េគហទំព័រ្បកាសព័ត៌មានអតិថិជន

េសចក្ីែណនាំអំពីរេបៀបបញ្ូល (អតិថិជនជាឯកត្បុគ្ល)

1. អំពីចំណុចែដលបង្ាញេនៅេអ្កង់បញ្ូលចេម្ីយ សូមបញ្ូលព័ត៌មានអតិថិជនក្ុងេពលបច្ុប្ន្។
(1) បញ្ូល「生年月日
（ៃថ្ែខឆ្ាំកំេណីត）
」
「国籍（សញ្តិ）
」ជាេដីម
(2) បញ្ូល「外国PEPs情報(ព័ត៌មានPEPsបរេទស)」
(3) បញ្ូល「口座のご利用目的(េគាលបំណងេ្បី្បាស់គណនី)」
(4) បញ្ូល「ご職業(មុខរបរ)」
「事業/業種(អាជី វកម្/ វFស័យ)」
(5) បញ្ូល「ご勤務先等(កែន្ងេធ្ីការជាេដីម)」
「年収等(្បាក់េបៀវត្រ៍្បចាំឆ្ាំជាេដីម)」
*អា្ស័យតាមមុខរបរែដលបានេ្ជី សេរីស វនឹងមិនបង្ាញេទ។ សូមបញ្ូល្តឹមក្មិតចេន្ាះែដលមិនប៉ះពល់។

(6) បញ្ូល「毎月のお取引金額(ទឹក្បាក់្បតិបត្ិការ្បចាំែខ)」
「お取引の頻度(ក្មិតញឹកញប់ៃន្បតិបត្ិការ)」
(7) បញ្ូល「お取引の原資(្បភពមូលធនៃន្បតិបត្ិការ)」
(8) បញ្ូល「200万円超の現金取引予定(គេ្មាងេធ្ី្បតិបត្ិការជាសាច់្បាក់េលីសពី2លានេយ៉ន)」
(9) បញ្ូល「国際送金の利用予定(គេ្មាងេ្បី្បាស់េសវកម្េផ្ី្បាក់អន្រជាតិ)」

2. សូមពិនិត្ខ្ឹមសារែដលបានបញ្ូលេនៅេអ្កង់ពិនិត្ចេម្ីយ េហីយេបីខ្ឹមសារែដលបានបញ្ូលគឺ្តឹម្ត្វ សូមចុចប៊ូត្ង「回答(ផ្ល់ចេម្ីយ)」។
្បសិនេបីែកែ្ប សូមចុចប៊ូត្ង「戻る(្តលប់េ្កាយ)」េដីម្ី្តលប់េទៅេអ្កង់បញ្ូលចេម្ីយ េហីយែកែ្បខ្ឹមសារែដលបញ្ូល។
*្បសិនេបី្ត្វការចម្ងទុកខ្ឹមសារចេម្ីយ សូមថតកូពីេអ្កង់ចំេពះេអ្កង់ពិនិត្ចេម្ីយ ឬ្ពីនេអ្កង់េ្បាស័រជាេដីម។

3. េអ្កង់បញ្ប់នឹង្ត្វបានបង្ាញេហីយការផ្ល់ចេម្ីយបានបញ្ប់។ សូមអរគុណចំេពះការសហការ។

(េអ្កង់បញ្ូលចេម្ីយ①)

(េអ្កង់បញ្ូលចេម្ីយ②)

(េអ្កង់ពិនិត្ចេម្ីយ)

(េអ្កង់បញ្ប់)

បញ្ូល(1)～(5)

បញ្ូល(6)～(9)

ពិនិត្ខ្ឹមសារៃនចេម្ីយ

ការផ្ល់ចេម្ីយបានបញ្ប់

【ចំណុច្ប្ង្បយ័ត្េពលបញ្ូលចេម្ីយ】

1. េ្កាយឡុកចូល្បព័ន្ េនៅេអ្កង់េ្ជី សេរីស្បេភទអតិថិជន មានបង្ាញ「記号番号(េលខនិមិត្សញ្)」4ខ្ង់ចុងេ្កាយ។
សូមពិនិត្ម្ងេទៀតថាេតីវ្ត្វគ្ានឹងេលខ4ខ្ង់ចុងេ្កាយៃនេលខនិមិត្សញ្របស់គណនីអតិថិជនែដរឬេទ។

េលខនិមិត្សញ្របស់គណនីែដលជាេគាលេដៅ (បង្ាញែត4ខ្ង់ចុងេ្កាយប៉ុេណ្ះ)

2. េ្កាយឡុកចូល្បព័ន្ េបីកន្ងផុតេទៅ20នាទីទាំងេអ្កង់ែតមួយេនៅែតដែដល េនាះវនឹងឡុកេចញពី្បព័ន្េដាយស្័យ្បវត្ិេដីម្ីបង្ារការេ្បី្បាស់មិន្តឹម្ត្វ។
ក្ុងករណីេនះ ព័ត៌មានែដលបញ្ូលរ ួចរាល់នឹង្ត្វបានលុប េហតុេនះសូម្ប្ង្បយ័ត្។(សូមអធ្ា្ស័យ សូមឡុកចូល្បព័ន្ម្ងេទៀតេហីយបញ្ូលសាេឡីងវFញ។)
3. ចំេពះប៊ូត្ង「戻る(្តលប់េ្កាយ)」និងប៊ូត្ង「更新(េធ្ីបច្ុប្ន្ភាព)」របស់េ្បាស័រ សូមកុំេ្បីេដាយសារែតនឹងេកីតមានបញ្កំហុស្បព័ន្។
ករណីឡុកេចញពី្បព័ន្េដាយសារបញ្កំហុស្បព័ន្ ព័ត៌មានែដលបានបញ្ូលរ ួចរាល់នឹង្ត្វបានលុប។(សូមអធ្ា្ស័យ
សូមឡុកចូល្បព័ន្ម្ងេទៀតេហីយបញ្ូលសាេឡីងវFញ។)

１/10

1. អំពីចំណុចែដលបង្ាញេនៅេអ្កង់បញ្ូលចេម្ីយ សូមបញ្ូលព័ត៌មានអតិថិជនក្ុងេពលបច្ុប្ន្។

(1) សូមបញ្ូល「生年月日(ៃថ្ែខឆ្ាំកំេណីត)」
「国籍(សញ្តិ)」ជាេដីម។
・ចំេពះអ្កមានសញ្តិបរេទស សូមេ្ជី សេរីសសញ្តិ「日本人・特別永住者

以外(េ្កៅពីជប៉ុន)」េហីយសូមចុចប៊ូត្ងទម្ាក់មុឺនុយេដីម្ីបង្ាញជេ្មីស

រ ួចេ្ជី សេរីសេឈ្ាះ្បេទស។
・ចំេពះអ្កែដលមានប័ណ្ស្ាក់េនៅ សូមបញ្ូល ❶
「在留資格(លក្ណៈសម្ត្ិស្ាក់េនៅ)」❷
「在留期間(満了日)(រយៈេពលស្ាក់េនៅ(ៃថ្ផុតកំណត់))」❸
「在留カード
番号(េលខប័ណ្ស្ាក់េនៅ)」(*)។
*ចំេពះអ្កែដលមិន្ត្វបានផ្ល់ជូនប័ណ្ស្ាក់េនៅេដាយសារជាម្ន្ីការទូតជាេដីម មិនចាំបាច់បញ្ូលេលខប័ណ្ស្ាក់េនៅេទ។

សូមេ្ជី សេរីសៃថ្ែខឆ្ាំកំេណីត។

សូមេ្ជី សេរីសសញ្តិ។

【ចំេពះអ្កែដលមានសញ្តិបរេទស】

【ចំេពះែតអ្កែដលមានសញ្តិបរេទស】
សូមចុចប៊ូត្ងទម្ាក់មុឺនុយេដីម្ីបង្ាញជេ្មីស
រ ួចេ្ជី សេរីសេឈ្ាះ្បេទស។
【ចំេពះែតអ្កែដលមានសញ្តិបរេទស】
សូមចុចប៊ូត្ងទម្ាក់មុឺនុយេដីម្ីបង្ាញជេ្មីស

❶

រ ួចេ្ជី សេរីសលក្ណៈសម្ត្ិស្ាក់េនៅ។

❷

【ចំេពះែតអ្កែដលមានសញ្តិបរេទស】
សូមបញ្ូលរយៈេពលស្ាក់េនៅ(ៃថ្ផុតកំណត់)។
ចំេពះអ្កែដលមានលក្ណៈសម្ត្ិស្ាក់េនៅជា
អ្កស្ាក់េនៅអចិៃ្ន្យ៍ជាេដីមែដលរយៈេពលស្ា

❸

ក់េនៅគឺគ្ានកំណត់ សូមេ្ជី សេរីស「無期限
(គ្ានកំណត់)」។
【ចំេពះែតអ្កែដលមានសញ្តិបរេទស】
❸

សូមបញ្ូលេលខប័ណ្ស្ាក់េនៅ។
*ចំេពះអ្កែដលមិន្ត្វបានផ្ល់ជូនប័ណ្ស្ាក់េនៅ
េដាយសារជាម្ន្ីការទូតជាេដីម

❶

មិនចាំបាច់បញ្ូលេទ។

❷
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(2) សូមបញ្ូល「外国PEPs情報(ព័ត៌មានPEPsបរេទស)」។
・្បសិនេបីអតិថិជនមិន្ត្វលក្ខណ្ជាPEPsបរេទស(អ្កមានមុខតំែណងរដ្សំខាន់េនៅក្ុងរដ្ាភិបាលបរេទសជាេដីមឬ្គ្សារពួកេគ*)សូមេ្ជី សេរីស「いいえ(េទ)」។
・្បសិនេបី្ត្វលក្ខណ្ជាPEPsបរេទស សូមេ្ជី សេរីស「はい(បាទ/ចាស)」េហីយបញ្ូលព័ត៌មានអំពីទំនាក់ទំនងជាេដីម។
*ចំេពះព័ត៌មានលម្ិត សូមេមីល「『外国政府等において重要な地位を占める者』について(អំពី"អ្កែដលកាន់មុខតំែណងសំខាន់េនៅក្ុងរដ្ាភិបាលបរេទសជាេដីម")」។

សូមេ្ជី សេរីស「はい(បាទ/ចាស)」ឬ
「いいえ(េទ)」។

【ចំេពះអ្កែដល្ត្វលក្ខណ្ជាPEPsបរេទស】

【ចំេពះែតអ្កែដល្ត្វលក្ខណ្ជាPEPs
បរេទស】
ចំេពះអ្កែដល្ត្វលក្ខណ្ជាPEPsបរេទស
សូមេ្ជី សេរីសនិងបញ្ូលទំនាក់ទំនងរវងម្ាស់
គណនីនិងអ្កមានមុខតំែណងរដ្សំខាន់េនៅក្ុងរ
ដ្ាភិបាលបរេទសជាេដីម
េឈ្ាះ្បេទសែដលមានមុខតំែណងរដ្សំខាន់
និងខ្ឹមសារៃនមុខតំែណងរដ្សំខាន់
(ឋានន្រសក្ិ)។
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(3) សូមបញ្ូល「口座のご利用目的(េគាលបំណងេ្បី្បាស់គណនី)」។
・សូមេ្ជី សេរីស「主なご利用目的(េគាលបំណងេ្បី្បាស់ចម្ង)」ចំនួន1 ក្ុងការេ្បី្បាស់គណនីធនាគារៃ្បសណីយ៍ជប៉ុន។
・្បសិនេបីេគាលបំណងេ្បី្បាស់មានេលីសពីមួយ សូមេ្ជី សេរីសជេ្មីសែដល្ត្វលក្ខណ្ទាំងអស់ពី「その他のご利用目的(េគាលបំណងេ្បី្បាស់េផ្ងេទៀត)」។

សូមេ្ជី សេរីសេគាលបំណងេ្បី្បាស់ចម្ង1។
្បសិនេបីេ្ជី សេរីស「その他(េ្កៅពីេនះ)」
សូមបញ្ូលខ្ឹមសារជាក់លាក់។ (យ៉ាងេ្ចីន20
តួអក្រ)
*េបីេលីស20តួអក្រ សូមបញ្ូលក្ុងក្មិតចេន្ាះ
ែដលអាចបញ្ូលបាន។

្បសិនេបីេគាលបំណងេ្បី្បាស់មានេលីសពីមួយ
សូមេ្ជី សេរីសជេ្មីសែដល្ត្វលក្ខណ្ទាំងអ
ស់ពីេគាលបំណងេ្បី្បាស់េផ្ងេទៀត។
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(4) សូមបញ្ូល「ご職業(មុខរបរ)」
「事業/業種(អាជី វកម្/ វស័យ)」។
・អំពីមុខរបរ សូមេ្ជី សេរីសជេ្មីសែដល្ត្វលក្ខណ្ទាំងអស់។
・សូមចុចប៊ូត្ងទម្ាក់មុឺនុយេដីម្ីបង្ាញជេ្មីស រ ួចេ្ជី សេរីសអាជី វកម្/ វ=ស័យ េទៅតាមមុខរបរែដលបានេ្ជី សេរីស។

សូមេ្ជី សេរីសមុខរបរែដល្ត្វលក្ខណ្។
(អាចេ្ជី សេរីសេលីសពីមួយបាន។)
្បសិនេបីេ្ជី សេរីស「その他(េ្កៅពីេនះ)」
សូមបញ្ូលខ្ឹមសារជាក់លាក់។(យ៉ាងេ្ចីន10
តួអក្រ)
*េបីេលីស10តួអក្រ
សូមបញ្ូលក្ុងក្មិតចេន្ាះែដលអាចបញ្ូលបាន។

【ចំេពះអ្កែដល្ត្វលក្ខណ្ជា「会社員/団体職員(បុគ្លិក្ក្មហ៊ុន/បុគ្លិកអង្ការសមាគម)」
「会社役員/団体役員(នាយក្ក្មហ៊ុន/នាយកអង្ការសមាគម)」
「パート/アルバイト/派遣社員/契約社員(បុគ្លិកេធ្ីការតិចេម៉ាង/បុគ្លិកេធ្ីការេ្កៅេម៉ាង/បុគ្លិកបេណ្ះអាសន្/បុគ្លិកជាប់កិច្សន្ា)」
「個人事業主/自営業(ម្ាស់អាជី វកម្ឯកបុគ្ល/េបីកអាជី វកម្)」】

ចំេពះអ្កែដលមុខរបរ្ត្វលក្ខណ្ជា「会社
員/団体職員(បុគ្លិក្ក្មហ៊ុន/
បុគ្លិកអង្ការសមាគម)」
「会社役員/
団体役員(នាយក្ក្មហ៊ុន/នាយកអង្
ការសមាគម)」
「パート/アルバイト/
派遣社員/契約社員
(បុគ្លិកេធ្ីការតិចេម៉ាង/
បុគ្លិកេធ្ីការេ្កៅេម៉ាង/
បុគ្លិកបេណ្ះអាសន្/បុគ្លិកជាប់
កិច្សន្ា)」
「個人事業主/自営業
(ម្ាស់អាជី វកម្ឯកបុគ្ល/េបីកអាជី វកម្)」
សូមចុចប៊ូត្ងទម្ាក់មុឺនុយេដីម្ីបង្ាញជេ្មីស
រ ួចេ្ជី សេរីសអាជី វកម្/ វ=ស័យចម្ង។
(អាចេ្ជី សេរីសបាន
យ៉ាងេ្ចីន3 េដាយរ ួមទាំង「他の事業/
業種(អាជី វកម្/ វ=ស័យេ្កៅពីេនះ)」។)
្បសិនេបីេ្ជី សេរីស「その他(េ្កៅពីេនះ)」
សូមបញ្ូលខ្ឹមសារជាក់លាក់។
(យ៉ាងេ្ចីន10តួអក្រ)
*េបីេលីស10តួអក្រ សូមបញ្ូលក្ុងក្មិត
ចេន្ាះែដលអាចបញ្ូលបាន។
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(5) សូមបញ្ូល「ご勤務先等(កែន្ងេធ្ីការជាេដីម)」
「年収等(្បាក់េបៀវត្រ៍្បចាំឆ្ាំជាេដីម)」។
・សូមបញ្ូល្តឹមក្មិតចេន្ាះែដលមិនប៉ះពល់។
សូមបញ្ូលេឈ្ាះ/េឈ្ាះហងរបស់កែន្ងេធ្ីការ
(ចំេពះសិស្គឺសាលាេរៀន)។(យ៉ាងេ្ចីន30
តួអក្រ)
*េបីេលីស30តួអក្រ
សូមបញ្ូលក្ុងក្មិតចេន្ាះែដលអាចបញ្ូលបាន។

្បសិនេបីកែន្ងេធ្ីការជាេដីមមានេលីសពីមួយ
សូមបញ្ូលកែន្ងចម្ង1។

ករណីកែន្ងេធ្ីការជា្ក្មហ៊ុនមូលធន
សូមេ្ជី សេរីសបំែណងែចក「上場/非上場
(បានចុះបញ្ីផ្ារមូលប្ត/
មិនបានចុះបញ្ីផ្ារមូលប្ត)」។

សូមបញ្ូលអាសយដ្ាន・
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់កែន្ងេធ្ីការ
(ចំេពះសិស្គឺសាលាេរៀន)។

ករណីេលខទូរសព្មានេលីសពីមួយ
សូមបញ្ូល1ណក៏បាន។ សញ្េ្ត(-)
គឺមិនចាំបាច់បញ្ូលេទ។

សូមេ្ជី សេរីសមុខតំែណងេនៅកែន្ងេធ្ីការ។
្បសិនេបីេ្ជី សេរីស「その他(េ្កៅពីេនះ)」
សូមបញ្ូលខ្ឹមសារជាក់លាក់។(យ៉ាងេ្ចីន10
តួអក្រ)
*េបីេលីស10តួអក្រ សូមបញ្ូលក្ុងក្មិតចេន្ាះែដល
អាចបញ្ូលបាន។

សូមេ្ជី សេរីសខ្ឹមសារការងារេនៅកែន្ងេធ្ីការ។
្បសិនេបីេ្ជី សេរីស「その他(េ្កៅពីេនះ)」
សូមបញ្ូលខ្ឹមសារជាក់លាក់។(យ៉ាងេ្ចីន10
តួអក្រ)
*េបីេលីស10តួអក្រ សូមបញ្ូលក្ុងក្មិតចេន្ាះែដល
អាចបញ្ូលបាន។

សូមេ្ជី សេរីស「年収（個人事業主の方は
年商）
（្បាក់េបៀវត្រ៍្បចាំឆ្ាំ（ចំេពះម្ាស់អាជី វកម្
ឯកបុគ្លគឺ្បាក់ចំណូល្បចាំឆ្ាំ))」។
*េ្កៅពី្បាក់ែខឬ្បាក់ចំណូលអាជី វកម្ គឺរ ួមទាំងៃថ្
ឈ្ួលផ្ះនិងចំណូល្គប់្គង្ទព្សកម្ជាេដីម។
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(6) សូមបញ្ូល「毎月のお取引金額(ទឹក្បាក់្បតិបត្ិការ្បចាំែខ)」
「お取引の頻度(ក្មិតញឹកញប់ៃន្បតិបត្ិការ)」។
・អំពី「毎月のお取引金額(ទឹក្បាក់្បតិបត្ិការ្បចាំែខ)」និង「お取引の頻度(ក្មិតញឹកញប់ៃន្បតិបត្ិការ)」ែដលេ្គាងេធ្ីេនៅគណនីធនាគារៃ្បសណីយ៍ជប៉ុន
សូមេ្ជី សេរីសជេ្មីសែដល្ត្វលក្ខណ្។
ឧទាហរណ៍ៃនទឹក្បាក់្បតិបត្ិការ្បចាំែខ) ករណី្បាក់ែខ្បចាំែខ្ត្វបានដាក់្បាក់ចូល20មុឺនេយ៉ន េហីយបង់េទៅវBញ10មុឺនេយ៉នេដាយសារទូទាត់ចំណយការរស់េនៅ
⇒ទឹក្បាក់្បតិបត្ិការនឹងេទៅជា30មុឺនេយ៉ន ដូេច្ះ្ត្វលក្ខណ្ជា「10万円超～50万円以下(េលីស10មុឺនេយ៉ន～
មិនេលីស50មុឺនេយ៉ន)」។
ឧទាហរណ៍ៃនក្មិតញឹកញប់ៃន្បតិបត្ិការ) ករណីក្ុង1សប្ាហ៍ដក្បាក់2ដងតាមATM េហីយកាត់្បាក់1ដង
⇒្ត្វលក្ខណ្ជា「週に3回以上(1សប្ាហ៍3ដងេឡីង)」។
*្បាក់េចញចូលក្ុងចំនួនទឹក្បាក់ខ្ស់ែដលេកីតេឡីងមួយ្គាៗដូចជាចំណយទិញរថយន្ឬផ្ះជាេដីម គឺមិនរ ួមបញ្ូលេទ។
*ករណីទឹក្បាក់្បតិបត្ិការ・ក្មិតញឹកញប់គឺមានភាពខុសគ្ាខ្ាំងេទៅតាមែខ សូម្បកាសេដាយេ្បីតៃម្មធ្ម។

សូមេ្ជី សេរីសទឹក្បាក់្បតិបត្ិការ្បចាំែខ។

សូមេ្ជី សេរីសក្មិតញឹកញប់ៃន្បតិបត្ិការ។

(7) សូមបញ្ូល「お取引の原資(្បភពមូលធនៃន្បតិបត្ិការ)」។
・អំពី្បភពមូលធនៃន្បតិបត្ិការរបស់គណនីធនាគារៃ្បសណីយ៍ជប៉ុន សូមេ្ជី សេរីសជេ្មីសែដល្ត្វលក្ខណ្។

សូមេ្ជី សេរីស្បភពមូលធនៃន្បតិបត្ិការ។
(អាចេ្ជី សេរីសេលីសពីមួយ។)
្បសិនេបីេ្ជី សេរីស「その他(េ្កៅពីេនះ)」
សូមបញ្ូលខ្ឹមសារជាក់លាក់។(យ៉ាងេ្ចីន20
តួអក្រ)
*េបីេលីស20តួអក្រ សូមបញ្ូលក្ុងក្មិតចេន្ាះ
ែដលអាចបញ្ូលបាន។
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(8) សូមបញ្ូល「200万円超の現金取引予定(គេ្មាងេធ្ី្បតិបត្ិការជាសាច់្បាក់េលីសពី2លានេយ៉ន)」។
・្បសិនេបីេ្គាងេធ្ី្បតិបត្ិការជាសាច់្បាក់(*1)េលីសពី2លានេយ៉នេដាយគណនីធនាគារៃ្បសណីយ៍ជប៉ុន សូមេ្ជី សេរីស「はい(បាទ/ចាស)」
រ ួចបញ្ូលមូលេហតុនិងក្មិតញឹកញប់・ទឹក្បាក់(*2)។
・េបីគ្ានគេ្មាងេទ សូមេ្ជី សេរីស「いいえ(េទ)」។
*1

្បតិបត្ិការែដល្ត្វលក្ខណ្ជា្បតិបត្ិការជាសាច់្បាក់ គឺដូចជាដាក់្បាក់ជាសាច់្បាក់េទៅក្ុងគណនីឬដក្បាក់ជាសាច់្បាក់ពីគណនីជាេដីមតាមATMឬបញ្រការ?យាល័យ។
ករណីេធ្ី្បតិបត្ិការែដលដាក់្បាក់ជាសាច់្បាក់តាមATMក្ុងៃថ្ែតមួយេហីយចំនួនសរ ុបេលីសពី2លានេយ៉ន សូមេ្ជី សេរីស「はい(បាទ/ចាស)」។
(ការកាត់្បាក់ពីគណនី និងការេផ្ី្បាក់ពីគណនីគឺមិន្ត្វបានរ ួមបញ្ូលេទ។)

*2

េនៅេពលេធ្ី្បតិបត្ិការជាក់ែស្ង អាចនឹងមានការត្ម្វឲ្បញ្ក់មូលេហតុៃន្បតិបត្ិការនិង្បភពមូលធនជាេដីមៃន្បតិបត្ិការម្ងេទៀត េហតុេនះសូមអ្ក្ជាបទុកជាមុន។

សូមេ្ជី សេរីស「はい(បាទ/ចាស)」ឬ
「いいえ(េទ)」។

【ចំេពះអ្កែដល្តង់ចំណុចការមានឬគ្ានគេ្មាងេធ្ី្បតិបត្ិការជាសាច់្បាក់េលីសពី2លានេយ៉នគឺ្ត្វលក្ខណ្「はい(បាទ/ចាស)」】
【ចំេពះែតអ្កែដលមានគេ្មាងេធ្ី្បតិបត្ិការជ
ាសាច់្បាក់េលីសពី2លានេយ៉ន】
អំពី្បតិបត្ិការជាសាច់្បាក់េលីសពី2
លានេយ៉ន សូមបញ្ូលខ្ឹមសារជាក់លាក់។
(យ៉ាងេ្ចីន30តួអក្រ)
*េបីេលីស30តួអក្រ សូមបញ្ូលក្ុងក្មិតចេន្ាះ
ែដលអាចបញ្ូលបាន។

【ចំេពះែតអ្កែដលមានគេ្មាងេធ្ី្បតិបត្ិការជ
ាសាច់្បាក់េលីសពី2លានេយ៉ន】
អំពី្បតិបត្ិការជាសាច់្បាក់េលីសពី2
លានេយ៉ន
សូមេ្ជី សេរីសក្មិតញឹកញប់ៃន្បតិបត្ិការ។
【ចំេពះែតអ្កែដលមានគេ្មាងេធ្ី្បតិបត្ិការជ
ាសាច់្បាក់េលីសពី2លានេយ៉ន】
អំពី្បតិបត្ិការជាសាច់្បាក់េលីសពី2
លានេយ៉ន សូមេ្ជី សេរីសទឹក្បាក់ក្ុង1េលីក។
*ករណីទឹក្បាក់្បតិបត្ិការគឺមានភាពខុសគ្ាខ្ាំងេទៅ
តាមេពល្បតិបត្ិការ
សូម្បកាសេដាយេ្បីតៃម្មធ្ម។
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(9) សូមបញ្ូល「国際送金の利用予定(គេ្មាងេ្បី្បាស់េសវកម្េផ្ី្បាក់អន្រជាតិ)」។
・្បសិនេបីេ្គាងេ្បីេសវកម្េផ្ី្បាក់អន្រជាតិ(*1)េដាយគណនីធនាគារៃ្បសណីយ៍ជប៉ុន សូមេ្ជី សេរីស「はい(បាទ/ចាស)」រ ួចបញ្ូលេគាលបំណង ក្មិតញឹកញប់・
ទឹក្បាក់ និង្បេទសៃដគូ្បតិបត្ិការ(*2)។
・េបីគ្ានគេ្មាងេទ សូមេ្ជី សេរីស「いいえ(េទ)」។
*1

ចំេពះេសវកម្េផ្ី្បាក់អន្រជាតិ សូមេឆ្ីយេដាយមិនពក់ព័ន្ថាេតីេ្បី្បាស់បញ្រការ>យាល័យ េ្បី្បាស់េសវកម្ធនាគារៃ្បសណីយ៍េដាយផ្ាល់ ឬទំហំទឹក្បាក់េ្គាងេធ្ី្បតិបត្ិការ។

*2

េនៅេពលេ្បី្បាស់ជាក់ែស្ង អាចនឹងមានការត្ម្វឲ្បញ្ក់េគាលបំណងៃនការេផ្ី្បាក់និង្បភពមូលធនជាេដីមៃន្បតិបត្ិការម្ងេទៀត េហតុេនះសូមអ្ក្ជាបទុកជាមុន។

សូមេ្ជី សេរីស「はい(បាទ/ចាស)」ឬ
「いいえ(េទ)」។

【ចំេពះអ្កែដល្តង់ចំណុចការមានឬគ្ានគេ្មាងេ្បី្បាស់េសវកម្េផ្ី្បាក់អន្រជាតិគឺ្ត្វលក្ខណ្「はい(បាទ/ចាស)」】
【ចំេពះែតអ្កែដលមានគេ្មាងេ្បីេសវកម្
េផ្ី្បាក់អន្រជាតិ】
ចំេពះេគាលបំណងៃនការេ្បីេសវកម្េផ្ី
្បាក់អន្រជាតិ សូមេ្ជី សេរីស្គប់ជេ្មីស
ែដល្ត្វលក្ខណ្េនៅ្តង់「送る場合
(ករណីេផ្ី)」
「受け取る場合
(ករណីទទួល)」។
្បសិនេបីេ្ជី សេរីស「その他(េ្កៅពីេនះ)」
សូមបញ្ូលខ្ឹមសារជាក់លាក់។(យ៉ាងេ្ចីន
20តួអក្រ)
*េបីេលីស20តួអក្រ សូមបញ្ូលក្ុងក្មិតចេន្ាះ
ែដលអាចបញ្ូលបាន។

【ចំេពះែតអ្កែដលមានគេ្មាងេ្បីេសវកម្
េផ្ី្បាក់អន្រជាតិ】
សូមេ្ជី សេរីសក្មិតញឹកញប់ៃនការេ្បីេស
វកម្េផ្ី្បាក់អន្រជាតិ។
【ចំេពះែតអ្កែដលមានគេ្មាងេ្បីេសវកម្
េផ្ី្បាក់អន្រជាតិ】
សូមេ្ជី សេរីសទឹក្បាក់ក្ុង1េលីកៃនការេ្បី
េសវកម្េផ្ី្បាក់អន្រជាតិ។
*ករណីទឹក្បាក់្បតិបត្ិការគឺមានភាពខុសគ្ាខ្ាំង
េទៅតាមេពល្បតិបត្ិការ
សូម្បកាសេដាយេ្បីតៃម្មធ្ម។

【ចំេពះែតអ្កែដលមានគេ្មាងេ្បីេសវកម្
េផ្ី្បាក់អន្រជាតិ】
ចំេពះ្បេទសៃដគូ្បតិបត្ិការជាេដីម
សូមេ្ជី សេរីសជេ្មីសែដល្ត្វលក្ខណ្ទាំងអ
ស់។
ករណីបានេ្ជី សេរីស「その他(េ្កៅពីេនះ)」
សូមចុចប៊ូត្ងទម្ាក់មុឺនុយេដីម្ីបង្ាញជេ្មីស
រ ួចេ្ជី សេរីសេឈ្ាះ្បេទស។
(្បសិនេបី្បេទសៃដគូ្បតិបត្ិការជាេដីមេ្កៅ
ពីេនះគឺមានេលីសពីមួយ
សូមេ្ជី សេរីស្បេទសៃដគូ្បតិបត្ិការជាេដីមច
ម្ង1។)
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2. សូមពិនិត្ខ្ឹមសារែដលបានបញ្ូលេនៅេអ្កង់ពិនិត្ចេម្ីយ េហីយេបីខ្ឹមសារែដលបានបញ្ូលគឺ្តឹម្ត្វ សូមចុចប៊ូត្ង「回答(ផ្ល់ចេម្ីយ)」។
・ខ្ឹមសារចេម្ីយនឹង្ត្វបានបង្ាញ េហតុេនះសូមពិនិត្ខ្ឹមសារែដលបានបញ្ូល េហីយេបីខ្ឹមសារគឺ្តឹម្ត្វ សូមចុចប៊ូត្ង「回答(ផ្ល់ចេម្ីយ)」។
・្បសិនេបីែកែ្ប សូមចុចប៊ូត្ង「戻る(្តលប់េ្កាយ)」េដីម្ី្តលប់េទៅេអ្កង់បញ្ូលចេម្ីយ េហីយែកែ្បខ្ឹមសារែដលបញ្ូល។
*េបី្តលប់េ្កាយេដាយប៊ូត្ង「戻る(្តលប់េ្កាយ)」របស់េ្បាស័រ ខ្ឹមសារែដលបញ្ូលនឹង្ត្វបានលុប េហតុេនះសូមកុំេ្បីវ។

・េពលការផ្ល់ចេម្ីយបានបញ្ប់ េនាះនឹងមិនអាចពិនិត្េមីលេអ្កង់ចេម្ីយបានេទ។ ្បសិនេបី្ត្វការចម្ងទុកខ្ឹមសារចេម្ីយ សូមថតកូពីេអ្កង់ ឬ្ពីនជាេដីម។

សូមពិនិត្ខ្ឹមសារែដលបានបញ្ូល
េហីយេបីខ្ឹមសារែដលបានបញ្ូលគឺ្តឹម្ត្វ សូមចុចប៊ូត្ង「回答
(ផ្ល់ចេម្ីយ)」។
្បសិនេបីែកែ្ប សូមចុចប៊ូត្ង「戻る(្តលប់េ្កាយ)」
េដីម្ី្តលប់េទៅេអ្កង់បញ្ូលចេម្ីយ
េហីយែកែ្បខ្ឹមសារែដលបញ្ូល។
*ចំេពះប៊ូត្ង「戻る(្តលប់េ្កាយ)」របស់េ្បាស័រ
សូមកុំេ្បីេដាយសារែតនឹងេកីតមានបញ្កំហុស្បព័ន្។
(ករណីបញ្កំហុស្បព័ន្បានេកីតេឡីង
ខ្ឹមសារែដលបានបញ្ូលនឹង្ត្វបានលុប។)

*េពលការផ្ល់ចេម្ីយបានបញ្ប់
េនាះនឹងមិនអាចពិនិត្េមីលេអ្កង់ចេម្ីយបានេទ។
្បសិនេបី្ត្វការចម្ងទុកខ្ឹមសារចេម្ីយ សូមថតកូពីេអ្កង់
ឬ្ពីនេអ្កង់េ្បាស័រជាេដីម។
(េបីចុចប៊ូត្ងផ្ល់ចេម្ីយេហីយប្ូរេទៅេអ្កង់បញ្ប់
េនាះេអ្កង់ពិនិត្ចេម្ីយនឹងមិន្ត្វបានបង្ាញម្ងេទៀតេទ។)

3. េអ្កង់បញ្ប់នឹង្ត្វបានបង្ាញេហីយការផ្ល់ចេម្ីយបានបញ្ប់។ សូមអរគុណចំេពះការសហការ។
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