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(1) “生年月日” (ေမးွသက� ရာဇ်) “国籍” (�ိ�ငင်သံား) စသည်

(2) “外国PEPs情報” (�ိ�ငင်ြံခား PEPs အချကအ်လက)်

(3) “ご利用目的” (အသံ�းြပ�ရြခငး် ရညရွ်ယခ်ျက)်

(4) “ご職業” (အလ�ပ်အကိ�င)် “事業／業種” (စီးပာွးေရးလ�ပ်ငနး်/လ�ပ်ငနး်အမျိ�းအစား)

(5) “ご勤務先・ご就学先” (အလ�ပ်ေနရာ၊ ေကျာငး်အမည)် (* ေကျးဇ�းြပ�၍ ေြဖဆိ��ိ�ငေ်သာ အတိ�ငး်အတာအတငွး် ေြဖ�ကားေပးြခငး်ြဖင့ ်ပ�းေပါငး်ေဆာငရွ်ကပ်ါ)

(6) “年収・年商” (တစ်��စ်ဝငေ်င၊ွ ��စ်စဉ်က�နသ်ယွမ်�) (* ေကျးဇ�းြပ�၍ ေြဖဆိ��ိ�ငေ်သာ အတိ�ငး်အတာအတငွး် ေြဖ�ကားေပးြခငး်ြဖင့ ်ပ�းေပါငး်ေဆာငရွ်ကပ်ါ)

(7) “毎月のお取引金額（合計）” (လစဉ် ေငအွဝငအ်ထကွပ်မာဏ (စ�စ�ေပါငး်)) “お取引の頻度” (ေငအွဝငအ်ထကွ�်ကမ်ိ��နး်)

(8) “お取引の原資” (ေငအွဝငအ်ထကွအ်တကွ ်အရငး်အြမစ် )

(9) “200万円超の現金取引予定” (ယနး်သနိး် ၂၀ ထက ်ေကျာ်လနွေ်သာ ေငသွားအဝငအ်ထကွြ်ပ�ရန ်စီစဉ်ထားြခငး်)

(10) “国際送金の利用予定” (�ိ�ငင်တံကာ ေငလွ�ြဲခငး်ကိ� အသံ�းြပ�ရန ်စီစဉ်ထားြခငး်)

(11)  “経済制裁対象国等との取引” (စီးပာွးေရးပိတဆ်ိ�ဒ့ဏခ်တမ်� ခရံသည့ ်�ိ�ငင်မံျားစသညတ်ိ��့ �င့ ်ေငအွဝငအ်ထကွ�်�ိမ�)

1 အေြဖထည့သ်ငွး်ရမည့စ်ခရငတ်ငွ ်ြပသထားေသာ ေအာကပ်ါအချကမ်ျား��င့စ်ပ်လျဉ်း၍၊ လက�်�ိ ဧည့သ်ညအ်ချကအ်လကမ်ျားကိ� ထည့သ်ငွး်ပါ။

ဤတငွ ်ထည့သ်ငွး်ထား�ပီးေသာ အချကအ်လကမ်ျားကိ� ဖျကပ်စ်ခရံမညြ်ဖစ်ေသာေ�ကာင့ ်သတြိပ�ပါ။ (အဆငမ်ေြပမ�များအတကွ ်ေတာငး်ပနအ်ပ်ပါသည၊် သိ�ေ့သာ် ထပ်မံ၍ ေလာဂ့်အငဝ်င�်ပီး အစမ� 

ထည့သ်ငွး်ကာြပနဝ်ငပ်ါ)

1 ေလာဂ့်အငဝ်င�်ပီးေနာက၊် စခရငတ်စခ်�တညး်ေပါ်တငွ ်ထိ�အတိ�ငး် မိနစ ်20 �ကာ��ိေနပါက၊ အချကအ်လကက်ာကယွမ်���ေထာင့မ်�ေန၍ အလိ�အေလျာက ်ေလာဂ့်ေအာကြ်ဖစသ်ာွးပါမည။်

System error တစ်ခ�ေ�ကာင့ ်ေလာဂ့်ေအာကလ်�ပ်လိ�ကလ်�င၊် ထည့သ်ငွး်ထား�ပီးေသာ အချကအ်လကမ်ျားကိ� ဖျကပ်စ်ခရံမညြ်ဖစ်သည။် (အဆငမ်ေြပမ�များအတကွ ်ေတာငး်ပနအ်ပ်ပါသည၊် သိ�ေ့သာ် 

ထပ်မံ၍ ေလာဂ့်အငဝ်င�်ပီး အစမ� ထည့သ်ငွး်ကာြပနဝ်ငပ်ါ)

2 ဘေရာကဆ်ာ၏ “ေ�� �သိ� ့ြပန်သာွးမည”် ခလ�တ�်�င့ ်"ြပန်ြပငမ်ည"် ခလ�တမ်ျားမ�ာ System error ြဖစေ်စေသာေ�ကာင့ ်အသံ�းမြပ�ပါ��င့။်

3 �ပီးစးီမ�စခရင ်ြပသလာပါက ေြဖဆိ�ြခငး် �ပီးဆံ�း�ပီြဖစသ်ည။် ပ�းေပါငး်ေဆာငရွ်ကေ်ပးသည့အ်တကွ ်ေကျးဇ�းတင�်�ိပါသည။်

*အေြဖအချကအ်လကမိ်တ� �ကိ� လိ�အပ်ပါက အေြဖစစ်ေဆးအတညြ်ပ�စခရင၏် ေကာ်ပီကိ� သမ်ိးဆညး်ပါ သိ�မ့ဟ�တ ်ဘေရာကဆ်ာစခရငက်ိ� ပရင့စ်သညတ်ိ� ့ ထ�တထ်ားပါ။

2 အေြဖစစေ်ဆးအတညြ်ပ�စခရငတ်ငွ ်ထည့သ်ငွး်ထားေသာ အချကအ်လကမ်ျားကိ� စစေ်ဆး�ပီး၊ ထည့သ်ငွး်သည့ ်အချကအ်လကမ်ျား မ�န်ကန်ပါက၊ “回答” (အေြဖ) ခလ�တက်ိ� ��ပ်ိပါ။

အမ�ားြပငဆ်ငလ်ိ�ပါက “戻る” (ေ�� �သိ� ့ြပန်သာွးမည)် ခလ�တြ်ဖင့ ်အေြဖထည့သ်ငွး်ရမည့စ်ခရငသ်ိ� ့ ြပန်သာွး�ပီး၊ ထည့သ်ငွး်ထားေသာ အချကအ်လကမ်ျားကိ� ြပငပ်ါ။

အေြဖထည့သ်ငွး်သည့အ်ခါတငွ ်သတြိပ�ရမည့အ်ချကမ်ျား

(အေြဖထည့သ်ငွး်ရမည့စ်ခရင ်①)

(1) မ� (6) ကိ��ိ�ကထ်ည့ပ်ါ

(အေြဖထည့သ်ငွး်ရမည့စ်ခရင ်②)

(7) မ� (11) ကိ��ိ�ကထ်ည့ပ်ါ

(အေြဖစစ်ေဆးအတညြ်ပ�စခရင)်

အေြဖအချကအ်လကမ်ျားကိ�စစ်ေဆးမည်

(�ပီးစီးမ�စခရင)်

ေြဖဆိ�ြခငး် �ပီးဆံ�း�ပီြဖစ်သည။်

ဧည့သ်ည ်သတငး်အချကအ်လက ်ေ�ကညာဆိ�က်

ထည့သ်ငွး်နညး်လမ်းဆိ�ငရ်ာ လမ်း��န် (ဧည့သ်ညတ်စဦ်းတစေ်ယာကအ်တကွ)်
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• ဂျပန�်ိ�ငင်သံား၊ အထ�းအ�မဲတမ်းေနထိ�ငခ်ငွ့ရ်��ိထားသ�ြဖစ်ပါက၊ “日本国籍　または　外国籍の特別永住者” (ဂျပန�်ိ�ငင်သံား သိ�မ့ဟ�တ ်ြပညပ်�ိ�ငင်သံားြဖစ်ေသာ အထ�းအ�မဲတမ်းေနထိ�ငခ်ငွ့ရ်��ိ

ထားသ�) ကိ�ေရွးချယပ်ါ။

• ြပညပ်�ိ�ငင်သံားြဖစ်ပါက၊ “外国籍（特別永住者を除く）” (ြပညပ်�ိ�ငင်သံား (အထ�းအ�မဲတမ်းေနထိ�ငခ်ငွ့ရ်��ိထားသ�များ မပါဝငပ်ါ)) ကိ�ေရွးချယ�်ပီး၊ �ိ�ငင်အံမညက်ိ� Pull-down မ�ေရွးချယပ်ါ။

• ေနထိ�ငခ်ငွ့က်တြ်ပား��ိပါက ❶ “在留資格” (ေနထိ�ငခ်ငွ့အ်ရညအ်ချငး်) ၊❷ “在留期間（満了日）” (ေနထိ�ငခ်ငွ့က်ာလ (သကတ်မ်းက�နဆ်ံ�းရက)်) ၊ ၊❸ “在留カード番号” (ေနထိ�ငခ်ငွ့က်တြ်ပား

နပံါတ)် (*) တိ�က့ိ� ထည့သ်ငွး်ပါ။

 * သတံမနစ်သည့ ်ေနထိ�ငခ်ငွ့က်တြ်ပား ေနထိ�ငခ်ငွ့က်တက်ိ� ထ�တေ်ပးထားြခငး်မ��ိေသာ ပ�ဂ�ိ�လမ်ျားမ�ာ၊ ေနထိ�ငခ်ငွ့က်တြ်ပားနပံါတက်ိ� ထည့သ်ငွး်ရန ်မလိ�အပ်ပါ။

1 “生年月日” (ေမွးသက� ရာဇ်) “国籍” (�ိ�ငင်သံား) စသညတ်ိ�က့ိ� ထည့သ်ငွး်ပါ။

ေမးွသက� ရာဇ်ကိ� ေရွးချယပ်ါ။

�ိ�ငင်သံားကိ� ေရွးချယပ်ါ။
* ဂျပန�်ိ�ငင်သံားများ၊ အထ�းအ�မဲတမ်းေနထိ�ငခ်ငွ့ရ်��ိထား

သ�များြဖစ်ပါက၊ “ဂျပန�်ိ�ငင်သံား သိ�မ့ဟ�တ ်အထ�း

အ�မဲတမ်းေနထိ�ငခ်ငွ့ရ်��ိထားသ�” ကိ�ေရွးချယပ်ါ။ 

[ြပညပ်�ိ�ငင်သံားြဖစ်ပါက]

[ြပညပ်�ိ�ငင်သံားများအတကွသ်ာ]

ေနထိ�ငခ်ငွ့က်ာလ (သကတ်မ်းက�နဆ်ံ�းရက)်) ကိ� 

ေရွးချယပ်ါ။ ေနထိ�ငခ်ငွ့အ်ရညအ်ချငး်သည ်

အ�မဲတမ်းေနထိ�ငခ်ငွ့ရ်��ိထားသ�ြဖစ်�ပီး ေနထိ�င်

ခငွ့သ်ကတ်မ်း အကန ့အ်သတမ်��ိသည့ပ်�ဂ�ိ�လ်

များမ�ာ “無期限” (သကတ်မ်း အကန ့အ်သတ်

မ��ိ) ကိ�ေရွးချယပ်ါ။

[ြပညပ်�ိ�ငင်သံားများအတကွသ်ာ]

ေနထိ�ငခ်ငွ့က်တြ်ပားနပံါတက်ိ�ထည့သ်ငွး်ပါ။
* သတံမနစ်သည့ ်ေနထိ�ငခ်ငွ့က်တြ်ပား ေနထိ�ငခ်ငွ့က်တ်

ကိ� ထ�တေ်ပးထားြခငး်မ��ိေသာ ပ�ဂ�ိ�လမ်ျားမ�ာ၊ ေနထိ�င်

ခငွ့က်တြ်ပားနပံါတက်ိ� ထည့သ်ငွး်ရန ်မလိ�အပ်ပါ။

[ြပညပ်�ိ�ငင်သံားများအတကွသ်ာ]

ဂျပန�်ိ�ငင်တံငွ�်�ိေသာ �ံ�းခနး်စသည ်(က�မ�ဏ၊ီ �ံ�း၊ စတိ�းဆိ�င၊် အ

ေရာငး်ဌာနစသည)် တိ�တ့ငွ ်အလ�ပ်လ�ပ်ကိ�ငလ်ျက�်�ိပါက “はい
” (��ိ) ကိ� ေရွးချယပ်ါ။ အလ�ပ်လ�ပ်ကိ�ငြ်ခငး်မ��ိပါက “いいえ” 

(မ��ိ) ကိ� ေရွးချယပ်ါ။

[ြပညပ်�ိ�ငင်သံားများအတကွသ်ာ]

သတံမနစ်သည့ ်အထ�းအလ�ပ်အကိ�င�်�ိေသာ ပ�ဂ�ိ�လ်

များမ�ာ ကိ�ကည်သီည့အ်ချကက်ိ� ေရွးချယပ်ါ။ ကိ�က်

ညမီ�မ��ိပါက ေရွးချယရ်နမ်လိ�အပ်ပါ။

[ြပညပ်�ိ�ငင်သံားများအတကွသ်ာ]

�ိ�ငင်အံမညက်ိ� Pull-down မ�ေရွးချယပ်ါ။

[ြပညပ်�ိ�ငင်သံားများအတကွသ်ာ]

ေနထိ�ငခ်ငွ့အ်ရညအ်ချငး်ကိ� Pull-down မ�

ေရွးချယပ်ါ။

❶

❸

❷

❶

❷

❸

1. အေြဖထည့သ်ငွး်ရမည့စ်ခရငတ်ငွ ်ြပသထားေသာ ေအာကပ်ါအချကမ်ျား��င့စ်ပ်လျဉ်း၍၊ 

လက�်�ိ ဧည့သ်ညအ်ချကအ်လကမ်ျားကိ� ထည့သ်ငွး်ပါ။
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• �ိ�ငင်ြံခား PEPs များ (�ိ�ငင်ြံခားအစိ�းရစသည့ ်အေရး�ကးီေသာ လ�ထ�ေရးရာရာထ�း��ိပ�ဂ�ိ�လမ်ျား သိ�မ့ဟ�တ ်၎ငး်တိ�၏့ မိသားစ�များ) ��င့က်ိ�ကည်ပီါက “はい” (��ိ) ကိ� ေရွးချယပ်ါ။ မကိ�ကည်ပီါက “いいえ” 

(မ��ိ) ကိ� ေရွးချယပ်ါ※။

 * �ိ�ငင်ြံခားတိ�ငး်ြပည ်PEPs များသည ်�ိ�ငင်ြံခားတိ�ငး်ြပည၏်  ေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ �ိ�ငင်ြံခားတိ�ငး်ြပည၏်အစိ�းရအဖဲွ�၊ ဗဟိ�ဘဏ ်စသည�်�င့ ်အလားသ�ာနတ်�ေသာ အြခားအဖဲွ�အစညး်များတငွ ်အေရး�ကးီ

ေသာရာထ�းကိ� ထမ်းေဆာငေ်နေသာ ပ�ဂ�ိ�လမ်ျား (၎ငး်တိ�၏့ မိသားစ�ဝငမ်ျား) ြဖစ်ပါသည။် ဥပမာအားြဖင့ ်�ိ�ငင်ြံခားသတံမနမ်ျား��င့ ်�ိ�ငင်ပိံ�ငက်�မ�ဏမီျား၏ အမ�ေဆာငအ်ရာ��ိများကဲသ့ိ� ့ ကန ့သ်တ်

ရာထ�းများ��င့ ်အမ�ေဆာငအ်ရာ��ိများစသည့ ်ပ�ဂ�ိ�လမ်ျား (သိ�မ့ဟ�တ ်၎ငး်တိ�၏့ မိသားစ�ဝငမ်ျား) သာလ�င ်အကျံ�းဝငပ်ါသည။် အေသးစိတအ်တကွ၊် 【“「外国政府等において重要な地位を占める

方」について” 】【(�ိ�ငင်ြံခားအစိ�းရစသညတ်ိ�တ့ငွ ်အေရး�ကးီေသာရာထ�းကိ� ထမ်းေဆာငေ်နေသာ ပ�ဂ�ိ�လမ်ျား��င့)် ပတသ်က၍် 】 ကိ� ဖတ�်�ကိ�းကားပါ။

2 “外国PEPs情報” (�ိ�ငင်ြံခား PEPs အချကအ်လက)် ကိ� ထည့သ်ငွး်ပါ။

[�ိ�ငင်ြံခား PEPs တငွ ်အကျံ�းဝငသ်�များ]

[�ိ�ငင်ြံခား PEPs တငွ ်အကျံ�းဝငသ်�များသာ]

အေရး�ကးီေသာရာထ�းကိ� ထမ်းေဆာငေ်နေသာ 

ပ�ဂ�ိ�လမ်�ာ စာရငး်ပိ�င�်�ငက်ိ�ယတ်ိ�ငြ်ဖစ်ပါက “ご

本人” (ကာယက�ံ�င)် ကိ�ေရွးချယပ်ါ။

အေရး�ကးီေသာရာထ�းကိ� ထမ်းေဆာငေ်နေသာ 

ပ�ဂ�ိ�လမ်ျားသည ်စာရငး်ပိ�င�်�င၏် မိသားစ�ဝင်

ြဖစ်ပါက “ご家族” (မိသားစ�) ကိ�ေရွးချယ�်ပီး၊ 

ယငး်ပ�ဂ�ိ�လ၏်အမည�်�င့ ်“続柄（配偶者、父

母、子　等)” (ေတာ်စပ်ပံ� (အမ်ိေထာငဖ်က၊် မိဘ

၊ သားသမီး စသည)် )ကိ�ေရွးချယပ်ါ။

[�ိ�ငင်ြံခား PEPs တငွ ်အကျံ�းဝငသ်�များသာ]

အေရးပါေသာရာထ�းတစ်ခ�ရ��ိထားသည့ ်အဖဲွ�

အစညး်အမညက်ိ� ြဖည့သ်ငွး်ပါ။

(ဥပမာ) ဂျပန�်ိ�ငင်ဆံိ�ငရ်ာ●●သ�ံံ�း

[�ိ�ငင်ြံခား PEPs တငွ ်အကျံ�းဝငသ်�များသာ]

အေရးပါေသာရာထ�းကိ� ထည့သ်ငွး်ပါ။

(ဥပမာ) ဝန�်ကးီချ�ပ်၊ သအံမတ�်ကးီ

“はい” (��ိ) သိ�မ့ဟ�တ ်“いいえ” (မ��ိ) ကိ�

ေရွးချယပ်ါ။

[�ိ�ငင်ြံခား PEPs တငွ ်အကျံ�းဝငသ်�များသာ]

အေရးပါေသာ ရာထ�းတစ်ခ�ရ��ိထားသည့ ်�ိ�ငင်ံ

အမညက်ိ� Pull-down မ�ေရွးချယပ်ါ။
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• ဂျပနစ်ာတိ�ကဘ်ဏ ်(စာတိ�ကမ်ျား အပါအဝင)် ကိ�အသံ�းြပ�ရသည့ ်ရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား��င့ပ်တသ်က�်ပီး ကိ�ကည်သီည့ ်အချကက်ိ� ေရွးချယပ်ါ။

 “主なご利用目的” (အသံ�းြပ�ရသည့အ်ဓိကရညရွ်ယခ်ျက)် : ကိ�ကည်သီည့အ်ချက1် ခ�ကိ� ေရွးချယပ်ါ။

 “上記以外のご利用目的” (အထကေ်ဖာ်ြပပါမ�အပြဖစ်ေသာ အသံ�းြပ�ရသည့ရ်ညရွ်ယခ်ျက)် : အသံ�းြပ�ရသည့အ်ဓိကရညရွ်ယခ်ျကအ်ြပင ်အသံ�းြပ�ရသည့အ်ြခားရညရွ်ယခ်ျက�်�ိပါက ကိ�ကည်သီည့်

အချကက်ိ� ေရွးချယပ်ါ။

 ဥပမာ) “主なご利用目的” (အသံ�းြပ�ရသည့အ်ဓိကရညရွ်ယခ်ျက)် သည ်“လစာေငလွကခ်ရံယ�ြခငး်” ြဖစ်ေသာ်လညး်၊ အြခားအေန��င့ ်အများြပညသ်�ဝနေ်ဆာငမ်�စရိတမ်ျားေပးေချြခငး်��င့ ်

အေ�ကးဝယက်တေ်ငေွပးေချြခငး်စသည့ ်“အသံ�းစရိတစ်ာရငး်��ငး်ြခငး်”၊ ပိ�လ�ံေငမွျား “စ�ေဆာငး်ြခငး်” အတကွလ်ညး် အသံ�းြပ�သည့အ်ခါ၊ “主なご利用目的” 

(အသံ�းြပ�ရသည့အ်ဓိကရညရွ်ယခ်ျက)် တငွ ်“給与受取/年金受取” (လစာေငလွကခ်ရံယ�ြခငး်/ပငစ်ငေ်ငလွကခ်ရံယ�ြခငး်) ကိ�ေရွးချယ�်ပီး၊ “上記以外のご利用目的” 

(အထကေ်ဖာ်ြပပါမ�အပြဖစ်ေသာ အသံ�းြပ�ရသည့ရ်ညရွ်ယခ်ျက)် တငွ ်“生計費決済” (အသံ�းစရိတစ်ာရငး်��ငး်ြခငး်) ��င့ ်“貯蓄/資産運用” (ေငစွ�ြခငး်/ပိ�ငဆ်ိ�ငမ်�စီမံခန ့ခ်ွြဲခငး်) ကိ�ေရွးချယပ်ါ။

3 “ご利用目的” (အသံ�းြပ�ရသည့ရ်ညရွ်ယခ်ျက)် ကိ�ထည့သ်ငွး်ပါ။

အသံ�းြပ�ရသည့အ်ဓိကရညရွ်ယခ်ျကက်ိ� 1 ခ�

ေရွးချယပ်ါ။

“その他”(အြခား) ကိ�ေရွးချယပ်ါက အေသးစိတ်

အချကအ်လကမ်ျားကိ� ထည့သ်ငွး်ပါ။ (စာလံ�းေရ 

20 အထ)ိ
* စာလံ�းေရ 20 ထကေ်ကျာ်လနွပ်ါက၊ ထည့သ်ငွး်�ိ�ငေ်သာ 

အတိ�ငး်အတာအတငွး် ထည့သ်ငွး်ပါ။

အသံ�းြပ�ရသည့ရ်ညရွ်ယခ်ျကမ်�ာ အများအြပား

��ိပါက၊ အထကေ်ဖာ်ြပပါမ�အပြဖစ်ေသာ 

အသံ�းြပ�ရသည့ရ်ညရွ်ယခ်ျကမ်� ကိ�ကည်သီည့်

အချက ်အားလံ�းကိ� ေရွးချယပ်ါ။
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• စာရငး်ပိ�င�်�င၏် အဓိက “ご職業” (အလ�ပ်အကိ�င)် ��င့ပ်တသ်က�်ပီး ကိ�ကည်သီည့အ်ချကက်ိ� ေရွးချယပ်ါ။ (အများအြပားေရွးချယ�်ိ�ငသ်ည)် 

• ေရွးချယထ်ားသည့ ်အလ�ပ်အကိ�ငအ်လိ�က၊် အလ�ပ်ေနရာ၏ “事業／業種” (စီးပာွးေရးလ�ပ်ငနး်/လ�ပ်ငနး်အမျိ�းအစား) ��င့ပ်တသ်က၍်လညး် Pull-down မ�ေရွးချယပ်ါ။

4 “ご職業” (အလ�ပ်အကိ�င)် “事業／業種” (စးီပွားေရးလ�ပ်ငန်း/လ�ပ်ငန်းအမျိ�းအစား) ကိ�ထည့သ်ငွး်ပါ။

ကိ�ကည်ေီသာ အလ�ပ်အကိ�ငက်ိ� ေရွးချယပ်ါ။ 

(အများအြပားေရွးချယ�်ိ�ငသ်ည)်

“その他” (အြခား) ကိ�ေရွးချယပ်ါက အေသးစိတ်

အချကအ်လကမ်ျားကိ� ထည့သ်ငွး်ပါ။ (စာလံ�းေရ 

10 လံ�းအထ)ိ

※ စာလံ�းေရ 10 လံ�းထကေ်ကျာ်လနွပ်ါက၊ 

ထည့သ်ငွး်�ိ�ငေ်သာ အတိ�ငး်အတာအတငွး် 

ထည့သ်ငွး်ပါ။

[“会社員/団体職員” (က�မ�ဏဝီနထ်မ်း/အသငး်အဖဲွ�ဝနထ်မ်း)၊ “会社役員/団体役員” (က�မ�ဏအီမ�ေဆာငလ်��ကးီ/အသငး်အဖဲွ�အမ�ေဆာငလ်��ကးီ)၊ “パート/アルバイト/派遣社員/契約社員” 

(အချိနပိ်�ငး်/အချိနပိ်�ငး်အလ�ပ်/ယာယဝီနထ်မ်း/စာချ�ပ်ဝနထ်မ်း)၊ “個人事業主/自営業” (တစ်ဦးတညး်လ�ပ်ကိ�ငေ်သာလ�ပ်ငနး်/ကိ�ယပိ်�ငလ်�ပ်ငနး်) ��င့က်ိ�ကည်သီ�များ]

* အြခားအလ�ပ်အကိ�င�်�ိသ�များအတကွ ်(စီးပာွးေရးလ�ပ်ငနး်/လ�ပ်ငနး်အမျိ�းအစား)ကိ� ြပသမညမ်ဟ�တေ်သာေ�ကာင့ ်ထည့သ်ငွး်ရနမ်လိ�အပ်ပါ။

အလ�ပ်အကိ�ငမ်�ာ

(က�မ�ဏဝီနထ်မ်း/အသငး်အဖဲွ�ဝနထ်မ်း)၊

(က�မ�ဏအီမ�ေဆာငလ်��ကးီ/အသငး်အဖဲွ�

အမ�ေဆာငလ်��ကးီ)၊

(အချိနပိ်�ငး်/အချိနပိ်�ငး်အလ�ပ်/

ယာယဝီနထ်မ်း/စာချ�ပ်ဝနထ်မ်း)၊

(တစ်ဦးတညး်လ�ပ်ကိ�ငေ်သာလ�ပ်ငနး်/

ကိ�ယပိ်�ငလ်�ပ်ငနး်) ��င့က်ိ�ကည်သီ�များမ�ာ

အဓိက စီးပာွးေရးလ�ပ်ငနး်/လ�ပ်ငနး်အမျိ�းအစား

ကိ� Pull-down မ�ေရွးချယပ်ါ။ (အြခား

စီးပာွးေရးလ�ပ်ငနး်/လ�ပ်ငနး်အမျိ�းအစား

အပါအဝင၊် အများဆံ�း 3 ခ�အထ ိေရွးချယ�်ိ�ငသ်ည)်

“その他”(အြခား) ကိ�ေရွးချယပ်ါက အေသးစိတ်

အချကအ်လကမ်ျားကိ� ထည့သ်ငွး်ပါ။ (စာလံ�းေရ 

10 လံ�းအထ)ိ
* စာလံ�းေရ 10 လံ�းထကေ်ကျာ်လနွပ်ါက၊ ထည့သ်ငွး်�ိ�င်

ေသာ အတိ�ငး်အတာအတငွး် ထည့သ်ငွး်ပါ။
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• အလ�ပ်ေနရာ၊ ေကျာငး်အမည ်အချကအ်လကမ်ျားကိ� ေြဖဆိ��ိ�ငေ်သာ အတိ�ငး်အတာအတငွး် ထည့သ်ငွး်ေပးပါ။

5 “ご勤務先・ご就学先” (အလ�ပ်ေနရာ၊ ေကျာငး်အမည)် ကိ�ထည့သ်ငွး်ပါ။

အလ�ပ်ေနရာ (ေကျာငး်သားြဖစ်ပါက ေကျာငး်

အမည)် တိ�၏့ အမည/်လ�ပ်ငနး်အမညတ်ိ�က့ိ� 

ထည့သ်ငွး်ပါ။ (စာလံ�းေရ 30 အထ)ိ
* စာလံ�းေရ 30 ထကေ်ကျာ်လနွပ်ါက၊ ထည့သ်ငွး်�ိ�င်

ေသာ အတိ�ငး်အတာအတငွး် ထည့သ်ငွး်ပါ။

* အလ�ပ်အကိ�ငေ်နရာများစာွ��ိပါက အဓိကေနရာ 1 ခ�

��င့ပ်တသ်က�်ပီး ထည့သ်ငွး်ပါ။

အလ�ပ်ေနရာ (ေကျာငး်သားြဖစ်ပါက ေကျာငး်

အမည)် တိ�၏့ လပ်ိစာ��င့ ်ဖ�နး်နပံါတတ်ိ�က့ိ� 

ထည့သ်ငွး်ပါ။
* ဖ�နး်နပံါတမ်ျားစာွ��ိပါက ဖ�နး်နပံါတ ်1 ခ�ခ�ကိ� 

ထည့သ်ငွး်ပါ။

* ဖ�နး်နပံါတတ်ငွ ်hyphen (-) ထည့သ်ငွး်ရန ်မလိ�အပ်ပါ။

အလ�ပ်ေနရာ��ိ လ�ပ်ငနး်တာဝန�်�င့ပ်တသ်က�်ပီး 

ကိ�ကည်သီည့အ်ချကက်ိ� ေရွးချယပ်ါ။

(ေကျာငး်သားြဖစ်ပါက ေရွးချယရ်နမ်လိ�ပါ)

“その他”(အြခား) ကိ�ေရွးချယပ်ါက 

အေသးစိတအ်ချကအ်လကမ်ျားကိ� ထည့သ်ငွး်ပါ

။ (စာလံ�းေရ 10 လံ�းအထ)ိ
* စာလံ�းေရ 10 လံ�းထကေ်ကျာ်လနွပ်ါက၊ ထည့သ်ငွး်�ိ�င်

ေသာ အတိ�ငး်အတာအတငွး် ထည့သ်ငွး်ပါ။

အလ�ပ်ေနရာ��ိ လ�ပ်ငနး်အေ�ကာငး်အရာ��င့်

ပတသ်က�်ပီး ကိ�ကည်သီည့အ်ချကက်ိ� ေရွးချယ်

ပါ။ (ေကျာငး်သားြဖစ်ပါက ေရွးချယရ်နမ်လိ�ပါ)

“その他”(အြခား) ကိ�ေရွးချယပ်ါက 

အေသးစိတအ်ချကအ်လကမ်ျားကိ� ထည့သ်ငွး်ပါ

။ (စာလံ�းေရ 10 လံ�းအထ)ိ
* စာလံ�းေရ 10 လံ�းထကေ်ကျာ်လနွပ်ါက၊ ထည့သ်ငွး်�ိ�င်

ေသာ အတိ�ငး်အတာအတငွး် ထည့သ်ငွး်ပါ။
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• လက�်�ိ  “年収（個人事業主の方は年商” (တစ်��စ်ဝငေ်င ွ(တစ်ဦးတညး်လ�ပ်ကိ�ငေ်သာလ�ပ်ငနး်��ငပ်�ဂ�ိ�လြ်ဖစ်ပါက ��စ်စဉ်က�နသ်ယွမ်�)) ��င့ပ်တသ်က�်ပီး  ေြဖဆိ��ိ�ငေ်သာ အတိ�ငး်အတာအတငွး် 

ထည့သ်ငွး်ေပးပါ။

 * လစာ��င့ ်ပငစ်ငအ်ြပင ်အမ်ိင�ားခဝငေ်င ွစသညတ်ိ�လ့ညး် ပါဝငသ်ည။်

 * စာရငး်ပိ�င�်�င၏် ကိ�ယပိ်�ငဝ်ငေ်ငမွ��ိပါက 「0～100万円以下」(ယနး် 0 ~ ယနး် 10 သနိး်��င့ေ်အာက)် ကိ�ေရွးချယပ်ါ။

6 “年収・年商” (တစ�်�စဝ်ငေ်င၊ွ ��စစ်ဉ်က�န်သယွမ်�) ကိ�ထည့သ်ငွး်ပါ။

လက�်�ိ  တစ်��စ်ဝငေ်င ွ

(တစ်ဦးတညး်လ�ပ်ကိ�ငေ်သာလ�ပ်ငနး်��ငပ်�ဂ�ိ�လ်

ြဖစ်ပါက��စ်စဉ်က�နသ်ယွမ်�) ကိ�ေရွးချယပ်ါ။
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• လျာထားေသာေငအွဝငအ်ထကွ ်(ေငေွချးယ�ြခငး်၊ ြပနဆ်ပ်ြခငး်၊ ေငလွ�ေဲပးပိ� ့ြခငး်၊ စရိတေ်ပးေချြခငး်စသည)် ပမာဏ��င့ ်ေငအွဝငအ်ထကွ�်ကမ်ိ��နး်တိ��့ �င့ပ်တသ်က�်ပီး ကိ�ကည်သီည့အ်ချကက်ိ�ေရွးချယပ်ါ။

 * ကား သိ�မ့ဟ�တ ်အမ်ိဝယြ်ခငး်ကဲသ့ိ� ့ ယာယြီဖစ်ေပါ်သည့ ်ေငေွ�ကးပမာဏ�ကးီမားေသာအပ်ေငမွျား��င့ ်ေငထွ�တြ်ခငး်များ မပါဝငပ်ါ။

 * လေပါ်မ�တည၍် ပမာဏ သိ�မ့ဟ�တ ်အ�ကမ်ိေရ အလနွက်ာွြခားပါက ပျမ်းမ�တနဖိ်�းြဖင့ ်ေြဖဆိ�ေပးပါ။

[“毎月のお取引金額（合計）” (လစဉ် ေငအွဝငအ်ထကွပ်မာဏ (စ�စ�ေပါငး်)) ၏ ဥပမာ]

လစဉ်လစာသည ်ယနး် 2 သနိး် ဝင�်ပီး အသံ�းစရိတစ်ာရငး်��ငး်မ�တငွ ်ယနး် 1 သနိး် ြပနလ်ညေ်ပးေချရမည့အ်ခါ ေငအွဝငအ်ထကွြ်ပ�လ�ပ်မည့ပ်မာဏသည ်ယနး် 3 သနိး် ြဖစ်သာွးသည့အ်တကွ ်“10

万円超～50万円以下” (ယနး် 1 သနိး်��င့အ်ထက ်~ ယနး် 5 သနိး်��င့ေ်အာက)် ��င့ ်ကိ�ကည်ပီါသည။်

[“お取引の頻度 (ေငအွဝငအ်ထကွ�်ကမ်ိ��နး်)၏ ဥပမာ]

ATM စကမ်� တစ်ပတအ်တငွး် 2 �ကမ်ိ ထ�တယ်��ပီး စရိတေ်ပးေချမ� 1 �ကမ်ိ ��ိပါက “週に3回以上” (တစ်ပတလ်�င ်3 �ကမ်ိ��င့အ်ထက)် ��င့ ်ကိ�ကည်ပီါသည။်

7 “毎月のお取引金額（合計）” (လစဉ် ေငအွဝငအ်ထကွပ်မာဏ (စ�စ�ေပါငး်)) “お取引の頻度” (ေငအွဝငအ်ထကွ�်ကမ်ိ��န်း) ကိ�ထည့သ်ငွး်ပါ။

လစဉ် ေငအွဝငအ်ထကွပ်မာဏ (စ�စ�ေပါငး်) ကိ�

ေရွးချယပ်ါ။

ေငအွဝငအ်ထကွ�်ကမ်ိ��နး်ကိ�ေရွးချယပ်ါ။
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• ဂျပနစ်ာတိ�ကဘ်ဏအ်ေကာင့တ်ငွ ်ေငအွဝငအ်ထကွအ်တကွ ်အဓိက “原資” (အရငး်အြမစ်) (ေငအွဝငအ်ထကွအ်တကွ ်အရငး်အြမစ်ြဖစ်သည့ေ်နရာ၊ ဘဏစ်ာရငး်ထသဲိ� ့ ေငထွည့သ်ငွး်လိ�ကေ်သာ 

ေငပွငေ်ငရွငး်အတကွ ်အဓိကအရငး်ြမစ်) ��င့ပ်တသ်က�်ပီး ကိ�ကည်သီည့အ်ချကက်ိ� ေရွးချယပ်ါ။ (အများအြပားေရွးချယ�်ိ�ငသ်ည)်

8 “お取引の原資” (ေငအွဝငအ်ထကွအ်တကွ ်အရငး်အြမစ)် ကိ�ထည့သ်ငွး်ပါ။

 ေငအွဝငအ်ထကွအ်တကွ ်အရငး်အြမစ်ကိ� 

ေရွးချယပ်ါ။ (အများအြပားေရွးချယ�်ိ�ငသ်ည)်

“その他”(အြခား) ကိ�ေရွးချယပ်ါက အေသးစိတ်

အချကအ်လကမ်ျားကိ� ထည့သ်ငွး်ပါ။ (စာလံ�းေရ 

20 အထ)ိ
* စာလံ�းေရ 20 ထကေ်ကျာ်လနွပ်ါက၊ ထည့သ်ငွး်�ိ�ငေ်သာ 

အတိ�ငး်အတာအတငွး် ထည့သ်ငွး်ပါ။
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• ဂျပနစ်ာတိ�ကဘ်ဏအ်ေကာင့တ်ငွ ်ယနး်သနိး် ၂၀ ထက ်ေကျာ်လနွေ်သာ ေငသွားအဝငအ်ထကွြ်ပ�လ�ပ်မ�ကိ� အသံ�းြပ�ေနပါက၊ သိ�မ့ဟ�တ ်ေနာငတ်ငွ ်ထိ�သိ� ့ြပ�လ�ပ်ရန ်အစီအစဉ်��ိပါက “はい” (��ိ) ကိ�

ေရွးချယပ်ါ။ အသံ�းမြပ�ပါက၊ ေနာကေ်နာငတ်ငွ ်အသံ�းြပ�ရန ်အစီအစဉ်မ��ိပါက “いいえ” (မ��ိ) ကိ�ေရွးချယပ်ါ။

 * လကင်ငး်ေငသွားြဖင့ ်ေငအွဝငအ်ထကွလ်�ပ်ေဆာငြ်ခငး် ဆိ�သညမ်�ာ ATM သိ�မ့ဟ�တ ်ေကာငတ်ာတငွ ်ေငစွာရငး်ထသဲိ� ့ ေငသွားထည့သ်ငွး်ြခငး်၊ ေငစွာရငး်ထမဲ� ေငသွားထ�တယ်�ြခငး် စသည့ ်ေငွ

အဝငအ်ထကွလ်�ပ်ေဆာငြ်ခငး်ြဖစ်ပါသည။် တစ်ရကတ်ညး်တငွ ်ATM ြဖင့ ်ေငသွားထည့သ်ငွး်�ပီး ယငး်ထည့သ်ငွး်မ�စ�စ�ေပါငး်ပမာဏသည ်ယနး် 20 သနိး်ေကျာ်ေသာ ေငအွဝငအ်ထကွြ်ပ�လ�ပ်မညဆ်ိ�

ပါက “はい” (��ိ) ကိ� ေရွးချယပ်ါ။ (ဘဏေ်ငစွာရငး်မ� စရိတေ်ပးေချြခငး်��င့ ်ဘဏေ်ငစွာရငး်မ� ေငလွ�ြဲခငး်တိ� ့ မပါဝငပ်ါ)

 * အမ�နတ်ကယ ်ေငအွဝငအ်ထကွ ်ြပ�လ�ပ်သည့အ်ခါ၊ ေငအွဝငအ်ထကွ ်ြပ�လ�ပ်ရသည့အ်ေ�ကာငး်ရငး်��င့ ်ေငအွဝငအ်ထကွအ်တကွ ်အရငး်အြမစ်စသညတ်ိ�က့ိ� ထပ်မံ၍ အတညြ်ပ�စစ်ေဆးြခငး်များ��ိ

သည။်

9 “200万円超の現金取引予定” (ယန်းသန်ိး ၂၀ ထက ်ေကျာ်လန်ွေသာ ေငသွားအဝငအ်ထကွြ်ပ�ရန် စစီဉ်ထားြခငး်) ကိ� ထည့သ်ငွး်ပါ။

“はい” (��ိ) သိ�မ့ဟ�တ ်“いいえ” (မ��ိ) ကိ�

ေရွးချယပ်ါ။

[ယနး်သနိး် ၂၀ ထက ်ေကျာ်လနွေ်သာ ေငသွားအဝငအ်ထကွြ်ပ�ရန ်စီစဉ်ထားြခငး် ��ိမ��ိတငွ ်(��ိ) ၌အကျံ�းဝငသ်�များ]

[ယနး်သနိး် ၂၀ ထက ်ေကျာ်လနွေ်သာ ေငသွား

အဝငအ်ထကွြ်ပ�ရန ်စီစဉ်ထားြခငး် ��ိသ�များသာ]

ေငပွငေ်ငရွငး်၏ အရငး်အြမစ်��င့ ်သံ�းစွဲမ�နညး်

လမ်း၊ ေငသွားြဖစ်ရမည့အ်ေ�ကာငး်အရငး် 

(ေငအွဝငအ်ထကွ ်ြပ�လ�ပ်သည့ ်အေသးစိတ်

အချကအ်လကမ်ျား) ကိ� ထည့သ်ငွး်ပါ။ 

(စာလံ�းေရ 30 အထ)ိ
* စာလံ�းေရ 30 ထကေ်ကျာ်လနွပ်ါက၊ ထည့သ်ငွး်�ိ�င်

ေသာ အတိ�ငး်အတာအတငွး် ထည့သ်ငွး်ပါ။

[ယနး်သနိး် ၂၀ ထက ်ေကျာ်လနွေ်သာ ေငသွား

အဝငအ်ထကွြ်ပ�ရန ်စီစဉ်ထားြခငး် ��ိသ�များသာ]

ယနး်သနိး် ၂၀ ထက ်ေကျာ်လနွေ်သာ ေငသွား

အဝငအ်ထကွြ်ပ�လ�ပ်မ��ကမ်ိ��နး်��င့ပ်တသ်က�်ပီး 

ကိ�ကည်သီည့အ်ချကက်ိ� ေရွးချယပ်ါ။

[ယနး်သနိး် ၂၀ ထက ်ေကျာ်လနွေ်သာ ေငသွား

အဝငအ်ထကွြ်ပ�ရန ်စီစဉ်ထားြခငး် ��ိသ�များသာ]

ယနး်သနိး် ၂၀ ထက ်ေကျာ်လနွေ်သာ ေငသွား

အဝငအ်ထကွ ်1 �ကမ်ိြပ�လ�ပ်သည့ ်ပမာဏ��င့်

ပတသ်က�်ပီး ကိ�ကည်သီည့အ်ချကက်ိ� ေရွးချယ်

ပါ။
* ေငအွဝငအ်ထကွြ်ပ�လ�ပ်ချိနေ်ပါ်မ�တည�်ပီး ေငွ

အဝငအ်ထကွြ်ပ�လ�ပ်မည့ပ်မာဏသည ်များစာွကာွြခား

ပါက ပျမ်းမ�တနဖိ်�းြဖင့ ်ေြဖဆိ�ေပးပါ။



11/14

• ဂျပနစ်ာတိ�ကဘ်ဏအ်ေကာင့တ်ငွ ်�ိ�ငင်တံကာေငလွ�မဲ�ကိ� အသံ�းြပ�ေနပါက (�ိ�ငင်ြံခားတိ�ငး်ြပညမ်ျား��င့ ်ေငလွ�ေဲပးပိ� ့ြခငး်) သိ�မ့ဟ�တ ်ေနာငတ်ငွ ်ထိ�သိ� ့ြပ�လ�ပ်ရန ်အစီအစဉ်��ိပါက “はい” (��ိ) ကိ�ေရွးချယ်

ပါ။ အသံ�းမြပ�ပါက၊ ေနာကေ်နာငတ်ငွ ်အသံ�းြပ�ရန ်အစီအစဉ်မ��ိပါက “いいえ” (မ��ိ) ကိ�ေရွးချယပ်ါ။

 * �ိ�ငင်တံကာေငလွ�မဲ�များအတကွ ်ဘဏမ်�ေကာငတ်ာကိ� အသံ�းြပ�မညလ်ား သိ�မ့ဟ�တ ်Japan Post Direct ကိ� အသံ�းြပ�ပါမညလ်ား။ ေငအွဝငအ်ထကွြ်ပ�လ�ပ်ရန ်လျာထားသည့ေ်ငပွမာဏ အနညး်

အများ��င့မ်သကဆ်ိ�ငဘ် ဲေြဖဆိ�ေပးပါ။

 * အမ�နတ်ကယ ်ေငအွဝငအ်ထကွ ်ြပ�လ�ပ်သည့အ်ခါ၊ ေငလွ�ရဲသည့ရ်ညရွ်ယခ်ျက�်�င့ ်ေငအွဝငအ်ထကွအ်တကွ ်အရငး်အြမစ်စသညတ်ိ�က့ိ� ထပ်မံ၍ အတညြ်ပ�စစ်ေဆးြခငး်များ��ိသည။်

10 “国際送金の利用予定” (�ိ�ငင်တံကာေငလွ�မဲ�ကိ� အသံ�းြပ�ရန်စစီဉ်ထားြခငး်) ကိ�ထည့သ်ငွး်ပါ။

“はい” (��ိ) သိ�မ့ဟ�တ ်“いいえ” (မ��ိ) ကိ�

ေရွးချယပ်ါ။

[�ိ�ငင်တံကာ ေငလွ�မဲ�ကိ� အသံ�းြပ�ရန ်စီစဉ်ထားြခငး်��ိမ��ိတငွ ်(��ိ) ၌အကျံ�းဝငသ်�များ]

[�ိ�ငင်တံကာသိ� ့ ေငလွ�ရဲန ်စီစဉ်ထားြခငး်��ိသ�များ

သာ]

�ိ�ငင်တံကာေငလွ�မဲ� ြပ�လ�ပ်ရသည့ရ်ညရွ်ယခ်ျက ်

(ေပးပိ�သ့ည့အ်ခါ၊ လကခ်သံည့အ်ခါ) ��င့်

ပတသ်က၍် ကိ�ကည်သီည့အ်ချကက်ိ� ေရွးချယ်

ပါ။ (အများအြပားေရွးချယ�်ိ�ငသ်ည)်

“その他”(အြခား) ကိ�ေရွးချယပ်ါက 

အေသးစိတအ်ချကအ်လကမ်ျားကိ� ထည့သ်ငွး်ပါ

။ (စာလံ�းေရ 20 အထ)ိ
* စာလံ�းေရ 20 ထကေ်ကျာ်လနွပ်ါက၊ ထည့သ်ငွး်�ိ�င်

ေသာ အတိ�ငး်အတာအတငွး် ထည့သ်ငွး်ပါ။

[�ိ�ငင်တံကာသိ� ့ ေငလွ�ရဲန ်စီစဉ်ထားြခငး်��ိသ�များ

သာ]

�ိ�ငင်တံကာေငလွ�မဲ��ကမ်ိ��နး် ��င့ပ်တသ်က�်ပီး 

ကိ�ကည်သီည့အ်ချကက်ိ� ေရွးချယပ်ါ။

[�ိ�ငင်တံကာသိ� ့ ေငလွ�ရဲန ်စီစဉ်ထားြခငး်��ိသ�များ

သာ]

�ိ�ငင်တံကာေငလွ�မဲ� 1 �ကမ်ိြပ�လ�ပ်သည့ ်ပမာဏ

��င့ပ်တသ်က�်ပီး ကိ�ကည်သီည့အ်ချကက်ိ� 

ေရွးချယပ်ါ။
* ေငအွဝငအ်ထကွြ်ပ�လ�ပ်ချိနေ်ပါ်မ�တည�်ပီး ေငွ

အဝငအ်ထကွြ်ပ�လ�ပ်မည့ပ်မာဏသည ်များစာွကာွြခား

ပါက ပျမ်းမ�တနဖိ်�းြဖင့ ်ေြဖဆိ�ေပးပါ။

[�ိ�ငင်တံကာသိ� ့ ေငလွ�ရဲန ်စီစဉ်ထားြခငး်��ိသ�များ

သာ]

�ိ�ငင်တံကာေငလွ�မဲ� ေငအွဝငအ်ထကွြ်ပ�လ�ပ်

သည့ ်တစ်ဖက�်ိ�ငင်စံသညတ်ိ��့ �င့ပ်တသ်က�်ပီး၊ 

ကိ�ကည်သီည့ ်�ိ�ငင်အံမညစ်သညက်ိ� ေရွးချယပ်ါ

။ (အများအြပားေရွးချယ�်ိ�ငသ်ည)်

“その他” (အြခား) ကိ�ေရွးချယထ်ားပါက၊ 

Pull-down မ� �ိ�ငင်အံမညက်ိ� ေရွးချယပ်ါ။
* အြခား ေငအွဝငအ်ထကွြ်ပ�လ�ပ်သည့ ်တစ်ဖက�်ိ�ငင်ံ

စသညတ်ိ�မ့�ာ အများအြပား��ိပါက၊ အဓိက ေငွ

အဝငအ်ထကွြ်ပ�လ�ပ်သည့ ်တစ်ဖက�်ိ�ငင် ံ1 ခ�ကိ� 

ေရွးချယပ်ါ။
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• �ိ�ငင်ြံခားေငဝွနေ်ဆာငမ်�လ�ပ်ငနး်��င့ ်�ိ�ငင်ြံခားက�နသ်ယွမ်�ဥပေဒ��င့ ်အေမရိကန�်ိ�ငင် ံOFAC စညး်မျဉ်းများ စသညတ်ိ�ေ့အာကတ်ငွ ်ဒဏခ်တမ်�ခရံသည့ ်�ိ�ငင်၊ံ ေဒသအြဖစ် သတမ်�တခ်ထံားရေသာ �ိ�ငင်ံ

စသည ်(စီးပာွးေရးပိတဆ်ိ�ဒ့ဏခ်တမ်� ခရံသည့ ်�ိ�ငင်မံျားစသည)် ��င့ ်ေငအွဝငအ်ထကွြ်ပ�လ�ပ်ြခငး်��ိပါက၊ သိ�မ့ဟ�တ ်ေနာငတ်ငွ ်ထိ�သိ� ့ြပ�လ�ပ်ရန ်အစီအစဉ်��ိပါက “はい” (��ိ) ကိ�ေရွးချယပ်ါ။ ေငွ

အဝငအ်ထကွ ်ြပ�လ�ပ်ြခငး်မ��ိပါက၊ ေနာကေ်နာငတ်ငွလ်ညး် အစီအစဉ်မ��ိပါက “いいえ” (မ��ိ) ကိ�ေရွးချယပ်ါ။

 * ဂျပနစ်ာတိ�ကဘ်ဏဝ်ကဘ်ဆ်ိ�ကတ်ငွ ်စီးပာွးေရးပိတဆ်ိ�ဒ့ဏခ်တမ်�ခရံသည့ ်�ိ�ငင်မံျား၏ ေနာကဆ်ံ�းစာရငး်ကိ� စစ်ေဆးမ�ြပ��ိ�ငပ်ါသည။်

 * အမ�နတ်ကယ ်ေငအွဝငအ်ထကွ ်ြပ�လ�ပ်သည့အ်ခါ၊ ေငအွဝငအ်ထကွ ်ြပ�လ�ပ်ရသည့အ်ေ�ကာငး်ရငး်��င့ ်ေငအွဝငအ်ထကွအ်တကွ ်အရငး်အြမစ်စသညတ်ိ�က့ိ� ထပ်မံ၍ အတညြ်ပ�စစ်ေဆးြခငး်များ��ိ

သည။်

11 “経済制裁対象国等との取引” (စးီပွားေရးပိတဆ်ိ�ဒ့ဏ်ခတမ်� ခံရသည့ ်�ိ�ငင်မံျား��င့ ်ေငအွဝငအ်ထကွြ်ပ�လ�ပ်မ�) ကိ� ထည့သ်ငွး်ပါ။

“はい” (��ိ) သိ�မ့ဟ�တ ်“いいえ” (မ��ိ) ကိ�

ေရွးချယပ်ါ။

[စီးပာွးေရးပိတဆ်ိ�ဒ့ဏခ်တမ်� ခရံသည့ ်�ိ�ငင်မံျားစသညတ်ိ��့ �င့ ်ေငအွဝငအ်ထကွြ်ပ�လ�ပ်မ� ��ိမ��ိတငွ ်(��ိ) ၌အကျံ�းဝငသ်�များ]

[စီးပာွးေရးပိတဆ်ိ�ဒ့ဏခ်တမ်� ခရံသည့ ်�ိ�ငင်မံျား

စသညတ်ိ��့ �င့ ်ေငအွဝငအ်ထကွြ်ပ�လ�ပ်မ� ��ိ

သ�များသာ]

ကိ�ကည်ေီသာ စီးပာွးေရးပိတဆ်ိ�ဒ့ဏခ်တမ်� ခံ

ရသည့�်ိ�ငင်စံသညတ်ိ�က့ိ� ေရွးချယပ်ါ။ “その他” 

(အြခား) ကိ�ေရွးချယပ်ါက၊ �ိ�ငင်အံမည ်

အေသးစိတစ်သညတ်ိ�က့ိ� ထည့သ်ငွး်ပါ။ 

(စာလံ�းေရ 30 အထ)ိ
* စာလံ�းေရ 30 ထကေ်ကျာ်လနွပ်ါက၊ ထည့သ်ငွး်�ိ�င်

ေသာ အတိ�ငး်အတာအတငွး် ထည့သ်ငွး်ပါ။
[စီးပာွးေရးပိတဆ်ိ�ဒ့ဏခ်တမ်� ခရံသည့ ်�ိ�ငင်မံျားစသညတ်ိ��့ �င့ ်ေငွ

အဝငအ်ထကွြ်ပ�လ�ပ်မ� ��ိသ�များသာ]

ေငအွဝငအ်ထကွြ်ပ�လ�ပ်ရသည့ ်အေ�ကာငး်အရာ��င့ရ်ညရွ်ယခ်ျက၊် ေငွ

အဝငအ်ထကွြ်ပ�လ�ပ်မည့ ်တစ်ဖကလ်�စသည၊် ေငအွဝငအ်ထကွြ်ပ�လ�ပ်

ြခငး်ဆိ�ငရ်ာ အေသးစိတအ်ေ�ကာငး်အရာများကိ� ထည့သ်ငွး်ပါ။ (စာလံ�းေရ 

40 အထ)ိ
* စာလံ�းေရ40 ထကေ်ကျာ်လနွပ်ါက၊ ထည့သ်ငွး်�ိ�ငေ်သာ အတိ�ငး်အတာအတငွး် 

ထည့သ်ငွး်ပါ။
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• အေြဖအချကအ်လကမ်ျား ြပသထားမညြ်ဖစ်ေသာေ�ကာင့၊် ထည့သ်ငွး်သည့အ်ချကအ်လကမ်ျားကိ� စစ်ေဆး�ပီး၊ ထည့သ်ငွး်သည့အ်ေ�ကာငး်အရာများ မ�နက်နပ်ါက၊ “回答” (အေြဖ) ခလ�တက်ိ� ��ပ်ိပါ။

• အမ�ားြပငဆ်ငလ်ိ�ပါက စခရငေ်ပါ် ��ိ “戻る” (ေ�� �သိ� ့ြပနသ်ာွးမည)် ခလ�တြ်ဖင့ ်အေြဖထည့သ်ငွး်ရမည့စ်ခရငသ်ိ� ့ ြပနသ်ာွး�ပီး၊ ထည့သ်ငွး်ထားေသာ အချကအ်လကမ်ျားကိ� ြပငပ်ါ။

     * ဘေရာကဆ်ာ၏ "ေ�� �သိ� ့ြပနသ်ာွးမည"် ခလ�တြ်ဖင့ ်ြပနသ်ာွးပါက၊ ထည့သ်ငွး်ထားေသာ အချကအ်လကမ်ျား ဖျကပ်စ်ခရံမညြ်ဖစ်ေသာေ�ကာင့၊် အသံ�းမြပ�ပါ��င့။်

• အေြဖခလ�တက်ိ� ��ပ်ိ�ပီးေနာက၊် ထပ်မံ၍ ေလာဂ့်အငဝ်င�်ိ�ငေ်တာမ့ည ်မဟ�တဘ်၊ဲ အေြဖအချကအ်လကမ်ျားကိ�လညး် �ကည့�်��ိ�ငမ်ည ်မဟ�တပ်ါ။ ※ မိတ� �ကိ� လိ�အပ်ပါက အေြဖစစ်ေဆးအတညြ်ပ�

စခရင၏် ေကာ်ပီကိ� သမ်ိးဆညး်ပါ သိ�မ့ဟ�တ ်ဘေရာကဆ်ာစခရငက်ိ� ပရင့စ်သညတ်ိ� ့ ထ�တထ်ားပါ။

２．အေြဖစစေ်ဆးအတညြ်ပ�စခရငတ်ငွ ်ထည့သ်ငွး်ထားေသာ အချကအ်လကမ်ျားကိ� စစေ်ဆးအတညြ်ပ��ပီး၊

ထည့သ်ငွး်ထားေသာ အချကအ်လကမ်ျား မ�န်ကန်ပါက၊ “回答” (အေြဖ) ခလ�တက်ိ� ��ပ်ိပါ။

ထည့သ်ငွး်ထားေသာ အချကအ်လကမ်ျားကိ� 

စစ်ေဆး�ပီး၊ ထည့သ်ငွး်သည့ ်အချကအ်လက်

များ မ�နက်နပ်ါက၊ “回答” (အေြဖ) ခလ�တက်ိ� 

��ပ်ိပါ။

အမ�ားြပငဆ်ငလ်ိ�ပါက စခရငေ်ပါ် ��ိ “戻る” 

(ေ�� �သိ� ့ြပနသ်ာွးမည)် ခလ�တြ်ဖင့ ်အေြဖ

ထည့သ်ငွး်ရမည့စ်ခရငသ်ိ� ့ ြပနသ်ာွး�ပီး၊ 

ထည့သ်ငွး်ထားေသာ အချကအ်လကမ်ျားကိ� 

ြပငပ်ါ။
* ဘေရာကဆ်ာ၏ “ေ�� �သိ� ့ြပနသ်ာွးမည”် ခလ�တမ်�ာ 

System error ြဖစ်ေစေသာေ�ကာင့ ်အသံ�းမြပ�ပါ��င့။် 

(System error တစ်ခ�ြဖစ်ေပါ်ပါက၊ ထည့သ်ငွး်ထား

ေသာ အချကအ်လကမ်ျား ဖျကပ်စ်ခရံမညြ်ဖစ်သည)်

* “回答” (အေြဖ) ခလ�တက်ိ� ��ပ်ိ�ပီးေနာက၊် ထပ်မံ၍ ေလာဂ့်အငဝ်င�်ိ�ငေ်တာမ့ည ်မဟ�တဘ်၊ဲ အေြဖအချကအ်လကမ်ျားကိ�လညး် 

�ကည့�်��ိ�ငမ်ည ်မဟ�တပ်ါ။ * မိတ� �ကိ� လိ�အပ်ပါက အေြဖစစေ်ဆးအတညြ်ပ�စခရင၏် ေကာ်ပီကိ� သမ်ိးဆညး်ပါ သိ�မ့ဟ�တ ်ဘေရာက်

ဆာစခရငက်ိ� ပရင့စ်သညတ်ိ� ့ ထ�တထ်ားပါ။
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3. �ပီးစးီမ�စခရင ်ြပသလာပါက ေြဖဆိ�ြခငး် �ပီးဆံ�း�ပီြဖစသ်ည။် 

ပ�းေပါငး်ေဆာငရွ်ကေ်ပးသည့အ်တကွ ်ေကျးဇ�းတင�်�ိပါသည။်


