کی شکل 

اختیار کرتی ہے۔
رعایت کا اطالق 1 اپریل 2022 کو یا اس کے بعد طے شدہ معاہدوں پر نیز سمجھے جانے والے، متغیر اور 

لچکدار ٹیرف اور معاہدوں پر ہوتا ہے۔
آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے

اگر آپ اہل ہیں تو رعایت خود بخود آپ کے بل پر الگو ہو جائے گی۔ 
https:// :ویب سائٹ پر اعالن پر حاصل کر سکتے ہیں gov.uk آپ اسکیم کے بارے میں مزید معلومات

www.gov.uk/guidance/energy-bill-relief-scheme-help-for-businesses-and-other-non-
 domestic-customers

اس میں شامل ہے:
اہلیت کے بارے میں معلومات؛  •

ڈسکاؤنٹ کا حساب کیسے لگایا جاتا ہے اس کی وضاحت؛ • 
کچھ مثالیں جو یہ بتاتی ہیں کہ رعایت کیسے کام کرتی ہے۔ • 

دھوکہ بازی سے ہوشیار! یاد رکھیں یہ رعایت حاصل کرنے کےلیے آپ کو درخواست دینے، رجسٹر کرنے یا 
کسی کے ساتھ کوئی تفصیالت شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 

اگر آپ کو کوئی ایسا پیغام ملتا ہے جس میں آپ کے بینک کی تفصیالت طلب کی گئی ہوں یا کسی لنک پر کلک 
کرنے کے لیے کہا گیا ہو تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ رسپانس نہ دیں اور اس کی فوری اطالع دیں۔ 

پیغام کا اسکرین شاٹ report@phishing.gov.uk اور energy.bills.rebate@beis.gov.uk پر بھیجیں۔ 

حمایت شدہ بذریعہ

Business 
Sheffield



یہ اب بھی بہترین قیمت حاصل کرنے اور استعمال کو کم رکھنے کے قابل ہے۔
انرجی بل ریلیف اسکیم فی یونٹ توانائی کی قیمت پر حکومتی سبسڈی کے ذریعے کام کرتی ہے۔ حکومت نے ایک 

'کیپ' مقرر کی ہے جو غیر گھریلو صارفین فی یونٹ توانائی کے لیے ادا کرتے ہیں اور توانائی کمپنیوں کو اس 
سے آگے کے فرق کی ادائیگی کریں گے۔

اس کا مطلب ہے کہ:
یہ اب بھی ایسا ہی ہے کہ آپ جتنی زیادہ توانائی استعمال کریں گے اتنی ہی زیادہ ادائیگی کریں گے۔ اس پر   •

کوئی حد نہیں ہے کہ آپ اپنے مجموعی استعمال کےلیے کتنی رقم ادا کر سکتے ہیں، صرف اس بات پر ہے کہ 
آپ ہر یونٹ کےلیے کتنی ادائیگی کر سکتے ہیں۔

انرجی کمپنیاں اب بھی اپنی قیمتیں بڑھا سکتی ہیں اور انرجی بل ریلیف اسکیم ختم ہونے کے بعد آپ پوری   •
قیمت ادا کرنے پر واپس جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ یقینی بنانا اب بھی ایک اچھا خیال ہے کہ اگر آپ 

کو معاہدوں کو تبدیل کرنے کا موقع ملے تو آپ کو بہترین سودا مل رہا ہے۔ 
انرجی کمپنیوں کو اب بھی آپ کے بل پر حکومت کی طرف سے ادا کی گئی رقم کے ساتھ پوری قیمت دکھانی   •

چاہیے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ انرجی بل ریلیف اسکیم کے بغیر آپ کی توانائی کی قیمت کتنی ہوگی۔ اس کا 
مطلب ہے کہ آپ اب بھی سپالئرز کا موازنہ کر سکتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ آپ کو بہترین سودا 

مل رہا ہے۔

کاروباری نرخ

اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اپنا بل ادا کرنے میں دشواری ہوگی
اگر آپ اپنے کاروباری نرخوں کے بل کی ادائیگی کے بارے میں فکر مند ہیں تو یہ بہت اہم ہے کہ آپ ادائیگی 

سے محروم ہونے سے پہلے کاروباری نرخوں کی ٹیم سے بات کریں۔ 
بہت سے معامالت میں ٹیم ادائیگی کے متبادل انتظامات پر اتفاق کرنے کے قابل ہوتی ہے اور اگر آپ ان سے جلد 
رابطہ کریں تو یہ ممکن ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے۔ ادائیگی سے محروم ہونے سے پہلے ٹیم سے رابطہ کرنے 

سے وصولی کے مزید اخراجات اٹھانے کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔
Business.rates@sheffield.gov.uk پر ای میل کرکے ٹیم سے رابطہ کریں۔ 

کاروباری نرخوں میں ریلیف
آپ کے حاالت اور آپ کے کاروبار کی قسم کے لحاظ سے مختلف قسم کے کاروباری نرخوں میں ریلیف دستیاب 

ہے۔ ان میں توسیع شدہ )کیپڈ( خوردہ، مہمان نوازی، رہائش اور تفریحی رعایت شامل ہے جو 31 مارچ 2023 تک 
دستیاب ہے۔

 آپ ہماری ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ آیا آپ کو بزنس ریٹ ریلیف کی کوئی شکل دستیاب ہے: 
https://www.sheffield.gov.uk/business/business-rate-relief

اگر آپ اپنے کاروبار سے متعلق کسی بھی چیز میں مدد چاہتے ہیں تو ہماری دوستانہ اور ماہر کاروباری امدادی 
BusinessSheffield@sheffield.  ٹیم مدد کے لیے حاضر ہے۔ ہمیں 5000 224 0114 پر کال کریں یا

gov.uk پر ای میل کریں
آپ www.sheffield.gov.uk/costofliving  پر اپنے کاروبار پر پڑنے والے اثرات کو منظم 
کرنے میں مدد کے لیے مزید وسائل سمیت زندگی گزارنے کی الگت کے بارے میں معلومات اور 

مدد حاصل کر سکتے ہیں۔
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حکومتی امداد

کاروبار
Sheffield

انرجی بل ریلیف سکیم
حکومت نے غیر ملکی توانائی کے صارفین کی مدد کےلیے ایک نئی انرجی بل ریلیف اسکیم شروع کی ہے۔

 سے چھ ماہ کی ابتدائی مدت کےلیے گیس اور توانائی کے بلوں میں رعایت کی شکل 

 کو یا اس کے بعد طے شدہ معاہدوں پر نیز سمجھے جانے والے، متغیر اور

رعایت اس کیپ پر مبنی ہے جسے حکومت نے الگو کیا ہے کہ توانائی کمپنیاں آپ سے توانائی کے فی یونٹ )میگا 

استعمال نہیں کیا گیا
یہ اسکیم 1 اکتوبر 2022

اختیار کرتی ہے۔
رعایت کا اطالق 1 اپریل 2022

لچکدار ٹیرف اور معاہدوں پر ہوتا ہے۔

واٹ گھنٹے( کیا چارج کرسکتی ہیں۔ حکومت توانائی کمپنیوں کو ان کی پوری قیمت ادا کرنے کےلیے باقی رقم ادا 
کرے گی۔

آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے
اگر آپ اہل ہیں تو رعایت خود بخود آپ کے بل پر الگو ہو جائے گی۔ پہلی بچت اکتوبر کے بلوں میں نظر آئے گی 

جو عام طور پر نومبر میں موصول ہوتے ہیں۔
https://www.gov.uk/guidance/energy-bill-relief-scheme- آپ اسکیم کے بارے میں مزید معلومات

help-for-businesses-and-other-non-domestic-customers پر حاصل کر سکتے ہیں۔
یاد رکھیں:

آپ کے استعمال کردہ توانائی کی مقدار کو کم کرنے کے لیے اقدامات کرنا اب بھی فائدہ مند ہے۔  • 
حکومت نے اس رقم کو محدود کر دیا ہے جو توانائی کمپنیاں آپ سے استعمال شدہ توانائی کے فی یونٹ چارج 

کر سکتی ہیں جو مجموعی طور پر نہیں ہیں۔ لہذا یہ اب بھی ایسا ہی ہے کہ آپ جتنا زیادہ استعمال کریں گے 
اتنی ہی زیادہ ادائیگی کریں۔

آپ کی توانائی پر بہترین ڈیل کے لیے یہ اب بھی خریداری کے قابل ہے۔ کیپ کمپنیوں کی قیمتوں  • 
کو تبدیل نہیں کرتی ہے۔ یہ صرف اس قیمت کی رقم کو تبدیل کرتا ہے جو آپ کا کاروبار ادا کرتا ہے۔ اور یہ 

عارضی ہے لہذا آپ مستقبل میں پوری قیمت ادا کرنے کے لیے واپس جائیں گے۔
انرجی کمپنیوں کو اب بھی اپنی پوری قیمت اور آپ کے بل کی رقم حکومت کی طرف سے آپ کے بل  • 
پر ادا کرنا ہو گی۔ اس سے آپ کو قیمتوں کا موازنہ کرنے اور آپ کے لیے بہترین سپالئر تالش کرنے میں مدد 

ملے گی۔
انکم ٹیکس میں کٹوتی کی بنیادی شرح

اپریل 2023 میں انکم ٹیکس کی بنیادی شرح کو کم کرکے 19 فیصد کردیا جائے گا۔
حمایت شدہ بذریعہ



ٹیکس کی اضافی شرح کو ختم کر دیا گیا ہے جس کا اطالق اپریل 2023 سے ہو گا۔ اس کی جگہ انکم ٹیکس کی 
ایک ہی زیادہ شرح %40 ہوگی۔

https://www.gov.uk/government/publications/the-growth-plan-2022-factsheet-
on-income-tax/income-tax-factsheet#:~:text=Basic%20rate%20cut%20by%20

1ppt%20from%20April%202023%20%E2%80%93%20from%2020p%20to%20
19p&text=19%25%20is%20the%20lowest%20the,average%20gain%20of%20

.%C2%A3170

نیشنل انشورنس میں اضافہ پلٹ گیا
نیشنل انشورنس میں 1.25 فیصد پوائنٹ اضافہ 6 نومبر 2022 سے پلٹ جائے گا۔

https://www.gov.uk/government/news/national-insurance-increase-reversed

کارپوریشن ٹیکس میں اضافہ منسوخ
کارپوریشن ٹیکس میں مجوزہ اضافے کو 19 فیصد پر برقرار رکھتے ہوئے منسوخ کر دیا گیا۔

https://www.gov.uk/government/news/chancellor-announces-new-growth-plan-with-
biggest-package-of-tax-cuts-in-generations

استعمال نہیں کیا گیا
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