ဧညသ
့် ည့်၏အချက့်အလက့်မျ ျားတင့်ပြရန့်ဝက့်ဘဆ
့် က
ို ့် ပြညသ
့် င
ွ ျား့် နည့်ျားလမ့်ျားညွှန ့် (တစ့်ဥျားချင့်ျားဧညသ
့် ည့်မျ ျား)
1. အဖဖြေဖြေညသ
့် င
ွ ်း့် ရမညစ
့် ာမျက့်နာတွင ့် ဖြော့်ဖြထာ်းသည့် အချက့်မျာ်းနငြ
့် တ့်သက့်၍ ဧညသ
့် ည့်၏ လက့်ရှိအချက့်အလက့်မျာ်းကှိို ဖြေညသ
့် င
ွ ်း့် ြါ။
(1) “生年月日(ဖမွ်းသကကရာဇ့် )”၊ “国籍(နှိင
ို င
့် သ
ံ ာ်း)” ဖြေည့်သွင်း့် ဖခင့််း
(2) “外国PEPs情報(နှိင
ို င
့် ဖံ ခာ်း PEPs အချက့်အလက့်)” ဖြေည့်သွင်း့် ဖခင့််း

(3) “口座のご利用目的(ဘဏ့်စာရင့််းအသံို်းဖြြုရ သည့်ရည့်ရွယ့်ချက့်)” ဖြေည့်သွင်း့် ဖခင့််း
(4) “ご職業(အလိုြ့်အကှိိုင)့် ”၊ “事業/業種(လိုြ့်ငန့််း/လို ြ့်ငန့််း အမျှိြု်းအစာ်း)” ဖြေည့်သွင်း့် ဖခင့််း
(5) “ご勤務先等(အလိုြ့်ဌာနစသည့်)”၊ “年収等(တစ့်နစ့်ဝင့်ဖငွစသည့်)” ဖြေည့်သွင်း့် ဖခင့််း
*ဖရွ ်းချယ့်လှိိုက့်ဖသာအလိုြ့်အကှိိုငဖ
့် ြေါ်မတ
ူ ည့်ပြ်း မဖြော့်ဖြြါ။ ဖြေညသ
့် ွင်း့် နှိင
ို ဖ
့် သာအတှိိုင်း့် အတာအတွင်း့် တွငသ
့် ာ ဖြေညသ
့် ွင်း့် ြါ။

(6) “毎月のお取引金額(လစဉ်ဖငွအ သွ င်း့် အထိုတ့် ြမာဏ)”၊ “お取引の頻度(ဖငွအသွင်း့် အထို တ့်ကကှိမ့်ဖရ)” ဖြေည့်သွင်း့် ဖခင့််း
(7) “お取引の原資(ဖငွအသွင်း့် အထိုတ့် အတွက့် အရင့််းအဖမစ့်)” ဖြေည့်သွင်း့် ဖခင့််း
(8) “200万円超の現金取引予定(ယန့််း သှိန်း့် 20 ဖကျာ့်လွနသ
့် ည့် ဖငွသာ်းအသွင်း့် အထိုတ့်ဖြြုလို ြ့်ရန့် လျာထာ်းမှု)” ဖြေည့်သွင်း့် ဖခင့််း
(9) “国際送金の利用予定(ဖြည့်ြဖငွလွှဲ အသံို်းဖြြုရန့်လျာထာ်းမှု)” ဖြေည့်သွင်း့် ဖခင့််း

2.

အဖဖြေအတည့်ဖြြုစစ့်ဖ

်းရန့်စာမျက့်နာတွင ့် ဖြေညသ
့် င
ွ ်း့် မှုအဖ ကာင့််းအရာကှိို

အတည့်ဖြြုစစ့်ဖ

်းပြ်း

ဖြေညသ
့် င
ွ ်း့် ရမညအ
့် ဖ ကာင့််းအရာမန့်ကန့်ြါက

“回答(ဖဖြေ

မ
ှိို ည့်)”

ခလိုတ့်ကှိို နြ
ှိ ့် ြါ။
ဖြင့် င့်လှိိုသည့်အခါ “戻る(ဖနာက့်သှိိုဖြန့်သွာ်းမည့်)” ခလိုတ့်ဖြေင့် ဖဖြေ
*ဖဖြေ

3. ပြ်း

ှိိုမှုဖြေည့်သွင်း့် သည့်စာမျက့်နာသှိို ဖြန့်သွာ်းပြ်း ဖြေည့်သွင်း့် မှုအဖ ကာင့််းအရာကှိို ဖြင့် င့်ြါ။

ိုမ
ှိ အ
ှု ဖ ကာင့််းအရာကှိို မတ့်တမ့််းရယူထာ်းရန့်လှိိုအြ့်ြါက အဖဖြေအတည့်ဖြြုစစ့်ဖ

်းံို ဖ ကာင့််းစာမျက့်နာ ဖြေါ်လာမည့်ဖြေစ့်ပြ်း ဖဖြေ

မ
ှိို ှု ပြ်း

်းရန့်စာမျက့်နာမ စာမျက့်နာမှိတတူကှိို သှိမ်း့် ယူဖခင့််း သှိိုမဟိုတ့် browser စာမျက့်နာကှိို ြံန
ို ြ
ှိ ့်ထတ
ို ့်ယူဖခင့််းတှိို ဖြြုလိုြ့်ြါ။

်းံို ြါပြ။ ြူ်းဖြါင့််းြါဝင့်မှုအတွက့် ဖကျ်းဇူ်းတင့်ရှိြါသည့်။

(အဖဖြေဖြေည့်သွင်း့် ရမည့်စာမျက့်နာ①)

(အဖဖြေဖြေည့်သွင်း့် ရမည့်စာမျက့်နာ②)

(1)~(5) ကှိို ဖြေည့်သွင်း့် ြါမည့်။

(6)~(9) ကှိို ဖြေည့်သွင်း့် ြါမည့်။

(အဖဖြေအတည့်ဖြြုစစ့်ဖ
ဖဖြေ

်းရန့်စာမျက့်နာ)

(ပြ်း

ှိိုမှုအဖ ကာင့််းအရာကှိို

အတည့်ဖြြုစစ့်ဖ

ဖဖြေ

ံို်းသည့်စာမျက့်နာ)
ှိိုမှုပြ်း

ံို်းြါပြ။

်းြါမည့်။

[အဖဖြေဖြေညသ
့် င
ွ ်း့် သညအ
့် ချှိနတ
့် ွင ့် သတှိဖြြုရမညအ
့် ချက့်မျာ်း]
1. ဖလာခ့်အင့်ဝင့်ပြ်းဖနာက့်တွင ့် ဧညသ
့် ည့်အမျှိြု်းအစာ်းဖရွ ်းချယ့်သညစ
့် ာမျက့်နာ၌ “記号番号(ဘဏ့်ဖငွစာရင့််းအမတ့်)”၏ ဖနာက့်
ဧညသ
့် ည့်၏ ဘဏ့်ဖငွစာရင့််းအမတ့်မ ဖနာက့်

်းံို ဏဏန့််း 4 လံို်းကှိို ဖြော့်ဖြထာ်းြါမည့်။

်းံို ဏဏန့််း 4 လံို်းနင ့် ကှိိုက့်ညမှုရှိမရှိကှိို ဖနာက့်ထြ့် တစ့်ကကှိမ့် ထြ့် မံအတည့်ဖြြုြါ။

ရည့်ရွယ့် သည့်ဘဏ့်စာရင့််းအဖကာင့်၏ ဘဏ့်ဖငွစာရင့််းအမတ့် (ဖနာက့်

ံို်းဏဏန့််း 4 လံို ်းကှိို သာ ဖြော့်ဖြထာ်းြါမည့်)

2. ဖလာခ့်အင့်ဝင့်ပြ်းဖနာက့်တွင ့် ထှိိုစာမျက့်နာတစ့်ခိုတည့််း၌ ရြ့် ဖနပြ်း မှိနစ့် 20 ဖကျာ့်လွနသ
့် ာွ ်းြါက မမန့်မကန့်အသံ်းို ဖြြုဖခင့််းမ တာ်း

်းကာကွယ့်ရန့်အတွက့် အလှိိုအဖလျာက့်

ဖလာခ့်ဖအာက့်ဖြေစ့်သာွ ်းြါမည့်။
ထှိိုအခါတွင ့် ဖြေညသ
့် င
ွ ်း့် လှိိုက့်သညအ
့် ချက့်အလက့်မျာ်းကှိို ြယ့်ြေျက့်လှိိုက့်မညအ
့် တွက့် သတှိဖြြုြါ။ (အလိုြ့်ရှုြ့်ဖသာ့်လည့််း ဖနာက့်တစ့်ကကှိမ့်ဖလာခ့်အင့်ဝင့်ပြ်း
အသစ့်ထြ့် မံဖြေညသ
့် င
ွ ်း့် ြါ။)

3. browser ရှိ “戻る(ဖနာက့်သဖြန့်
ှိို သာွ ်းမည့်)” ခလိုတ့်နင ့် “更新(အသစ့်ဖြင့် င့်ဖခင့််း)” ခလိုတ့်တှိိုသည့် စနစ့်အမာ်းအယွင်း့် ဖြေစ့်ြွာ်းဖစသညအ
့် တွက့် အသံ်းို မဖြြုြါနင။့်
စနစ့်အမာ်းအယွင်း့် ဖ ကာင ့် ဖလာခ့်ဖအာက့်ဖြေစ့်သာွ ်းသညအ
့် ခါ ဖြေညသ
့် င
ွ ်း့် ပြ်းသွာ်းသညအ
့် ချက့်အလက့်မျာ်းမာ ြယ့်ြေျက့်လှိိုက့်ပြ်းဖြေစ့်ြါမည့်။ (အလိုြ့်ရှုြ့်ဖသာ့်လည့််း

ဖနာက့်တစ့်ကကှိမ့်ဖလာခ့်အင့်ဝင့်ပြ်း အသစ့်ထြ့် မံဖြေညသ
့် င
ွ ်း့် ြါ။)
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1. အဖပြပြညသ
့် င
ွ ျား့် ရမညစ
့် မျက့်န ှ တွင့် ဖြ ့်ပြထ ျားသည့် အချက့်မျ ျားနင
ှ ြ
့် တ့်သက့်၍ ဧညသ
့် ည့်၏ လက့်ရှအချက့်အလက့်မျ ျားကို ပြညသ
့် င
ွ ျား့် ြါ။
(1) “生年月日(မ ွေးသက္ကရာဇ် )” “国籍(နှိင
ို င
့် သ
ံ ာ်း)” စသည့်တှိိုကှိို ဖြေညသ
့် ွင်း့် ြါ။
・ဖြည့်ြနှိင
ို င
့် သ
ံ ာ်းမျာ်းသည့် နှိင
ို င
့် သ
ံ ာ်းဖနရာတွင ့် “日本人・特別永住者 以外(ဏျြန့်မအြ)” ကှိို ဖရွ ်းချယ့်ပြ်း နှိင
ို င
့် အ
ံ မည့်ကှိို ဖမာ်းဖြေင ့် ၍
ွွှဲ ဖရွ ်းချယ့်ြါ။

・ဖနထှိိုငခ
့် ွငက
့် တ့်ဖြာ်းရရှိထာ်းသညသ
့် မ
ူ ျာ်းသည့် “在留資格(ဖနထှိိုငခ
့် ွငအ
့် ရည့်အချင့််း)”၊ “在留期間（満了日）(ဖနထှိိုငခ
့် ွငက
့် ာလ (သက့်တမ့််းဖြညမ
့် ညရ
့် က့်))”၊ “在留カード
番号(ဖနထှိိုငခ
့် ွငက
့် တ့်ဖြာ်းအမတ့်)” (*) တှိိုကှိို ဖြေညသ
့် င
ွ ်း့် ြါ။
*သံတမန့်စသည့်တှိိုကွှဲသှိိုဖသာ ဖနထှိိုငခ
့် ွ ငက
့် တ့်ဖြာ်း ထိုတ့်ဖြ်းထာ်းဖခင့််းမရှိ သည့်ြိုဏ္ှိြုလ့် မျာ်းသည့် ဖနထှိိုငခ
့် ွ ငက
့် တ့်ဖြာ်းအမတ့်ကှိို ဖြေည့်သွင်း့် ရန့် မလှိိုြါ။

ဖမွ်းသကကရာဇ့်ကှိို ဖရွ ်းချယ့်ြါ။

နှိင
ို င
့် သ
ံ ာ်းကှိို ဖရွ ်းချယ့်ြါ။3
[ဖြည့်ြနှိင
ို င
့် သ
ံ ာ်းမျာ်း]
[ဖြည့်ြနှိင
ို င
့် သ
ံ ာ်းမျာ်းသာ]

နှိင
ို င
့် အ
ံ မည့်ကှိို ဖမာ်းဖြေင ့် ၍
ွွှဲ ဖရွ ်းချယ့်ြါ။

[ဖြည့်ြနှိင
ို င
့် သ
ံ ာ်းမျာ်းသာ]
ဖနထှိိုငခ
့် ွငအ
့် ရည့်အချင့််းကှိို ဖမာ်းဖြေင ့် ၍
ွွှဲ

1

ဖရွ ်းချယ့်ြါ။

2

[ဖြည့်ြနှိင
ို င
့် သ
ံ ာ်းမျာ်းသာ]
ဖနထှိိုငခ
့် ွငက
့် ာလ
(သက့်တမ့််းဖြညမ
့် ညရ
့် က့်)ကှိို ဖြေညသ
့် င
ွ ်း့် ြါ။

3

ဖနထှိိုငခ
့် ွငအ
့် ရည့်အချင့််းသည့်
အပမွှဲတမ့််းဖနထှိိုငခ
့် ွငစ
့် သည့်တှိိုဖြေစ့်ပြ်း
ဖနထှိိုငခ
့် ွငက
့် ာလသည့်
[ဖြည့်ြနှိင
ို င
့် သ
ံ ာ်းမျာ်းသာ]

ကာလအကနအ
့် သတ့်မွှဲဖြေစ့်သညသ
့် တ
ူ ှိိုသည့်

ဖနထှိိုငခ
့် ွငက
့် တ့်ဖြာ်းနံြါတ့်ကှိို ဖြေညသ
့် င
ွ ်း့် ြါ။

“無期限(ကာလအကနအ
့် သတ့်မွှဲ)”ကှိို

* သံတမန့်စသည့်တှိိုကွှဲသှိိုဖသာ ဖနထှိိုငခ
့် ွ ငက
့် တ့်ဖြာ်း

ဖရွ ်းချယ့်ြါ။

ထိုတ့်ဖြ်းထာ်းဖခင့််းမရှိ သည့်ြိုဏ္ှိြုလ့်မျာ်းသည့် ဖြေည့်သွင်း့် ရန့် မလှိိုြါ။

3

1

2
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(2) “外国PEPs情報(နင
ို င
် ခံ ာွေး PEPs အ ျက္်အလက္်)” မျာ်းကှိို ဖြေညသ
့် ွင်း့် ြါ။
・ဧညသ
့် ည့်သည့်နင
ှိ ို င
့် ဖံ ခာ်း PEPs (ဖြည့်ြနှိင
ို င
့် အ
ံ စှိို်းရစသည့်တှိို၏ အဖရ်းြါဖသာ အမျာ်းဖြည့်သ ူ င
ှိို ရ
့် ာ ရာထူ်းရာခံရှိသညသ
့် မ
ူ ျာ်း သှိမဟို
ို
တ့် ၎င့််းတှိို၏ မှိသာ်းစိုဝင့်မျာ်း*) နင ့်

မကှိိုက့်ညြါက “いいえ(မဟိုတ့်ြါ)” ကှိို ဖရွ ်းချယ့်ြါ။
・နှိင
ို င
့် ဖံ ခာ်း PEPs နင ့် ကှိိုက့်ညြါက “はい(ဟိုတ့်ြါသည့်)” ကှိို ဖရွ ်းချယ့်ပြ်း

က့်နယ
ွ ့်ြံိုနင ့် ဖတာ့်စြ့် ြံိုစသည့် အချက့်အလက့်မျာ်းကှိို ဖြေညသ
့် င
ွ ်း့် ြါ။

*အဖသ်းစှိတ့်အတွက့် “『外国政府等において重要な地位を占める者』について({ဖြည့်ြနှိိုငင
့် ံ အစှိို်းရအြေွွှဲ ွဲ့အစည့််းမျာ်းတွင့် အဖရ်းြါဖသာ ရာထူ်းရာခံ ရယူထာ်းသည့် သူမျာ်း}နင့် ြတ့်သက့်၍)” တွင့်

ြေတ့်ရှုြါ။

“はい(ရှိြါသည့်)” သှိမဟို
ို
တ့် “いいえ
(မရှိြါ)”ကှိို ဖရွ ်းချယ့်ြါ။

[နှိင
ို င
့် ဖံ ခာ်း PEPs နင ့် ကှိိုက့်ညသညသ
့် မ
ူ ျာ်း]

[နှိင
ို င
့် ဖံ ခာ်း PEPs နင ့် ကှိိုက့်ညသညသ
့် မ
ူ ျာ်းသာ]

နှိင
ို င
့် ဖံ ခာ်း PEPs နင ့် ကှိိုက့်ညသညသ
့် မ
ူ ျာ်းသည့်
ဘဏ့်စာရင့််းြှိ ိုငရ
့် င့်ဖြေစ့်သန
ူ င ့်
ဖြည့်ြနှိင
ို င
့် အ
ံ စှိို်းရစသည့်တှိို၏ အဖရ်းြါဖသာ
အမျာ်းဖြည့်သ ူ

င
ှိို ရ
့် ာ

ရာထူ်းရာခံရှိသညသ
့် တ
ူ ှိိုအ ကာ်းရှိ
ြတ့်သက့်

က့်နယ
ွ ့်ြံို၊ အဖရ်းြါဖသာ

အမျာ်းဖြည့်သ ူ

င
ှိို ရ
့် ာ

ရာထူ်းရာခံရယူထာ်းသည့်
ဖြည့်ြနှိင
ို င
့် ၏
ံ အမည့်၊ အဖရ်းြါဖသာ
အမျာ်းဖြည့်သ ူ

င
ှိို ရ
့် ာ ရာထူ်းအဖ ကာင့််းအရာ

(အလိုြ့်အကှိိုငရ
့် ာထူ်း) တှိိုကှိို
ဖရွ ်းချယ့်ဖြေညသ
့် င
ွ ်း့် ြါ။
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(3) “口座のご利用目的(ဘဏ်စာရင်ွေးအသံွေးို ခ ြုရသညရ
် ည်ရယ် ျက္်)”ကှိို ဖြေညသ
့် ွင်း့် ြါ။
・ယူ်းဖချာဘဏ့်ဖငွစာရင့််း “主なご利用目的(အသံ်းို ဖြြုရသည့် အဓှိကရည့်ရွယ့်ချက့်)” 1 ခိုကှိို ဖရွ ်းချယ့်ြါ။
・အသံ်းို ဖြြုရသညရ
့် ည့်ရွယ့်ချက့် အမျာ်းအဖြာ်းရှိြါက “その他のご利用目的(အသံ်းို ဖြြုရသည ့် အဖခာ်းရည့်ရွယ့်ချက့်မျာ်း)”ထွှဲမ ကှိိုက့်ညသညအ
့် ချက့်မျာ်းအာ်းလံို်းကှိို
ဖရွ ်းချယ့်ြါ။
အဓှိကအသံ်းို ဖြြုရသညရ
့် ည့်ရွယ့်ချက့် 1 ခိုကှိို
ဖရွ ်းချယ့်ြါ။
“その他(အဖခာ်း)”ကှိို ဖရွ ်းချယ့်ထာ်းြါက
တှိကျဖသာအဖ ကာင့််းအရာကှိို ဖြေညသ
့် င
ွ ်း့် ြါ။
(စာလံို်းဖရ 20 လံို်းအထှိ)
*စာလံို်းဖရ 20 လံို်းကှိို ဖကျာ့်လွနသ
့် ွာ်းြါက
ဖြေည့်သွင်း့် နှိင
ို ဖ
့် သာအတှိိုင်း့် အတာအတွင်း့် မသာ

ဖြေည့်သွင်း့် ြါ။

အသံ်းို ဖြြုရသညရ
့် ည့်ရွယ့်ချက့်မျာ်းစွာရသ
ှိ ညအ
့် ခါ
အသံ်းို ဖြြုရသညအ
့် ဖခာ်းရည့်ရွယ့်ချက့်မျာ်းထွှဲမ

ကှိိုက့်ညသညအ
့် ချက့်အာ်းလံို်းကှိို ဖရွ ်းချယ့်ြါ။
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(4) “ご職業(အလို ်အက္ိုင)် ” “事業/業種(လို ်ငန်ွေး/လို ်ငန်ွေးအ ျြုွေးအစာွေး)” တှိိုကှိို ဖြေညသ
့် ွင်း့် ြါ။
・အလိုြ့်အကှိိုငန့် ငြ
့် တ့်သက့်ပြ်း ကှိိုက့်ညသညအ
့် ချက့်မျာ်းအာ်းလံို်းကှိို ဖရွ ်းချယ့်ြါ။
・ဖရွ ်းချယ့်ထာ်းသည့် အလိုြ့်အကှိိုငဖ
့် ြေါ်မူတည့်ပြ်း အလိုြ့်ဌာန/လိုြ့်ငန့််းအမျှိြု်းအစာ်းကှိို ဖမာ်းဖြေင ့် ၍
ွွှဲ ဖရွ ်းချယ့်ြါ။

ကှိိုက့်ညသညအ
့် လိုြ့်အကှိိုငအ
့် မျှိြု်းအစာ်းကှိို
ဖရွ ်းချယ့်ြါ။
(တစ့်ခိုထက့်ြှိို၍ဖရွ ်းချယ့်နင
ှိ ို ြ
့် ါသည့်။)
“その他(အဖခာ်း)”ကှိို ဖရွ ်းချယ့်ထာ်းြါက
တှိကျဖသာအဖ ကာင့််းအရာကှိို
ဖြေညသ
့် င
ွ ်း့် ြါ။ (စာလံို်းဖရ 10 လံို်း အထှိ)
* စာလံို်းဖရ 10 လံို်းကှိို ဖကျာ့်လွနသ
့် ွာ်းြါက
ဖြေည့်သွင်း့် နှိင
ို ဖ
့် သာအတှိိုင်း့် အတာအတွင်း့် မသာ
ဖြေည့်သွင်း့် ြါ။

[“会社員/団体職員(ကိုမပဏဝန့်ထမ့််း/အသင့််းအြေွွှဲွဲ့ဝန့်ထမ့််း)”၊ “会社役員/団体役員(ကိုမပဏအရာရှိ/အသင့််းအြေွွှဲွဲ့အရာရှိ)”၊ “パート/アルバイト/派遣社員/契
約社員(part time ဝန့်ထမ့််း/အချှိနြ
့် ှိ ိုင်း့် ဝန့်ထမ့််း/ယာယဝန့်ထမ့််း/စာချြုြ့်ဝန့်ထမ့််း)”၊ “個人事業主/自営業(တစ့်သ်းြိုဏ္လလိုြ့်ငန့််းရင့်/ကှိိုယ့်ြှိိုငလ
့် ိုြ့်ငန့််း)”နင ့်
ကှိိုက့်ညသူမျာ်း]

အလိုြ့်အကှိိုငသ
့် ည့် “会社員/団体職員
(ကိုမပဏဝန့်ထမ့််း/အသင့််းအြေွွှဲွဲ့ဝန့်ထမ့််း)”၊ “会
社役員/団体役員
(ကိုမပဏအရာရှိ/အသင့််းအြေွွှဲွဲ့အရာရှိ)”၊ “パート
/アルバイト/派遣社員/契約社員(part time
ဝန့်ထမ့််း/အချှိနြ
့် ှိ ိုင်း့် ဝန့်ထမ့််း/ယာယဝန့်ထမ့််း/
စာချြုြ့် ဝန့်ထမ့််း)”၊ “個人事業主/自営業
(တစ့်သ်းြိုဏ္လလိုြ့်ငန့််းရင့်/ကှိယ
ို ့်ြှိိုငလ
့် ိုြ့်ငန့််း)
တှိိုနင ့် ကှိိုက့်ညြါက အဓှိက
အလိုြ့်ဌာန/လိုြ့်ငန့််းအမျှိြု်းအစာ်းတှိိုကှိို
ဖမာ်းဖြေင ့် ၍
ွွှဲ ဖရွ ်းချယ့်ြါ။ (“他の事業/業種
(အဖခာ်း လိုြ့်ငန့််း/လိုြ့်ငန့််းအမျှိြု်းအစာ်း)”
အြါအဝင့် အမျာ်း

်းံို 3 ခိုအထှိ

ဖရွ ်းချယ့်နင
ှိ ို ြ
့် ါသည့်။)
“その他(အဖခာ်း)”ကှိို ဖရွ ်းချယ့်ထာ်းြါက
တှိကျဖသာအဖ ကာင့််းအရာကှိို ဖြေညသ
့် င
ွ ်း့် ြါ။
(စာလံို်းဖရ 10 လံို်း အထှိ)
* စာလံို်းဖရ 10 လံို်းကှိို ဖကျာ့်လွနသ
့် ွာ်းြါက
ဖြေည့်သွင်း့် နှိင
ို ဖ
့် သာအတှိိုင်း့် အတာအတွင်း့် မသာ
ဖြေည့်သွင်း့် ြါ။
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(5) “ご勤務先等(အလို ်ဌာနစသည်)”၊ “年収等(တစ်နစ
ှ ဝ
် င်မငစသည်) ” တှိိုကှိိုဖြေညသ
့် ွင်း့် ြါ။
・ဖြေညသ
့် င
ွ ်း့် နှိင
ို ဖ
့် သာစာလံို်းဖရအတှိိုင်း့် အတာအတွင်း့် မ ဖြေညသ
့် င
ွ ်း့် ြါ။

အလိုြ့်ဌာန (ဖကျာင့််းသာ်းဖြေစ့်ြါက
တက့်ဖရာက့်ဖနဖသာဖကျာင့််း)၏
အမည့်/လိုြ့်ငန့််းအမည့်တှိိုကှိို ဖြေညသ
့် င
ွ ်း့် ြါ။
(စာလံို်းဖရ 30 လံို်း အထှိ)
*စာလံို်းဖရ 30 လံို်းကှိို ဖကျာ့်လွနသ
့် ွာ်းြါက
ဖြေည့်သွင်း့် နှိင
ို ဖ
့် သာအတှိိုင်း့် အတာအတွင်း့် မသာ
ဖြေည့်သွင်း့် ြါ။

အလိုြ့်ဌာနခိုဖရမျာ်းစွာရှိြါက အဓှိကဌာန 1 ခိုကှိို
ဖြေညသ
့် င
ွ ်း့် ြါ။

အလိုြ့်ဌာနသည့် ကိုမပဏလမှိတက့်ဖြေစ့်ြါက
“အစိုရယ့်ယာဖ ်းကွက့်ဝင့်ကိုမပဏ ဖြေစ့်/မဖြေစ့်” ကှိို
ဖရွ ်းချယ့်ဖြ်းြါ။

အလိုြ့်ဌာန (ဖကျာင့််းသာ်းဖြေစ့်ြါက
တက့်ဖရာက့်ဖနဖသာဖကျာင့််း) ၏ တည့်ဖနရာ၊
က့်သယ
ွ ့်ရမညလ
့် ှိြ့်စာတှိကှိ
ို ို ဖြေညသ
့် င
ွ ်း့် ြါ။

ြေိုန်း့် နံြါတ့်ခိုဖရမျာ်းစွာရှိြါက ယင့််းတှိိုအထွှဲမ 1 ခိုကှိို
ဖြေညသ
့် င
ွ ်း့် ြါ။ မျဉ််းတှိို (-) ဖြေညသ
့် င
ွ ်း့် ရန့် မလှိိုအြ့် ြါ။

ထှိိုအလိုြ့်ဌာနရှိ အလိုြ့်တာဝန့်ကှိို ဖရွ ်းချယ့်ြါ။
“その他(အဖခာ်း)”ကှိို ဖရွ ်းချယ့်ထာ်းြါက
တှိကျဖသာအဖ ကာင့််းအရာကှိို ဖြေညသ
့် င
ွ ်း့် ြါ။
(စာလံို်းဖရ 10 လံို်း အထှိ)
* စာလံို်းဖရ 10 လံို်းကှိို ဖကျာ့်လွနသ
့် ွာ်းြါက
ဖြေည့်သွင်း့် နှိင
ို ဖ
့် သာအတှိိုင်း့် အတာအတွင်း့် မသာ ဖြေည့်သွင်း့် ြါ။

ထှိိုအလိုြ့်ဌာနရှိ လိုြ့်ငန့််းတာဝန့်အဖ ကာင့််းအရာကှိို
ဖရွ ်းချယ့်ြါ။
“その他(အဖခာ်း)”ကှိို ဖရွ ်းချယ့်ထာ်းြါက
တှိကျဖသာအဖ ကာင့််းအရာကှိို ဖြေညသ
့် င
ွ ်း့် ြါ။
(စာလံို်းဖရ 10 လံို်း အထှိ)
* စာလံို်းဖရ 10 လံို်းကှိို ဖကျာ့်လွနသ
့် ွာ်းြါက
ဖြေည့်သွင်း့် နှိင
ို ဖ
့် သာအတှိိုင်း့် အတာအတွင်း့် မသာ ဖြေည့်သွင်း့် ြါ။

“年収（個人事業主の方は年商）
(တစ့်နစ့်ဝင့်ဖငွ(တစ့်သ်းြိုဏ္လလိုြ့်ငန့််းရင့်တှိိုအတွက့်
နစ့်စဉ်ဖရာင့််းအာ်း))”ကှိို ဖရွ ်းချယ့်ြါ။
*လစာနင့် လိုြ့်ငန့််းဝင့်ဖငွတှိို အဖြင့် အှိမ့်စရှိ တ့်နင့်
ြှိိုင့် ှိိုငမ
့် ှုမျာ်းစမံခ နခ
့် ွွှဲ ရန့်အ တွက့် ဝင့်ဖငွစသည့်တှိိုြါ ြါဝင့်ြါသည့်။
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(6) “毎月のお取引金額(လစဉ်မငအသင်ွေးအထိုတ်

ာဏ)”၊ “お取引の頻度(မငအသင်ွေးအထိုတက် က္ ်မရ)”တှိိုကှိို ဖြေညသ
့် ွင်း့် ြါ။

・ယူ်းဖချာဘဏ့်ဖငွစာရင့််းတွငလ
့် ျာထာ်းသည့် “毎月のお取引金額(လစဉ်ဖငွအသွင်း့် အထိုတ့်ြမာဏ)” နင ့် “お取引の頻度(ဖငွအသွင်း့် အထိုတ့်ကကှိမ့်ဖရ)”

တှိိုနငြ
့် တ့်သက့်ပြ်း ကှိိုက့်ညသညအ
့် ချက့်ကှိို ဖရွ ်းချယ့်ြါ။
လစဉ်ဖငွအသွင်း့် အထိုတ့်ြမာဏဥြမာ) လစဉ်လစာ ယန့််း 2 သှိန်း့် ဖငွလွှဲဝင့်လာပြ်း ဖနထှိိုငမ
့် ှုစရှိတ့်အတွက့်ကျသငဖ
့် ငွ ယန့််း 1 သှိန်း့် ကှိို ဖြန့်လည့်ဖြ်းဖချရသညအ
့် ခါ
⇒ဖငွအသွင်း့် အထိုတ့်ြမာဏသည့် ယန့််း 3 သှိန်း့် ဖြေစ့်သညအ
့် တွက့် “10万円超～50万円以下(ယန့််း 1 သှိန်း့် ဖကျာ့် ~ ယန့််း 5 သှိန်း့် ဖအာက့်)”နင ့်

ကှိိုက့်ညြါသည့်။
ဖငွအသွင်း့် အထိုတ့်ကကှိမ့်ဖရဥြမာ) 1 ြတ့်အတွင်း့် ATM ဖြေင ့် 2 ကကှိမ့်ဖငွထိုတ့်ပြ်း ဖငွအထွက့် 1 ကကှိမ့် ရှိဖသာအခါ
⇒ “週に3回以上(တစ့်ြတ့်လျှင ့် 3 ကကှိမ့်နငအ
့် ထက့်)” နင ့် ကှိိုက့်ညြါသည့်။
*ကာ်းနငအ
့် ှိမ့်ဝယ့်ယူသည့်ကိုန့်ကျစရှိ တ့်ကွှဲသှိိုဖသာအချှိနက
့် ာလတစ့်ခို ၌သာ ဖြေစ့်ဖြေါ်ဖသာ တန့်ြေှိို်းကက်းသည့်ဖငွြမာဏအဝင့်အထွ က့်မြါဝင့်ြါ။
*လအဖြေါ်မူတည့်ပြ်း ဖငွအသွင်း့် အထိုတ့်ြမာဏန ငက့် ကှိမ့်ဖရတှိို ကက်းကက်းမာ်းမာ်း ကွာဖခာ်းသည့်အခါ ြျမ့််းမျှတန့်ြေှိို်းဖြေင့် အစရင့်ခံ တင့်ဖြြါ။

လစဉ် ဖငွအသွင်း့် အထိုတ့်ြမာဏကှိို
ဖရွ ်းချယ့်ြါ။

ဖငွအသွင်း့် အထိုတ့်ဖြြုလိုြ့်မညက့် ကှိမ့်ဖရကှိို
ဖရွ ်းချယ့်ြါ။

(7) “お取引の原資(မငအသင်ွေးအထိုတအ
် တက္် အရင်ွေးအခ စ်)” ကှိို ဖြေညသ
့် ွင်း့် ြါ။
・ယူ်းဖချာဘဏ့်ဖငွစာရင့််းရှိ ဖငွအသွင်း့် အထိုတ့်အတွက့် အရင့််းအဖမစ့်နငြ
့် တ့်သက့်ပြ်း ကှိိုက့်ညသညအ
့် ချက့်ကှိို ဖရွ ်းချယ့်ြါ။

ဖငွအသွင်း့် အထိုတ့်အတွက့် အရင့််းအဖမစ့်ကှိို
ဖရွ ်းချယ့်ြါ။
(တစ့်ခိုထက့်ြှိို၍ဖရွ ်းချယ့်နင
ှိ ို ြ
့် ါသည့်။)
“その他(အဖခာ်း)”ကှိို ဖရွ ်းချယ့်ထာ်းြါက
တှိကျဖသာအဖ ကာင့််းအရာကှိို ဖြေညသ
့် င
ွ ်း့် ြါ။
(စာလံို်းဖရ 20 လံို်းအထှိ)
*စာလံို်းဖရ 20 လံို်းကှိို ဖကျာ့်လွနသ
့် ွာ်းြါက
ဖြေည့်သွင်း့် နှိင
ို ဖ
့် သာအတှိိုင်း့် အတာအတွင်း့် မသာ
ဖြေည့်သွင်း့် ြါ။
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(8) “200万円超の現金取引予定(ယန်ွေး သန်ွေး 20 မက္ျာ်လန်သည် မငသာွေးအသင်ွေးအထိုတခ် ြုလို ်ရန် လျာထာွေး ှု )”ကှိို ဖြေညသ
့် ွင်း့် ြါ။
・ယူ်းဖချာဘဏ့်ဖငွစာရင့််းဖြေင ့် ယန့််း သှိန်း့် 20 ဖကျာ့်လွနသ
့် ညဖ
့် ငွသာ်းအသွင်း့် အထိုတ့်(*1) ဖြြုလိုြ့်ရန့်လျာထာ်းသညအ
့် ခါ “はい(ရှိြါသည့်)” ကှိို ဖရွ ်းချယ့်ပြ်း
အဖ ကာင့််းဖြချက့်နင ့် ကကှိမ့်ဖရ၊ ဖငွြမာဏတှိိုကှိို ဖြေညသ
့် င
ွ ်း့် ြါ(*2)။
・လျာထာ်းမှုမရှိသညအ
့် ခါ “いいえ(မရှိြါ)”ကှိို ဖရွ ်းချယ့်ြါ။
*1 ဖငွသာ်းဖြေငအ
့် သွင်း့် အထိုတ့်ဖြြုလိုြ့်ဖခင့််း

လိုြ့်ဖ

ှိိုသ ည့်မာ ATM နင့် ဖကာင့်တာမျာ်းတွင့် ဘဏ့်စာရင့််းထွှဲသှိို ဖငွသာ်းထည့်သွင်း့် ဖခင့််း၊ ဘဏ့်စာရင့််းထွှဲမ ဖငွသာ်းထိုတ့်ယူဖခင့််းစသည့်

ာင့်ချက့်မျာ်းနင့် ကှိိုက့်ညြါသည့်။

တစ့်ဖနတည့််းအတွင်း့် ATM ဖြေင့် ဖငွသာ်းဖြေည့်သွင်း့် ပြ်း ထှိိုဖငွြမာဏစိုစိုဖြါင့််း မာ ယန့််းသှိန်း့် 20 ကှိိုဖကျာ့်လွနသ
့် ည့် ဖငွအသွင်း့် အထိုတ့်ဖြေစ့်ြါက “はい(ရှိ ြါသည့်)”ကှိို ဖရွ ်းချယ့်ြါ။
(ဘဏ့်စာရင့််းထွှဲမ ဖငွနတ
ို ့်ယူဖခင့််း၊ ဘဏ့်စာရင့််းထွှဲမ ဖငွလွှဲဖခင့််းတှိို မြါဝင့်ြါ။)
*2 လက့်ဖတွွဲ့ဖငွအသွင်း့် အထိုတ့်ဖြြုလိုြ့်သည့် အချှိနတ
့် ွ င့် ဖငွအသွင်း့် အထိုတ့်ဖြြုရသည့် အဖ ကာင့််း အရင့််း နင့် ဖငွအသွင်း့် အထိုတ့်အတွက့် အရင့််းအဖမစ့်မျာ်းကှိို
ထြ့်မံအတည့်ဖြြုစစ့်ဖ

်းဖခင့််းရှိ မည့်ဖြေစ့်သ ည့်အ တွက့် ကကှိြုတင့်၍ နာ်းလည့်ဖြ်းြါ။

“はい(ရှိြါသည့်)” သှိမဟို
ို
တ့် “いいえ

(မရှိြါ)”ကှိို ဖရွ ်းချယ့်ြါ။
[ယန့််း သှိန်း့် 20 ဖကျာ့်လွနသ
့် ညဖ
့် ငွသာ်းအသွင်း့် အထိုတ့်ဖြြုလိုြ့်ရန့် လျာထာ်းဖခင့််းရှိမရှိတွင ့် “はい(ရှိြါသည့်)”နင ့် ကှိိုက့်ညသညသ
့် မ
ူ ျာ်း]
[ယန့််း သှိန်း့် 20
ဖကျာ့်လွနသ
့် ည့်ဖငွသာ်းအသွင်း့် အထိုတ့်ဖြြုလို ြ့်ရန့်
လျာထာ်းဖခင့််းရှိ မရှိ တွင့် “はい(ရှိ ြါသည့်)”နင့်
ကှိိုက့်ညသည့်သူမျာ်းသာ]
ဖငွသာ်းဖြေင့် ယန့််း သှိန်း့် 20 ဖကျာ့်လွနသ
့် ည့်
ဖငွအသွင်း့် အထိုတ့်မျာ်းနငြ
့် တ့်သက့်ပ ြ်း တှိကျသည့်
အဖ ကာင့််းအရာကှိို ဖြေည့်သွင်း့် ြါ။ (စာလံို်းဖရ 30 လံို်း
အထှိ)
*စာလံို်းဖရ 30 လံို်းကှိို ဖကျာ့်လွနသ
့် ွာ်းြါက
ဖြေညသ
့် ွင်း့် နှိင
ို ဖ
့် သာအတှိိုင်း့် အတာအတွင်း့် မသာ ဖြေညသ
့် ွင်း့် ြါ။

[ယန့််း သှိန်း့် 20
ဖကျာ့်လွနသ
့် ည့်ဖငွသာ်းအသွင်း့် အထိုတဖ့် ြြုလို ြ့်ရန့်

လျာထာ်းဖခင့််းရှိ မရှိ တွင့် “はい(ရှိ ြါသည့်)”နင့်
ကှိိုက့်ညသည့်သူမျာ်းသာ]
ဖငွသာ်းဖြေင့် ယန့််း သှိန်း့် 20 ဖကျာ့်လွနသ
့် ည့်
ဖငွအသွင်း့် အထိုတ့်နင့် ြတ့်သက့်သည့်

ဖငွအသွင်း့် အထိုတ့်ကကှိမ့်ဖရကှိို ဖရွ ်းချယ့်ြါ။

[ယန့််း သှိန်း့် 20 ဖကျာ့်လွနသ
့် ည့်ဖငွသာ်းအသွင်း့် အထိုတ့်ဖြြုလိုြ့်ရ န့် လျာထာ်းဖခင့််းရှိ မရှိ တွင့် “はい
(ရှိ ြါသည့်)”နင့် ကှိိုက့်ညသည့်သူမျာ်းသာ]
ဖငွသာ်းဖြေင့် ယန့််း သှိန်း့် 20 ဖကျာ့်လွနသ
့် ည့် ဖငွအသွင်း့် အထိုတ့်မျာ်းနငြ
့် တ့်သက့်ပ ြ်း 1
ကကှိမ့်လျှငရ
့် ှိ မည့် ဖငွြမာဏကှိို ဖရွ ်းချယ့်ြါ။
*ဖငွအသွင်း့် ထိုတ့်ဖြြုလိုြ့်ချှိန ့်ဖြေါ်မတ
ူ ည့်ပ ြ်း အသွင်း့် အထိုတ့်ဖြြုလိုြ့်မညြ
့် မာဏတွင ့်
ကက်းကက်းမာ်းမာ်းကွာဟချက့်ရဖ
ှိ နသညအ
့် ခါ ြျမ့််းမျှတန့်ြေ်းှိ ို ဖြေင ့် အစရင့်ခတ
ံ င့်ဖြြါ။
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(9) “国際送金の利用予定(ခ ည် မငလွှဲအသံွေးို ခ ြုရန်လျာထာွေး ှု )” ကှိို ဖြေညသ
့် ွင်း့် ြါ။
・ယူ်းဖချာဘဏ့်ဖငွစာရင့််းဖြေင ့် ဖြည့်ြဖငွလွှဲ (*1)ဖြြုလိုြ့်ရန့်လျာထာ်းသညအ
့် ခါ “はい(ရှိြါသည့်)” ကှိို ဖရွ ်းချယ့်ပြ်း ရည့်ရွယ့်ချက့်နင ့် ကကှိမ့်ဖရ၊ ဖငွြမာဏ၊

ဖငွအသွင်း့် အထိုတ့်ဖြြုမညတ
့် စ့်ြေက့်နင
ှိ ို င
့် တ
ံ ှိိုကှိို ဖြေညသ
့် င
ွ ်း့် ြါ(*2)။
・လျာထာ်းမှုမရှိသညအ
့် ခါ “いいえ(မရှိြါ)”ကှိို ဖရွ ်းချယ့်ြါ။
*1 ဖြည့်ြဖငွလွှဲအတွက့် ဘဏ့်မဖကာင့်တာကှိို အသံို်းဖြြုမည့်လာ်း၊ ယူ်းဖချာ Direct ကှိို အသံို်းဖြြုမည့်လာ်းတှိိုအဖြင့် အသွင်း့် အထိုတ့်ဖြြုရန့်လျာထာ်းသည့်ဖငွြမာဏတှိို ကှိို
ြမာဏအနည့််းအမျာ်းန ငမ
့် သက့်

ှိို ငဘ
့် ွှဲ ဖဖြေ

ှိိုဖြ်းြါ။

*2 လက့်ဖတွွဲ့အသံို်းဖြြုသည့်အချှိနတ
့် ွင့် ဖငွလွှဲရသည့်ရည့်ရွယ့်ချက့်နင့် ဖငွအသွင်း့် အထိုတ့်အတွက့် အရင့််းအဖမစ့် စသည့်တှိိုကှိို ထြ့်မံပြ်း အတည့်ဖြြုစစ့်ဖ

်းဖခင့််းမျှိ ြု်း ရှိ မည့်ဖြေစ့်သည့်အတွက့်

ကကှိြုတင့်နာ်းလည့်ဖြ်းြါ။

“はい(ရှိြါသည့်)” သှိမဟို
ို
တ့် “いいえ
(မရှိြါ)”ကှိို ဖရွ ်းချယ့်ြါ။

[ဖြည့်ြဖငွလွှဲအသံ်းို ဖြြုရန့်လျာထာ်းမှုရှိမရှိတွင ့် “はい(ရှိြါသည့်)”နင ့် ကှိိုက့်ညသညသ
့် ]ူ
[ဖြည့်ြဖငွလွှဲအသံို်းဖြြုရန့်လျာထာ်းသည့် သူမျာ်းသာ]
ဖြည့်ြဖငွလွှဲရသည့်ရည့်ရွယ့်ချက့်အတွက့် “送る場
合(ဖြ်းြှိိုသည့်အဖဖခအဖန)”၊ “受け取る場合
(လက့်ခံမည့်အဖဖခအဖန)” တှိိုနင့်
ကှိိုက့်ညသည့်အချက့်မျာ်း အာ်းလံို်းကှိို ဖရွ ်းချယ့်ြါ။
“その他(အဖခာ်း)”ကှိို ဖရွ ်းချယ့်ထာ်းြါက
တှိကျဖသာအဖ ကာင့််းအရာကှိို ဖြေည့်သွင်း့် ြါ။

(စာလံို်းဖရ 20 လံို်းအထှိ)
*စာလံို်းဖရ 20 လံို်းကှိို ဖကျာ့်လွနသ
့် ွာ်းြါက
ဖြေညသ
့် ွင်း့် နှိင
ို ဖ
့် သာအတှိိုင်း့် အတာအတွင်း့် မသာ
ဖြေညသ
့် ွင်း့် ြါ။

[ဖြည့်ြဖငွလွှဲအသံို်းဖြြုရန့်လျာထာ်းသည့် သူမျာ်းသာ]

ဖြည့်ြဖငွလွှဲအတွက့်ကကှိမ့်ဖရကှိို ဖရွ ်းချယ့်ြါ။

[ဖြည့်ြဖငွလွှဲအသံို်းဖြြုရန့်လျာထာ်းသည့် သူမျာ်းသာ]
ဖြည့်ြဖငွလွှဲအတွက့် 1 ကကှိမ့်တွငရ
့် ှိ မည့် ဖငွြမာဏကှိို
ဖရွ ်းချယ့်ြါ။
* ဖငွလွှဲဖြြုလိုြ့်ချှိနဖ
့် ြေါ်မတ
ူ ည့်ပြ ်း
ဖငွလွှဲဖြ်းြှိမည
ို
ြ
့် မာဏတွင ့်
ကက်းကက်းမာ်းမာ်းကွာဟချက့်ရဖ
ှိ နသညအ
့် ခါ

ြျမ့််းမျှတန့်ြေ်းှိ ို ဖြေင ့် အစရင့်ခတ
ံ င့်ဖြြါ။

[ဖြည့်ြဖငွလွှဲအသံို်းဖြြုရန့်လျာထာ်းသည့် သူမျာ်းသာ]
ဖငွလွှဲဖြ်းြှိိုဖခင့််း၊

ထိုတ့်ယူဖခင့််းဖြြုမည့်နင
ှိို င
့် ံမျာ်းအတွ က့်
ကှိိုက့်ညသည့်အချက့်အာ်းလံို်းကှိို ဖရွ ်းချယ့်ြါ။
“その他(အဖခာ်း)”ကှိို ဖရွ ်းချယ့်ထာ်းသည့်အခါ
နှိင
ို င
့် အ
ံ မည့်ကှိို ဖမာ်းဖြေင့်

ွွှဲ၍ဖရွ ်းချယ့်ြါ။

(ဖငွလွှဲဖြ်းြှိိုဖခင့််း၊
ထိုတ့်ယူဖခင့််းဖြြုမည့်အဖခာ်းနှိင
ို င
့် ံမျာ်း
ခို ဖရမျာ်းစွာရှိ သည့်အခါ အဓှိက ဖငွလွှဲဖြ်းြှိိုဖခင့််း၊
ထိုတ့်ယူဖခင့််းဖြြုမည့်တစ့်ြေက့်နှိိုငင
့် ံ 1 ခို ကှိိုသာ
ဖရွ ်းချယ့်ြါ။)
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2. အဖပြအတည့်ပြြုစစ့်ဖဆျားရန့်စ မျက့်န ှ တွင့် ပြညသ
့် င
ွ ျား့် မှုအဖ က င့်ျားအရ ကို အတည့်ပြြုစစ့်ဖဆျားပြျား ပြညသ
့် င
ွ ျား့် ရမညအ
့် ဖ က င့်ျားအရ မှနက
့် န့်ြါက “回答(ဖပြဆမ
ို ည့်)” ခလိုတက
့် ို နှြ့်ြါ။

・ဖဖြေ

မ
ှိို ှုအဖ ကာင့််းအရာကှိို ဖြော့်ဖြဖြ်းမည့်ဖြေစ့်သညအ
့် တွက့် ဖြေညသ
့် င
ွ ်း့် ထာ်းသညအ
့် ဖ ကာင့််းအရာကှိို အတည့်ဖြြုစစ့်ဖ

(ဖဖြေ

မ
ှိို ည့်)” ခလိုတ့်ကှိိုနြ
ှိ ့် ြါ။

・ဖြင့် င့်လှိိုသညအ
့် ခါ “戻る(ဖနာက့်သဖြန့်
ှိို သာွ ်းမည့်)” ခလိုတ့်ဖြေင့် ဖဖြေ

်းပြ်း အဖ ကာင့််းအရာမန့်ကန့်ြါက “回答

မ
ှိို ှုဖြေညသ
့် င
ွ ်း့် သညစ
့် ာမျက့်နာသှိို ဖြန့်သာွ ်းပြ်း ဖြေညသ
့် င
ွ ်း့် မှုအဖ ကာင့််းအရာကှိို ဖြင့် င့်ြါ။

* browser ရှိ “戻る(ဖနာက့်သှိိုဖြန့်သွာ်းမည့်)” ခလိုတ့်ဖြေင့် ဖနာက့်ဖြန့် ိုတ့်လှိိုက့်ြါက ဖြေည့်သွင်း့် ထာ်းဖသာအဖ ကာင့််းအရာမျာ်း ြျက့်သွာ်းမည့်ဖြေစ့်သည့်အတွက့် အသံို်းမဖြြုြါနင။့်

・ဖဖြေ

မ
ှိို ှုပြ်း

်းံို သွာ်းြါက ဖဖြေ

မ
ှိို ှုစာမျက့်နာကှိို အတည့်ဖြြုစစ့်ဖ

်းဖခင့််း မဖြြုနှိင
ို ဖ
့် တာြါ။ ဖဖြေ

မ
ှိို ှုအဖ ကာင့််းအရာကှိို မတ့်တမ့််းရယူထာ်းရန့်လှိိုအြ့် ြါက စာမျက့်နာမှိတတူကှိို

သှိမ့််းယူဖခင့််း သှိမဟို
ို
တ့် ြံ ိုနြ
ှိ ့် ထိုတ့်ယူဖခင့််းတှိို ဖြြုလိုြ့်ြါ။

ဖြေညသ
့် င
ွ ်း့် မှုအဖ ကာင့််းအရာကှိို
အတည့်ဖြြုစစ့်ဖ

်းပြ်း

ဖြေညသ
့် င
ွ ်း့် မှုအဖ ကာင့််းအရာမန့်ကန့်ြါက “回答

(ဖဖြေ

မ
ှိို ည့်)”ခလိုတ့်ကှိို နြ
ှိ ့် ြါ။

ဖြင့် င့်လှိိုသညအ
့် ခါ “戻る
(ဖနာက့်သဖြန့်
ှိို သာွ ်းမည့်)” ခလိုတဖ့် ြေင့်

ဖဖြေ

မ
ှိို ှုဖြေညသ
့် င
ွ ်း့် သညစ
့် ာမျက့်နာသှိို

ဖြန့်သာွ ်းပြ်း ဖြေညသ
့် င
ွ ်း့် မှုအဖ ကာင့််းအရာကှိို
ဖြင့် င့်ြါ။
* browser ရှိ “戻る(ဖနာက့်သှိိုဖြန့်သွာ်းမည့်)”
ခလိုတ့်သည့် စနစ့်အမာ်းအယွင်း့် ဖြေစ့်ြွာ်းဖစသည့် အတွက့်
အသံို်းမဖြြုြါနင။့် (စနစ့်အမာ်းအယွင်း့် ဖြေစ့်ြွာ်းသည့် အခါ
ဖြေည့်သွင်း့် လှိိုက့်ဖသာအဖ ကာင့််းအရာမျာ်း

ြျက့်သွာ်းမည့်ဖြေစ့်ြါသည့်။)

*ဖဖြေ

မ
ှိို ှုပြ်း

်းံို သွာ်းြါက ဖဖြေ

အတည့်ဖြြုစစ့်ဖ
ဖဖြေ

မ
ှိို ှုစာမျက့်နာကှိို

်းဖခင့််း မဖြြုနှိင
ို ဖ
့် တာြါ။

မ
ှိို ှုအဖ ကာင့််းအရာကှိို

မတ့်တမ့််းရယူထာ်းရန့်လှိိုအြ့် ြါက
စာမျက့်နာမှိတတူကှိို သှိမ့််းယူဖခင့််း သှိမဟို
ို
တ့်

browser စာမျက့်နာကှိို ြံ ိုနြ
ှိ ့် ထိုတ့်ယူဖခင့််းတှိို
ဖြြုလိုြ့်ြါ။
(ဖဖြေ

ပြ်း

မ
ှိို ည့်ခလိုတ့်ကှိိုနြ
ှိ ့် ပြ်း

်းံို ဖ ကာင့််းစာမျက့်နာသှိို ဖဖြာင့််းလှိိုက့်ပြ်းြါက

အဖဖြေအတည့်ဖြြုစစ့်ဖ

်းရန့်စာမျက့်နာကှိို

ထြ့် မံဖြော့်ဖြဖြ်းမည့်မဟိုတ့်ြါ။)

3. ပြျားဆျားို ဖ က င့်ျားစ မျက့်န ှ ဖြေါ်လ မည့်ပြစ့်ပြျား ဖပြဆမ
ို ှု ပြျားဆျားို ြါပြ။ ြျားဖြါင့်ျားြါဝင့်မှုအတွက့် ဖကျျားဇျားတင့်ရှြါသည့်။
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