ਨਮੂਨਾ I: ਆਮਦਨੀ ਪਮਾਣ-ਪੱ ਤਰ

(ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ,ਜੋ ਆਮਦਨੀ ਸਬੂਤ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮ 1-4 ਨਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ,ਿਜਵ ਿਕ ਪੈਰਾ 9.2(v) ਿਵੱ ਚ
ਨਟਸ “ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਿਕਵ ਭਰੀਏ”)
(ਿਸਧੇ ਭਿਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ )

ਚੇਤਾਵਨੀ :

ਇਸ ਸਟੇਟਮਟ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਿਨਜੀ ਡੇਟਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਧੋਖੇ ਨਾਲ
ਪਾਪਰਟੀ/ਆਰਿਥਕ ਲਾਭ ਪਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼-ਿਸੱ ਧੀ ‘ਤੇ ਥੈਫਟ ਆਰਡੀਨਸ, ਚੈਪਟਰ 210 ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਿਧਕਤਮ 10
ਸਾਲ ਲਈ ਜੇਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਮਦਨੀ ਪਮਾਣ-ਪੱ ਤਰ
ਇਹ ਪਮਾਿਣਤ ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ ਿਕ

(HKID ਕਾਰਡ ਨੰ.

) ਇਸ ਕੰ ਪਨੀ

ਿਵੱ ਚ__________________________ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਨਯੁਕਤ ਹੈ। 1 ਅਪੈਲ 2020 ਤ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱ ਕ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਉਸਦੀ ਕੁੱ ਲ ਤਨਖਾਹ (ਭੱ ਤਾ, ਬੋਨਸ, ਡਬਲ ਪੇ, ਛੁੱ ਟੀ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮਦਨੀ ਸਮੇਤ (ਹਗਕਗ, ਮੇਨਲ ਡ ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ),

ਪਰੰ ਤੂ ਅਸਲੀ ਰਕਮ ਿਵੱ ਚ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱ ਲ ਮੈਨਡੇਟਰੀ ਪੋਿਵਡਟ ਫੰ ਡ / ਪੋਿਵਡਟ ਫੰ ਡ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ) ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਪਰ ਿਦੱ ਤੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਿਮਆਦ ਦੱ ਸੋ, ਜੇਕਰ ਇਹ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ ਘੱ ਟ ਹੈ:
ਤੱ ਕ) *HK$

ਹੈ।

# ਉਪਰੋਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਕੰ ਪਨੀ ਿਵੱ ਚ ਪਤੀ ਮਹੀਨਾ/ ਪੂਰਨ-ਕਾਲੀ (ਫੁਲ-ਟਾਈਮ)

ਘੰ ਟੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਪਤੀ ਮਹੀਨਾ 120 ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਘੰ ਟੇ

ਜ ਇਸਤ ਵੱ ਧ) (ਿਸਰਫ ਉਮਰ ਵਰਗ 0-3 ਲਈ ਪੂਰਾ-ਿਦਨ ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ / ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਦਰ ਦੀ ਫੀਸ ਛੋਟ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਲਾਗੂ)।

ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ :

ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ :

ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਮੋਹਰ (ਚੌਪ):

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰ. :

ਕੰ ਪਨੀ ਦਾ ਪਤਾ :

ਤਾਰੀਖ:
(ਨਟ: ਇਸ ਪਮਾਣ ਪੱ ਤਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਾਪੀ ‘ਤੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ
ਿਮਟਾਉਣ / ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲੋ ੜਦੇ ਹਨ।)
* ਜੇਕਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਗਕਗ ਡਾਲਰ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੁਦਰਾ ਦੱ ਸੋ।
# ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਢੁੱ ਕਵ ਵਾਕ ਿਮਟਾ ਿਦਓ

(Punjabi (Indian))

ਤ

1
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