नमनु ा I: आयको माणप
(यस "फाराम कसरी पणू  गन भने बारे नोट" को अनु छे द 9.2 (iv) मा सचू ीब गरए अनसु ार आयको माणको वतु 1-4 उपलध गराउन
नसने तबल ा गन रोजगारीमा रहेका यिका लािग)
(िसधै भन सिकछ)
चेतावनी :

यस िववरणमा िदइएका यिगत डेटा ठीक तथा परू ा हनपु छ । धोका पवू क सपि / आिथक लाभ ा गन कुनै पिन यि चोरी अयादेश,
परछे द 210 अतगत अिधकतम 10 वषको जेल सजाय हनसछ ।

आयको माणप
यो मािणत गरछ िक
(HKID काड नबर
) लाई यस कपनीारा
का पमा रोजगारीमा
लगाइएको छ । 1 अिल, 2021 देिख 31 माच, 2022 समको अविध (यिद रोजगारी अविध 12 मिहनाभदा कम अविधको भएमा कृ पया मािथ उलेिखत अविध
िभमा वातिवक रोजगार अविध उलेख गनहु ोस:्
देिख
सम ) मा उनको कुल तलव (जसमा भा, लाभांश, दोहोरो तलव,
िबदाको तलव तथा अय आय (हङकङ, मेनयाड तथा िवदेशसमेतको) समावेश रहेको तर वातिवक अङ्कमा अिनवाय सचयकोष / सचयकोषमा
कमचारीको योगदान समावेश नरहेको) *HK$
रहेको छ ।
# उपरो कमचारीले यस कपनीमा ित मिहना
घटा / परू ा समय काम गछ न/् गिछ न् (ित मिहना 120 वा सोभदा बढी काम गन घटा) (0-3 वषको उमेर
समहू का लािग परू ा-िदन िकडरगाटन / बाल याहार के को शु क छुटका आवेदनमा मा लागू हछ) ।

रोजगारदाताको हतार :

रोजगारदाताको नाम :

कपनीको छाप :

टेिलफोन नबर :

कपनीको ठे गाना :

िमित:
(नोट: यस माणपको मल
ू ितमा कपनीको छाप तथा रोजगारदाताको टेिलफोन नबर अिनवाय पमा समावेश रहेको हनै पछ । कुनै कुरा हटाउँदा / संशोधन गदा
रोजगारदाताको नामको थमारह आवयक हछ ।)
* यिद तलवको भ
ु ानी हङकङ डलरमा नगरने भएमा कृ पया भ
ु ानी हने मु ा प उलेख गनहु ोस् ।
# कृ पया अनपु य
ु वायलाई हटाउनहु ोस् ।
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यो मािणत गरछ िक
(HKID काड नबर
) लाई यस कपनीारा
का पमा रोजगारीमा लगाइएको
छ । 1 अिल, 2021 देिख 31 माच, 2022 समको अविध (यिद रोजगारी अविध 12 मिहनाभदा कम अविधको भएमा कृ पया मािथ उलेिखत अविध िभमा वातिवक
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