
 1 / 10 

 

 

 

 

     कृपया तलको तपाईंको खाताको संकेत नम्बर ननश्चय गरी कारोबारको उदे्दश् य आनि बारे जवाफ निनुहोस्। 

     तपाईंले निनुभएको जानकारी जापान पोष्ट बैङ् कको गोपनीयता नीनत अनुसार सञ्चालन गररन्छ। 

  (जापान पोष्ट बैङ् क वेबसाइट: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 

※ बोल्ड लाइन नभत्र बलपेन (अक्षर मेनटने बलपेन प्रयोग गनन सनकिँ िैन) ले स्पष्ट रूपमा भनुनहोस्। साथै □ यो कोठामा लागू हुने 

    बुिँिामा ☑ लगाउनुहोस्। 

※ 「その他」 (अन्य) चयन गनुनभयो भने (      ) मा नवसृ्तत रूपमा लेख्नुहोस्। 

「対象口座の記号番号」 (तपाईंको खाताको सङे्कत नम्बर)  मा तपाईंको खाता नम्बरको अन्तिम ४ अङ् कहरू लेन्तखएका छन्। 

आफ्नै खाता नम्बर हो भने्न कुरा ननश्चय गनुनहोस्। 

उिाहरणः  खाता नम्बर 11500-2-34561 हो भने, यो *****-*****4561 भनेर लेन्तखएको छ। 

 

 

खातावालाको नाम बारे लेख्नुहोस्। 

・おなまえ (नाम): खातावालाको पूरा नाम लेख्नुहोस्। 

・生年月日（西暦）(जन्म नमनत (इस्वी संवत्)): खातावालाको जन्म नमनत इस्वी संवतमा लेख्नुहोस्। 

 

 

जापान पोष्ट बैङ् क (हुलाक कायानलय सनहत) सिँग कारोबार गने उदे्दश्य बारे लागू हुने बुिँिामा ☑ लगाउनुहोस्। 

・主なご利用目的 (मुख्य रूपमा गने कारोबारको उदे्दश् य): लागू हुने एउटा बुिँिामा ☑ लगाउनुहोस।् 
・上記以外のご利用目的 (मानथको बाहेक अन्य कारोबारको उदे्दश्य): मुख्य रूपमा गने कारोबारको उदे्दश्य बाहेक पनन कारोबारको    

 उदे्दश्य भएमा लागू हुने बुिँिामा ☑ नचन्ह लगाउनुहोस्। 

給与受取/年金受取 तलब नलने/पेन्सन नलने 

事業費決済 व्यापार खचन भुक्तानी गने 

融資 ऋण कारोबार 

外国為替取引 नविेशी नवननमय कारोबार 

生計費決済 घर खचन भुक्तानी 

貯蓄/資産運用 बचत/सम्पनि पररचालन 

記入方法（個人のお客さま） ネパール語版 
कारोबार उदे्दश्य आनि ननश्चय गने अनुरोध (व्यन्तक्तगत ग्राहकको लानग)  

नेपाली भाषा 

https://www.jp-bank.japanpost.jp/policy/privacy/pcy_prv_index.html
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その他 अन्य  → (         ) मा नवसृ्तत रूपमा लेख्नुहोस्। 

उिाहरण: मुख्य रूपमा गने कारोबारको उदे्दश्य "तलब नलने" हो तर त्यो बाहेक पनन सावनजननक उपयोनगता शुल्क नवकलन गराउने वा 

के्रनिट कािन भुक्तानी आनिको "घर खचन भुक्तानी" को लानग पनन प्रयोग गररने अवस्थामा। 

 

 

 

खातावालाको मुख्य पेशा बारे लागू हुने बुिँिामा ☑ लगाउनुहोस्। (बहुसङ्ख्यक चयन सम्भव) 

रेखांनकत पेशाको व्यन्तक्तले कायन स्थलमा गने कायन गनतनवनध बारे पनन ☑ लगाउनुहोस्। (बहुसङ्ख्यक चयन सम्भव) 

・ご職業 (पेशा) 

会社員/団体職員 कम्पनी कमनचारी/संघसंस्थाको कमनचारी 

会社役員/団体役員 कम्पनीको पिानधकारी/संघसंस्थाको पिानधकारी 

パート/アルバイト/派遣社員/契約社員 पाटन टाइम/आरुबाइतो/अस्थायी कमनचारी/कन्ट्र याक्ट कमनचारी 

個人事業主/自営業 आफ्नै व्यापार भएको व्यन्तक्त/आफ्नै व्यवसाय 

公務員 सरकारी कमनचारी 

弁護士/司法書士/会計士/税理士/行

政書士 

वनकल/कानुनी कागजात तयार गने अनधकारी/लेखापाल/कर अनधकारी/प्रशासननक प्रनक्रया 

नवशेषज्ञ 

主婦・主夫 गृनहणी वा घरको काम गने पनत 

退職された方/無職の方/未就学児 अवकाश प्राप्त व्यन्तक्त/बेरोजगार/प्राथनमक नवद्यालयमा भनान हुने उमेर नभएको नशशु 

学生 नवद्याथी 

その他 अन्य  → (         ) मा नवसृ्तत रूपमा लेख्नुहोस्।  
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・事業/業種 (कार्य स्थलमा गर्न ेकार्य गतिविधि) 
1. 農業/漁業/林業/鉱石業 कृनष/माछा माने व्यवसाय/बन, रुख, काठ आनिको व्यवसाय/खानी उद्योग 

2. 製造業 उत्पािन उद्योग 

3. 建設業  ननमानण उद्योग 

4. 情報通信業 सूचना र सञ्चार उद्योग 

5. 運輸業 यातायात तथा ढुवानी उद्योग 

6. 卸売業 थोक व्यापार 

7. 小売業（除く貴金属/宝石） खुद्रा व्यापार (बहुमूल्य धातु/रत्नहरू बाहेक) 

8. 飲食業/宿泊業 रेसु्टरेन्ट् व्यवसाय/होटेल व्यवसाय 

9. コンサルティング業 कन्सन्तिङ उद्योग 

10. 医療/福祉 नचनकत्सा/ननसनङ कल्याण सेवा 

11. 教育/学習支援業/学術研究  नशक्षा/अध्ययन सहायता व्यवसाय /शैनक्षक अनुसन्धान 

12. 不動産業 घर जग्गा व्यवसाय 

13. 貿易業 आयात-ननयानत व्यवसाय 

14. 美術商 कला व्यापार 

15. 古物商/質屋/オークション業 पुरानो सामानको व्यापार/धरौटी राखेर ऋण निने पसल/नललामी व्यवसाय 

16. 中古車販売業 प्रयोग भएको सवारी साधन नबक्री व्यवसाय 

17. 廃棄物収集・処理業 नष्ट गने सरसामान सङ्कलन तथा नष्ट गने व्यवसाय 

18. カジノ業 क्यानसनो उद्योग 

19. 投資事業/不動産投資業 लगानी व्यवसाय / घर जग्गा लगानी व्यवसाय 

20. 貸金業 ऋण निने व्यवसाय 

21. 資金移動業 पूिँजी स्थानािरण व्यवसाय 

22. 暗号資産交換業 भचुनअल मुद्रा नवननमय व्यापार 

23. 外貨両替業 नविेशी मुद्रा नवननमय व्यापार 

24. ファイナンスリース業 नलज फाइनान्स व्यवसाय 

25. クレジットカード業 के्रनिट कािन व्यवसाय 

26. 銀行業/保険業/証券業 बैङ् नकङ व्यवसाय/बीमा व्यवसाय/नधतोपत्र व्यवसाय 

27. その他金融業 अन्य नविीय व्यवसाय 

28. 宅地建物取引業 घर जग्गा कारोबार व्यवसाय 

29. 貴金属/宝石商 बहुमूल्य धातु/गहना व्यापार 

30. 郵便受取・電話サービス業 हुलाक सामग्री नलने तथा फोन सेवा व्यवसाय 

31. 法律・会計関係サービス वनकल・लेका सम्बन्धी सेवा 

32. その他サービス業 अन्य सेवा प्रिान गने व्यवसाय 

33. その他 अन्य  → (         ) मा नवसृ्तत रूपमा लेख्नुहोस्। 
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    3  मा जवाफ निनुभएको पेशा बारे कम्पनी र शैनक्षक संस्थाको नामको जानकारी सकेसम्म लेख्नुहोस्। 

・勤務先・学校名 (कम्पनी•शैनक्षक संस्थाको नाम): कम्पनी आनिको नाम लेख्नुहोस्। 

※ कम्पनी िुइ भन्दा बढी छन् भने मुख्य एउटा बारे लेख्नुहोस्। 

・勤務先・学校の住所・連絡先 (कम्पनी•शैनक्षक संस्थाको ठेगाना/सम्पकन  ठेगाना): कम्पनी आनिको ठेगाना र फोन नम्बर लेख्नुहोस्। 

 ※ फोन नम्बर धेरै छन् भने ती मधे्य एउटा लेख्नुहोस्। 

・業務内容 (कायन नववरण): कम्पनीको कायन नववरण बारे लागू हुने बुिँिामा ☑ लगाउनुहोस्। (नवद्याथी भएमा आवश्यक छैन) 

営業 नबक्री(सेल्स) 

一般事務 कायानलयको सामान्य काम 

総務・経理 सामान्य मानमला•लेखा 

企画・管理 योजना•व्यवस्थापन 

製造・開発 उत्पािन•नवकास 

その他 अन्य  → (         ) मा नवसृ्तत रूपमा लेख्नुहोस्। 

・役職 (पि): कम्पनीमा तपाईंको पिबारे लागू हुने बुिँिा ☑ लगाउनुहोस्। (नवद्याथी भएमा आवश्यक छैन)    

代表者 प्रनतनननध 

役員 पिानधकारी 

管理職 व्यवस्थापन 

一般社員 सामान्य कमनचारी 

その他 अन्य  → (         ) मा नवसृ्तत रूपमा लेख्नुहोस्। 

・年収等 (वानषनक आय आनि): हालको वानषनक आय (आफ्नै व्यापार भएको व्यन्तक्तले वानषनक नबक्री) बारेसकेसम्म लेख्नुहोस्। 

※ तलब र पेन्सनको बाहेक भािा आम्दानी आनि पनन समावेश छ। 

※ खातावालाको आफ्नै आय छैन भने 「0～100 万円以下」 (10 लाख येन वा सोभन्दा कम)मा ☑ लगाउनुहोस्। 

0～100 万円以下 10 लाख येन वा सोभन्दा कम 

100 万円超～300 万円以下 10 लाख येन भन्दा बढी ~ 30 लाख येन वा सोभन्दा कम 

300 万円超～500 万円以下 30 लाख येन भन्दा बढी ~ 50 लाख येन वा सोभन्दा कम 

500 万円超～700 万円以下 50 लाख येन भन्दा बढी ~ 70 लाख येन वा सोभन्दा कम 

700 万円超～900 万円以下 70 लाख येन भन्दा बढी ~ 90 लाख येन वा सोभन्दा कम 

900 万円超～1,200 万円以下 90 लाख येन भन्दा बढी ~ 1 करोि 20 लाख येन वा सोभन्दा कम 

1,200 万円超 1 करोि 20 लाख येन भन्दा बढी 
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योजना गररएको कारोबार (जम्मा गने, निके्न, पठाउने, नवकलन गराउने आनि) रकम र कारोबारको सङ्ख्या बारे सम्बन्तन्धत एउटा नवषयमा ☑ 

लगाउनुहोस्। 

※ गािी र घर खररिको लानग आनि अस्थायी रूपमा हुने उच्च-मूल्यको निपोनजट र ननकासी समावेश हुिँिैन। 

※ मनहना अनुसार रकम र सङ्ख्या धेरै फरक भएमा औसत मानको जवाफ निनुहोस्।  

・毎月のお取引金額（合計）(योजना गररएको मानसक कारोबार रकम (कुल)): योजना गररएको मानसक कारोबार रकम (कुल) बारे लागू   

हुने बुिँिामा ☑ लगाउनुहोस्। 

उिाहरण: मानसक तलब 2 लाख येन निपोनजट गररने र घरखचन भुक्तानीको लानग 1 लाख येन नफतान गररएमा कारोबार रकम 3 लाख येन हुने 

भएकोले 「10 万円超～ 50 万円以下」 (1 लाख येन भन्दा बढी ~ 5 लाख येन वा सोभन्दा कम) मा लागू हुन्छ। 

1 万円以下 10 हजार येन वा सोभन्दा कम 

1 万円超～5 万円以下 10 हजार येन भन्दा बढी ~ 50 हजार येन वा सोभन्दा कम 

5 万円超～10 万円以下 50 हजार येन भन्दा बढी ~ 1 लाख येन वा सोभन्दा कम 

10 万円超～50 万円以下 1 लाख येन भन्दा बढी ~ 5 लाख येन वा सोभन्दा कम 

50 万円超～100 万円以下 5 लाख येन भन्दा बढी ~ 10 लाख येन वा सोभन्दा कम 

100 万円超～500 万円以下 10 लाख येन भन्दा बढी ~ 50 लाख येन वा सोभन्दा कम 

500 万円超～1,000 万円以下 50 लाख येन भन्दा बढी ~ 1 करोि येन वा सोभन्दा कम 

1,000 万円超 1 करोि येन भन्दा बढी 

・お取引の頻度 (योजना गररएको कारोबारको सङ्ख्या): योजना गररएको कारोबारको सङ्ख्या बारे लागू हुने बुिँिामा ☑ लगाउनुहोस्। 

उिाहरण: हप्तामा िुई पटक ATM बाट पैसा ननकालेर एक पटक नवकलन भएमा “हप्तामा 「週に 3 回以上」 (हप्तामा 3 पटक वा  

सो भन्दा बढी) मा लागू हुन्छ। 

週に 3 回以上 हप्तामा 3 पटक वा सो भन्दा बढी 

週に 1 回 हप्तामा 1 पटक 

2～3 週間に 1 回 2~3 हप्तामा 1 पटक 

月に 1 回 मनहनामा 1 पटक 

2～3 か月に 1 回 2~3 मनहनामा 1 पटक 

半年に 1 回 6 मनहनामा 1 पटक 

1 年に 1 回以下 1 वषनमा 1 पटक वा सोभन्दा कम 

 

 

कारोबारको मुख्य स्रोत (कारोबारको रकमको स्रोत, खातामा जम्मा गररने रकमको मुख्य स्रोत) बारे लागू हुने बुिँिामा ☑ लगाउनुहोस्। 

(बहुसङ्ख्यक चयन सम्भव ) 

給与 तलब 

年金 पेन्सन 
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貯蓄 बचत 

家賃等収入 घर भािा जस्ता आय 

売上金/事業収入 नबक्री रकम/व्यापार आय 

資産運用益 सम्पनि पररचालन नाफा 

資産売却資金 सम्पनि नबक्री रकम 

家族からの仕送り पररवारबाट रेनमट्यान्स 

お小遣い・お年玉・お祝い金 पकेट मनी, नयािँ वषनको उपहार, उत्सव मनी 

その他 अन्य  → (         ) मा नवसृ्तत रूपमा लेख्नुहोस्। 

 

 

भनवष्यमा कारोबार गिान 1 पटकमा 20 लाख येन भन्दा बढीको नगि कारोबार (जम्मा गने・निके्न) गने योजना छ? 

20 लाख येन भन्दा बढीको नगि कारोबार प्रयोग गिै हुनुहुन्छ वा भनवष्यमा त्यसो गने योजना बनाउने भएको छ भने 「はい」 (छ) मा ☑ 

लगाउनुहोस् र तल पनन लेख्नुहोस्। प्रयोग गनुनभएको छैन वा भनवष्यमा पनन प्रयोग गने योजना छैन भने 「いいえ」 (छैन) मा ☑ लगाउनुहोस्। 

※ नगि कारोबार भनेको ATM वा काउन्ट्रमा खातामा नगि जम्मा गने र खाताबाट नगि ननकाल्ने गने आनिको कारोबार हुन्। एउटै निनमा 

ATM मा नगि जम्मा गरेर कुल रकम 2 लाख येन भन्दा बढी हुने कारोबार गरेमा 「はい」 (छ) चयन गनुनहोस्। (खाताबाट नवकलन गराउने र 

खाताबाट रेनमट्यान्स गनन समावेश हुिँिैन) 

・現金を使う理由 (नगि कारोबार गने कारण): रकमको स्रोत, प्रयोगको उदे्दश्य र नगि प्रयोग गनुनपने कारण लेख्नुहोस्। 

・お取引の頻度 (नगि कारोबारको सङ्ख्या): 20 लाख येन भन्दा बढी नगि कारोबारको सङ्ख्या बारे लागू हुने बुिँिामा ☑ लगाउनुहोस्। 

週に 1 回以上 हप्तामा 1 पटक वा सोभन्दा बढी 

2～3 週間に 1 回 2~3 हप्तामा 1 पटक 

月に 1 回 मनहनामा 1 पटक 

2～3 か月に 1 回 2~3 मनहनामा 1 पटक 

半年に 1 回 6 मनहनामा 1 पटक 

1 年に 1 回以下 1 वषनमा 1 पटक वा सोभन्दा कम 

・1 回あたりの金額 (1 पटकको रकम): 20 लाख येन भन्दा बढीको नगि कारोबारको 1 पटकको रकम बारे लागू हुने बुिँिामा ☑ 

लगाउनुहोस्। 

※ कारोबार अनुसार कारोबारको रकम धेरै फरक छन् भने औसत मानले जवाफ निनुहोस्। 

200 万円超～300 万円以下 20 लाख येन भन्दा बढी ~ 30 लाख येन वा सो भन्दा कम 

300 万円超～500 万円以下 30 लाख येन भन्दा बढी ~ 50 लाख येन वा सोभन्दा कम 

500 万円超～1,000 万円以下 50 लाख येन भन्दा बढी ~ 1 करोि येन वा सोभन्दा कम 

1,000 万円超 1 करोि येन भन्दा बढी 

 



 7 / 10 

 

 

भनवष्यमा करारोबार गिान अिराननष्टर य रेनमट्यान्स (नविेशी िेशहरूसिँग रेनमट्यान्स कारोबार) को योजना छ? 

अिराननष्टर य रेनमट्यान्स (नविेशी िेशहरूसिँग रेनमट्यान्स कारोबार) प्रयोग गनुनभएको छ भने वा भनवष्यमा त्यसो गने योजना बनाउनुभएको छ भने 
「はい」 (छ) मा ☑ लगाउनुहोस् र तल पनन लेख्नुहोस्। प्रयोग गनुनभएको छैन वा भनवष्यमा पनन प्रयोग गने योजना छैन भने 「いいえ」 (छैन) 

मा ☑ लगाउनुहोस्। 

※ अिराननष्टर य रेनमट्यान्सका लानग काउन्ट्र प्रयोग गनुनहुन्छ नक जापान पोष्ट िाइरेक्ट प्रयोग गनुनहुन्छ? कारोबार योजना रकमको   

  सानो-ठूलोमा ध्यान ननिई जवाफ निनुहोस् 

・送金の目的 (रेनमट्यान्सको उदे्दश्य): अिराननष्टर य रेनमट्यान्सको उदे्दश्य बारे लागू हुने बुिँिामा ☑ लगाउनुहोस्। (बहुसङ्ख्यक चयन  

 सम्भव) 

 （送る場合）(पठाउने खण्डमा) 

家族への送金 पररवारलाई पठाउने 

学費 शैनक्षक शुल्क 

海外での資産運用 नविेशमा सम्पनि पररचालन 

商品購入代金 सामान खररि भुक्तानी 

その他 अन्य  → (         ) मा नवसृ्तत रूपमा लेख्नुहोस्। 

（受け取る場合） (प्राप्त गने खण्डमा) 

家族からの送金 पररवारले पठाउने 

配当金・利金等 लाभांश•ब्याज आनि 

商品販売代金 सामान नबक्री रकम 

その他 अन्य  → (         ) मा नवसृ्तत रूपमा लेख्नुहोस्। 

・お取引の頻度 (कारोबार गने सङ्ख्या): अिराननष्टर य रेनमट्यान्सको सङ्ख्या बारे लागू हुने बुिँिामा ☑ लगाउनुहोस्। 

※ कारोबार अनुसार कारोबारको रकम धेरै फरक छन् भने औसत मानले जवाफ निनुहोस्। 

週に 1 回以上 हप्तामा 1 पटक वा सोभन्दा बढी 

2～3 週間に 1 回 2~3 हप्तामा 1 पटक 

月に 1 回 मनहनामा 1 पटक 

2～3 か月に 1 回 2~3 मनहनामा 1 पटक 

半年に 1 回 6 मनहनामा 1 पटक 

1 年に 1 回以下 1 वषनमा 1 पटक वा सोभन्दा कम 

・1 回あたりの金額 (1 पटकमा गने रकम): अिराननष्टर य रेनमट्यान्सको एक पटकको रकम बारे लागू हुने बुिँिामा ☑ लगाउनुहोस्। 

10 万円以下 1 लाख येन वा सोभन्दा कम 

10 万円超～100 万円以下 1 लाख येन भन्दा बढी ~ 10 लाख येन वा सोभन्दा कम 
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100 万円超～500 万円以下 10 लाख येन भन्दा बढी ~ 50 लाख येन वा सोभन्दा कम 

500 万円超 50 लाख येन भन्दा बढी 

・取引相手国等 (कारोबार गने िेश आनि): अिराननष्टर य रेनमट्यान्सको कारोबार गने िेश आनि बारे लागू हुने बुिँिामा ☑ लगाउनुहोस्। 

米国 अमेररका 

中国 चीन 

韓国 िनक्षण कोररया 

タイ थाईल्याण्ड 

ドイツ  जमननी 

英国 संयुक्त अनधराज्य (UK) 

オーストラリア अष्टर ेनलया 

フランス फ्रान्स 

カナダ क्यानिा 

フィリピン नफनलनपन्स 

香港 हङकङ 

台湾 ताइवान 

ベトナム नभयतनाम 

イタリア इटली 

インドネシア इन्डोनेनशया 

その他 अन्य  → (         ) मा नवसृ्तत रूपमा लेख्नुहोस्। 

 

 

के खातावाला नविेशी कुनै िेशको PEPs हुनुहुन्छ? 

हुनुहुन्छ भने 「はい」 (छ) मा ☑ लगाउनुहोस् र तल पनन लेख्नुहोस्। हुनुहुन्न भने 「いいえ」 (छैन) मा ☑ लगाउनुहोस् । 

※ नविेशी कुनै िेशको PEPs भनेको नविेशी कुनै िेशको राष्टर  प्रमुख तथा नविेशी कुनै िेशको सरकार, केन्द्रीय बैङ्क, अन्य यसै्त नकनसमका  

     संस्थाको महत्त्वपूणन पिमा रहेको व्यन्तक्त (यसमा नवगतमा त्यस्तो पिको लानग छनौटमा व्यन्तक्त पनन पछन ) अथवा त्यस्ता व्यन्तक्तको    

     पररवार हुनुहुन्छ। 

※ उिाहरणका लानग नविेशी कुनै िेशको राजिूतहरू र सरकारी स्वानमत्वका कम्पनीका पिानधकारी जस्ता सीनमत पि आनिमा भएका  

     व्यन्तक्त (वा नतनीहरूका पररवारहरू) मा मात्र लागू हुन्छ। 

・名義人様と重要な地位を占める方とのご関係 (खातावाला र नविेशी कुनै िेशको PEPsमा पने व्यन्तक्तसिँगको सम्बन्धबारे): महत्त्वपूणन   

  पिमा रहेको व्यन्तक्तहरू खातावालाको व्यन्तक्त भएमा 「ご本人」 (खातावाला)मा ☑ लगाउनुहोस्। महत्त्वपूणन पिमा रहेका व्यन्तक्त   

  खातावालाको पररवार भएमा 「ご家族」 (पररवार)मा ☑ लगाउनुहोस् र त्यस व्यन्तक्तको नाम र सम्बन्ध (पनत/पत्नी, आमाबाबु, बच्चा  

  आनि) लेख्नुहोस्। 

・国名 (देशको र्नाम): महत्त्िपूर्य पदमा भएको व्र्क्तिको देश लेखु्नहोस।् 
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・職位 (पि): महत्त्वपूणन पि लेख्नुहोस्। (उिाहरण) प्रधानमन्त्री, राजिूत पूणाननधकारी 

・勤務先 (रोजगारको स्थान): महत्त्वपूणन पिमा भएको संस्थाको नाम लेख्नुहोस्। (उिाहरण) जापानमा ●● िूतावास 

 

के तपाईंसिँग आनथनक प्रनतबन्धहरूको अधीनमा रहेका िेशहरूसिँग कारोबार छ? (भनवष्यको योजना सनहत) 

आनथनक प्रनतबन्धहरूको अधीनमा रहेका िेशहरूसिँग कारोबार भएमा वा भनवष्यमा त्यसो गने योजना भएमा 「はい」 (छ) मा ☑ लगाउनुहोस् र 

तल पनन लेख्नुहोस्। प्रयोग गनुनभएको छैन वा भनवष्यमा पनन प्रयोग गने योजना छैन भने 「いいえ」 (छैन) मा ☑ लगाउनुहोस्। 

・該当する経済制裁対象国等 (लागू हुने आनथनक प्रनतबन्धहरूको अधीनमा रहेका िेशहरू आनि) 

北朝鮮 उिर कोररया 

イラン इरान 

キューバ कु्यबा 

シリア नसररया 

クリミア地域 नक्रनमय के्षत्र 

その他 अन्य  → (         ) मा नवसृ्तत रूपमा लेख्नुहोस्। 

※आनथनक प्रनतबन्धहरूको अधीनमा रहेका िेशहरू आनिको अपिेट जापान पोष्ट बैङ् क वेबसाइट बाट जािँच गनन सकु्नहुन्छ। 

URL: https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/sokin/kokusou/kj_sk_ks_seisai.html 

・お取引の詳細 (कारोबारको नववरण): कारोबारको नववरण र उदे्दश्य, कारोबारको अको पक्ष आनि कारोबारको नवसृ्तत नववरण लेख्नुहोस्। 

 

यनि तपाईंसिँग नविेशी नागररकता हुनुहुन्छ भने तलको बुिँिा लेख्नुहोस्। 

※ यनि तपाईंसिँग जापानी नागररकता छ वा नवशेष स्थायी बानसन्दा हुनुहुन्छ भने तपाईंले लेख्नु पिैन। 

・国籍 (रानष्टर यता): खातावालाको रानष्टर यता लेख्नुहोस्। यनि तपाईसंिँग धेरै नागररकता छन् भने सबै लेख्नुहोस्। 

・在留カード情報 (बसोबास कािन जानकारी): यनि तपाईंलाई बसोबास कािन जारी गररएको छ भने 「在留カードあり」 (बसोबास कािन छ)   

 मा ☑ लगाउनुहोस् र तपाईंको बसोबास योग्यता आनि पनन लेख्नुहोस्। यनि तपाईंलाई बसोबास कािन जारी गररएको छैन भने ☑ 「在留カー  

 ドなし」 (बसोबास कािन छैन)मा ☑ लगाउनुहोस्। 

 在留資格 (बसोबास योग्यता): आफ्नो बसोबास कािनमा लेन्तखएको बसोबास योग्यता लेख्नुहोस्। 

  ※ तपाईंको बसोबास योग्यता प्रानवनधक प्रनशक्षण भएमा (    ) नभत्र 1 号イ、1 号ロ、2 号イ、2 号ロ आनि वगीकरण लेख्नुहोस्। 

https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/sokin/kokusou/kj_sk_ks_seisai.html
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 在留期間満了日（西暦）(बसोबास अवनध समाप्त हुने नमनत (इस्वी संवत्)): बसोबास कािनमा लेन्तखएको बसोबास अवनध समाप्त हुने 

नमनत   

 लेख्नुहोस्। 

※ स्थायी बानसन्दा आनिले बसोबास अवनधमा सीनमत नभएको व्यन्तक्तले बसोबास अवनध समाप्त हुने नमनत लेख्नु पिैन। 

 在留カード番号 (बसोबास कािन (रेनसिेन्स कािन) नम्बर): बसोबास कािनमा लेन्तखएको बसोबास कािन नम्बर (12 अल्फानू्यमेररक 

वणनहरू)  

 लेख्नुहोस्। 

・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） (के तपाईं जापानमा रहेको अनफस आनिमा काम  

  गिै हुनुहुन्छ? (आफ्नै व्यवसाय, पाटन टाइम•आरुबाइतो सनहत): जापानमा रहेका अनफस आनि (कम्पनी, अनफस, पसल, सेल्स अनफस  

  आनि) मा काम गिै हुनुहुन्छ भने 「はい」 (छ) मा ☑ लगाउनुहोस्। काम गरेको छैन भने 「いいえ」 (छैन) मा ☑ लगाउनुहोस्। 

・以下のいずれかに該当する場合は、☑印をつけてください。 (ननम्न मधे्य कुनैमा लागू हुन्छ भने ☑ नचन्ह लगाउनुहोस्।): कूटनीनतज्ञ  

  जस्ता नवशेष पेशा भएका व्यन्तक्तले लागू हुने बुिँिामा ☑ लगाउनुहोस्। लागू भएन भने लेख्नु पिैन। 

外交官・外交官関係者  कूटनीनतज्ञ र कूटनीनतज्ञ कमनचारी 

米軍関係者 अमेररकी सैन्य कमनचारी 

国際連合軍関係者 संयुक्त राष्टर  सेनाका कमनचारी 

 

 

कृपया लेन्तखएको जानकारीमा कुनै तु्रनट वा छुट छ नक छैन भनी ननश्चय गनुनहोस् र लेन्तखएको नमनत , निउिँसो तपाईंसिँग सम्पकन  गनन सनकने फोन 

नम्बर लेखेर हस्ताक्षर गनुनहोस्। 


