नमना I: आयको प्रमाणपत्र
(यस नोटको अनच्छे द 13.4 (v) मा सच
ू ीबद्ि गररए अनसार आयको प्रमाणको आइटम 1-4 उपलब्ि गराउन
नसक्ने तलब प्रालत गने रोजगारीमा रहे का व्यप्क्तका लाचग)
(यसलाई लसधैं भर्ना सफकन्छ)

चेतािर्नी:

यस वववरणमा हदइएका व्यप्क्तगत डेटा ठीक तथा पूरा हनपछव । िोकापूवक
व सम्पवत्त / आचथवक लाभ प्रालत गने
कनै पनन व्यप्क्तलाई चोरी अध्यादे ि, पररच्छे द 210

अन्तगवत अचिकतम 10 वर्वको जेल सजाय हनसक्छ ।

आयको प्रमार्पत्र
यो प्रमाखणत गररन्छ कक

(HKID काडव नम्बर

कम्पनीद्वारा

) लाई यस

का रूपमा रोजगारीमा लगाइएको छ । 1 अवप्रल,

2020 दे खि 31 माचव, 2021 सम्मको अवचि (यहद रोजगारी अवचि 12 महहनाभन्दा कम अवचिको भएमा कृपया
माचथ उललेखित अवचि लभत्रमा वास्तववक रोजगार अवचि उललेि गनह
व ोस ्:
सम्म) मा उनको कल तलब (जसमा

दे खि

भत्ता, लाभािंि, दोहोरो तलब, बबदाको तलब तथा अन्य आय (हङकङ,

मेनलयाण्ड तथा ववदे िसमेतको) समावेि रहे को ति िास्तविक अङ्कमा अनर्निाया सञ्चयकोष / सञ्चयकोषमा
कमाचािीको योगदार्न समािेश र्निहे को) *HK$

रहे को छ ।

# उपरोक्त कमवचारीले यस कम्पनीमा प्रनत महहना

घण्टा / पूरा समय काम गछव न ्/गनछव न ् (प्रनत

महहना 120 वा सोभन्दा बढी काम गने घण्टा) (0-3 वर्वको उमेर समूहका लाचग पूरा-हदन ककन्डरगाटव न / बाल
स्याहार केन्रको िलक छटका आवेदनमा मात्र लागू हन्छ) ।
रोजगारदाताको हस्ताक्षर:

रोजगारदाताको नाम:

कम्पनीको छाप:

टे लीफोन नम्बर:

कम्पनीको ठे गाना:

लमनत:
(नोट:

यस प्रमाणपत्रको मल
ू प्रनतमा कम्पनीको छाप तथा रोजगारदाताको टे ललफोन नम्बर अननवायव रूपमा समावेि रहे को हनपछव
। कनै करा हटाउुँ दा / सिंिोिन गदाव रोजगारदाताको नामको प्रथमाक्षरहरू आवश्यक हन्छ ।)

* यहद तलबको भक्तानी हङकङ डलरमा नगररने भएमा कृपया भक्तानी हने मरा स्पष्ट उललेि गनह
व ोस ् ।
# कृपया अनपयक्त वाक्यलाई हटाउनहोस ्

SFO75B(E) (Nepali)
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आयको प्रमार्पत्र
यो प्रमाखणत गररन्छ कक

(HKID काडव नम्बर

कम्पनीद्वारा

) लाई यस

का रूपमा रोजगारीमा लगाइएको छ । 1 अवप्रल,

2020 दे खि 31 माचव, 2021 सम्मको अवचि (यहद रोजगारी अवचि 12 महहनाभन्दा कम अवचिको भएमा कृपया
माचथ उललेखित अवचि लभत्रमा वास्तववक रोजगार अवचि उललेि गनह
व ोस ्:
सम्म) मा उनको कल तलब (जसमा

दे खि

भत्ता, लाभािंि, दोहोरो तलब, बबदाको तलब तथा अन्य आय (हङकङ,

मेनलयाण्ड तथा ववदे िसमेतको) समावेि रहे को ति िास्तविक अङ्कमा अनर्निाया सञ्चयकोष / सञ्चयकोषमा
कमाचािीको योगदार्न समािेश र्निहे को) *HK$

रहे को छ ।

# उपरोक्त कमवचारीले यस कम्पनीमा प्रनत महहना

घण्टा / पूरा समय काम गछव न ्/गनछव न ् (प्रनत

महहना 120 वा सोभन्दा बढी काम गने घण्टा) (0-3 वर्वको उमेर समूहका लाचग पूरा-हदन ककन्डरगाटव न / बाल
स्याहार केन्रको िलक छटका आवेदनमा मात्र लागू हन्छ) ।

रोजगारदाताको हस्ताक्षर:

रोजगारदाताको नाम:

कम्पनीको छाप:

टे लीफोन नम्बर:

कम्पनीको ठे गाना:
लमनत:
(नोट:

यस प्रमाणपत्रको मूल प्रनतमा कम्पनीको छाप तथा रोजगारदाताको टे ललफोन नम्बर अननवायव रूपमा समावेि रहे को हनपछव
। कनै करा हटाउुँ दा / सिंिोिन गदाव रोजगारदाताको नामको प्रथमाक्षरहरू आवश्यक हन्छ ।)

* यहद तलबको भक्तानी हङकङ डलरमा नगररने भएमा कृपया भक्तानी हने मरा स्पष्ट उललेि गनह
व ोस ् ।
# कृपया अनपयक्त वाक्यलाई हटाउनहोस ्

SFO75B(E) (Nepali)
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