Bulk Payment – Online (Enterprise)
Bulk Payment Initial Screen

Enterprise Customer မ ျားအနေဖြင ့် ဤစ မ က့်န တွင ့် bulk template နင ့် bulk template descriptions
(user manual) မ ျားကို download ရယူနင
ို မ
့် ည့်ဖြစ့်သည့်။
Bulk Payment Excel File Template တွငဖ့် ြညသ
့် င
ွ ျား့် ပို ေမူေ -



RecipientName: နငွလက့်ခမညသ
့် ေ
ူ မည့်အဖပညစ
့် ို



CountryCode: အမမြဲ MM ဟိုသ



RecipientAccount: နငွလက့်ခမညသ
့် ၏
ူ ရို ျားမဘဏ့်အနက င့်ေပါတ့်



Amount: နငွလမ
ြဲ ည့်ပမ ဏ



ValueDate: နငွလမ
ြဲ ည့်နေစွြဲအ ျား (DD/MM/YYY) format ဖြင့်ဖြည့်သွငျား့် ရေ့်



Currency: MMK ဟိုသ ဖြညရ
့် ေ့်



RecipientPaymentReference: နငွလက့်ခသူထသနရျား
ို
နပျားလန
ို သ မတ့်ခ က့်



EndToEndIdentifier: ဖြညရ
့် ေ့်မလပ
ို ါ။

ဖြညရ
့် ေ့်

Template file တွင ့် transaction အန က င့်ျားနရ အမ ျားဆျားို ၁၀၀ အထ ဖြည့် သွငျား့် နင
ို ပ
့် ါသည့်။
Template ဖပင့်ဆင့်မပျားသ ျားရပါက FROM FILE ကန
ို ပ့်၍ bulk template file အ ျား upload
ဖပြုလိုပ့်နင
ို မ
့် ည့်ဖြစ့်သည့်။

File upload မပျားပါက မမတင့်လက
ို န
့် သ file name ကို အထက့်ပါပိုအတင
ို ျား့် နတွရ
ွေ့ ပါမည့်။
မမတင့်လက
ို န
့် သ transactions မ ျားအ ျား ဖပေ့်လည့်စစ့်နဆျားရေ့် REVIEW PAYMENTS ကို နပ့်ပါ။

Bulk Payment Review Screen

ဖပေ့်လည့်စစ့်နဆျားသညစ
့် မ က့်န တွင ့် မမနရွ ျားခ ယ့်ခနသ
ြဲ
source account ေ မည့်နင ့် အနက ငေ
့် ပါတ့်၊
မမတင့်လက
ို န
့် သ Bulk File အမည့်၊ မမဖပြုလိုပ့်မည့် transaction အ ျားလျားို အတွက့် currency အလိုက့်
နရတွက့်ထ ျားနသ စိုစိုနပါင့်ျားလြဲနဖပ င့်ျားမည့်နငွပမ ဏ (ယခိုလက့်ရတွင ့် ဖမေ့်မ က ပ့်တစ့်မ ြုျားတည့်ျားဖြင့်သ
လြဲနဖပ င့်ျားနင
ို မ
့် ည့်ဖြစ့်သည့်။) နင ့် Bulk file တွငပ
့် ါနသ transactions မ ျားထြဲမ format အမ ျားအယွငျား့်
တစ့်စိုတစ့်ရ မရဘြဲ ဆက့်လက့်လိုပ့်နဆ င့်နင
ို မ
့် ည့် transaction အန က င့်ျားနရ စိုစိုနပါင့်ျားအနရအတွကအ
့် ျား
စစ့်နဆျားနင
ို ပ
့် ါသည့်။ (ဥပမ - Total/correct transactions တွင ့် 10/7 ဆပ
ို ါက မမ၏ bulk file
ထြဲတင
ွ ပ
့် ါရနသ transaction ၁၀ န က င့်ျားအေက့် ၇ န က င့်ျားသ မေ့်ကေ့်သည့်ဟို ဆလ
ို ပ
ို ါသည့်။)

Bulk Payment Review Screen Details

Transaction တစ့်န က င့်ျားခ င့်ျားစနပေါ်သို click နပ့်၍လည့်ျား အနသျားစတ့်အ ျား စစ့်နဆျားနင
ို ပ
့် ါသည့်။

Bulk Payment Review Screen – Validation Check

ထသ
ို န
ို ပ့် ကည့်ပါက မ ျားယွငျား့် နေနသ transaction မ ျားအ ျား မည့်သည့်နေရ တွင ့် မ ျားယွငျား့် နေန က င့်ျား error
message အ ျား အေနရ င့်ဖြင့် ဖမင့်နတွွေ့ရမည့်ဖြစ့်ပါသည့်။ ဖပေ့်လည့်စစ့်နဆျားသည့်စ မ က့်န မတစ့်ဆင့်
ဖပင့်ဆင့်လိုပါက back ကိုနပ့်၍ ဖပေ့်လည့်ဖပင့်ဆင့်နင
ို မ့် ပျား ဆက့်လက့်လပ
ို ့်နဆ င့်ရေ့်အတွက့် Proceed ကို
နပ့်ရပါမည့်။
ဖြစ့်နင
ို န
့် သ အမ ျားမ ျားမ 

Bulk file ထြဲတွင ့် ဖြည့်သွငျား့် ရေ့် အမ ျားဆျားို ခွငဖပြုနသ
့်
transaction အန က င့်ျား ၁၀၀ ထက
နက ့်လွေန
့် ေဖခင့်ျား

့်



Bulk file ထြဲရ Currency column တွင ့် “MMK" ဖြည့်သွငျား့် ရေ့် က ေ့်ခဖခင့်
ြဲ ျား



file ထြဲရ Currency column တွင ့် “MMK" မဟိုတ့်ဘြဲ အဖခ ျား Currency မ ျား ဖြည့်သွငျား့် ထ ျားဖခင့်ျား



နငွလက့်ခမည့်သူ၏ေ မည့် မပါဖခင့်ျား



Per transaction / daily limit မ ျား နက ့်လွေန
့် ေဖခင့်ျား



နငွပမ ဏ နေရ တွင ့် negative (minus) အနိုတ့်လကခဏ ပါနေဖခင့်ျား / zero (သိုည) ဖြစ့်နေဖခင့်ျား



Date တွင့် transaction ဖပြုလိုပ့်မည့် လက့်ရနေစွြဲ မဟိုတ့်ဘြဲ မပျားခြဲနသ / နေ က့်လ မည့်
နေစွြဲမ ျားဖြည့်သွငျား့် ထ ျားဖခင့်ျား



ဖြည့်သွငျား့် ထ ျားသည့် Date format မ ျား transaction တစ့်န က င့်ျားနင့် တစ့်န က င့်ျား မတူညဖခင့်ျား

Bulk Payment Forecast Screen

အကယ့်၍ အမ ျားအယွငျား့် တစ့်စိုတစ့်ရ မရပါက PROCEED နပ့်သည့်အခါ mobile OTP (သိုမဟိုတ့်)
မမနရွ ျားခ ယ့်ထ ျားနသ အတည့်ဖပြုေည့်ျားလမ့်ျားဖြင့် transaction အ ျား အတည့်ဖပြုရပါမည့်။

Bulk Payment Results

အတည့်ဖပြုမပျားနေ က့်တင
ွ ့် Bulk file upload နအ င့်ဖမင့်န က င့်ျား message ကို ဖမင့်နတွွေ့ရမည့်ဖြစ့်မပျား
Bulk Payment အသစ့် ဖပြုလိုပ့်ရေ့်Create New Bulk Payment
Transaction status ကညရ
့် ေ့် Check Transaction Status
မူလစ မ က့်န သဖပေ့်
ို သွ ျားရေ့် Go To Home ကိုနပ့်ပါ။

