
 

ਡੈੱਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਫੋਰਮ 

ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਿਮਆਰ� ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਿਕਤਾਬਚਾ ਇਸ ਲਈ ਿਮਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ!ਿਕ ਤੁਸ" ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਸੰਗਠਨ, ਜ ੋਿਕ ਕਰਜ਼ ਸਮਾਧਾਨ ਫੋਰਮ (ਡੈੱਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ 

ਫੋਰਮ ਜ� DRF) ਦਾ ਮ-ਬਰ ਹੈ, ਦ ੇਨਾਲ ਇੱਕ ਿਨੱਜੀ ਕਰਜ਼ ਸਮਾਧਾਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 

ਡੈੱਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਉਹਨ� ਕੰਪਨੀਆਂ, ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ�ਝੇਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮ-ਬਰਿਸ਼ਪ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਨੱਜੀ 

ਕਰਜ਼ ਸਮਾਧਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੱੁਲ ਲ-ਦੇ ਹਨ। 

ਸਾਡੇ ਮ-ਬਰ ਸਮਾਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਵ3 ਿਕ ਕਰਜ਼ ਪ4ਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵ�, ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਪ4ਬੰਧਨ, ਕਰਜ਼ ਰਾਹਤ ਆਰਡਰ 

ਅਤੇ ਿਦਵਾਲੀਆਪਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ। DRF ਦੇ ਮ-ਬਰ ਪੂਰੇ ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਿਕੰਗਡਮ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 

ਸਕੌਿਟਸ਼ ਮ-ਬਰ (ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਇੰਗਿਲਸ਼ ਅਤੇ ਵੈਲਸ਼ ਮ-ਬਰ) ਅਿਜਹੇ ਸਮਾਧਾਨ� ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਸਰਫ 

ਸਕੌਿਟਸ਼ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਿਜਵ3 ਿਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਟ4ਸਟ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਪ4ਬੰਧਨ ਸਕੀਮ�। 

DRF ਦੇ ਮ-ਬਰ :ਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਪ4ਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ!ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹਨ� ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਕੋਲ ਢੁਕਵ� 

ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵ� ਨੰੂ ਅਿਜਹੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰ 

ਸਕੇ। 

DRF ਦੇ ਮ-ਬਰ� ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ, ਉਹਨ� ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ 

ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਿਮਆਰ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਨਗਰਾਨੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਿਨਯੰਤ4ਕ, ਇਨਸੋਲਵ-ਸੀ ਪ4ੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਿਸਏਸ਼ਨ 

(Insolvency Practitioners Association) ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ DRF ਤ@ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। 

ਅਸ" ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਵ3 ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� 

ਜੇ ਤੁਸ" ਿਕਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜ� ਿਵਿਗਆਪਨ ਤੇ ਜ� ਕਰਜ਼ ਸਮਾਧਾਨ ਕੰਪਨੀ ਤ@ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ-ਿਵਹਾਰ ਿਵੱਚ ਸਾਡਾ ਲੋਗੋ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 

ਤ� ਤੁਸ" ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਿਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱਚ DRF ਦੇ ਿਮਆਰ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਸ ਨD  ਉਹਨ� ਿਮਆਰ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ� ਉਹਨ� ਨੰੂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਮ-ਬਰ ਦੇ ਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤ� ਤੁਸ" ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 

ਸਮੱਿਸਆ ਲਈ ਸਮਾਧਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਪ4ਿਕਿਰਆ ਜ� (ਜੇ ਢੁਕਵ� ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇ) 

ਸਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਨੰੂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸ" ਿਸਰਫ ਇਹ ਹੀ ਉਮੀਦ ਨਹ" ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਦਦ ਿਮਲੇਗੀ, 

ਬਲਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ਿਵੱਚ ਿਮਆਰ� ਨੰੂ ਹੋਰ :ਚਾ ਚੱੁਕਣ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। 

ਸਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮ-ਬਰ DRF ਦੀ ਮ-ਬਰਿਸ਼ਪ ਤ@ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ।  



ਸਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪ4ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਵਰਤ@ ਕਰਨ ਤੇ, ਜੇ ਤੁਸ" ਨਤੀਜੇ ਤ@ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹ" ਹੋ ਤ� ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ 

ਦੂਜੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਤ@ ਨਹ" ਰੋਕੇਗੀ – ਤੁਸ" ਹਮੇਸ਼� ਡੈੱਟ ਮੈਨD ਜਮ-ਟ ਪਲਾਨਸ (ਕਰਜ਼ ਪ4ਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵ�) ਲਈ ਫਾਇਨ�ਿਸ਼ਅਲ 

ਓਮਬਡਜ਼ਮੈਨ ਸਰਿਵਸ ਨੰੂ, ਜ� IVAs (ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਵਾਲੰਟਰੀ ਪ4ਬੰਧ) ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ IP (ਇਨਸੋਲਵ-ਸੀ ਪ4ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ) ਦੇ ਿਨਯੰਤ4ਕ ਨੰੂ 

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਮ-ਬਰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। 

ਜੇ ਤੁਸ" ਿਕਸੇ IVA ਿਵੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਇਨਸੋਲਵ-ਸੀ ਪ4ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ" ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਇਸ ਪਤੇ: 

IP Complaints, Insolvency Service, 3rd Floor, 1 City Walk, Leeds, LS11 9DA ਤੇ ਭੇਜਣ, ਜ� 

ip.complaints@insolvency.gsi.gov.uk ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਨ ਜ� 0845 602 9848 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ: http://www.bis.gov.uk/insolvency 

 

ਸਾਡੇ ਮ-ਬਰ ਕੋਣ ਹਨ? 

ਸਾਡੇ ਮ-ਬਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸ�ਝੇਦਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਿਨੱਜੀ ਕਰਜ਼ ਸਮਾਧਾਨ� ਲਈ ਮੱੁਲ ਲ-ਦੇ ਹਨ, ਿਜਨP � ਕੋਲ ਆਿਫਸ 

ਆਫ ਫੇਅਰ ਟ4ੇਿਡੰਗ (OFT) ਤ@ ਢੁਕਵ� ਉਪਭੋਗਤਾ ਕ4ੈਿਡਟ ਲਾਇਸ-ਸ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਨP � ਨD  ਸੁਤੰਤਰ ਜ�ਚ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ 

ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੀ ਿਨਯਮਾਵਲੀ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਿਮਆਰ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਸਾਡੇ ਮ-ਬਰ� ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੂਚੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ: 

www.debtresolutionforum.org.uk/members.php 

ਸਾਡੀ ਿਨਯਮਾਵਲੀ 

DRF ਦੀ ਿਨਯਮਾਵਲੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਮ-ਬਰ ਉਹਨ� ਿਮਆਰ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜ� ਉਹਨ� ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਜੋ ਕਾਨੰੂਨ ਜ� ਿਵਿਨਯਮ 

ਉਹਨ� ਤ@ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨ� ਿਮਆਰ� ਤ@ :ਪਰ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ। ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਮਆਰ� ਿਵੱਚ OFT (ਆਿਫਸ 

ਆਫ ਫੇਅਰ ਟ4ੇਿਡੰਗ) ਦਾ ਕਰਜ਼ ਪ4ਬੰਧਨ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਸਾਡੀ ਿਨਯਮਾਵਲੀ ਇੱਥੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ: 

www.debtresolutionforum.org.uk/resources/drf-standards.pdf 

ਉਹਨ� ਖੇਤਰ ਿਜਨP � ਿਵੱਚ ਅਸ" ਆਪਣੇ ਮ-ਬਰ� ਤੇ ਿਮਆਰ ਥੋਪਦੇ ਹ�, ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਫੀਸ� ਅਤੇ ਮੱੁਲ 

• ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੰੂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣਾ 

• ਮ-ਬਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਿਵਿਗਆਪਨ ਅਤੇ ਪ4ਚਾਰ 

• ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਕਾਬਲ ਪੱਧਰ ਤਕ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ 

www.debtresolutionforum.org.uk 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ 



ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ DRF ਦੇ ਮ-ਬਰ ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਮੇਸ਼� ਪਿਹਲ� ਮ-ਬਰ ਦ ੇਕੋਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 

ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪ4ਿਕਿਰਆ (ਜੋ ਫਾਇਨ�ਿਸ਼ਅਲ ਓਮਬਡਜ਼ਮੈਨ ਸਰਿਵਸ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯਤ ਿਮਆਰ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ) ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਮ-ਬਰ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪ4ਿਕਿਰਆ ਨਾਲ ਮੱੁਦੇ ਹੱਲ ਨਹ" ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਤ� ਤੁਸ" DRF ਦੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਸਕੀਮ ਵਰਤ 

ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸ" ਡੈੱਟ ਮੈਨD ਜਮ-ਟ ਪਲਾਨਸ, ਜ� IVAs (ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਵਾਲੰਟਰੀ ਪ4ਬੰਧ�) ਲਈ ਆਪਣੇ IP (ਇਨਸੋਲਵ-ਸੀ 

ਪ4ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ) ਦੇ ਿਨਯੰਤ4ਕ ਤ@ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹ" ਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤ� ਵੀ ਤੁਸ" ਫਾਇਨ�ਿਸ਼ਅਲ ਓਮਬਡਜ਼ਮੈਨ ਸਕੀਮ ਨੰੂ ਵਰਤ ਸਕੋਗੇ। 

ਕੋਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨੀ 

ਅਸ" ਸਾਡੇ ਮ-ਬਰ� ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਨੰੂ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹ�। 

DRF ਮ-ਬਰ� ਦੇ ਗਾਹਕ, ਉਹਨ� ਦੇ ਪ4ਿਤਿਨਧ, ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ DRF ਦੇ ਮ-ਬਰ ਿਕਸੇ DRF ਮ-ਬਰ ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹਨ। 

ਜੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤ� DRF ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮ-ਬਰ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜ� 0161 905 8372 ਤੇ DRF ਦੇ ਆਿਫ਼ਸ ਤ@ ਪੱੁਛ ਕੇ 

ਮ-ਬਰ ਕੰਪਨੀ ਿਵਖੇ DRF ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮ-ਬਰ� ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟ� ਅਤੇ ਛਪੀ ਹੋਈ 

ਸਮੱਗਰੀ ਿਵੱਚ, DRF ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪ4ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਗਾਹਕ� ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ� ਲਈ DRF ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਿਵਅਕਤੀ 

ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸ" ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਮ-ਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਨਹ" ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤ� DRF ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ@: 

www.debtresolutionforum.org.uk 

ਜ� complaints@debtresolutionforum.org.uk ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਪ4ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਿਲਖ ਕੇ: 

The Debt Resolution Forum  
Third Floor 

Nelson House 

Timperley 

Cheshire 

WA14 5BZ 

ਜ� 0161 905 8372 ਤੇ ਟੈਲੀਫਨੋ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 


