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⚫សូមពិនិត្យលេខនិមិត្តសញ្ញា របស់គណនីលោេលៅខាងលរោម ល ើយផ្តេ់ចលមល ើយអំពីលោេបំណងជាល ើមននរបត្ិបត្ត ិោរ។ 

⚫ព័ត្៌មានដ េអនកបានល ល្ ើយ នឹងរត្ូវបានចាត់្ដចងលរបើរបាស់រសបតាមលោេោរណ៍ឯកជនភាពរបស់ធនាោរនរបសណីយ៍។ 

(លគ ទំព័រធនាោរនរបសណីយ៍៖ 個人情報のお取り扱いについて） 

   URL: https://www.jp-bank.japanpost.jp/policy/privacy/pcy_prv_index.html 

* សូមបំលពញឲ្យបានចាស់លោយលរបើប ៊ិច(កុំលរបើប ៊ិចេុបបាន) លៅកន ុងកូលោនស ុម ិត្។ មយ៉ាងលទៀត្ កន ុងកូលោនរបអប់□ 

 សូមគូសសញ្ញា ☑រត្ង់ចំណុចដ េរត្ូវេកខខណឌ ។ 

* អនកដ េលរជើសលរ ើស "その他" (លរៅពីលនេះ) សូមបំលពញឲ្យជាក់លាក់កន ុង(   )។ 

រត្ង់ "対象口座の記号番号" (លេខនិមិត្តសញ្ញា ននគណនីលោេលៅ) បង្ហា ញលេខ 4ខទង់ចុងលរោយននលេខនិមិត្តសញ្ញា របស់គណនី

ដ េចង់ឲ្យផ្តេ់ចលមល ើយ។ សូមពិនិត្យបញ្ញា ក់ថាវាជាលេខគណនីរបស់អនក។ 

ឧទា រណ៍៖ លបើលេខនិមិត្តសញ្ញា គឺ 11500-2-34561 លនាេះនឹងបង្ហា ញជា ＊＊＊＊＊－＊＊＊＊4561។ 

 

 

សូមបំលពញអំពីមាា ស់គណនី។ 

・おなまえ (ល ម្ េះ)៖ សូមបំលពញល ម្ េះមាា ស់គណនីលោយល ម្ េះលពញ។ 

・生年月日（西暦）(នងៃដខឆ្ន ំកំលណើត្(សូរយិគត្ិ))៖ សូមបំលពញនងៃដខឆ្ន ំកំលណើត្មាា ស់គណនីតាមសូរយិគត្ិ។ 

 

 

អំពីលោេបំណងលធវ ើរបត្ិបត្ត ិោរជាមួយធនាោរនរបសណីយ៍ (រមួទាងំនរបសណីយ៍) សូមគូស☑រត្ង់ចំណុចដ េរត្ូវេកខខណឌ ។ 

・主なご利用目的 (លោេបំណងលរបើរបាស់ចមបង)៖ សូមគូសសញ្ញា ☑រត្ង់ចំណុច 1 ដ េរត្ូវេកខខណឌ ។ 

・上記以外のご利用目的 (លោេបំណងលរបើរបាស់លរៅពីខាងលេើ)៖ លបើមានលោេបំណងលរបើរបាស់លរៅពីលោេបំណងលរបើរបាស់

ចមបងខាងលេើ សូមគូសសញ្ញា ☑រត្ង់ចំណុចដ េរត្ូវេកខខណឌ ។ 

給与受取/年金受取 ទទួេរបាក់ដខ/ទទួេរបាក់លោធននិវត្តន៍ 

事業費決済 ទូទាត្់ចំណាយរបតិ្បត្ត ិោរោរង្ហរ 

融資 របត្ិបត្ត ិោរផ្តេ់កមាី 

外国為替取引 ជួញ ូររបូិយប័ណណ អនត រជាត្ិ 

生計費決済 ទូទាត្់ចំណាយោររស់លៅ 

貯蓄/資産運用 សនស/ំរគប់រគងរទពយសកមម 

記入方法（個人のお客さま） クメール語（カンボジア）版 
របបៀបបំបេញសណូំមេរបញ្ជា ក់បោលបណំងនៃប្បតបិតតិការជាប ើម (អតិថិជៃជាឯកតតបគុ្គល) ភាសាខ្មែរ 

https://www.jp-bank.japanpost.jp/policy/privacy/pcy_prv_index.html


 2 / 11 

 

その他 លរៅពីលនេះ → សូមបំលពញឲ្យជាក់លាក់កន ុង(   )។ 

ឧទា រណ៍៖ របសិនលបើលោេបំណងលរបើរបាស់ចមបងគឺ "ទទួេរបាក់ដខ" ប៉ាុដនត លរៅពីលនេះក៏លរបើរបាស់សរមាប់ "ទូទាត្់ចំណាយោរ

រស់លៅ"  ូចជា ោរោត្់សវ ័យរបវត្ត ិទូទាត្់នងលលសវាោធារណៈ ោរទូទាត្់ប័ណណ ឥណទានជាល ើមដ រ 

 

 

 

អំពីមុខរបរចមបងរបស់មាា ស់គណនី សូមគូសសញ្ញា ☑រត្ង់ចំណុចដ េរត្ូវេកខខណឌ ។ (អាចលរជើសលរ ើសលេើសពីមួយ) 

អនកដ េមានមុខរបរដ េមានគូសបនាទ ត្់ពីលរោម ក៏សូមគូសសញ្ញា ☑អំពីកមមវត្ថ ុអាជីវកមម/ វស័ិយរបស់កដនលងលធវ ើោរអនក 

ផ្ងដ រ។ (អាចលរជើសលរ ើសលេើសពីមួយ) 

・ご職業 (មុខរបរ) 

会社員/団体職員 បុគគេិករកមុ  ុន/បុគគេិកអងគោរសមាគម 

会社役員/団体役員 នាយករកមុ  ុន/នាយកអងគោរសមាគម 

パート/アルバイト/派遣社員/契約社員 បុគគេិកលធវ ើោរត្ិចលមា៉ា ង/បុគគេិកលធវ ើោរលរៅលមា៉ា ង/បុគគេិកបលណាត េះអាសនន /

បុគគេិកជាប់កិចាសនយ 

個人事業主/自営業 របកបរបរលស ឋកិចាលរៅរបព័នធ /លបើកអាជីវកមម 

公務員 មន្តនត ីរាជោរ 

弁護士/司法書士/会計士/税理士/行政書士 លមធាវ ើ/ភាន ក់ង្ហរលរៀបចំឯកោរ/គណលនយយករោធារណៈ/ភាន ក់ង្ហរលសវាកមមពនធ

ោរ/ភាន ក់ង្ហរលរៀបចំដបបបទោក់ពាកយលៅោា ប័នរ ឋ  

主婦・主夫 លមផ្ទេះឬបត ីដ េលធវ ើោរផ្ទេះ 

退職された方/無職の方/未就学児 ឈប់ពីោរង្ហរ/ោម នមុខរបរ/កុមារមិនទាន់ចូេលរៀន 

学生 សិសស 

その他 លរៅពីលនេះ  → សូមបំលពញឲ្យជាក់លាក់កន ុង(   )។ 
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・事業/業種 (កមមវត្ថ ុអាជីវកមម/ វស័ិយ) 

1. 農業/漁業/林業/鉱石業 កសិកមម/លនោទ/រុោខ របមាញ់/ដរ៉ែ 

2. 製造業 ផ្េិត្កមម 

3. 建設業  សំណង ់

4. 情報通信業 ទូរគមនាគមន៍ព័ត៌្មានវទិយ 

5. 運輸業 គមនាគមន៍ ឹកជញ្ជ នូ 

6. 卸売業 េក់ ុំ 

7. 小売業（除く貴金属/宝石） េក់រាយ(លេើកដេងលលា ៈមានត្នមល/ត្បូ ងលពរជ) 

8. 飲食業/宿泊業 លសវាកមមចំណីអាហារ/លសវាកមមោន ក់លៅ 

9. コンサルティング業 លសវារបឹកា 

10. 医療/福祉 លវជាោន្តសត /សុខុមាេភាព 

11. 教育/学習支援業/学術研究  ោរអប់រំ/លសវាកមមជំនួយោរសិកា/ោររោវរជាវវទិយោន្តសត  

12. 不動産業 អចេនរទពយ 

13. 貿易業 អា រណ័ នី រណ័ 

14. 美術商 ជួញ ូរផ្េិត្ផ្េវចិិរត្សិេបៈ 

15. 古物商/質屋/オークション業 ជួញ ូរផ្េិត្ផ្េមួយទឹក/បញ្ញា ំ/ល ញនងល 

16. 中古車販売業 េក់រងយនតមួយទឹក 

17. 廃棄物収集・処理業 របមូេនិងចាត្់ោរោកសំណេ់ 

18. カジノ業 ោសុីណូ 

19. 投資事業/不動産投資業 គលរមាងវនិិលោគ/ វនិិលោគអចេនរទពយ 

20. 貸金業 ឥណទាន 

21. 資金移動業 លសវាកមមលផ្ទរមូេធន 

22. 暗号資産交換業 លសវាកមមបត រូរបូិយប័ណណ និមម ិត្ 

23. 外貨両替業 លសវាកមមបត រូរបាក់ 

24. ファイナンスリース業 ភតិ្សនយ ិរញ្ា វត្ថ ុ 

25. クレジットカード業 ោត្ឥណទាន 

26. 銀行業/保険業/証券業 ធនាោរ/ធានារា៉ែ ប់រង/មូេបរត្ 

27. その他金融業 លសវាកមម ិរញ្ា វត្ថ ុលផ្សងលទៀត្ 

28. 宅地建物取引業 ជួញ ូរអចេនរទពយ 

29. 貴金属/宝石商 ជួញ ូរលលា ៈមានត្នមល/ត្បូ ងលពរជ 

30. 郵便受取・電話サービス業 លសវាកមមទទួេអីវា៉ែ ន់នរបសណីយ៍ លសវាទូរសពទ 

31. 法律・会計関係サービス លសវាកមមពាក់ព័នធចាប់ គណលនយយ 

32. その他サービス業 លសវាកមមលរៅពីលនេះ 

33. その他 លរៅពីលនេះ  → សូមបំលពញឲ្យជាក់លាក់កន ុង(   )។ 
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អំពីមុខរបរដ េបានល ល្ ើយលៅទី        សូមបំលពញព័ត្៌មានអំពីកដនលងលធវ ើោរ កដនលងសិកា កន ុងករមិត្ដ េមិនបងកផ្េេំបាក។ 

・勤務先・学校名 (ល ម្ េះកដនលងលធវ ើោរ/ល ម្ េះោលា)៖ សូមបំលពញល ម្ េះកដនលងលធវ ើោរជាល ើម។ 

* លបើមានកដនលងលធវ ើោរជាល ើមលេើសពីមួយ សូមបំលពញអំពីកដនលងចមបង 1។ 

・勤務先・学校の住所・連絡先 (អាសយោឋ ន/ព័ត្៌មានទំនាក់ទំនងរបស់កដនលងលធវ ើោរ/ោលា)៖ សូមបំលពញអាសយោឋ ន  

លេខទូរសពទរបស់កដនលងលធវ ើោរជាល ើម។ 

* លបើមានលេខទូរសពទលេើសពីមួយ សូមបំលពញមួយណាក៏បាន។ 

・業務内容(ខល ឹមោរោរង្ហរ)៖ អំពីខល ឹមោរោរង្ហរដ េបលរមើោរលៅកដនលងលធវ ើោរ សូមគូស☑រត្ង់ចំណុចដ េរត្ូវេកខខណឌ ។ 

(ករណីជាសិសស គឺមិនចំាបាច់) 

営業 ដផ្នកេក់ 

一般事務 កិចាោរោរោិេ័យទូលៅ 

総務・経理 រ ឋបាេ/គណលនយយ 

企画・管理 ដផ្នោរ/រគប់រគង 

製造・開発 ផ្េិត្កមម/អភិវឌ្ឍន៍ 

その他 លរៅពីលនេះ  → សូមបំលពញឲ្យជាក់លាក់កន ុង(   )។ 

・役職(មុខតំ្ដណង)៖ អំពីមុខតំ្ដណងលៅកដនលងលធវ ើោរ សូមគូស☑រត្ង់ចំណុចដ េរត្ូវេកខខណឌ ។ (ករណីជាសិសស គឺមិនចាំបាច់) 

代表者 អគគនាយករបត្ិបត្ត ិ 

役員 នាយក 

管理職 អនករគប់រគង 

一般社員 បុគគេិកធមមតា 

その他 លរៅពីលនេះ  → សូមបំលពញឲ្យជាក់លាក់កន ុង(   )។ 

・年収等 (របាក់ចំណូេរបចំាឆ្ន ំជាល ើម)៖ អំពីរបាក់ចំណូេរបចាំឆ្ន ំបចច ុបបនន  (ចំណូេោរេក់របចំាឆ្ន ំ ចំលពាេះអនករបកបរបរ 

លស ឋកិចាលរៅរបព័នធ ) សូមបំលពញកន ុងករមិត្ដ េមិនបងកផ្េេំបាក។ 

* លរៅពីរបាក់ដខនិងរបាក់លោធននិវត្តន៍ ក៏រមួបញ្ច េូទាងំចំណូេឈន េួផ្ទេះជាល ើមដ រ។ 

* ករណីដ េមាា ស់គណនីោម នចំណូេផ្ទទ េ់ខល នួ សូមគូសសញ្ញា ☑រត្ង់ "0～100 万円以下" (0～100មុឺនលយ៉ានចុេះ)។ 

0～100 万円以下 0～100មុឺនលយ៉ានចុេះ 

100 万円超～300 万円以下 លេើស100មុឺនលយ៉ាន～300មុឺនលយ៉ានចុេះ 

300 万円超～500 万円以下 លេើស300មុឺនលយ៉ាន～500មុឺនលយ៉ានចុេះ 

500 万円超～700 万円以下 លេើស500មុឺនលយ៉ាន～700មុឺនលយ៉ានចុេះ 

700 万円超～900 万円以下 លេើស700មុឺនលយ៉ាន～900មុឺនលយ៉ានចុេះ 
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900 万円超～1,200 万円以下 លេើស900មុឺនលយ៉ាន～1,200មុឺនលយ៉ានចុេះ 

1,200 万円超 លេើស1,200មុឺនលយ៉ាន 

 

 

អំពីទំ ំទឹករបាក់របត្ិបត្ត ិោរ (បលញ្ា ើ បង់របាក់រត្ឡប់លៅវញិ លវររបាក់ ោត្់សវ ័យរបវត្ត ិទូទាត្់ជាល ើម) និងចំនួន ងនន 

របត្ិបត្ត ិោរ ដ េលរោងលធវ ើ សូមគូសសញ្ញា ☑រត្ង់ចំណុចដ េរត្ូវេកខខណឌ ។ 

* មិនគិត្បញ្ច េូោរ កោក់របាក់កន ុងបរមិាណលរចើនដ េលកើត្លឡើងដបបមួយរោ ូចជាោរទិញរងយនតឬទិញផ្ទេះជាល ើម។ 

* ករណីទំ ំទឹករបាក់ ចំនួន ង គឺខុសោន ខាល ំងតាមដខ សូមល ល្ ើយលោយគិត្ជាមធយម។ 

・毎月のお取引金額（合計）(ទំ ំទឹករបាក់របត្ិបត្ត ិោរលរៀងរាេ់ដខ(សរុប))៖ អំពីទំ ំទឹករបាក់របត្ិបត្ត ិោរលរៀងរាេ់ដខ(សរុប) 

សូមគូសសញ្ញា ☑រត្ង់ចំណុចដ េរត្ូវេកខខណឌ ។ 

ឧទា រណ៍៖ របសិនលបើរបាក់ដខលរៀងរាេ់ដខរត្ូវបានោក់ចូេ 20មុឺនលយ៉ានល ើយបង់របាក់រត្ឡប់លៅវញិ 10មុឺនលយ៉ានលោយោរោរ

ទូទាត្់ចំណាយោររស់លៅ លនាេះទំ ំទឹករបាក់របត្ិបត្ត ិោរនឹងលៅជា 30មុឺនលយ៉ាន ល ត្ុលនេះរត្ូវេកខខណឌ នឹង "10 万円超～ 50 万

円以下" (លេើស10មុឺនលយ៉ាន～50មុឺនលយ៉ានចុេះ)។ 

1 万円以下 1មុឺនលយ៉ានចុេះ 

1 万円超～5 万円以下 លេើស1មុឺនលយ៉ាន～5មុឺនលយ៉ានចុេះ 

5 万円超～10 万円以下 លេើស5មុឺនលយ៉ាន～10មុឺនលយ៉ានចុេះ 

10 万円超～50 万円以下 លេើស10មុឺនលយ៉ាន～50មុឺនលយ៉ានចុេះ 

50 万円超～100 万円以下 លេើស50មុឺនលយ៉ាន～100មុឺនលយ៉ានចុេះ 

100 万円超～500 万円以下 លេើស100មុឺនលយ៉ាន～500មុឺនលយ៉ានចុេះ 

500 万円超～1,000 万円以下 លេើស500មុឺនលយ៉ាន～1,000មុឺនលយ៉ានចុេះ 

1,000 万円超 លេើស1,000មុឺនលយ៉ាន 

・お取引の頻度(ចំនួន ងននរបត្ិបត្ត ិោរ)៖ អំពីចំនួន ងននរបត្ិបត្ត ិោរ សូមគូសសញ្ញា ☑រត្ង់ចំណុចដ េរត្ូវេកខខណឌ ។ 

ឧទា រណ៍៖ របសិនលបើកន ុងរងវង់1សបាត  ៍ ករបាក់លៅATM 2 ង ល ើយោរោត្់សវ ័យរបវត្ត ិទូទាត្់មាន 1 ង លនាេះរត្ូវេកខខណឌ

នឹង "週に 3 回以上" (មួយសបាត  ៍ 3 ងលឡើង)។ 

週に 3 回以上 មួយសបាត   ៍3 ងលឡើង 

週に 1 回 មួយសបាត   ៍1 ង 

2～3 週間に 1 回 កន ុងលពេ 2～3 សបាត  ៍ 1 ង 

月に 1 回 មួយដខ 1 ង 

2～3 か月に 1 回 2～3 ដខ 1 ង 

半年に 1 回 កនលេះឆ្ន ំ 1 ង 

1 年に 1 回以下 1ឆ្ន ំ 1 ងចុេះ 
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អំពីរបភពមូេធនចមបង (របភពននមូេធនសរមាប់របត្ិបត្ត ិោរ របភពចមបងននមូេធនដ េោក់បញ្ច េូកន ុងគណនី) សូម

គូសសញ្ញា ☑រត្ង់ចំណុចដ េរត្ូវេកខខណឌ ។ (អាចលរជើសលរ ើសលេើសពីមួយ) 

給与 របាក់ដខ 

年金 របាក់លោធននិវត្តន៍ 

貯蓄 របាក់សនស ំ

家賃等収入 ចំណូេឈន េួផ្ទេះជាល ើម 

売上金/事業収入 ចំណូេោរេក់/ចំណូេអាជីវកមម 

資産運用益 របាក់ចំលណញពីោររគប់រគងរទពយសកមម 

資産売却資金 មូេធនមកពីោរេក់រទពយសកមម 

家族からの仕送り របាក់លផ្ញើពីរកមុរគួោរ 

お小遣い・お年玉・お祝い金 របាក់ផ្តេ់ឲ្យចាយវាយ/របាក់អបអរឆ្ន ំងមី/របាក់អបអរោទរ 

その他 លរៅពីលនេះ  →សូមបំលពញឲ្យជាក់លាក់កន ុង(   )។ 

 

 

សរមាប់របត្ិបត្ត ិោរលៅលពេខាងមុខ លត្ើអនកលរោងលធវ ើរបត្ិបត្ត ិោរជាោច់របាក់ (បលញ្ា ើ/បង់របាក់រត្ឡប់លៅវញិ) ដ េលេើសពី 

200មុឺនលយ៉ានកន ុង 1លេើកដ រឬលទ? 

ករណីកំពុងលរបើរបាស់របត្ិបត្ត ិោរជាោច់របាក់ដ េលេើសពី 200មុឺនលយ៉ាន ឬលរោងលធវ ើលៅលពេខាងមុខ សូមគូសសញ្ញា ☑លៅ

រត្ង ់"はい" (បាទ/ចាស) ល ើយបំលពញលៅខាងលរោមផ្ងដ រ។ ករណីមិនកំពុងលរបើរបាស់ ឬមិនលរោងលធវ ើលៅលពេខាងមុខ សូម

គូសសញ្ញា ☑លៅរត្ង់ "いいえ" (លទ)។ 

* របត្ិបត្ត ិោរជាោច់របាក់ជារបត្ិបត្ត ិោរ ូចជា ោរោក់របាក់ជាោច់របាក់ចូេគណនី ោរ ករបាក់ជាោច់របាក់ពីគណនី 

លៅATMឬបញ្ា រោរោិេ័យ។េ។ ករណីលធវ ើរបត្ិបត្ត ិោរដ េោក់របាក់ជាោច់របាក់លៅATMកន ុងនងៃដត្មួយល ើយទឹករបាក់សរុប

លនាេះលេើស 200មុឺនលយ៉ាន សូមលរជើសលរ ើស "はい" (បាទ/ចាស)។ (មិនគិត្បញ្ច េូោរោត្់សវ ័យរបវត្ត ិទូទាត្់ពីគណនី ោរលវររបាក់ពី

គណនីលឡើយ) 

・現金を使う理由 (មូេល ត្ុលរបើរបាស់ោច់របាក់)៖ សូមបំលពញរបភពននមូេធន លោេបំណងលរបើរបាស់ មូេល ត្ុដ េរត្ូវដត្ជា

ោច់របាក់។ 

・お取引の頻度 (ចំនួន ងននរបត្ិបត្ត ិោរ)៖ អំពីចំនួន ងននរបត្ិបត្ត ិោរជាោច់របាក់ដ េលេើស 200មុឺនលយ៉ាន សូមគូសសញ្ញា

☑រត្ង់ចំណុចដ េរត្ូវេកខខណឌ ។ 

週に 1 回以上 មួយសបាត   ៍1 ងលឡើង 

2～3 週間に 1 回 កន ុងលពេ 2～3 សបាត  ៍ 1 ង 
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月に 1 回 មួយដខ 1 ង 

2～3 か月に 1 回 2～3 ដខ 1 ង 

半年に 1 回 កនលេះឆ្ន ំ 1 ង 

1 年に 1 回以下 1ឆ្ន ំ 1 ងចុេះ 

・1 回あたりの金額 (ទំ ំទឹករបាក់កន ុង1 ង)៖ អំពីទំ ំទឹករបាក់កន ុង1 ងននរបត្ិបត្ត ិោរជាោច់របាក់ដ េលេើស 200មុឺនលយ៉ាន 

សូមគូសសញ្ញា ☑រត្ង់ចំណុចដ េរត្ូវេកខខណឌ ។ 

* ករណីទំ ំទឹករបាក់របត្ិបត្ត ិោរគឺខុសោន ខាល ំងតាមលពេលធវ ើរបត្ិបត្ត ិោរ សូមល ល្ ើយលោយគិត្ជាមធយម។ 

200 万円超～300 万円以下 លេើស200មុឺនលយ៉ាន～300មុឺនលយ៉ានចុេះ 

300 万円超～500 万円以下 លេើស300មុឺនលយ៉ាន～500មុឺនលយ៉ានចុេះ 

500 万円超～1,000 万円以下 លេើស500មុឺនលយ៉ាន～1,000មុឺនលយ៉ានចុេះ 

1,000 万円超 លេើស1,000មុឺនលយ៉ាន 

 

 

សរមាប់របត្ិបត្ត ិោរលៅលពេខាងមុខ លត្ើអនកលរោងលរបើលសវាលវររបាក់អនត រជាត្ិ (របត្ិបត្ត ិោរលវររបាក់ជាមួយរបលទសលរៅ) ដ រ

ឬលទ? ករណីកំពុងលរបើរបាស់លសវាលវររបាក់អនត រជាត្ិ (របត្ិបត្ត ិោរលវររបាក់ជាមួយរបលទសលរៅ) ឬលរោងលធវ ើលៅលពេខាងមុខ សូម

គូស☑លៅរត្ង់ "はい" (បាទ/ចាស) ល ើយបំលពញលៅខាងលរោមផ្ងដ រ។ ករណីមិនកំពុងលរបើរបាស់ ឬមិនលរោងលធវ ើលៅលពេ

ខាងមុខ សូមគូសសញ្ញា ☑លៅរត្ង់ "いいえ" (លទ)។ 

* ចំលពាេះលសវាលវររបាក់អនត រជាត្ិ សូមល ល្ ើយមិនថាជាោរលរបើរបាស់បញ្ា រោរោិេ័យ លរបើរបាស់លសវាកមមធនាោរនរបសណីយ៍លោយ

ផ្ទទ េ់ ឬទឹករបាក់លរោងលធវ ើរបត្ិបត្ត ិោរមានទំ ំប៉ាុនណាលឡើយ។ 

・送金の目的 (លោេបំណងននោរលវររបាក់)៖ អំពីលោេបំណងលរបើលសវាលវររបាក់អនត រជាត្ិ សូមគូសសញ្ញា ☑រត្ង់ចំណុចដ េរត្ូវ

េកខខណឌ ។ (អាចលរជើសលរ ើសលេើសពីមួយ) 

（送る場合）(ករណីជាអនកលផ្ញើ) 

家族への送金 លផ្ញើរបាក់លៅរគួោរ 

学費 ចំណាយសិកា 

海外での資産運用 រគប់រគងរទពយសកមមលៅបរលទស 

商品購入代金 នងលទិញទំនិញ 

その他 លរៅពីលនេះ  → សូមបំលពញឲ្យជាក់លាក់កន ុង(   )។ 

（受け取る場合） (ករណីជាអនកទទួេ) 

家族からの送金 របាក់លផ្ញើពីរគួោរមក 

配当金・利金等 ភាគលាភ ោររបាក់ជាល ើម 

商品販売代金 នងលេក់ទំនិញ 
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その他 លរៅពីលនេះ  → សូមបំលពញឲ្យជាក់លាក់កន ុង(   )។ 

・お取引の頻度 (ចំនួន ងននរបត្ិបត្ត ិោរ)៖ អំពីចំនួន ងននោរលរបើលសវាលវររបាក់អនត រជាត្ិ សូមគូសសញ្ញា ☑រត្ង់ចំណុចដ េ

រត្ូវេកខខណឌ ។ 

* ករណីទំ ំទឹករបាក់របត្ិបត្ត ិោរគឺខុសោន ខាល ំងតាមលពេលធវ ើរបត្ិបត្ត ិោរ សូមល ល្ ើយលោយគិត្ជាមធយម។ 

週に 1 回以上 មួយសបាត   ៍1 ងលឡើង 

2～3 週間に 1 回 កន ុងលពេ 2～3 សបាត  ៍ 1 ង 

月に 1 回 មួយដខ 1 ង 

2～3 か月に 1 回 2～3 ដខ 1 ង 

半年に 1 回 កនលេះឆ្ន ំ 1 ង 

1 年に 1 回以下 1ឆ្ន ំ 1 ងចុេះ 

・1 回あたりの金額 (ទំ ំទឹករបាក់កន ុង1 ង)៖ អំពីទំ ំទឹករបាក់កន ុង1 ងននោរលរបើលសវាលវររបាក់អនត រជាត្ិ សូមគូសសញ្ញា ☑រត្ង់

ចំណុចដ េរត្ូវេកខខណឌ ។ 

10 万円以下 10មុឺនលយ៉ានចុេះ 

10 万円超～100 万円以下 លេើស10មុឺនលយ៉ាន～100មុឺនលយ៉ានចុេះ 

100 万円超～500 万円以下 លេើស100មុឺនលយ៉ាន～500មុឺនលយ៉ានចុេះ 

500 万円超 លេើស500មុឺនលយ៉ាន 

・取引相手国等 (របលទសជាល ើមដ េជាន គូននរបត្ិបត្ត ិោរ)៖ អំពីរបលទសជាល ើមដ េជាន គូននរបត្ិបត្ត ិោរលសវាលវររបាក់

អនត រជាត្ិ សូមគូសសញ្ញា ☑រត្ង់ចំណុចដ េរត្ូវេកខខណឌ ។ 

米国 ស រ ឋអាលមរកិ 

中国 ចិន 

韓国 កូលរ៉ែខាងត្បូ ង 

タイ នង 

ドイツ  អាេល ឺម៉ាង់ 

英国 អង់លគលស 

オーストラリア អូន្តោត េី 

フランス បារាងំ 

カナダ ោណាោ 

フィリピン ភីេីពីន 

香港  ុងកុង 

台湾 នត្វា៉ែ ន់ 

ベトナム លវៀត្ណាម 

イタリア អុីតាេី 

インドネシア ឥណឌ លូនសុី 

その他 លរៅពីលនេះ  → សូមបំលពញឲ្យជាក់លាក់កន ុង(   )។ 
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លត្ើមាា ស់គណនីជាPEPs បរលទសដ រឬលទ? 

របសិនលបើរត្ូវេកខខណឌ  សូមគូសសញ្ញា ☑លៅរត្ង់ "は い " (បាទ/ចាស) ល ើយបំលពញលៅខាងលរោមផ្ងដ រ។ របសិនលបើមិនរត្ូវ

េកខខណឌ  សូមគូសសញ្ញា ☑លៅរត្ង់ "いいえ" (លទ)។ 

* PEPs បរលទស សំលៅលេើលម ឹកនំាបរលទស រពមទាងំអនកមានឋានៈសំខាន់កន ុងរោឋ ភិបាេ ធនាោរកណាត េ និងោា ប័នរសល ៀង

ោន លនេះលផ្សងលទៀត្ របស់បរលទស (រមួទាងំអនកធាល ប់មានឋានៈដបបលនេះពីមុន) ឬរកមុរគួោរពួកលគ។ 

* ឧទា រណ៍ អនកមានឋានៈឬមុខតំ្ដណងជាល ើមដ េមានករមិត្ (ឬរកមុរគួោរពួកលគ) ប៉ាុលណាណ េះដ េរត្ូវេកខខណឌ   ូចជា 

ឯកអគគរាជទូត្ នាយកជាល ើមននស រោសរគប់រគងលោយរ ឋ របស់បរលទស។ 

・名義人様と重要な地位を占める方とのご関係 (ទំនាក់ទំនងរវាងមាា ស់គណនីនិងអនកមានឋានៈសំខាន់)៖ របសិនលបើអនកមាន 

ឋានៈសំខាន់គឺជាោមីខល នួមាា ស់គណនី សូមគូសសញ្ញា ☑រត្ង់ "ご本人" (ោមីខល នួ)។ របសិនលបើអនកមានឋានៈសំខាន់គឺជារកមុ

រគួោររបស់មាា ស់គណនី សូមគូសសញ្ញា ☑រត្ង ់ "ご家族" (រកមុរគួោរ) ល ើយបំលពញល ម្ េះនិងទំនាក់ទំនងជាមួយបុគគេលនាេះ (បត ី

របពនធ  ឪពុកមាត យ កូន ជាល ើម)។ 

・国名 (ល ម្ េះរបលទស)៖ សូមបំលពញរបលទសដ េមានឋានៈសំខាន់។ 

・職位 (មុខតំ្ដណង)៖ សូមបំលពញឋានៈសំខាន់។ (ឧទា រណ៍) នាយករ ឋមន្តនត ី ឯកអគគ រ ឋរាជទូត្លពញសមត្ាភាព 

・勤務先 (កដនលងលធវ ើោរ)៖ សូមបំលពញល ម្ េះោា ប័នដ េមានឋានៈសំខាន់។ (ឧទា រណ)៍ ោា នទូត្●●របចំារបលទសជប៉ាុន 

 

 

លត្ើមានរបត្ិបត្ត ិោរជាមួយរបលទសជាល ើមដ េរត្ូវបានោក់ទណឌ កមមលស ឋកិចាដ រឬលទ? (រមួទាងំគលរមាងត្លៅមុខ) 

ករណីមានរបត្ិបត្ត ិោរជាមួយរបលទសជាល ើមដ េរត្ូវបានោក់ទណឌ កមមលស ឋកិចា  ឬលរោងលធវ ើលៅលពេខាងមុខ សូមគូស☑លៅ

រត្ង ់"はい" (បាទ/ចាស) ល ើយបំលពញលៅខាងលរោមផ្ងដ រ។ ករណីមិនកំពុងលរបើរបាស់ ឬមិនលរោងលធវ ើលៅលពេខាងមុខ សូម

គូសសញ្ញា ☑លៅរត្ង់ "いいえ" (លទ)។ 

・該当する経済制裁対象国等 (របលទសជាល ើមដ េរត្ូវបានោក់ទណឌ កមមលស ឋកិចាដ េរត្ូវេកខខណឌ ) 

北朝鮮 កូលរ៉ែខាងលជើង 

イラン អុីរ៉ែង ់

キューバ គុយបា 

シリア សុីរ ើ 

クリミア地域 ត្ំបន់រគីលមៀ 

その他 លរៅពីលនេះ  →សូមបំលពញឲ្យជាក់លាក់កន ុង(   )។ 

* ចំលពាេះរបលទសជាល ើមដ េរត្ូវបានោក់ទណឌ កមមលស ឋកិចាងមីបំផ្ុត្ អនកអាចពិនិត្យបញ្ញា ក់ពីលគ ទំព័រធនាោរនរបសណីយ៍។ 
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URL: https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/sokin/kokusou/kj_sk_ks_seisai.html 

・お取引の詳細 (េមអ ិត្អំពីរបត្ិបត្ត ិោរ)៖ សូមបំលពញខល ឹមោរជាក់លាក់ននរបត្ិបត្ត ិោរ ូចជា ខល ឹមោរនិងលោេបំណងនន

របត្ិបត្ត ិោរ ន គូននរបត្ិបត្ត ិោរជាល ើម។ 

 

 

ចំលពាេះអនកដ េមានសញ្ញា ត្ិបរលទស សូមបំលពញអំពីចំណុចខាងលរោម។ 

* ចំលពាេះអនកមានសញ្ញា ត្ិជប៉ាុន អនកោន ក់លៅអចិនន្តនតយ៍ មិនចាំបាច់បំលពញលឡើយ។ 

・国籍 (សញ្ញា ត្ិ)៖ សូមបំលពញសញ្ញា ត្ិរបស់មាា ស់គណនី។ ចំលពាេះអនកដ េមានសញ្ញា ត្ិលេើសពីមួយ សូមបំលពញទាងំអស់។ 

・在留カード情報 (ព័ត្៌មានប័ណណ ោន ក់លៅ)៖ ករណីរត្ូវបានផ្តេ់ជូនប័ណណ ោន ក់លៅ សូមគូសសញ្ញា ☑រត្ង ់"在留カードあり" (មាន 

ប័ណណ ោន ក់លៅ) ល ើយបំលពញរបលភទទិោឋ ោរជាល ើមផ្ងដ រ។ ករណីមិនរត្ូវបានផ្តេ់ជូនប័ណណ ោន ក់លៅ សូមគូសសញ្ញា ☑រត្ង់ "在留

カードなし" (ោម នប័ណណ ោន ក់លៅ)។ 

在留資格 (របលភទទិោឋ ោរ)៖ សូមបំលពញរបលភទទិោឋ ោរដ េមានសរលសរលៅលេើប័ណណ ោន ក់លៅ។ 

* ចំលពាេះអនកដ េមានរបលភទទិោឋ ោរជាសិោខ ោមបលចាកលទស សូមបំលពញរបលភទ ូចជា 1 号イ(លេខ1ក) 1 号ロ(លេខ1ខ) 

2 号イ(លេខ2ក) 2 号ロ(លេខ2ខ) ជាល ើមកន ុង(  )។ 

在留期間満了日（西暦）(នងៃផ្ុត្កំណត្់រយៈលពេោន ក់លៅ(សូរយិគត្ិ))៖ សូមបំលពញនងៃផ្ុត្កំណត្់រយៈលពេោន ក់លៅដ េ

មានសរលសរលៅលេើប័ណណ ោន ក់លៅ។ 

* ចំលពាេះអនកោន ក់លៅអចិនន្តនតយ៍ជាល ើមដ េរយៈលពេោន ក់លៅោម នោេកំណត្់ គឺមិនចំាបាច់បំលពញនងៃផ្ុត្កំណត្់រយៈលពេ

ោន ក់លៅលឡើយ។ 

在留カード番号 (លេខប័ណណ ោន ក់លៅ)៖ សូមបំលពញលេខប័ណណ ោន ក់លៅ (លេខនិងអកសរោតំាង 12ខទង់) ដ េមានសរលសរលៅ

លេើប័ណណ ោន ក់លៅ។ 

・日本に所在する事務所等で働いていますか。（自営業、パート・アルバイト含む） (លត្ើអនកកំពុងលធវ ើោរលៅោរោិេ័យជាល ើម

ដ េសា ិត្លៅរបលទសជប៉ាុនដ រឬលទ? (រមួទាងំលបើកអាជីវកមម បុគគេិកលធវ ើោរត្ិចលមា៉ា ង/បុគគេិកលធវ ើោរលរៅលមា៉ា ង))៖ របសិនលបើ

កំពុងលធវ ើោរលៅោរោិេ័យជាល ើម (រកមុ  ុន ោរោិេ័យ ហាង ោរោិេ័យដផ្នកេក់ជាល ើម) ដ េសា ិត្លៅរបលទសជប៉ាុន សូម

គូសសញ្ញា ☑រត្ង ់"はい" (បាទ/ចាស)។ របសិនលបើមិនកំពុងលធវ ើោរ សូមគូសសញ្ញា ☑លៅរត្ង់ "いいえ" (លទ)។ 

・以下のいずれかに該当する場合は、☑印をつけてください。(របសិនលបើរត្ូវេកខខណឌណាមួយខាងលរោម សូមគូសសញ្ញា ☑។)៖ ចំលពាេះ

អនកមានមុខរបរកំណត្់ជាក់លាក់ ូចជាមន្តនត ីោរទូត្ជាល ើម សូមគូសសញ្ញា ☑រត្ង់ចំណុចដ េរត្ូវេកខខណឌ ។ លបើមិនរត្ូវេកខខណឌ  

មិនចាំបាច់បំលពញលឡើយ។ 

外交官・外交官関係者  មន្តនត ីោរទូត្/អនកពាក់ព័នធនឹងមន្តនត ីោរទូត្  

米軍関係者 អនកពាក់ព័នធកងទ័ពស រ ឋអាលមរកិ 

国際連合軍関係者 អនកពាក់ព័នធកងទ័ពអងគោរស របជាជាត្ិ 

 

https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/sokin/kokusou/kj_sk_ks_seisai.html
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សូមពិនិត្យថាមានកំ ុសកន ុងព័ត្៌មានដ េបានបំលពញឬមានបំលពញខវេះឬលទជាល ើម ល ើយបំលពញនងៃបំលពញ លេខទូរសពទដ េ

អាចទាក់ទងបានកំេុងលពេនងៃ រចួចុេះ ត្ាលេខា។ 


