
 1 / 11 

 

 

 

 

● කරුණාකර පහත අදාළ ගිණුමේ සංමේත අංකය තහවුරු කර, ගනුමදනුමේ අරමුණු ආදිය පිළිබඳව පිළිතුරු සපයන්න. 

● පිළිතුරු මෙස ෙබාදුන් මතාරතුරු, තැපැල් බැංකුමේ මපෞද්ගලික ප්රතිපත්තතිවෙට අනුකූෙව භාවිතා මකමරනු ෙැමේ. 

(තැපැල් බැංකු මවේ අඩවිය: 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 

*කරුණාකර මබෝල්මපායින්් පෑනකින් (මැකිය හැකි මබෝල්මපායින්් පෑන් හැර) ඝන රාමුව තුෙ පැහැදිලිව ලියන්න. තවද, □ මකාටු තීරු 

සඳහා, අදාළ  

අයිතමය මත ☑ සෙකුණ මයාදන්න. 

*“その他” (මවනත්ත) යන්න සෙකුණු කමළේ නේ, (            ) තුෙ අදාළ කරුණු නිශ්ේිතව සඳහන් කරන්න. 

“対象口座の記号番号” (ආදළ ගිණුමේ සංමේත අංකය) හි, ඔබමේ අදාළ ගිණුමේ සංමේත අංකමේ අවසාන ඉෙේකේ 4 සටහන් කර ඇත. 

එය ඔබමේම ගිණුේ අංකය දැයි තහවුරු කර ගන්න. 

උදාහරණය) සංමේත අංකය 11500-2-34561 නේ, එය ****-****4561 මෙස සටහන් කර ඇත. 

 

 

ගිණුේ හිමිකරු පිළිබඳව සඳහන් කරන්න. 

・おなまえ (නම): ගිණුේ හිමිකරුමේ සේූර්ණ නම සඳහන් කරන්න. 

・生年月日（西暦） (උපන් දිනය (ක්රිසේතු වර්ෂ)): ගිණුේ හිමිකරුමේ උපන් දිනය ක්රිසේතු වර්ෂමයන් සඳහන් කරන්න. 

 

 

තැපැල් බැංකුව (තැපැල් කාර්යාෙ ඇතුළුව) සමඟ ගනුමදනු කිරීමේ අරමුණු සේබන්ධමයන් අදාළ අයිතමයන්ට ☑ සෙකුණ මයාදන්න. 

・主なご利用目的 (භාවිතා කිරීමේ ප්රධාන අරමුණ): අදාළ වන එේ අයිතමයකට ☑ සෙකුණ මයාදන්න. 

・上記以外のご利用目的 (ඉහත සඳහන් කරුණ හැර භාවිතමේ මවනත්ත අරමුණු): භාවිතමේ ප්රධාන අරමුණ හැර මවනත්ත අරමුණු තිමේ නේ, 

අදාළ අයිතමයන්ට ☑ සෙකුණ මයාදන්න. 

 

給与受取/年金受取 වැටුප් ෙබාගැනීම / විශ්රාම වැටුප් ෙබා ගැනීම 

事業費決済 වයාපාර පිරිවැය පියවීම 

融資 ණය 

外国為替取引 විමද්ශ් විනිමය ගනුමදනු කිරීම 

記入方法（個人のお客さま） シンハラ語版 
ගනුමදනු වෙ අරමුණු යනාදිය තහවුරු කිරීම සඳහා වූ මපෝරමය (මපෞද්ගලික පාරිමභෝගිකයන්) පුරවන ආකාරය  

සංහෙ භාෂාව 

https://www.jp-bank.japanpost.jp/policy/privacy/pcy_prv_index.html
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生計費決済 ජීවන වියදේ පියවීම 

貯蓄/資産運用 ඉතුරුේ / වත්තකේ කළමනාකරණය 

その他 මවනත්ත → කරුණාකර (            ) තුෙ නිශ්ේිතව සඳහන් කරන්න. 

උදාහරණය) භාවිතමේ ප්රධාන අරමුණ “වැටුප් ෙබා ගැනීම” වන නමුත්ත, ඊට අමතරව උපමයෝගිතා බිල්පත්ත මගවීම සහ මෙඩි් කාඩ් මගවීේ 

වැනි “ජීවන වියදේ පියවීම” සඳහා ද භාවිතා වන විට 

 

 

 

ගිණුේ හිමිකරුමේ ප්රධාන රැකියාව සේබන්ධමයන් අදාළ අයිතමයන්ට ☑ සෙකුණ මයාදන්න. (කිහිපයේ මතෝරා ගත හැක) 

යටින් ඉරි ඇඳ ඇති රැකියාවක ඔබ මයමදන්මනේ නේ, මසේවා සේථානමේ වයාපාරය / අයත්ත වන කර්මාන්තය පිළිබඳවද ☑ සෙකුණ මයාදන්න. 

(කිහිපයේ මතෝරා ගත හැක) 

・ご職業 (ඔබමේ රැකියාව) 

会社員/団体職員 සමාගේ මසේවක / සංවිධානයක මසේවක 

会社役員/団体役員 සමාගේ නිෙධාරි / සංවිධානයක නිෙධාරි 

パート/アルバイト/派遣社員/契約社員 අර්ධකාලීන රැකියා / සසුන් සඳහා වූ අර්ධකාලීන රැකියා / තාවකාලික මසේවක (මෑන් පවර්) / 

මකාන්රාත්තතු මසේවක 

個人事業主/自営業 තනි පුද්ගෙ වයාපාර හිමිකරු / සේවයං රැකියා 

公務員 රාජ්ය මසේවක 

弁護士/司法書士/会計士/税理士/行

政書士 

නීතිඥ / අධිකරණ මනාතාරිසේ / ගණකාධිකාරී / බදු ගණකාධිකාරී / මනාතාරිසේ 

主婦・主夫 නිවමසේ වැඩ කටයුතු වෙ නිරත 

退職された方/無職の方/未就学児 විශ්රාමික / රැකියා විරහිත / පාසැල් මනායන වයමසේ දරුවන් 

学生 ශිෂය 

その他 මවනත්ත → කරුණාකර (            ) තුෙ නිශ්ේිතව සඳහන් කරන්න. 
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・事業/業種 (Business type) 

1. 農業/漁業/林業/鉱石業 කෘෂිකර්ම / ධීවර / වන සංවර්ධන / ඛනිජ් කර්මාන්ත 

2. 製造業 නිෂේපාදන කර්මාන්තය 

3. 建設業  ඉදිකිරීේ කර්මාන්තය 

4. 情報通信業 මතාරතුරු හා සන්නිමේදන කර්මාන්තය 

5. 運輸業 ප්රවාහන කර්මාන්තය 

6. 卸売業 මතාග මවළඳාම 

7. 小売業（除く貴金属/宝石） සල්ෙර මවළඳාම  

8. 飲食業/宿泊業 අවන්හල් / නවාතැන් කර්මාන්තය 

9. コンサルティング業 උපමද්ශ්න මසේවය 

10. 医療/福祉 වවදය / සුබසාධන මසේවය 

11. 教育/学習支援業/学術研究  අධයාපන / ඉමගනුේ උපකාරක මසේවය / අධයයන පර්මේෂණ 

12. 不動産業 මද්පෙ මවළඳාම 

13. 貿易業 මවළඳ වයාපාරය 

14. 美術商 කො භාණ්ඩ වයාපාරය 

15. 古物商/質屋/オークション業 මපෞරාණික දෑ මවළඳාම / උකසේ / මවන්මද්ස වයාපාරය 

16. 中古車販売業 පාවිච්චි කළ මමෝටර් රථ අමෙවි වයාපාරය 

17. 廃棄物収集・処理業 අපද්රවය එකතු කිරීම සහ පිරිපහදු කිරීම 

18. カジノ業 කැසමනෝ වයාපාරය 

19. 投資事業/不動産投資業 ආමයෝජ්න වයාපාරය / මද්පෙ ආමයෝජ්න වයාපාරය 

20. 貸金業 මුදල් ණයට දීමේ වයාපාරය 

21. 資金移動業 අරමුදල් හුවමාරු වයාපාරය 

22. 暗号資産交換業 ක්රිප්මටෝ මූෙය වත්තකේ හුවමාරු වයාපාරය 

23. 外貨両替業 විමද්ශ් මුදල් හුවමාරු වයාපාරය 

24. ファイナンスリース業 මුෙය කල්බදු වයාපාරය 

25. クレジットカード業 මෙඩි් කාඩ් වයාපාරය 

26. 銀行業/保険業/証券業 බැංකු / රේෂණ / සුරැකුේපත්ත වයාපාර 

27. その他金融業 මවනත්ත මුෙය වයාපාර 

28. 宅地建物取引業 මද්පෙ මවළඳාේ වයාපාරය 

29. 貴金属/宝石商 වටිනා මෙෝහ වර්ග / මැණිේ මවළඳාම 

30. 郵便受取・電話サービス業 තැපැල් සහ දුරකථන මසේවය 

31. 法律・会計関係サービス නීති සහ ගිණුේ සේබන්ධ මසේවා 

32. その他サービス業 මවනත්ත මසේවා වයාපාර 

33. その他 මවනත්ත → කරුණාකර (            ) තුෙ නිශ්ේිතව සඳහන් කරන්න. 
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      හි පිළිතුරු දුන් රැකියාව සේබන්ධමයන්, ඔමේ මසේවා සේථානය, පාසෙ පිළිබඳ මතාරතුරු ප්රශ්ේනයේ මනාවන ප්රමාණමයන් සඳහන් 

කරන්න. 

・勤務先・学校名 (මසේවා සේථානය / පාසමල් නම): ඔබමේ මසේවා සේථානය ආදිමේ නම සඳහන් කරන්න. 

 *ඔබට මසේවා සේථාන කිහිපයේ තිමේ නේ, ප්රධාන එකේ පිළිබඳව සඳහන් කරන්න. 

・勤務先・学校の住所・連絡先 (මසේවා සේථානමේ / පාසමල් ලිපිනය / සේබන්ධතා මතාරතුරු): ඔබමේ මසේවා සේථානය ආදිමේ ලිපිනය සහ 

දුරකථන අංකය සඳහන් කරන්න. 

 *දුරකථන අංක කිහිපයේ තිමේ නේ, ඉන් එකේ සඳහන් කරන්න. 

・業務内容 (වයාපාරමේ සේවභාවය): මසේවා සේථානය අයත්ත වයාපාරමේ සේවභාවය පිළිබඳව අදාළ අයිතමයට ☑ සෙකුණ මයාදන්න. (සසුන් 

සඳහා අදාළ මනාමේ) 

営業 අමෙවි කිරීේ 

一般事務 සාමානය කාර්යාෙ කාර්යයන් 

総務・経理 මපාදු කටයුතු / ගිණුේකරණය 

企画・管理 සැෙසුේ / කළමනාකරණය 

製造・開発 නිෂේපාදන / ප්රවර්ධන 

その他 මවනත්ත → කරුණාකර (            ) තුෙ නිශ්ේිතව සඳහන් කරන්න. 

・役職 (තනතුර): කරුණාකර මසේවා සේථානමේ ඔමේ තනතුර පිළිබඳව අදාළ අයිතමයට ☑ සෙකුණ මයාදන්න. (සසුන් සඳහා අදාළ මනාමේ). 

代表者 නිමයෝජිත 

役員 නිෙධාරී 

管理職 කළමනාකාර 

一般社員 සාමානය මසේවක 

その他 මවනත්ත → කරුණාකර (            ) තුෙ නිශ්ේිතව සඳහන් කරන්න. 

・年収等 (වාර්ෂික ආදායම ආදිය): ඔබමේ වර්තමාන වාර්ෂික ආදායම (තනි පුද්ගෙ වයාපාර හිමිකරුමවේ නේ වාර්ෂික විකුණුම) පිළිබඳව, 

ප්රශ්ේනයේ මනාවන ප්රමාණමයන් සඳහන් කරන්න. 

*වැටුප හා විශ්රාම වැටුපට අමතරව, නිවාස කුලී ආදායේ ආදියද ඇතුළත්ත මේ. 

*ගිණුේ හිමිකරුට ආදායමේ මනාමැති නේ, “0～100 万円以下” (මයන් 0 ට වැඩි ~ මයන් 1,000,000 මහෝ ඊට අඩු) මත ☑ සෙකුණ 

මයාදන්න. 

0～100 万円以下 මයන් 0 ට වැඩි ~ මයන් 1,000,000 මහෝ ඊට අඩු 

100 万円超～300 万円以下 මයන් 1,000,000 ට වැඩි ~ මයන් 3,000,000 මහෝ ඊට අඩු 

300 万円超～500 万円以下 මයන් 3,000,000 ට වැඩි ~ මයන් 5,000,000 මහෝ ඊට අඩු 



 5 / 11 

 

500 万円超～700 万円以下 මයන් 5,000,000 ට වැඩි ~ මයන් 7,000,000 මහෝ ඊට අඩු 

700 万円超～900 万円以下 මයන් 7,000,000 ට වැඩි ~ මයන් 9,000,000 මහෝ ඊට අඩු 

900 万円超～1,200 万円以下 මයන් 9,000,000 ට වැඩි ~ මයන් 12,000,000 මහෝ ඊට අඩු 

1,200 万円超 මයන් 12,000,000 ට වැඩි 

 

 

සැෙසුේ කරන ගනුමදනුවෙ (තැන්පත්ත කිරීේ, මුදල් ආපසු මගවීේ, මුදල් යැවීේ, බිල්පත්ත මගවීම ආදිය) වටිනාකම සහ වාර ගණන පිළිබඳව, 

අදාළ අයිතමයනට ☑ සෙකුණ මයාදන්න. 

*වාහනයේ මහෝ නිවසේ මිෙදී ගැනීම වැනි තාවකාලිකව සදුවන විශ්ාෙ මුදල් ගනුමදනු ඇතුළත්ත මනාමේ. 

*මාසය අනුව ගනුමදනු වටිනාකම මහෝ වාර ගණන විශ්ාෙ වශ්මයන් මවනසේ මේ නේ, සාමානය අගමයන් පිළිතුරු සපයන්න.  

・毎月のお取引金額（合計）(මාසක ගනුමදනු මුදෙ (මුළු)): මාසක ගනුමදනු මුදෙ (මුළු) පිළිබඳව, අදාළ අයිතමයට ☑ සෙකුණ මයාදන්න. 

උදාහරණය) මාසකව වැටුප මයන් 200,000 ේ තැන්පත්ත කර, ජීවන වියදේ පියවීම සඳහා මයන් 100,000 ේ මගවීේ කළමහාත්ත, ගනුමදනු 

මුදෙ මයන් 300,000 ේ මේ, එබැවින් එය ”10 万円超～ 50 万円以下” (මයන් 100,000 ට වැඩි ~ මයන් 500,000 මහෝ ඊට අඩු) 

යටතට වැම්. 

1 万円以下 මයන් 10,000 මහෝ ඊට අඩු 

1 万円超～5 万円以下 මයන් 10,000 ට වැඩි ～ මයන් 50,000 මහෝ ඊට අඩු 

5 万円超～10 万円以下 මයන් 50,000 ට වැඩි ～ මයන් 100,000 මහෝ ඊට අඩු 

10 万円超～50 万円以下 මයන් 100,000 ට වැඩි ～ මයන් 500,000 මහෝ ඊට අඩු 

50 万円超～100 万円以下 මයන් 500,000 ට වැඩි ~ මයන් 1,000,000 මහෝ ඊට අඩු 

100 万円超～500 万円以下 මයන් 1,000,000 ට වැඩි ~ මයන් 5,000,000 මහෝ ඊට අඩු 

500 万円超～1,000 万円以下 මයන් 5,000,000 ට වැඩි ~ මයන් 10,000,000 මහෝ ඊට අඩු 

1,000 万円超 මයන් 10,000,000 ට වැඩි 

・お取引の頻度 (ගනුමදනු වාර ගණන): ගනුමදනු වාර ගණන පිළිබඳව සුදුසු අයිතමයට ☑ සෙකුණ මයාදන්න. 

උදාහරණය) ඔබ ATM යන්රයකින් සතියකට මදවරේ මුදල් ෙබාමගන, එේ වරේ බිල්පත්ත මගවීේ සදුමකමර් නේ, එය ”週に 3 回以上” 

(සතියකට 3 වරේ මහෝ ඊට වැඩි) යටතට වැම්. 

週に 3 回以上 සතියකට 3 වරේ මහෝ ඊට වැඩි වාර ගණනේ 

週に 1 回 සතියකට 1 වරේ 

2～3 週間に 1 回 සති 2 ~ 3කට එේ වරේ 

月に 1 回 මසකට එේ වරේ 

2～3 か月に 1 回 සෑම මාස 2 ~ 3 කට එේ වරේ 

半年に 1 回 සෑම මාස හයකට එේ වරේ 

1 年に 1 回以下 වසරකට එේ වරේ මහෝ ඊට අඩු 
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ගනුමදනු වෙ ප්රධාන මුෙය ප්රභවය (ගනුමදනු සඳහා අරමුදල් ෙැමබන මූොශ්රය, ගිණුමේ තැන්පත්ත කරන අරමුදෙ ෙැමබන ප්රධාන මූොශ්රය) 

සේබන්ධමයන්, අදාළ අයිතමයන්ට ☑ සෙකුණ මයාදන්න. (කිහිපයේ මතෝරා ගත හැක) 

給与 වැටුප 

年金 විශ්රාම වැටුප 

貯蓄 ඉතිරි කිරීම 

家賃等収入 නිවාස කුලී වැනි ආදායේ 

売上金/事業収入 විකුණුේ / වයාපාර ආදායම 

資産運用益 වත්තකේ කළමනාකරණ ප්රතිොභ 

資産売却資金 වත්තකේ විකුණුේ අරමුදල් 

家族からの仕送り පවුමල් අයමගන් ෙැමබන මුදල් 

お小遣い・お年玉・お祝い金 සුළු වියදේ මුදල්, අලුත්ත අවුරුදු තෑගි මුදල්, සුභ පැතීමේ තෑගි මුදල් 

その他 මවනත්ත → කරුණාකර (            ) තුෙ නිශ්ේිතව සඳහන් කරන්න. 

 

 

ඉදිරිමේදී මකමරන ගනුමදනු වෙදී එේ ගනුමදනුවකට මයන් 2,000,000 ඉේමවන මුදල් ගනුමදනු (තැන්පතු කිරීේ / මුදල් ආපසු මගවීේ) 

කිරීමට අදහසේ කරන්මන්ද? 

මයන් 2,000,000 ඉේමවන මුදල් ගනුමදනු සදු කරන්මන් නේ, මහෝ ඉදිරිමේදී එමසේ කිරීමට අදහසේ කරන්මන් නේ, “はい” (ඔේ) යන්නට 

☑ සෙකුණ මයාදා, පහත ඒවාද පුරවන්න. ඔබ එවැනි ගනුමදනු සදු මනාකරන්මන් නේ මහෝ ඉදිරිමේදී සදු කිරීමට අදහසේ මනාකරන්මන් නේ, 

“いいえ” (නැත) යන්නට ☑ සෙකුණ මයාදන්න. 

*මුදල් ගනුමදනු යනු සේවයංක්රීය මටෙර් යන්රයකින් (ATM) මහෝ කවුන්ටරයකින් ගිණුමකට මුදල් තැන්පත්ත කිරීම මහෝ ගිණුමකින් මුදල් ෙබා 

ගැනීම වැනි ගනුමදනු ය. එකම දිනයේ තුෙ ATM හරහා මුදල් තැන්පත්ත කර, එම මුළු මුදෙ මයන් 2,000,000 ඉේමවන ගනුමදනු සදු 

කරන්මන් නේ, “はい” (ඔේ) මතෝරන්න. (ගිණුේවලින් බිල්පත්ත මගවීේ මහෝ ගිණුේවලින් මුදල් යැවීම අයත්ත මනාමේ) 

・現金を使う理由 (මුදල් භාවිතා කිරීමට මහේතුව): අරමුදල් මූොශ්ර සහ භාවිත කිරීමේ අරමුණ සහ මුදල්ම භාවිතා කළ යුතු මහේතුව සඳහන් 

කරන්න. 

・お取引の頻度 (ගනුමදනු වාර ගණන): මයන් 2,000,000 ඉේමවන මුදල් ගනුමදනු සදු කරන වාර ගණන පිළිබඳව, සුදුසු අයිතමයට ☑ 

සෙකුණ මයාදන්න. 

週に 1 回以上 සතියකට වරකට වඩා 

2～3 週間に 1 回 සති 2 ~ 3කට එේ වරේ 

月に 1 回 මසකට එේ වරේ 
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2～3 か月に 1 回 සෑම මාස 2 ~ 3 කට එේ වරේ 

半年に 1 回 සෑම මාස හයකට එේ වරේ 

1 年に 1 回以下 වසරකට එේ වරේ මහෝ ඊට අඩු 

・1 回あたりの金額 (එේ ගනුමදනුවක මුදෙ): මයන් 2,000,000 ඉේමවන මුදල් ගනුමදනු තුෙ, එේ වරකට භාවිතා වන මුදෙ පිළිබඳව, 

අදාළ අයිතමයට ☑ සෙකුණ මයාදන්න. 

 *ගනුමදනුව අනුව ගනුමදනු මුදෙ විශ්ාෙ වශ්මයන් මවනසේ මේ නේ, කරුණාකර සාමානය අගමයන් පිළිතුරු මදන්න. 

200 万円超～300 万円以下 මයන් 2,000,000 ～ මයන් 3,000,000 දේවා මහෝ ඊට අඩු 

300 万円超～500 万円以下 මයන් 3,000,000 ට වැඩි ~ මයන් 5,000,000 මහෝ ඊට අඩු 

500 万円超～1,000 万円以下 මයන් 5,000,000 ට වැඩි ~ මයන් 10,000,000 මහෝ ඊට අඩු 

1,000 万円超 මයන් 10,000,000 ට වැඩි 

 

 

ඉදිරි ගනුමදනු වෙදී විමද්ශ් රටේ සමඟ මුදල් ගනුමදනු (විමද්ශ් රටවල් සමඟ මුදල් ගනුමදනු) කිරීමට අදහසේ කරන්මන් ද? 

ඔබ විමද්ශ් රටේ සමඟ මුදල් ගනුමදනු (විමද්ශ් රටකට මුදල් යැවීම) කරන්මන් නේ මහෝ ඉදිරිමේදී කිරීමට අදහසේ කරන්මන් නේ, “はい” 

(ඔේ) යන්නට ☑ සෙකුණ මයාදා, පහත ඒවාද පුරවන්න. ඔබ එවැනි ගනුමදනු සදු මනාකරන්මන් නේ මහෝ ඉදිරිමේදී සදු කිරීමට අදහසේ 

මනාකරන්මන් නේ, “いいえ” (නැත) යන්නට ☑ සෙකුණ මයාදන්න. 

*විමද්ශ් රටේ සමඟ මුදල් ගනුමදනු, කවුන්ටරමේදී සදු කරන්මන්ද, යූම ා ඩයිමරේ් භාවිතා කරන්මන්ද යන්න, ගනුමදනු කිරීමට අදහසේ 

කරන මුදල් ප්රමාණය මනාසෙකා, පිළිතුරු සපයන්න. 

・送金の目的 (ගනුමදනුමේ අරමුණු): විමද්ශ් රටේ සමඟ වන මුදල් ගනුමදනුමේ අරමුණු පිළිබඳව, සුදුසු අයිතමයට ☑ සෙකුණ මයාදන්න. 

(කිහිපයේ මතෝරා ගත හැක) 

（送る場合）(මුදල් යැවීමේදී) 

家族への送金 පවුමල් අමයකුට මුදල් යැවීම 

学費 අධයාපන වියදේ 

海外での資産運用 විමද්ශීයන්හි වත්තකේ කළමනාකරණය 

商品購入代金 නිෂේපාදන මිෙදී ගැනීමේ මුදල් 

その他 මවනත්ත → කරුණාකර (            ) තුෙ නිශ්ේිතව සඳහන් කරන්න. 

（受け取る場合） (මුදල් ෙබා ගැනීමේදී) 

家族からの送金 පවුමල් අමයකුමගන් මුදල් ෙබා ගැනීම 

配当金・利金等 ොභාංශ්, මපාලිය ආදිය 

商品販売代金 නිෂේපාදන විකුණුේ මුදල් 

その他 මවනත්ත → කරුණාකර (            ) තුෙ නිශ්ේිතව සඳහන් කරන්න. 
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・お取引の頻度 (ගනුමදනු වාර ගණන): විමද්ශ් රටේ සමඟ මුදල් ගනුමදනු වාර ගණන පිළිබඳව, සුදුසු අයිතමයට ☑ සෙකුණ මයාදන්න. 

 *ගනුමදනුව අනුව ගනුමදනු මුදෙ විශ්ාෙ වශ්මයන් මවනසේ මේ නේ, කරුණාකර සාමානය අගමයන් පිළිතුරු මදන්න. 

週に 1 回以上 සතියකට වරකට වඩා 

2～3 週間に 1 回 සති 2 ~ 3කට එේ වරේ 

月に 1 回 මසකට එේ වරේ 

2～3 か月に 1 回 සෑම මාස 2 ~ 3 කට එේ වරේ 

半年に 1 回 සෑම මාස හයකට එේ වරේ 

1 年に 1 回以下 වසරකට එේ වරේ මහෝ ඊට අඩු 

・1 回あたりの金額 (එේ ගනුමදනුවක මුදෙ): විමද්ශ් රටේ සමඟ මුදල් ගනුමදනුවෙදී එේ වරකට භාවිතා වන මුදෙ පිළිබඳව, සුදුසු අයිතමයට 

☑ සෙකුණ මයාදන්න. 

10 万円以下 මයන් 100,000 මහෝ ඊට අඩු 

10 万円超～100 万円以下 මයන් 100,000 ට වැඩි ～ මයන් 1,000,000 මහෝ ඊට අඩු 

100 万円超～500 万円以下 මයන් 1,000,000 ට වැඩි ~ මයන් 5,000,000 මහෝ ඊට අඩු 

500 万円超 මයන් 5,000,000 කට වැඩි 

・取引相手国等 (ගනුමදනු සදුකරන අමනේපස රට යනාදිය): විමද්ශ් රටේ සමඟ මුදල් ගනුමදනු වෙදී ගනුමදනු සදුකරන අමනේපස රටවල් 

ආදිය පිළිබඳව, සුදුසු අයිතමයට ☑ සෙකුණ මයාදන්න. 

米国 ඇමරිකාව 

中国 චීනය 

韓国 මකාරියාව 

タイ තායිෙන්තය 

ドイツ  ජ්ර්මනිය 

英国 එංගෙන්තය 

オーストラリア ඕසේමේලියාව 

フランス ප්රංශ්ය 

カナダ කැනඩාව 

フィリピン පිලිපීනය 

香港 මහාංමකාං 

台湾 තායිවානය 

ベトナム විය්නාමය 

イタリア ඉතාලිය 

インドネシア ඉන්දුනීසයාව 

その他 මවනත්ත → කරුණාකර (             ) තුෙ නිශ්ේිතව සඳහන් කරන්න. 
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ගිණුේ හිමිකරු විමද්ශීය රටක PEPs යටතට අයත්ත මේද? 

අයත්ත වන්මන් නේ, “はい” (ඔේ) යන්නට ☑ සෙකුණ මයාදා, පහත ඒවාද පුරවන්න. අයත්ත මනාමේ නේ, “いいえ” (නැත) යන්නට ☑ 

සෙකුණ මයාදන්න. 

*විමද්ශීය රටක PEPs යනු, විමද්ශීය රාජ්ය නායකයින් මහෝ විමද්ශීය ආන්ඩු, මහ බැංකු සහ මවනත්ත සමාන ආයතනවෙ වැදගත්ත තනතුරු 

දරන පුද්ගෙයින් (අතීතමේ තනතුරු දැරූ පුද්ගෙයින් ඇතුළුව) මහෝ ඔවුන්මේ පවුමල් සාමාජිකයන් මේ. 

*උදාහරණයේ මෙස, විමද්ශීය රටක තානාපතිවරු, රජ්ය සතු සමාගේවෙ විධායකයින් වැනි සීමිත තනතුරු ආදිය දරන පුද්ගෙයින් (මහෝ 

ඔවුන්මේ පවුල්) පමණේ අදාළ මේ. 

・名義人様と重要な地位を占める方とのご関係 (ගිණුේ හිමිකරු සහ විමශ්ේෂිත තනතුරේ දරන පුද්ගෙයා අතර සේබන්ධය): විමශ්ේෂිත 

තනතුරේ දරන පුද්ගෙයා ගිණුේ හිමිකරු නේ, “ご本人” (තමා) යන්න ☑ සෙකුණු කරන්න. විමශ්ේෂිත තනතුරේ දරන පුද්ගෙයා ගිණුේ 

හිමිකරුමේ පවුමල් සාමාජිකමයකු නේ, “ご家族” (පවුමල් මකමනේ) යන්න ☑ සෙකුණු කර, එම පුද්ගෙයාමේ නම සහ සේබන්ධතාවය 

(කෙරයා, මදමාපියන්, දරුවන් යනාදී මෙස) සටහන් කරන්න. 

・国名 (රම් නම): විමශ්ේෂිත තනතුරේ දරන අදාෙ රට සටහන් කරන්න. 

・職位 (තනතුර): විමශ්ේෂිත තනතුර සටහන් කරන්න. (උදාහරණ) අගමැති, ූර්ණ බෙැති තානාපති 

・勤務先 (මසේවා සේථානය): විමශ්ේෂිත තනතුරේ දරන ආයතනමේ නම සඳහන් කරන්න. (උදාහරණය) ජ්පානමේ xxxx තානාපති කාර්යාෙය 

 

 

ආර්ික සේබාධකවෙට යටත්ත රටවල් ආදිය සමඟ ගනුමදනු කරන්මන් ද? (ඉදිරි සැෙසුේ ඇතුළුව) 

ආර්ික සේබාධකවෙට යටත්ත රටවල් ආදිය සමඟ ගනුමදනු තිමේ නේ, මහෝ ඔබ ඉදිරිමේදී ගනුමදනු කිරීමට අදහසේ කරන්මන් නේ, “はい” 

(ඔේ) යන්න ☑ සෙකුණ මයාදා, පහත ඒවාද පුරවන්න. ඔබ එවැනි ගනුමදනු සදු මනාකරන්මන් නේ මහෝ ඉදිරිමේදී සදු කිරීමට අදහසේ 

මනාකරන්මන් නේ, “いいえ” (නැත) යන්නට ☑ සෙකුණ මයාදන්න. 

・該当する経済制裁対象国等 (අදාළ ආර්ික සේබාධක වෙට යටත්ත වන රටවල් ආදිය) 

北朝鮮 උතුරු මකාරියාව 

イラン ඉරානය 

キューバ කියුබාව 

シリア සරියාව 

クリミア地域 ක්රිමියානු කොපය 

その他 මවනත්ත → කරුණාකර (            ) තුෙ නිශ්ේිතව සඳහන් කරන්න. 
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  *ආර්ික සේබාධක වෙට යටත්තවන නවතම රටවල් ආදිමේ ෙැයිසේතුව තැපැල් බැංකු මවේ අඩවිමයන් පරීේෂා කළ හැක. website. 

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

・お取引の詳細 (ගනුමදනුව පිළිබඳ මතාරතුරු): ගනුමදනුමේ අන්තර්ගතය සහ අරමුණු, ගනුමදනුමේ අමනේපස පාර්ශ්වය ආදී ගනුමදනුව 

පිලිබඳ නිශ්ේිත මතාරතුරු සඳහන් කරන්න. 

 

ඔබ විමද්ශීය රටක පුරවැසබව හිමි අමයේ නේ, පහත අයිතම පිළිබඳව සඳහන් කරන්න. 

*ඔබ ජ්පන් පුරවැසබව හිමි අමයේ නේ මහෝ විමශ්ේෂ සේිර පදිංිකරුමවකු නේ, මමය සඳහන් කිරීමට අවශ්ය මනාමේ. 

・国籍 (පුරවැසබව): ගිණුේ හිමිකරුමේ පුරවැසබව සඳහන් කරන්න. ඔබට රටවල් කිහිපයක පුරවැසබව තිමේ නේ, ඒ සයල්ෙ සඳහන් 

කරන්න. 

・在留カード情報 (මන්වාසක කාඩ්පමත්ත මතාරතුරු): ඔබට මන්වාසක කාඩ්පතේ නිකුත්ත කර ඇත්තනේ, “在留カードあり” (මන්වාසක 

කාඩ්පත ඇත) මත ☑ සෙකුණ මයාදා, ඔබමේ ජ්පානමේ මන්වාසකව රැඳී සටීමේ සුදුසුකම ආදිය ද සඳහන් කරන්න. ඔබට මන්වාසක කාඩ්පතේ 

නිකුත්ත කර මනාමැති නේ, “在留カードなし” (මන්වාසක කාඩ්පත මනාමැත) මත ☑ සෙකුණු කරන්න. 

 在留資格 (ජ්පානමේ මන්වාසකව රැඳී සටීමේ සුදුසුකම): ඔබමේ මන්වාසක කාඩ්පමත්ත සඳහන් කර ඇති ජ්පානමේ මන්වාසකව රැඳී සටීමේ 

සුදුසුකම ඇතුළත්ත කරන්න. 

  *තාේෂණික පුහුණු යන ජ්පානමේ මන්වාසකව රැඳී සටීමේ සුදුසුකම තිමබන අමයේ නේ, වරහන් තුළ 1 号イ、1 号ロ、2 号イ、2 号

ロ ආදී කාණ්ඩය සඳහන් කරන්න. 

 在留期間満了日（西暦）(ජ්පානමේ මන්වාසකව රැඳී සටිය හැකි කාෙය අවසන් වන දිනය (ක්රිසේතු වර්ෂ වලින්)): ඔබමේ මන්වාසක 

කාඩ්පමත්ත සටහන් කර ඇති ජ්පානමේ මන්වාසකව රැඳී සටිය හැකි කාෙය අවසන් වන දිනය සඳහන් කරන්න. 

  *ඔබ දින නියමයේ මනාමැතිව ජ්පානමේ රැඳී සටිය හැකි සේිර පදිංිකරුමවකු ආදිය නේ, රැඳී සටින කාෙය අවසන් වන දිනය සඳහන් 

කිරීමට අවශ්ය මනාමේ. 

 在留カード番号 (මන්වාසක කාඩ්පත්ත අංකය): මන්වාසක කාඩ්පමත්ත සටහන් කර ඇති මන්වාසක කාඩ්පත්ත අංකය (ඉංග්රීස අේෂර සහ 

අංක සහිත මේත 12) සඳහන් කරන්න. 

・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） (ඔබ ජ්පානමේ පිහිටි කාර්යාෙේ ආදිමේ මසේවය 

කරන්මන්ද? (සේවයං රැකියා, අර්ධකාලීන රැකියා, සසුන් සඳහා වන අර්ධකාලීන රැකියා ඇතුළුව): ඔබ ජ්පානමේ ඇති කාර්යාෙයක (සමාගමේ, 

කාර්යාෙයේ, මවළඳසැෙේ, වයාපාරික කාර්යාෙයේ ආදිය) මසේවය කරන්මන් නේ, “はい”(ඔේ) මත ☑ සෙකුණ මයාදන්න. ඔබ රැකියාවේ 

මනාකරන්මන් නේ, “いいえ” (නැත) මත ☑ සෙකුණ මයාදන්න. 

・以下のいずれかに該当する場合は、☑印をつけてください。 (පහත කිසවකටමහෝ අදාළ වන්මන් නේ, ☑ සෙකුණ මයාදන්න.) : ඔබ 

රාජ්ය තාන්ිකමයකු මහෝ මවනත්ත විමශ්ේෂිත රැකියාවක මයමදන්මනේ නේ, අදාළ අයිතමයට ☑ සෙකුණ මයාදන්න. අදාළ මනාමේ නේ, 

සටහන් කිරීමට අවශ්ය මනාමේ. 

https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/sokin/kokusou/kj_sk_ks_seisai.html
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外交官・外交官関係者  රාජ්යතාන්ිකයින්, රාජ්යතාන්ිකයින්ට සේබන්ධ අය 

米軍関係者 එේසත්ත ජ්නපද හමුදාවට සේබන්ධ අය 

国際連合軍関係者 එේසත්ත ජ්ාතීන්මේ හමුදාවට සේබන්ධ අය 

 

 

කරුණාකර ඔබ ඇතුළත්ත කර ඇති මතාරතුරුවෙ මදෝෂ මහෝ අතපසුවීේ මනාමැති දැයි පරීේෂා කර, සටහන් කළ දිනය, දිවා කාෙමේ ඔබ හා 

සේබන්ධ විය හැකි දුරකථන අංකයේ සඳහන් කර, අත්තසන් කරන්න. 


