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(1)"生年月日" (ៃថ�ែខ�� ំកំេណ�ត) "国籍" (ស�� តិ)�េដ�ម

(2)"外国PEPs情報" (ព័ត៌�នPEPs បរេទស)

(3)"ご利用目的" (េ�លបំណងេ្រប�្រ�ស់)

(4)"ご職業" (មុខរបរ) "事業/業種" (កម�វត� ��ជីវកម�/វ �ស័យ)

(5)"ご勤務先・ご就学先" (កែន�ងេធ� ��រ/កែន�ងសិក�) (*សូមសហ�រេឆ� �យក� �ងក្រមិតែដលមិនបង�ផលលំ�ក)

(6)"年収・年商" (្រ�ក់ចំណូល្រប�ំ�� ំ/ចំណូល�រលក់្រប�ំ�� ំ) (*សូមសហ�រេឆ� �យក� �ងក្រមិតែដលមិនបង�ផលលំ�ក)

(7)"毎月のお取引金額（合計）" (ទំហំទឹក្រ�ក់្របតិបត� ិ�រេរៀង�ល់ែខ(សរុប)) "お取引の頻度" (ចំនួនដងៃន្របតិបត� ិ�រ)

(8)"お取引の原資" (្របភពមូលធនស្រ�ប់្របតិបត� ិ�រ)

(9)"200万円超の現金取引予定" (គេ្រ�ងេធ� �្របតិបត� ិ�រ��ច់្រ�ក់ែដលេល�សពី200មុឺនេយ៉ន)

(10)"国際送金の利用予定" (គេ្រ�ងេ្រប�្រ�ស់េស�េវរ្រ�ក់អន� រ�តិ)

(11)"経済制裁対象国等との取引" (្របតិបត� ិ�រ�មួយ្របេទស�េដ�មែដល្រត�វ�ន�ក់ទណ� កម�េសដ�កិច�)

1 អំពីចំណុច�ងេ្រ�មែដលប�� ញេ�េអ្រកង់បំេពញចេម� �យ សូមបំេពញព័ត៌�នអតិថិជនក� �ងេពលបច� �ប្បន�។

ក� �ងករណីេនះ ព័ត៌�នែដល�នបំេពញរចួនឹង្រត�វ�នលុបេ�ល េហតុេនះសូម្រប �ង្របយ័ត�។ 

(សូមអធ�្រស័យេ�យសូមឡ� កអុីនម�ងេទៀតេហ�យបំេពញេឡ�ងវ �ញពីដំបូង)

1 េ្រ�យឡ� កអុីន េប�កន�ងផុត 20�ទីេ�យស� ិតេ�េអ្រកង់ដែដល េ�ះនឹង្រត�វ�នឡ� កេ�តេ�យស� ័យ្របវត� ិេដ�ម្បី�រ�រព័ត៌�ន។

ក� �ងករណីឡ� កេ�តេ�យ�រប�� កំហុសៃន្របព័ន�  ព័ត៌�នែដលបំេពញរចួនឹង្រត�វ�នលុបេ�ល។ 

(សូមអធ�្រស័យេ�យសូមឡ� កអុីនម�ងេទៀតេហ�យបំេពញេឡ�ងវ �ញពីដំបូង)

2 ប៊ូតុង "្រតឡប់" និង "េធ� �បច� �ប្បន��ព" របស់កម� វ �ធីរុករក នឹងេធ� �ឲ្យ្របព័ន�េក�ត�នប�� កំហុស េហតុេនះសូមកុំេ្រប�្រ�ស់។

3 េប�េអ្រកង់ប�� ប់្រត�វ�នប�� ញ េ�ះ�រផ�ល់ចេម� �យ្រត�វ�នប�� ប់។ សូមអរគុណចំេ�ះ�រសហ�រ។

*េប�្រត�វ�រចម�ងទុកខ� ឹម�រចេម� �យ សូមរក�ទុកច�ប់ចម�ងៃនេអ្រកង់ពិនិត្យចេម� �យ ឬ្រពីន�េដ�មនូវេអ្រកង់ៃនកម� វ �ធីរុករក។

2 សូមពិនិត្យខ� ឹម�រែដលបំេពញេ�េអ្រកង់ពិនិត្យចេម� �យ េហ�យេប�ខ� ឹម�រែដលបំេពញគឺ្រតឹម្រត�វ សូមចុចប៊ូតុង "回答" (ផ�ល់ចេម� �យ)។
េប�្រត�វែកត្រម�វ សូមចុចប៊ូតុង "戻る" (្រតឡប់) េដ�ម្បី្រតឡប់េ�េអ្រកង់បំេពញចេម� �យ េហ�យែកត្រម�វខ� ឹម�រែដលបំេពញ។

ចំណុចចង់សូមឲ្យ្រប �ង្របយ័ត�េពលបំេពញចេម� �យ

(េអ្រកង់បំេពញចេម� �យ①)
បំេពញ (1)-(6)

(េអ្រកង់បំេពញចេម� �យ②)
បំេពញ (7)-(11)

(េអ្រកង់ពិនិត្យចេម� �យ)
ពិនិត្យខ� ឹម�រចេម� �យ

(េអ្រកង់ប�� ប់)
ចេម� �យ្រត�វ�នប�� ប់

េសចក� ីែណ�អំំពីរេបៀបបំេពញក� �ងេគហទំព័រ្រប�សព័ត៌�នអតិថិជន 
(អតិថិជន�ឯកត�បុគ�ល)
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• ចំេ�ះអ�ក�នស�� តិជប៉ុន អ�ក�� ក់េ�អចិៃ�ន�យ៍ សូមេ្រជ�សេរ �ស "日本国籍　または　外国籍の特別永住者" (ស�� តិជប៉ុន ឬ អ�ក�� ក់េ�អចិៃ�ន�យ៍
ែដល�នស�� តិបរេទស)។

• ចំេ�ះអ�ក�នស�� តិបរេទស សូមេ្រជ�សេរ �ស "外国籍（特別永住者を除く）" (ស�� តិបរេទស(េល�កែលងអ�ក�� ក់េ�អចិៃ�ន�យ៍)) េហ�យេ្រជ�សេរ �សេ�� ះ
្របេទសពីប�� ី។

• ចំេ�ះអ�ក�នប័ណ� �� ក់េ� សូមបំេពញ ❶"在留資格" (្របេភទទិ�� �រ) ❷"在留期間（満了日）" (រយៈេពល�� ក់េ�(ៃថ�ផុតកំណត់)) ❸"在留カード
番号" (េលខប័ណ� �� ក់េ�)(*)។

 * ចំេ�ះម�ន� ី�រទូត�េដ�មែដលមិន្រត�វ�នផ�ល់ជូនប័ណ� �� ក់េ� មិន�ំ�ច់បំេពញេលខប័ណ� �� ក់េ�េឡ�យ។

1 សូមបំេពញ "生年月日" (ៃថ�ែខ�� កំំេណ�ត) "国籍" (ស�� តិ) �េដ�ម។

សូមេ្រជ�សេរ �សៃថ�ែខ�� ំកំេណ�ត។

សូមេ្រជ�សេរ �សស�� តិ។
* ចំេ�ះអ�ក�នស�� តិជប៉ុន

អ�ក�� ក់េ�អចិៃ�ន�យ៍ សូមេ្រជ�សេរ �ស  
(ស�� តិជប៉ុន ឬ អ�ក�� ក់េ�អចិៃ�ន�យ៍
ែដល�នស�� តិបរេទស)។

[ស្រ�ប់អ�ក�នស�� តិបរេទស]

[ស្រ�ប់ែតអ�ក�នស�� តិបរេទស]
សូមេ្រជ�សេរ �សរយៈេពល�� ក់េ�
(ៃថ�ផុតកំណត់)។ ចំេ�ះអ�ក�ន
្របេភទទិ�� �រ�អ�ក�� ក់េ�
អចៃិ�ន�យ៍�េដ�មែដលរយៈេពល�� ក់
េ��� ន�លកំណត់ សូមេ្រជ�សេរ �ស 
"無期限" (�� ន�លកំណត់)។

[ស្រ�ប់ែតអ�ក�នស�� តិបរេទស]
សូមបំេពញេលខប័ណ� �� ក់េ�។
* ចំេ�ះម�ន� ី�រទូត�េដ�មែដលមិន្រត�វ

�នផ�ល់ជូនប័ណ� �� ក់េ� មិន�ំ�ច់
បំេពញេលខប័ណ� �� ក់េ�េឡ�យ។

[ស្រ�ប់ែតអ�ក�នស�� តិបរេទស]
្របសិនេប�កំពុងេធ� ��រេ��រ ��ល័យ�េដ�ម 
(្រក �មហ៊ុន �រ ��ល័យ �ង �រ ��ល័យែផ�ក
លក់�េដ�ម) ែដលស� ិតេ�្របេទសជប៉ុន សូម
េ្រជ�សេរ �ស "はい" (�ទ/�ស)។ ្របសិនេប�មិន
កំពុងេធ� ��រ សូមេ្រជ�សេរ �ស "いいえ" (េទ)។

[ស្រ�ប់ែតអ�ក�នស�� តិបរេទស]
ចំេ�ះអ�ក�នមុខរបរែដល្រត�វ�ន
កំណត់�ពិេសសដូច�ម�ន� ី�រទូត
�េដ�ម សូមេ្រជ�សេរ �សជេ្រម�សែដល្រត�វ
លក�ខណ� ។ េប�មិន្រត�វលក�ខណ�  មិន
�ំ�ច់េ្រជ�សេរ �សេឡ�យ។

[ស្រ�ប់ែតអ�ក�នស�� តិបរេទស]
សូមេ្រជ�សេរ �សេ�� ះ្របេទសពីប�� ី។

[ស្រ�ប់ែតអ�ក�នស�� តិបរេទស]
សូមេ្រជ�សេរ �ស្របេភទទិ�� �រពីប�� ី។

❶

❸

❷

❶

❷

❸

1. អំពីចំណុច�ងេ្រ�មែដលប�� ញេ�េអ្រកង់បំេពញចេម� �យ 
សូមបំេពញព័ត៌�នអតិថិជនក� �ងេពលបច� �ប្បន�។
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• ្របសិនេប�្រត�វលក�ខណ� � PEPs បរេទស (អ�ក�ន�នៈក� �ងជួរ�ជ�រសំ�ន់របស់រ�� ភិ�លបរេទស�េដ�មឬ្រក �ម្រគ��រពួកេគ) សូមេ្រជ�សេរ �ស "はい" 
(�ទ/�ស)។ ្របសិនេប�មិន្រត�វលក�ខណ�  សូមេ្រជ�សេរ �ស "いいえ" (េទ)*។

 * PEPs បរេទស សំេ�េល�េមដឹក�ំបរេទស ្រពម�ងំអ�ក�ន�នៈសំ�ន់ក� �ងរ�� ភិ�ល ធ��រក�� ល និង�� ប័ន្រសេដៀង�� េនះេផ្សងេទៀត របស់
បរេទស (ឬ្រក �ម្រគ��រពួកេគ)។ ឧ�ហរណ៍ អ�ក�ន�នៈឬមុខតំែណង�េដ�មែដល�នក្រមិត (ឬ្រក �ម្រគ��រពួកេគ) ប៉ុេ�� ះែដល្រត�វលក�ខណ�
ដូច�ឯកអគ��ជទូត �យក�េដ�មៃនសហ្រ�ស្រគប់្រគងេ�យរដ� របស់បរេទស។ ព័ត៌�នលម� ិត សូមេម�ល ["外国政府等において重要な地位を
占める方"について ] (អំពី "អ�ក�ន�នៈសំ�ន់ក� �ងរ�� ភិ�លបរេទស�េដ�ម")។

2 សូមបំេពញ "外国PEPs情報" (ព័ត៌�នPEPs បរេទស)។

[ស្រ�ប់អ�ក្រត�វលក�ខណ�  PEPs បរេទស]

[ស្រ�ប់ែតអ�ក្រត�វលក�ខណ�  PEPs 
បរេទស]
េប�អ�កែដល�ន�នៈសំ�ន់គឺ�
�មីខ� �ន�� ស់គណនី សូមេ្រជ�សេរ �ស 
"ご本人" (�មីខ� �ន)។
្របសិនេប�អ�ក�ន�នៈសំ�ន់
គ�ឺ្រក �ម្រគ��ររបស់�� ស់គណន ីសូម
េ្រជ�សេរ �ស "ご家族" (្រក �ម្រគ��រ) េហ�យ
េ្រជ�សេរ �សេ�� ះនិង "続柄(配偶者、
父母、子　等)" (ទំ�ក់ទំនង 
(ប� ី្របពន�  ឪពុក�� យ កូន �េដ�ម))។

[ស្រ�ប់ែតអ�ក្រត�វលក�ខណ�  PEPs 
បរេទស]
សូមបំេពញេ�� ះ�� ប័នែដល�ន
�នៈសំ�ន់។
(ឧ�ហរណ៍) �� នទូត●●្រប�ំ

្របេទសជប៉ុន

[ស្រ�ប់ែតអ�ក្រត�វលក�ខណ�  PEPs 
បរេទស]
សូមបំេពញ�នៈសំ�ន់។
(ឧ�ហរណ៍) �យករដ�ម�ន� ី 

ឯកអគ� រដ��ជទូត
េពញសមត��ព

សូមេ្រជ�សេរ �ស "はい" (�ទ/�ស)" ឬ 
"いいえ" (េទ)។

[ស្រ�ប់ែតអ�ក្រត�វលក�ខណ�  PEPs 
បរេទស]
សូមេ្រជ�សេរ �សេ�� ះ្របេទសែដល�ន
�នៈសំ�ន់ពីប�� ី។
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• អំពីេ�លបំណងេធ� �្របតិបត� ិ�រ�មួយធ��រៃ្របសណីយ៍ (រមួ�ងំៃ្របសណីយ៍) សូមេ្រជ�សេរ �សចំណុចែដល្រត�វលក�ខណ� ។
 "主なご利用目的" (េ�លបំណងេ្រប�្រ�ស់ចម្បង)៖ សូមេ្រជ�សេរ �សចំណុច 1 ែដល្រត�វលក�ខណ� ។
 "上記以外のご利用目的" (េ�លបណំងេ្រប�្រ�ស់េ្រ�ពី�ងេល�)៖ េប��នេ�លបណំងេ្រប�្រ�ស់េ្រ�ពីេ�លបណំងេ្រប�្រ�ស់ចម្បង�ងេល� សូមេ្រជ�សេរ �ស

ចំណុចែដល្រត�វលក�ខណ� ។
 ឧ�ហរណ៍) ្របសិនេប�"主なご利用目的" (េ�លបំណងេ្រប�្រ�ស់ចម្បង)គឺ� "ទទួល្រ�ក់ែខ" ប៉ុែន� េ្រ�ពីេ�ះក៏េ្រប�្រ�ស់ស្រ�ប់ 

"ទូ�ត់ចំ�យ�ររស់េ�" ដូច��រ�ត់ស� ័យ្របវត� ិទូ�ត់ៃថ�េស���រណៈ �រទូ�ត់ប័ណ� ឥណ�ន�េដ�ម "សន្ស"ំ 
មូលធនសល់េល�ស េ�ះ្រតង់"主なご利用目的" (េ�លបំណងេ្រប�្រ�ស់ចម្បង) សូមេ្រជ�សេរ �ស"給与受取/年金受取" 
(ទទួល្រ�ក់ែខ/ទទួល្រ�ក់េ�ធននិវត�ន៍) េហ�យ្រតង់"上記以外のご利用目的" (េ�លបំណងេ្រប�្រ�ស់េ្រ�ពី�ងេល�) 
សូមេ្រជ�សេរ �ស"生計費決済" (ទូ�ត់ចំ�យ�ររស់េ�) និង"貯蓄/資産運用" (សន្ស/ំ្រគប់្រគង្រទព្យសកម�)។

3 សូមបំេពញ "ご利用目的" (េ�លបំណងេ្រប�្រ�ស់)។

សូមេ្រជ�សេរ �សេ�លបំណងេ្រប�្រ�ស់
ចម្បង 1 ។
្របសិនេប�េ្រជ�សេរ �ស "その他" 
(េ្រ�ពីេនះ) សូមបំេពញខ� ឹម�រ�ក់
�ក់។ (មិនេល�ស 20តួអក្សរ)
* ្របសិនេប�េល�ស 20តួអក្សរ សូមបេំពញ្រតមឹ

ក្រមិត�ចបំេពញ�ន។

េប��នេ�លបណំងេ្រប�្រ�ស់េល�សពី
មួយ សូមេ្រជ�សេរ �សជេ្រម�ស�ងំអស់
ែដល្រត�វលក�ខណ� ពីេ�លបំណង
េ្រប�្រ�ស់េ្រ�ពី�ងេល�។
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• អំពី"ご職業" (មុខរបរ)ចម្បងរបស់�� ស់គណនី សូមេ្រជ�សេរ �សចំណុចែដល្រត�វលក�ខណ� ។ (�ចេ្រជ�សេរ �សេល�សពីមួយ)
• �មមុខរបរែដល�នេ្រជ�សេរ �ស សូមេ្រជ�សេរ �ស�ងំ"事業/業種" (កម�វត� ��ជីវកម�/វ �ស័យ)របស់កែន�ងេធ� ��រពីប�� ីផងែដរ។

4 សូមបំេពញ "ご職業" (មុខរបរ) "事業/業種" (កម�វត� ��ជីវកម�/វ �ស័យ)។

សូមេ្រជ�សេរ �សមុខរបរ
ែដល្រត�វលក�ខណ� ។ 
(�ចេ្រជ�សេរ �សេល�សពីមួយ)
្របសិនេប�េ្រជ�សេរ �ស "その他" 
(េ្រ�ពីេនះ) សូមបំេពញខ� ឹម�រ�ក់
�ក់។ (មិនេល�ស 10តួអក្សរ)
* ្របសិនេប�េល�ស 10តួអក្សរ សូមបេំពញ្រតមឹ

ក្រមិត�ចបំេពញ�ន។

[ស្រ�ប់អ�កែដល្រត�វលក�ខណ� នឹង "会社員/団体職員" (បុគ�លិក្រក �មហ៊ុន/បុគ�លិកអង��រស�គម) "会社役員/団体役員" (�យក្រក �មហ៊ុន/
�យកអង��រស�គម) "パート/アルバイト/派遣社員/契約社員" (បុគ�លិកេធ� ��រតិចេ�៉ង/បុគ�លិកេធ� ��រេ្រ�េ�៉ង/បុគ�លិកបេ�� ះ�សន�/
បុគ�លិក�ប់កិច�សន�) "個人事業主/自営業" (្របកបរបរេសដ�កិច�េ្រ�្របព័ន� /េប�ក�ជីវកម�)]
* ចំេ�ះអ�ក�នមុខរបរេ្រ�ពីេនះ កម�វត� ��ជីវកម�/វ �ស័យនឹងមិន្រត�វ�នប�� ញេឡ�យេហតុេនះមិន�ំ�ច់បំេពញេឡ�យ។

ចំេ�ះអ�កែដលមុខរបរ្រត�វលក�ខណ�
នឹង  បុគ�លិក្រក �មហ៊ុន/
បុគ�លិកអង��រស�គម �យក
្រក �មហ៊ុន/�យកអង��រស�គម 
បុគ�លិកេធ� ��រតិចេ�៉ង/
បុគ�លិកេធ� ��រេ្រ�េ�៉ង/
បុគ�លិកបេ�� ះ�សន�/
បុគ�លិក�ប់កិច�សន� ្របកបរបរ
េសដ�កិច�េ្រ�្របព័ន� /
េប�ក�ជីវកម� សូមេ្រជ�សេរ �សកម�វត� �
�ជីវកម�/វ �ស័យចម្បងពីប�� ី។ 
(រមួ�ងំកម�វត� ��ជីវកម�/វ �ស័យេផ្សង 
�ចេ្រជ�សេរ �ស�ន�៉ងេ្រច�នដល់ 3)
្របសិនេប�េ្រជ�សេរ �ស "その他" 
(េ្រ�ពីេនះ) សូមបំេពញខ� ឹម�រ
�ក់�ក់។ (មិនេល�ស 10តួអក្សរ)
* ្របសិនេប�េល�ស 10តួអក្សរ សូមបំេពញ្រតឹម

ក្រមិត�ចបំេពញ�ន។
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• សូមបំេពញព័ត៌�នរបស់កែន�ងេធ� ��រ កែន�ងសិក� ក� �ងក្រមិតែដលមិនបង�ផលលំ�ក។

5 សូមបំេពញ "ご勤務先・ご就学先" (កែន�ងេធ� ��រ/កែន�ងសិក�)។

សូមបំេពញេ�� ះ/េ�� ះ�ងរបស់
កែន�ងេធ� ��រ 
(ចំេ�ះអ�កែដល�សិស្សគឺ កែន�ង
សិក�)។ (មិនេល�ស 30តួអក្សរ)
* ្របសិនេប�េល�ស 30តួអក្សរ សូមបំេពញ្រតឹម

ក្រមិត�ចបំេពញ�ន។

* េប��នកែន�ងេធ� ��រ�េដ�មេល�សពីមួយ 

សូមបំេពញអំពីកែន�ងចម្បង 1។

សូមបំេពញ�សយ�� ន/េលខទូរសព�
របស់កែន�ងេធ� ��រ 
(ចំេ�ះអ�កែដល�សិស្សគឺកែន�ង
សិក�)។
* េប��នេលខទូរសព�េល�សពីមួយ សូម

បំេពញមួយ�ក៏�ន។

* េលខទូរសព�មិន�ំ�ច់បំេពញស�� េ្រត 

(-) េឡ�យ។

អពីំមខុតំែណងេ�កែន�ងេធ� ��រ សូម
េ្រជ�សេរ �សចំណុចែដល្រត�វលក�ខណ� ។
(ករណី�សិស្ស គឺមិន�ំ�ច់)
្របសិនេប�េ្រជ�សេរ �ស "その他" 
(េ្រ�ពីេនះ) សូមបំេពញខ� ឹម�រ�ក់
�ក់។ (មិនេល�ស 10តួអក្សរ)
* ្របសិនេប�េល�ស 10តួអក្សរ សូមបេំពញ្រតមឹ

ក្រមិត�ចបំេពញ�ន។

អំពីខ� ឹម�រ�រ�រេ�កែន�ងេធ� ��រ 
សូមេ្រជ�សេរ �សចំណុចែដល្រត�វ
លក�ខណ� ។ (ករណី�សិស្ស គឺមិន
�ំ�ច់)
្របសិនេប�េ្រជ�សេរ �ស "その他" 
(េ្រ�ពីេនះ) សូមបំេពញខ� ឹម�រ�ក់
�ក់។ (មិនេល�ស 10តួអក្សរ)
* ្របសិនេប�េល�ស 10តួអក្សរ សូមបេំពញ្រតមឹ

ក្រមិត�ចបំេពញ�ន។
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• អំព"ី年収（個人事業主の方は年商）" (្រ�ក់ចំណូល្រប��ំ� (ំចំណូល�រលក់្រប��ំ�  ំចំេ�ះអ�ក្របកបរបរេសដ�កិច�េ្រ�្របពន័� ))បច� �ប្បន�  សូមបេំពញក� �ងក្រមិត
ែដលមិនបង�ផលលំ�ក។

 * េ្រ�ពី្រ�ក់ែខនិង្រ�ក់េ�ធននិវត�ន៍ ក៏រមួប�� �ល�ងំចំណូលឈ� �លផ�ះ�េដ�មែដរ។
 * ករណីែដល�� ស់គណនី�� នចំណូល�� ល់ខ� �ន សូមេ្រជ�សេរ �ស "0～100万円以下" (0～100មុឺនេយ៉នចុះ)។

6 សូមបំេពញ "年収・年商" (្រ�ក់ចំណូល្រប��ំ� /ំចំណូល�រលក់្រប��ំ� )ំ។

សូមេ្រជ�សេរ �ស្រ�ក់ចំណូល្រប�ំ�� ំ
(ចំណូល�រលក់្រប�ំ�� ំ ចំេ�ះអ�ក
្របកបរបរេសដ�កិច�េ្រ�្របព័ន� )
បច� �ប្បន�។
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• អំពីទំហំទឹក្រ�ក់្របតិបត� ិ�រែដលេ្រ�ងេធ� � (បេ�� � បង់្រ�ក់្រតឡប់េ�វ �ញ េវរ្រ�ក់ �ត់ស� ័យ្របវត� ិទូ�ត់�េដ�ម) និងចំនួនដងៃន្របតិបត� ិ�រ សូម
េ្រជ�សេរ �សចំណុចែដល្រត�វលក�ខណ� ។

 * មិនគិតប�� �ល�រដក�ក់្រ�ក់ក� �ងបរ ��ណេ្រច�នែដលេក�តេឡ�ងែបបមួយ្រ�ដូច��រទិញរថយន�ឬទិញផ�ះ�េដ�ម។
 * ករណីទំហំទឹក្រ�ក់ ចំនួនដង គឺខុស�� �� ងំ�មែខ សូមេឆ� �យេ�យគិត�មធ្យម។

[ឧ�ហរណ៍ៃន"毎月のお取引金額（合計）" (ទំហំទឹក្រ�ក់្របតិបត� ិ�រេរៀង�ល់ែខ(សរុប))]
្របសិនេប�្រ�ក់ែខេរៀង�ល់ែខ្រត�វ�ន�ក់ចូល 20មុឺនេយ៉នេហ�យបង់្រ�ក់្រតឡប់េ�វ �ញ 10មុឺនេយ៉នេ�យ�រ�រទូ�ត់ចំ�យ�ររស់េ� េ�ះ
ទំហំទឹក្រ�ក់្របតិបត� ិ�រនឹងេ�� 30មុឺនេយ៉ន េហតុេនះ្រត�វលក�ខណ� នឹង "10万円超～ 50万円以下" (េល�ស10មុឺនេយ៉ន～50មុឺនេយ៉នចុះ)។

[ឧ�ហរណ៍ៃន"お取引の頻度" (ចំនួនដងៃន្របតិបត� ិ�រ)]
្របសិនេប�ក� �ងរង�ង1់ស�� ហ៍ដក្រ�កេ់�ATM 2ដង េហ�យ�រ�តស់� យ័្របវត�ទូិ�ត�់ន 1ដង េ�ះ្រត�វលក�ខណ� នងឹ "週に3回以上" (មួយស�� ហ៍ 3ដង
េឡ�ង)។

7 សូមបំេពញ "毎月のお取引金額（合計）" (ទំហំទឹក្រ�ក់្របតិបត� ិ�រេរៀង�ល់ែខ(សរុប)) "お取引の頻度" (ចំនួនដងៃន្របតិបត� ិ�រ)។

សូមេ្រជ�សេរ �សទំហំទឹក្រ�ក់្របតិបត� ិ
�រេរៀង�ល់ែខ(សរុប)។

សូមេ្រជ�សេរ �សចំនួនដងៃន្របតិបត� ិ
�រ។
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• អំពី"原資" (្របភពមូលធន) ចម្បងស្រ�ប់្របតិបត� ិ�រ (្របភពៃនមូលធនស្រ�ប់្របតិបត� ិ�រ ្របភពចម្បងៃនមូលធនែដល�ក់ប�� �លក� �ងគណនី) ៃន

គណនីធ��រៃ្របសណីយ៍ សូមេ្រជ�សេរ �សចំណុចែដល្រត�វលក�ខណ� ។ (�ចេ្រជ�សេរ �សេល�សពីមួយ)

8 សូមបំេពញ "お取引の原資" (្របភពមូលធនស្រ�ប់្របតិបត� ិ�រ)។

សូមេ្រជ�សេរ �ស្របភពមូលធន
ស្រ�ប់្របតិបត� ិ�រ។ 
(�ចេ្រជ�សេរ �សេល�សពីមួយ)
្របសិនេប�េ្រជ�សេរ �ស "その他" 
(េ្រ�ពីេនះ) សូមបំេពញខ� ឹម�រ�ក់
�ក់។ (មិនេល�ស 20តួអក្សរ)
* ្របសិនេប�េល�ស 20តួអក្សរ សូមបំេពញ

្រតឹមក្រមិត�ចបំេពញ�ន។
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• ករណីកំពុងេ្រប�្រ�ស់្របតិបត� ិ�រ��ច់្រ�ក់ែដលេល�សពី 200មុឺនេយ៉ន ឬេ្រ�ងេធ� �េ�េពល�ងមុខ េ�យគណនីធ��រៃ្របសណីយ៍ សូមេ្រជ�សេរ �ស 
"はい" (�ទ/�ស)។ ករណីមិនកំពុងេ្រប�្រ�ស់ មិនេ្រ�ងេធ� �េ�េពល�ងមុខផងែដរ សូមេ្រជ�សេរ �ស "いいえ" (េទ)។

 * ្របតបិត��ិរ��ច្់រ�ក�់្របតបិត��ិរដូច� �រ�ក្់រ�ក�់�ច្់រ�កចូ់លគណន ី�រដក្រ�ក�់�ច្់រ�កពី់គណន ីេ�ATMឬប�� រ�រ ��ល័យ
។ល។ ករណីេធ� �្របតិបត� ិ�រែដល�ក់្រ�ក់��ច់្រ�ក់េ�ATMក� �ងៃថ�ែតមួយេហ�យទឹក្រ�ក់សរុបេ�ះេល�ស 200មុឺនេយ៉ន សូមេ្រជ�សេរ �ស "はい" 
(�ទ/�ស)។ (មិនគិតប�� �ល�រ�ត់ស� ័យ្របវត� ិទូ�ត់ពីគណនី �រេវរ្រ�ក់ពីគណនីេឡ�យ)

 * េពលេធ� �្របតិបត� ិ�រ�ក់ែស� ង េ�កអ�ក�ចនឹង្រត�វ�នសំុឲ្យប�� ក់មូលេហតុៃន្របតិបត� ិ ្របភពមូលធនស្រ�ប់្របតិបត� ិ�រ�េដ�ម ��ថ�ី។

9 សូមបំេពញ "200万円超の現金取引予定" (គេ្រ�ងេធ� �្របតិបត� ិ�រ��ច់្រ�ក់ែដលេល�សពី200មុឺនេយ៉ន)។

សូមេ្រជ�សេរ �ស "はい" (�ទ/�ស)" ឬ 
"いいえ" (េទ)។

[ស្រ�ប់អ�កែដល�រ�នឬ�� នគេ្រ�ងេធ� �្របតិបត� ិ�រ��ច់្រ�ក់ែដលេល�សពី200មុឺនេយ៉នគឺ្រត�វលក�ខណ� នឹង "�ទ/�ស"]

[ស្រ�ប់ែតអ�កែដល�ន គេ្រ�ងេធ� �
្របតបិត��ិរ��ច្់រ�ក់ែដលេល�សពី
200មុឺនេយ៉ន]
សូមបំេពញ្របភពៃនមូលធន 
េ�លបំណងេ្រប�្រ�ស់ មូលេហតុ
ែដល្រត�វែត��ច់្រ�ក់
(ខ� ឹម�រ�ក់�ក់ៃន្របតិបត� ិ�រ)។ 
(មិនេល�ស 30តួអក្សរ)
* ្របសិនេប�េល�ស 30តួអក្សរ សូមបេំពញ្រតមឹ

ក្រមិត�ចបំេពញ�ន។

[ស្រ�ប់ែតអ�កែដល�នគេ្រ�ងេធ� �
្របតិបត� ិ�រ��ច់្រ�ក់ែដលេល�សពី
200មុឺនេយ៉ន]
អំពីចំនួនដងៃន្របតិបត� ិ�រ�
�ច្់រ�ក់ែដលេល�ស 200មុនឺេយ៉ន សូម
េ្រជ�សេរ �សចំណុចែដល្រត�វលក�ខណ� ។

[ស្រ�ប់ែតអ�កែដល�នគេ្រ�ងេធ� �
្របតបិត��ិរ��ច្់រ�ក់ែដលេល�សពី
200មុឺនេយ៉ន]
អំពីទំហំទឹក្រ�ក់ក� �ង1ដងៃន្របតិបត� ិ
�រ��ច់្រ�ក់ែដលេល�ស 200មុឺន
េយ៉ន សូមេ្រជ�សេរ �សចំណុចែដល្រត�វ
លក�ខណ� ។
* ករណីទំហំទឹក្រ�ក់្របតិបត� ិ�រគឺខុស��

�� ងំ�មេពលេធ� �្របតិបត� ិ�រ សូមេឆ� �យ

េ�យគិត�មធ្យម។
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• ករណីកំពុងេ្រប�្រ�ស់េស�េវរ្រ�ក់អន� រ�តិ (្របតិបត� ិ�រេវរ្រ�ក់�មួយ្របេទសេ្រ�) េ�យគណនីធ��រៃ្របសណីយ៍ ឬេ្រ�ងេធ� �េ�េពល�ងមុខ
 សូមេ្រជ�សេរ �ស "はい" (�ទ/�ស)។ ករណីមិនកំពុងេ្រប�្រ�ស់ មិនេ្រ�ងេធ� �េ�េពល�ងមុខផងែដរ សូមេ្រជ�សេរ �ស "いいえ" (េទ)។

 * ចំេ�ះេស�េវរ្រ�ក់អន� រ�តិ សូមេឆ� �យមិន���រេ្រប�្រ�ស់ប�� រ�រ ��ល័យ េ្រប�្រ�ស់េស�កម�ធ��រៃ្របសណីយ៍េ�យ�� ល់ ឬទឹក្រ�ក់េ្រ�ងេធ� �
្របតិបត� ិ�រ�នទំហំប៉ុន�េឡ�យ។

 * េពលេធ� �្របតបិត��ិរ�ក់ែស� ង េ�កអ�ក�ចនងឹ្រត�វ�នសំុឲ្យប�� កេ់�លបណំងៃន�រេវរ្រ�ក ់្របភពមូលធនស្រ�ប្់របតបិត��ិរ�េដ�ម ��ថ�។ី

10 សូមបំេពញ "国際送金の利用予定" (គេ្រ�ងេ្រប�្រ�ស់េស�េវរ្រ�ក់អន�រ�តិ)។

សូមេ្រជ�សេរ �ស "はい" (�ទ/�ស)" ឬ 
"いいえ" (េទ)។

[ស្រ�ប់អ�កែដល �រ�នឬ�� នគេ្រ�ងេ្រប�្រ�ស់េស�េវរ្រ�ក់អន� រ�តិគឺ្រត�វលក�ខណ� នឹង �ទ/�ស]

[ស្រ�ប់ែតអ�កែដល�នគេ្រ�ង
េ្រប�្រ�ស់េស�េវរ្រ�ក់អន� រ�តិ]
អំពីេ�លបំណងេ្រប�្រ�ស់េស�
េវរ្រ�ក់អន� រ�តិ(ករណី�អ�កេផ�� 
ករណី�អ�កទទួល) សូមេ្រជ�សេរ �ស
ចំណុចែដល្រត�វលក�ខណ� ។ 
(�ចេ្រជ�សេរ �សេល�សពីមួយ)
្របសិនេប�េ្រជ�សេរ �ស "その他" 
(េ្រ�ពីេនះ) សូមបំេពញខ� ឹម�រ�ក់
�ក់។ (មិនេល�ស 20តួអក្សរ)
* ្របសិនេប�េល�ស 20តួអក្សរ សូមបេំពញ្រតមឹ

ក្រមិត�ចបំេពញ�ន។

[ស្រ�ប់ែតអ�កែដល�នគេ្រ�ង
េ្រប�្រ�ស់េស�េវរ្រ�ក់អន� រ�តិ]
អពំចីនួំនដងៃន�រេ្រប�េស�េវរ្រ�ក់
អន� រ�តិ សូមេ្រជ�សេរ �សចំណុចែដល
្រត�វលក�ខណ� ។

[ស្រ�ប់ែតអ�កែដល�នគេ្រ�ង
េ្រប�្រ�ស់េស�េវរ្រ�ក់អន� រ�តិ]
អពំទីហំទំកឹ្រ�កក់� �ង1ដងៃន�រេ្រប�
េស�េវរ្រ�ក់អន� រ�តិ សូមេ្រជ�សេរ �ស
ចំណុចែដល្រត�វលក�ខណ� ។
* ករណីទំហំទឹក្រ�ក់្របតិបត� ិ�រគឺខុស��

�� ងំ�មេពលេធ� �្របតិបត� ិ�រ សូមេឆ� �យ

េ�យគិត�មធ្យម។

[ស្រ�ប់ែតអ�កែដល�នគេ្រ�ង
េ្រប�្រ�ស់េស�េវរ្រ�ក់អន� រ�តិ]
អំពី្របេទស�េដ�មែដល�ៃដគូ
ៃន្របតិបត� ិ�រេស�េវរ្រ�ក់
អន� រ�តិ សូមេ្រជ�សេរ �សេ�� ះ
្របេទស�េដ�មែដល្រត�វលក�ខណ� ។ 
(�ចេ្រជ�សេរ �សេល�សពីមួយ)
្របសិនេប�េ្រជ�សេរ �ស "その他" 
(េ្រ�ពីេនះ) សូមេ្រជ�សេរ �សេ�� ះ
្របេទសពីប�� ី។
* ្របសិនេប�្របេទស�េដ�មែដល�ៃដគូ

ៃន្របតិបត� ិ�រេផ្សងេទៀត�នេល�សពី

មួយ សូមេ្រជ�សេរ �ស្របេទស�េដ�មែដល

�ៃដគូៃន្របតិបត� ិ�រចម្បង 1។
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• សិនេប��នេធ� �្របតិបត� ិ�រ�មួយ្របេទស�េដ�មែដល្រត�វ�នកំណត់�្របេទស/តំបន់ែដល្រត�វ�ន�ក់ទណ� កម�េ�យច�ប់ស� ីពី�រជួញដូររបូិយប័ណ�
អន� រ�តិនិង�ណិជ�កម�អន� រ�តិឬ�ររ �តត្បិតេ�យOFACសហរដ��េមរ �ច�េដ�ម (្របេទស�េដ�មែដល្រត�វ�ន�ក់ទណ� កម�េសដ�កិច�) ឬេ្រ�ងេធ� �
េ�េពល�ងមុខ សូមេ្រជ�សេរ �ស "はい" (�ទ/�ស)។ ករណីមិន�នេធ� �្របតិបត� ិ�រ មិនេ្រ�ងេធ� �េ�េពល�ងមុខផងែដរ សូមេ្រជ�សេរ �ស "いいえ" (េទ)។

 * ចំេ�ះ្របេទស�េដ�មែដល្រត�វ�ន�ក់ទណ� កម�េសដ�កិច�ថ�ីបំផុត អ�ក�ចពិនិត្យប�� ក់ពីេគហទំព័រធ��រៃ្របសណីយ៍។
 * េពលេធ� �្របតិបត� ិ�រ�ក់ែស� ង េ�កអ�ក�ចនឹង្រត�វ�នសុំឲ្យប�� ក់មូលេហតុៃន្របតិបត� ិ ្របភពមូលធនស្រ�ប់្របតិបត� ិ�រ�េដ�ម ��ថ�ី។

11 សូមបំេពញ "経済制裁対象国等との取引" (្របតិបត� ិ�រ�មួយ្របេទស�េដ�មែដល្រត�វ�ន�ក់ទណ� កម�េសដ�កិច�)។

សូមេ្រជ�សេរ �ស "はい" (�ទ/�ស)" ឬ 
"いいえ" (េទ)។

[ស្រ�ប់អ�កែដល�រ�នឬ�� ន្របតិបត� ិ�រ�មួយ្របេទស�េដ�មែដល្រត�វ�ន�ក់ទណ� កម�េសដ�កិច� គឺ្រត�វលក�ខណ� នឹង �ទ/�ស]

[ស្រ�ប់ែតអ�កែដល�ន្របតិបត� ិ
�រ�មួយ្របេទស�េដ�មែដល្រត�វ�ន
�ក់ទណ� កម�េសដ�កិច�]
សូមេ្រជ�សេរ �ស្របេទស�េដ�មែដល្រត�វ
�ន�ក់ទណ� កម�េសដ�កិច�ែដល្រត�វ
លក�ខណ� ។ ្របសិនេប�េ្រជ�សេរ �ស 
"その他" (េ្រ�ពីេនះ) សូម
បំេពញេ�� ះ្របេទស�េដ�មឲ្យ
�ក់�ក់។ (មិនេល�ស 30តួអក្សរ)
* ្របសិនេប�េល�ស 30តួអក្សរ សូមបំេពញ្រតឹម

ក្រមិត�ចបំេពញ�ន។[ស្រ�ប់ែតអ�កែដល�ន្របតិបត� ិ�រ�មួយ្របេទស
�េដ�មែដល្រត�វ�ន�ក់ទណ� កម�េសដ�កិច�]
សូមបំេពញខ� ឹម�រ�ក់�ក់ៃន្របតិបត� ិ�រដូច� 
ខ� ឹម�រនិងេ�លបំណងៃន្របតិបត� ិ�រ ៃដគូៃន
្របតិបត� ិ�រ�េដ�ម។ (មិនេល�ស 40តួអក្សរ)
* ្របសិនេប�េល�ស 40តួអក្សរ សូមបំេពញ្រតឹមក្រមិត�ចបំេពញ

�ន។.
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• ខ� ឹម�រចេម� �យនឹង្រត�វ�នប�� ញ េហតុេនះសូមពិនិត្យខ� ឹម�រែដលបំេពញ េហ�យេប�ខ� ឹម�រគឺ្រតឹម្រត�វ សូមចុចប៊ូតុង "回答" (ផ�ល់ចេម� �យ)។
• េប�្រត�វែកត្រម�វ សូមចុចប៊ូតុង "戻る" (្រតឡប់) េ�េល�េអ្រកង់េដ�ម្បី្រតឡប់េ�េអ្រកង់បំេពញចេម� �យ េហ�យែកត្រម�វខ� ឹម�រែដលបំេពញ។
 * េប�្រតឡប់េ�យេ្រប�ប៊ូតុង "្រតឡប់" របស់កម� វ �ធីរុករក េ�ះខ� ឹម�រែដល�នបំេពញនឹង្រត�វ�នលុបេ�ល េហតុេនះសូមកុំេ្រប�្រ�ស់។
• េ្រ�យេពលចុចប៊ូតុងផ�ល់ចេម� �យរចួ នឹងមិន�ចឡ� កអុីនម�ងេទៀត�នេឡ�យ េហ�យក៏មិន�ចេម�លខ� ឹម�រចេម� �យផងែដរ។ េប�្រត�វ�រចម�ងទុក សូម

រក�ទុកច�ប់ចម�ងៃនេអ្រកង់ពិនិត្យចេម� �យ ឬ្រពីន�េដ�មនូវេអ្រកង់ៃនកម� វ �ធីរុករក។

２．សូមពិនិត្យខ� ឹម�រែដលបំេពញេ�េអ្រកង់ពិនិត្យចេម� �យ េហ�យ
េប�ខ� ឹម�រែដលបំេពញគឺ្រតឹម្រត�វ សូមចុចប៊ូតុង "回答" (ផ�ល់ចេម� �យ)។

សូមពិនតិ្យខ�មឹ�រែដលបេំពញ េហ�យ
េប�ខ�មឹ�រែដលបេំពញគ្ឺរតមឹ្រត�វ សូម
ចុចប៊ូតុង "回答" (ផ�ល់ចេម� �យ)។
េប�្រត�វែកត្រម�វ សូមចុចប៊ូតុង 
"戻る" (្រតឡប់) េ�េល�េអ្រកង់េដ�ម្បី
្រតឡបេ់�េអ្រកងប់េំពញចេម� �យ េហ�យ
ែកត្រម�វខ� ឹម�រែដលបំេពញ។
* ប៊ូតុង "្រតឡប់" របស់កម� វ �ធីរុករក 

នឹងេធ� �ឲ្យ្របព័ន� េក�ត�នប��

កំហុស េហតុេនះសូមកុំេ្រប�្រ�ស់។ 

(េប�្របព័ន� េក�ត�នប�� កំហុស េ�ះ

ខ� ឹម�រែដល�នបំេពញនឹង្រត�វ�ន

លុបេ�ល)

* េ្រ�យេពលចុចប៊ូតុង"回答" (ផ�ល់ចេម� �យ) រចួ នឹងមិន�ចឡ� កអុីនម�ងេទៀត�នេឡ�យ េហ�យក៏
មិន�ចេម�លខ� ឹម�រចេម� �យផងែដរ។ េប�្រត�វ�រចម�ងទុក សូមរក�ទុកច�ប់ចម�ងៃនេអ្រកង់ពិនិត្យ
ចេម� �យ ឬ្រពីន�េដ�មនូវេអ្រកង់ៃនកម� វ �ធីរុករក។
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3. េប�េអ្រកង់ប�� ប់្រត�វ�នប�� ញ េ�ះ�រផ�ល់ចេម� �យ្រត�វ�នប�� ប់។ 
សូមអរគុណចំេ�ះ�រសហ�រ។


