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(1) “生年月日(जन्म िमित)” “国籍(रा��यता)”आ�द
(2) “外国PEPs情報 (�वदेशी PEPs जानकार�)”
(3) “ご利用目的 (�योगको उ�ेश्य)”
(4) “ご職業 (पेशा)” “事業／業種 (कयर्स्थलमा गन� कायर् गित�विध)”
(5) “ご勤務先・ご就学先(कम्पनी/श�ैक्षक संस्थाको ठेगाना)”(* सकेसम्म उ�र �दन सहयोग ग�र�दन ुहोला)
(6) “年収・年商 (वा�षर्क आय/वा�षर्क �ब��)” (* सकेसम्म उ�र �दन सहयोग ग�र�दन ुहोला)
(7) “毎月のお取引金額（合計）(मािसक कारोबार रकम (कुल))” “お取引の頻度 (कारोबारको सङ्ख्या)”
(8) “お取引の原資 (कारोबारको �ोत)”
(9) “200万円超の現金取引予定 (20 लाख येन भन्दा बढ�को नगद कारोबारको योजना)”
(10) “国際送金の利用予定 (अन्तरार्��य रेिमट्यान्स �योग गन� योजना)”
(11) “経済制裁対象国等との取引 (आिथर्क �ितबन्धको अधीनमा रहेका देशहरू आ�द सँगको कारोबार)”

1 उ�र प्र�वष्ट गन� िस्क्रनमा देखाइएको �नम्न �वषयहरूको ला�ग हालको ग्राहक जानकार� प्र�वष्ट गनुर्होस।्

यस अवस्थामा ��व� ग�रसक्नुभएको जानकार� मे�टनेछ। कृपया ध्यान �दनहुोस।् (असु�वधाको लािग क्षमा�ाथ� छ� तर कृपया फे�र लगइन गनुर्होस ्र सुरुबाट पुन: ��व� 

गनुर्होस)्

1 लगइन गरेप�छ 20 �मनेटको ला�ग एउटै िस्क्रनमा रहनुभयो भने सूचना सुर�ाको दृिष्टकोणबाट स्वचा�लत रूपमा लगआउट हुनहुुनेछ।

�णाली ��ुटको कारण लग आउट गनुर्भयो भने ��व� ग�रसक्नभुएको जानकार� मे�टनेछ। (अस�ुवधाको लािग क्षमा�ाथ� छ� तर कृपया फे�र लगइन गनुर्होस ्र 

सरुुबाट पनु: ��व� गनुर्होस)्

2 ब्राउजरको “पछा�ड” वा “�रफे्रस” बटनहरू प्रयोग नगनुर्होस ्�कनभने त्यसले प्रणाल� त्र�ुटहरू �नम्त्याउनेछ।

3 समापन िस्क्रन देखाइनेछ र उ�र �दन पूरा हुन्छ। तपा�को मदतको ला�ग धन्यवाद।

* आफ्नो उ�रको �ितिल�प चा�हन्छ भने उ�र िन��त गन� �स्�नको �ितिल�प बचत गनुर्होस ्वा �ाउजर �स्�न छाप्ने आ�द गनुर्होस।्

2
उ�र �निश्चत गन� िस्क्रनमा प्र�वष्ट गनुर्भएको �ववरणहरू �नश्चय गनुर्होस ्र य�द प्र�वष्ट गनुर्भएको �ववरणहरू सह� छन ्भने “回答 (उ�र)” 
बटन �थच्नुहोस।्
य�द सुधानर् चाहनुहुन्छ भने “戻る (पछा�ड)” बटन �थचेर उ�र प्र�वष्ट गन� िस्क्रनमा फकर् नुहोस ्र प्र�वष्ट ग�रएको जानकार� सच्याउनुहोस।्

उ�रहरू प्र�वष्ट गदार् ध्यान �दनुपन� कुराहरू

(उ�र ��व� गन� �स्�न ①)
(1) दे�ख (6) ��व� गनुर्होस ्

(उ�र ��व� गन� �स्�न ②)
(7) दे�ख (11) ��व� गनुर्होस ्

(उ�र िन��त गन� �स्�न)
आफ्नो उ�र िन�य गनुर्होस ्

(समापन �स्�न)
उ�र �दन पूरा भयो

ग्राहक जानकार� पेस गन� वेबसाइट प्र�वष्ट 
गन� त�रकाबारे जानकार� (व्यिक्तगत ग्राहकहरू)
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• य�द तपा� जापानी नाग�रक वा �वशेष स्थायी बािसन्दा हुनहुुन्छ भने “日本国籍　または　外国籍の特別永住者 (जापानी नाग�रक वा �वदेशी नाग�रक 
�वशेष स्थायी बािसन्दा)” चयन गनुर्होस।्

• य�द तपा� �वदेशी नाग�रक हुनहुुन्छ भने “外国籍（特別永住者を除く）(�वदेशी नाग�रकता (�वशेष स्थायी बािसन्दा बाहेक))” चयन गनुर्होस ्र 
पलु-डाउन मेनबुाट आफ्नो देश चयन गनुर्होस।्

• य�द तपा�सँग बसोबास काडर् छ भने ❶ 在留資格 (बसोबास योग्यता), ❷ 在留期間（満了日） (बसोबास अविध (समय समाि� िमित)),
❸ 在留カード番号 (बसोबास काडर् नम्बर) (*) ��व� गनुर्होस।्

 * य�द तपा� कूटनीितज्ञ आ�द हुनहुुन्छ र तपा�लाई बसोबास काडर् जार� ग�रएको छैन भने आफ्नो बसोबास काडर् नम्बर ��व� गनर् आवश्यक छैन।

1 “生年月日 (जन्म �म�त)” “国籍 (रािष्ट्रयता)” आ�द प्र�वष्ट गनुर्होस।्

जन्म िमित चयन गनुर्होस।्

रा��यता चयन गनुर्होस।्
* जापानी नाग�रक वा �वशेष स्थायी 
बािसन्दा हुनहुुन्छ भने “जापानी नाग�रक 
वा �वदेशी नाग�रकको �वशेष स्थायी 
बािसन्दा” चयन गनुर्होस।्[�वदेशी नाग�रक]

[�वदेशी नाग�रक मा�]
बसोबास अविध (समय समाि� 
िमित) चयन गनुर्होस।् बसोबास 
योग्यता स्थायी बािसन्दा आ�दले 
बसोबास अविधमा सीिमत नभएको 
व्य��ले “無期限 (अिन��त)” चयन 
गनुर्होस।्

[�वदेशी नाग�रक मा�]
बसोबास काडर् नम्बर ��व� गनुर्होस।्
* य�द तपा� कूटनीितज्ञ आ�द हुनहुुन्छ र 
तपा�लाई बसोबास काडर् जार� ग�रएको 
छैन भने आफ्नो बसोबास काडर् नम्बर 
��व� गनर् आवश्यक छैन।

[�वदेशी नाग�रक मा�]
जापानमा रहेको अ�फस आ�द (कम्पनी, अ�फस, 
स्टोर, सेल्स अ�फस, आ�द) मा काम गनुर्हुन्छ भने 
“はい (हो)” चयन गनुर्होस।् काम ग�ररहनभुएको
छैन भने “いいえ (होइन)” चयन गनुर्होस।्

[�वदेशी नाग�रक मा�]
कूटनीितज्ञ जस्ता �विश� पेशा छ भने 
कृपया लागू हुने एउटा चयन गनुर्होस।् 
लागू भएन भने चयन गनुर्पद�न।

[�वदेशी नाग�रक मा�]
आफ्नो देशको नाम पलु-डाउन 
मेनबुाट चयन गनुर्होस।्

[�वदेशी नाग�रक मा�]
बसोबास योग्यता पुल-डाउन मेनबुाट 
चयन गनुर्होस।्

❶

❸

❷

❶

❷

❸

1. उ�र प्र�वष्ट गन� िस्क्रनमा देखाइएको �नम्न �वषयहरूको 
ला�ग हालको ग्राहक जानकार� प्र�वष्ट गनुर्होस।्
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• �वदेशी PEPs (�वदेशी सरकारहरू आ�द मह�वपणूर् सावर्जिनक पदहरूमा भएका व्य��हरू वा ितनीहरूका प�रवारहरू) मा पनुर्हुन्छ भने “はい (हो)” चयन 
गनुर्होस।् य�द लागू हँुदैन भने “いいえ (होइन)” गनुर्होस*्।

 * �वदेशी देशको PEPs भनेको �वदेशी देशको रा� �मखु तथा �वदेशी देशको सरकार, केन्��य बङै् क, अन्य यस्त ै�किसमका संस्थाको मह�वपणूर् पदमा 
रहेको व्य�� (वा ितनीहरूका प�रवार) हुनहुुन्छ। उदाहरणका लािग �वदेशी देशको राजदतूहरू र सरकार� स्वािमत्वका कम्पनीका पदािधकार� जस्ता 
सीिमत पद आ�दमा भएका व्य�� (वा ितनीहरूका प�रवार) मा मा� लागू हुन्छ। थप जानकार�को लािग [“外国政府等において重要な地位を占める
方” について (“�वदेशी सरकारहरू आ�दमा मह�वपूणर् पदहरूमा पन� व्य��हरू”को बरेमा)] हेनुर्होस।्

2 “外国PEPs情報 (�वदेशी PEPs जानकार�)” प्र�वष्ट गनुर्होस।्

[�वदेशी PEPs मा पन� व्य��]

[�वदेशी PEPs मा पन� व्य�� मा�]
मह�वपणूर् पदमा रहेको व्य�� 
खातावालाको व्य�� भएमा “ご本人 
(खातावाला)” चयन गनुर्होस।्
मह�वपणूर् पदमा रहेको व्य�� 
खातावालाको प�रवार भएमा “ご家族 
(प�रवार)” चयन गरेर त्यस व्य��को 
नाम र 続柄（配偶者、父母、
子　等）(सम्बन्ध (पित/प�ी, 
आमाबाबु, बच्चा आ�द))चयन 
गनुर्होस।्

[�वदेशी PEPs मा पन� व्य�� मा�]
मह�वपणूर् पदमा रहेको संस्थाको नाम 
��व� गनुर्होस।्
(उदाहरण) जापानमा ●●दतूावास

[�वदेशी PEPs मा पन� व्य�� मा�]
मह�वपणूर् पद ��व� गनुर्होस।्
(उदाहरण) �धानमन्�ी, राजदतू 
पणूार्िधकार�

“はい (हो)” वा “いいえ (होइन)” 
चयन गनुर्होस।्

[�वदेशी PEPs मा पन� व्य�� मा�]
मह�वपणूर् पदमा रहेको देशको नाम 
पलु-डाउन मेनबुाट चयन गनुर्होस।्
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• जापान पो� बैङ् क (हुलाक कायार्लय स�हत) सँग कारोबार गन� उ�ेश्य बारे लागू हुने बुँदा चयन गनुर्होस।्
 主なご利用目的 (�योगको मखु्य उ�ेश्य): लागू हुने एउटा बुँदा चयन गनुर्होस।्
 上記以外のご利用目的 (मािथको बाहेक अन्य �योगको उ�ेश्य): मखु्य �योगको उ�ेश्य बाहेक पिन �योगको उ�ेश्य भएमा लागू हुने बुँदामा चयन 
गनुर्होस।्

 (उदाहरण) 主なご利用目的 (�योगको मखु्य उ�ेश्य)“तलब िलने” हो तर त्यो बाहेक पिन सावर्जिनक उपयोिगता शुल्क �वकलन गराउने वा �े�डट 
काडर् भ�ुानी आ�दको “घर खचर् भ�ुानी” को लािग, बचत रकमको “बचत” मा पिन �योग ग�रने अवस्थामा “主なご利用目的 (�योगको 
मखु्य उ�ेश्य)को लािग “給与受取／年金受取 (तलब िलने/पेन्सन िलने)”चयन गनुर्होस ्र “上記以外のご利用目的 (मािथको बाहेक 
अन्य �योगको उ�ेश्य)” को लािग “生計費決済 (घर खचर् भ�ुानी)” र “貯蓄／資産運用(बचत/सम्प�� प�रचालन)” चयन गनुर्होस।्

3 “ご利用目的 (प्रयोगको उद्देश्य)” प्र�वष्ट गनुर्होस।्

主なご利用目的 (�योगको मुख्य 
उ�ेश्य) एउटा चयन गनुर्होस।्
“その他 (अन्य)” चयन गनुर् भएमा 
�वस्ततृ �ववरण ��व� गनुर्होस।् 
(20 वटा अक्षर सम्म)
* 20 वटा अक्षर भन्दा बढ� छ भने स्वीकायर् 
दायरा िभ� ��व� गनुर्होस।्

�योगको उ�ेश्यहरू एकभन्दा बढ� 
छन ्भने上記以外のご利用目的 
(मािथको बाहेक अन्य �योगको 
उ�ेश्य)बाट लागू हुने सब ैबुँदाहरू 
चयन गनुर्होस।्
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• खातावालाको मखु्य ご職業 (पेशा)बारे लागू हुने बुँदा चयन गनुर्होस।् (बहुसङ्ख्यक चयन सम्भव)
• चयन ग�रएको पेशा अनसुार 事業／業種 (कायर्स्थलमा गन� कायर् गित�विध)को बारेमा पलु-डाउन मेनबुाट चयन गनुर्होस।्

4 “ご職業 (पेशा)” र “事業／業種 (कायर्स्थलमा गन� कायर् ग�त�व�ध)” प्र�वष्ट गनुर्होस।्

लागू हुने पेशा चयन गनुर्होस।् 
(बहुसङ्ख्यक चयन गनर् सक्नहुुन्छ)
“その他 (अन्य)” चयन गनुर् भएमा 
�वस्ततृ �ववरण ��व� गनुर्होस।् 
(10 वटा अक्षर सम्म)
* 10 वटा अक्षर भन्दा बढ� छ भने स्वीकायर् 
दायरा िभ� ��व� गनुर्होस।्

[“会社員/団体職員 (कम्पनी कमर्चार�/संगठन कमर्चार�)”, “会社役員/団体役員 (कम्पनीको पदािधकार�/संघसंस्थाको पदािधकार�)”, 
“パート/アルバイト/派遣社員/契約社員 (पाटर् टाइम/आरुबाइतो/अस्थायी कमर्चार�/कन्�याक्ट कमर्चार�)”, 
“個人事業主/自営業 (आफ्न ैव्यापार भएको व्य��/आफ्नै व्यवसाय)” मा पन� व्य��]
* अन्य पेशा छ भने कायर्स्थलमा गन� कायर् गित�विध देखाइने छैन, त्यसलेै यसलाई ��व� गनर् आवश्यक छैन।

तपा�को पेशा “कम्पनी 
कमर्चार�/संगठन कमर्चार�”, 
“कम्पनीको पदािधकार�/संघसंस्थाको 
पदािधकार�”, “पाटर् 
टाइम/आरुबाइतो/अस्थायी 
कमर्चार�/कन्�याक्ट कमर्चार�”, 
वा “आफ्नै व्यापार भएको 
व्य��/आफ्नै व्यवसाय” हो भने, 
मखु्य कायर् स्थलमा गन� कायर् 
गित�विध पुल-डाउन मेनबुाट चयन 
गनुर्होस।् (अन्य कायर् स्थलमा गन� 
कायर् गित�विध स�हत 3 वटा सम्म 
चयन गनर् सक्नुहुन्छ)
“その他 (अन्य)” चयन गनुर् भएमा 
�वस्ततृ �ववरण ��व� गनुर्होस।् 
(10 वटा अक्षर सम्म)
* 10 वटा अक्षर भन्दा बढ� छ भने 
स्वीकायर् दायरा िभ� ��व� गनुर्होस।्
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• कम्पनी र शै�क्षक संस्थाको जानकार� सकेसम्म ��व� गनुर्होस।्

5 “ご勤務先・ご就学先 (कम्पनी•श�ै�क संस्थाको ठेगाना)” प्र�वष्ट गनुर्होस।्

कम्पनी (य�द तपा� �व�ाथ� हुनहुुन्छ 
भने तपा�को श�ैक्षक संस्था) को 
नाम/व्यवसाय नाम ��व� गनुर्होस ्। 
(30 वटा अक्षर सम्म)
* 30 वटा अक्षर भन्दा बढ� छ भने 
स्वीकायर् दायरा िभ� ��व� गनुर्होस।्

* कम्पनी आ�द एक भन्दा बढ� छन ्भने 
मखु्य एउटा बारे ��व� गनुर्होस।्

ご勤務先 (कम्पनी)(य�द तपा� 
�व�ाथ� हुनहुुन्छ भने तपा�कोご就学
先 (श�ैक्षक संस्था)) को ठेगाना र 
फोन नम्बर ��व� गनुर्होस।्
* फोन नम्बर एक भन्दा बढ� छन ्भने ती 
मध्ये एउटा ��व� गनुर्होस।्

* फोन नम्बरमा हाइफन (-) ��व� गनर् 
आवश्यक छैन।

कम्पनीमा तपा�को पदबारे लागू हुने 
बुँदा चयन गनुर्होस।्
(�व�ाथ� हुनहुुन्छ भने आवश्यक 
छैन)
“その他 (अन्य)” चयन गनुर् भएमा 
�वस्ततृ �ववरण ��व� गनुर्होस।् 
(10 वटा अक्षर सम्म)
* 10 वटा अक्षर भन्दा बढ� छ भने 
स्वीकायर् दायरा िभ� ��व� गनुर्होस।्

कम्पनीमा कामको �ववरणबारे लागू 
हुने बुँदा चयन गनुर्होस।् (�व�ाथ� 
हुनहुुन्छ भने आवश्यक छैन)
“その他 (अन्य)” चयन गनुर् भएमा 
�वस्ततृ �ववरण ��व� गनुर्होस।् 
(10 वटा अक्षर सम्म)
* 10 वटा अक्षर भन्दा बढ� छ भने 
स्वीकायर् दायरा िभ� ��व� गनुर्होस।्
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• हालको 年収（個人事業主の方は年商）(वा�षर्क आय (आफ्न ैव्यापार भएको व्य��ले वा�षर्क �ब��) ) बारे सकेसम्म ��व� गनुर्होस।्
 * तलब र पेन्सनको बाहेक भाडा आम्दानी आ�द पिन समावेश छ।
 * खातावालाको आफ्नै आय छैन भने “0～100万円以下 (0 दे�ख 10 लाख येन र सो भन्दा कम)” चयन गनुर्होस।्

6 “年収・年商 (वा�षर्क आय/�बक्र�)” प्र�वष्ट गनुर्होस।्

हालको वा�षर्क आय (य�द तपा� आफ्न ै
व्यापार भएको व्य�� हुनहुुन्छ भने
वा�षर्क �ब��) चयन गनुर्होस।्
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• योजना ग�रएको कारोबार (जम्मा गन�, �झक्ने, पठाउने, �वकलन गराउने आ�द) रकम र कारोबारको सङ्ख्या बारे सम्ब�न्धत एउटा बुँदा चयन गनुर्होस।्
 * गाड� र घर ख�रदको लािग आ�द अस्थायी रूपमा हुने उच्च-मलू्यको �डपो�जट र िनकासी समावेश हँुदैन।
 * म�हना अनुसार रकम र सङ्ख्या धेरै फरक भएमा औसत मानको जवाफ �दनुहोस।्

[毎月のお取引金額（合計） (मािसक कारोबार रकम (कुल))को उदाहरण]
मािसक तलब 2 लाख येन �डपो�जट ग�रने र घरखचर् भ�ुानीको लािग 1 लाख येन �झक्दा कारोबार रकम 3 लाख येन हुने भएकोले “10万円超～50
万円以下 (1 लाख येन भन्दा बढ� ~ 5 लाख येन वा सोभन्दा कम)” मा लागू हुन्छ।

[お取引の頻度 (कारोबारको सङ्ख्या)को उदाहरण]
ह�ामा दईु पटक ATM बाट पसैा िनकालेर एक पटक �वकलन भएमा “週に3回以上 (ह�ामा 3 पटक वा सो भन्दा बढ�)” मा लागू हुन्छ।

7 “毎月のお取引金額（合計) (मा�सक कारोबार रकम (कुल))” र “お取引の頻度 (कारोबारको सङ्ख्या)” प्र�वष्ट गनुर्होस।्

मािसक कारोबार रकम (कुल) चयन 
गनुर्होस।्

कारोबारको सङ्ख्या चयन गनुर्होस।्
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• जापान पोस्ट बैङ् क खाताको कारोबारको मुख्य原資 (�ोत) (कारोबारको रकमको �ोत, खातामा जम्मा ग�रने रकमको मुख्य �ोत) को बारेमा लागू हुने 
बुँदा चयन गनुर्होस।् (बहुसङ्ख्यक चयन सम्भव)

8 “お取引の原資 (कारोबारको स्रोत)” प्र�वष्ट गनुर्होस।्

कारोबारको �ोत चयन गनुर्होस।् 
(बहुसङ्ख्यक चयन गनर् सक्नहुुन्छ)
“その他 (अन्य)” चयन गनुर् भएमा 
�वस्ततृ �ववरण ��व� गनुर्होस।् 
(20 वटा अक्षर सम्म)
* 20 वटा अक्षर भन्दा बढ� छ भने स्वीकायर् 
दायरा िभ� ��व� गनुर्होस।्
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• जापान पो� बैङ् क खातामा 20 लाख येन भन्दा बढ�को नगद कारोबार �योग गद� हुनहुुन्छ वा भ�वष्यमा त्यसो गन� योजना बनाउनभुएको छ भने “はい 
(छ)” चयन गनुर्होस।् �योग गनुर्भएको छैन वा भ�वष्यमा पिन �योग गन� योजना छैन भने “いいえ (छैन)” चयन गनुर्होस।्

 * नगद कारोबार भनेको ATM वा काउन्टरमा खातामा नगद जम्मा गन� र खाताबाट नगद िनकाल्ने गन� आ�दको कारोबार हुन।् एउटै �दनमा ATM मा 
नगद जम्मा गरेर कुल रकम 20 लाख येन भन्दा बढ� हुने कारोबार गरेमा “はい (हो)” चयन गनुर्होस।् (खाताबाट �वकलन गराउने र खाताबाट 
रेिमट्यान्स गनर् समावेश हँुदैन)

 * कारोबार गनुर्हँुदा कारोबारको कारण र कारोबारको �ोत आ�द पनु: िन�य ग�रन सक्छ।

9 “200万円超の現金取引予定 (20 लाख येन भन्दा बढ�को नगद कारोबार योजना)” प्र�वष्ट गनुर्होस।्

“はい (हो)” वा “いいえ (होइन)” 
चयन गनुर्होस।्

[20 लाख येन भन्दा बढ�को नगद कारोबार गन� योजना छ �क छैन बारे “छ” मा पन�हरू]

[20 लाख येन भन्दा बढ�को नगद 
कारोबार गन� योजना बनाउनेहरूका 
लािग मा�]
रकमको �ोत, �योगको उ�ेश्य र यो 
नगद हुनपुन� कारण (कारोबारको 
�विश� �ववरणहरू) ��व� गनुर्होस।् 
(30 वटा अक्षर सम्म)
* 30 वटा अक्षर भन्दा बढ� छ भने 
स्वीकायर् दायरा िभ� ��व� गनुर्होस।्

[20 लाख येन भन्दा बढ�को नगद 
कारोबार गन� योजना बनाउनेहरूका 
लािग मा�]
20 लाख येन भन्दा बढ� नगद 
कारोबारको सङ्ख्याको सन्दभर्मा लागू 
हुने बुँदा चयन गनुर्होस।्

[20 लाख येन भन्दा बढ�को नगद 
कारोबार गन� योजना बनाउनेहरूका 
लािग मा�]
20 लाख येन भन्दा बढ�को नगद 
कारोबारको 1 पटकको रकम बारे 
लागू हुने बुँदामा चयन गनुर्होस।्
* कारोबार अनुसार कारोबारको रकम धेरै 
फरक छन ्भने औसत मानले जवाफ 
�दनहुोस।्
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• जापान पो� बैङ् कको खातामा अन्तरार्��य रेिमट्यान्स (�वदेशी देशहरूसँग रेिमट्यान्स कारोबार) �योग गनुर्भएको छ भने वा भ�वष्यमा त्यसो गन� योजना 
बनाउनभुएको छ भने “はい (छ)” मा चयन गनुर्होस।् �योग गनुर्भएको छैन वा भ�वष्यमा पिन �योग गन� योजना छैन भने “いいえ (छैन)” चयन 
गनुर्होस।्

 * अन्तरार्��य रेिमट्यान्सका लािग काउन्टर �योग गनुर्हुन्छ �क जापान पो� डाइरेक्ट �योग गनुर्हुन्छ वा कारोबार योजना रकमको सानो-ठूलोमा ध्यान 
न�दई जवाफ �दनुहोस।्

 * कारोबार गनुर्हँुदा कारोबारको उ�ेश्य र कारोबारको �ोत आ�द पुन: िन�य ग�रन सक्छ।

10 “国際送金の利用予定 (अन्तरार्िष्ट्रय रे�मट्यान्स प्रयोग गन� योजना)” प्र�वष्ट गनुर्होस।्

“はい (हो)” वा “いいえ (होइन)” 
चयन गनुर्होस।्

[अन्तरार्��य रेिमट्यान्स �योग गन� योजना छ �क छैन बारे “छ” मा पन�हरू]

[अन्तरार्��य रेिमट्यान्सको योजना 
भएकाहरूको लािग मा�]
अन्तरार्��य रेिमट्यान्सको उ�ेश्य 
(पठाउने वा �ा� गन�) को बारेमा 
लागू हुने बुँदा चयन गनुर्होस।् 
(बहुसङ्ख्यक चयन सम्भव)
“その他 (अन्य)” चयन गनुर् भएमा 
�वस्ततृ �ववरण ��व� गनुर्होस।् 
(20 वटा अक्षर सम्म)
* 20 वटा अक्षर भन्दा बढ� छ भने 
स्वीकायर् दायरा िभ� ��व� गनुर्होस।्

[अन्तरार्��य रेिमट्यान्सको योजना 
भएकाहरूको लािग मा�]
अन्तरार्��य रेिमट्यान्सको सङ्ख्याको 
बारेमा लागू हुने बुँदा चयन गनुर्होस।्

[अन्तरार्��य रेिमट्यान्सको योजना 
भएकाहरूको लािग मा�]
अन्तरार्��य रेिमट्यान्स गन� एक 
पटकको रकमबारे लागू हुने बुँदा 
चयन गनुर्होस।्
* कारोबार अनुसार कारोबारको रकम धेरै 
फरक छन ्भने औसत मानले जवाफ 
�दनहुोस।्

[अन्तरार्��य रेिमट्यान्सको योजना 
भएकाहरूको लािग मा�]
अन्तरार्��य रेिमट्यान्सको कारोबार 
गन� देश आ�द बारे लागू हुने बुँदामा 
चयन गनुर्होस।् (बहुसङ्ख्यक चयन 
सम्भव)
“その他 (अन्य)” चयन गनुर्भयो भने 
पलु-डाउन मेनबुाट देशको नाम चयन 
गनुर्होस।्
* अन्य कारोबार गन� देशहरू बहुसङ्ख्यक 
छन ्भने एउटा मखु्य कारोबार गन� देश 
चयन गनुर्होस।्
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• य�द �वदेशी �विनमय र �वदेशी व्यापार ऐन वा US OFAC िनयमहरू आ�द अन्तगर्त स्वीकृत देशहरू/के्ष�हरू (आिथर्क �ितबन्धहरूको अधीनमा रहेका 
देशहरू आ�द) को रूपमा तो�कएका देशहरू/के्ष�हरूसँग कारोबार गद� हुनहुुन्छ वा गन� योजना छ भने “はい (छ)” चयन गनुर्होस।् कुन ैकारोबार छैन र 
भ�वष्यमा त्यसो गन� योजना छैन भने “いいえ (छैन)” चयन गनुर्होस।्

 * आिथर्क �ितबन्धहरूको अधीनमा रहेका देशहरू आ�दको अपडेट जापान पो� बैङ् क वेबसाइट बाट िन�य गनर् सक्नहुुन्छ।
 * कारोबार गनुर्हँुदा कारोबारको कारण र कारोबारको �ोत आ�द पुन: िन�य ग�रन सक्छ।

11 “経済制裁対象国等との取引 (आ�थर्क प्र�तबन्धहरूको अधीनमा रहेका देशहरू आ�द सँगको कारोबार)” प्र�वष्ट गनुर्होस।्

“はい (हो)” वा “いいえ (होइन)” 
चयन गनुर्होस।्

[आिथर्क �ितबन्धको अधीनमा रहेका देशहरू आ�द सँगको कारोबार छ वा छैन मा छ" मा पन�हरू]

[आिथर्क �ितबन्धहरूको अधीनमा 
रहेका देशहरू आ�द सँगको कारोबार 
भएकाहरू मा�]
लागू हुने आिथर्क �ितबन्धहरूको 
अधीनमा रहेका देशहरू आ�द चयन 
गनुर्होस।् “その他 (अन्य)” चयन 
गनुर्भयो भने एउटा �विश� देशको 
नाम ��व� गनुर्होस।् (30 वटा अक्षर 
सम्म)
* 30 वटा अक्षर भन्दा बढ� छ भने 
स्वीकायर् दायरा िभ� ��व� गनुर्होस।्[आिथर्क �ितबन्धहरूको अधीनमा रहेका देशहरू आ�द 

सँगको कारोबार भएकाहरू मा�]
कारोबारको �ववरण र उ�ेश्य, कारोबारको अक� पक्ष आ�द 
कारोबारको �वस्ततृ �ववरण ��व� गनुर्होस।् (40 वटा 
अक्षर सम्म)
* 40 वटा अक्षर भन्दा बढ� छ भने स्वीकायर् दायरा िभ� ��व� 
गनुर्होस।्
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• उ�र �दएको �ववरणहरू देखाइनेछ। ��व� गरेको �ववरण िन�य गनुर्होस ्र ��व� गरेको �ववरणहरू सह� छन ्भने “回答 (उ�र)” बटन िथच्नुहोस।्
• सधुानर् चाहनहुुन्छ भने स्��नमा भएको “戻る (पछा�ड)” बटन िथच्नुहोस,् उ�र ��व� गन� �स्�नमा फकर् नहुोस ्र ��व� ग�रएको जानकार� सच्याउनुहोस।्
 * �ाउजरको "पछा�ड" बटन िथच्दा ��व� गनुर्भएको जानकार� मे�टनेछ, कृपया �योग नगनुर्होस।्
• उ�र बटन िथचेपिछ फे�र लगइन गनर् सक्षम हुनहुुनेछैन र उ�रहरू हेनर् स�कँदैन। �ितिल�प चा�हन्छ भने उ�र िन��त गन� �स्�नको �ितिल�प बचत 
गनुर्होस ्वा �ाउजर �स्�न छाप्ने आ�द गनुर्होस।् 

2. उ�र �निश्चत गन� िस्क्रनमा प्र�वष्ट गरेको �ववरण �नश्चय गनुर्होस ्र
प्र�वष्ट गरेको �ववरणहरू सह� छन ्भने “回答 (उ�र)” बटन �थच्नुहोस।्

��व� गरेको �ववरण िन�य गनुर्होस ्
र ��व� गरेको �ववरण सह� छन ्भने 
“回答 (उ�र)” बटन िथच्नुहोस।्
सधुानर् चाहनहुुन्छ भने स्��नमा 
भएको “戻る (पछा�ड)” बटन 
िथच्नहुोस,् उ�र ��व� गन� �स्�नमा 
फकर् नहुोस ्र ��व� ग�रएको जानकार� 
सच्याउनहुोस।्
* �ाउजरको “पछा�ड” बटन �योग 
नगनुर्होस ्�कनभने त्यसले �णाली 
��ुटहरू िनम्त्याउनेछ। (य�द �णाली �ु�ट 
भयो भने ��व� ग�रएको जानकार� 
मे�टनेछ)

* 回答 (उ�र) बटन �थचेप�छ फे�र लगइन गनर् स�म हुनुहुने छैन र उ�रहरू हेनर् स�कँदैन। प्र�त�ल�प 
चा�हन्छ भने उ�र �निश्चत गन� िस्क्रनको प्र�त�ल�प बचत गनुर्होस ्वा ब्राउजर िस्क्रन छाप्ने आ�द 
गनुर्होस।्
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3. पूरा िस्क्रन देखाइनेछ र जवाफ �दन पूरा भयो। 
तपा�को मदतको ला�ग धन्यवाद।


