
Bulk Payment – Online (Enterprise) 

Bulk Payment Initial Screen 

Enterprise Customer မ  ျားအနေဖြင ့် ဤစ မ က့်န  တငွ့် bulk template န င ့် bulk template descriptions 

(user manual) မ  ျားက ို download ရယနူ ိုင့်မည့်ဖြစ့်သည့်။ 

Bulk Payment Excel File Template တငွ့်ဖြည ့်သငွ့်ျားပ ို ေမူေ  - 

 RecipientName: နငလွက့်ခ မည ့်သေူ မည့်အဖပည ့်စ ို

 CountryCode: အမမြဲ MM ဟိုသ ဖြည ့်ရေ့် 

 RecipientAccount: နငလွက့်ခ မည ့်သ၏ူရ ိုျားမဘဏ့်အနက င့် ေ ပါတ့်

 Amount: နငလွ ြဲမည့် ပမ ဏ

 ValueDate: နငလွ ြဲမည့် နေ  စွြဲအ ျား (DD/MM/YYY) format ဖြင့် ဖြည့် သငွ့်ျားရေ့်

 Currency: MMK ဟိုသ ဖြည ့်ရေ့် 

 RecipientPaymentReference: နငလွက့်ခ သထူ သ ို  နရျားနပျားလ ိုနသ မ တ့်ခ က့်

 EndToEndIdentifier: ဖြည ့်ရေ့်မလ ိုပါ။



Template file တငွ့် transaction အန က င့်ျားနရ အမ  ျားဆ ိုျား ၁၀၀ အထ  ဖြည ့် သငွ့်ျားန ိုင့်ပါသည့်။ 

Template ဖပင့်ဆင့်မပ ျားသ ျားရ  ပါက FROM FILE က ိုန  ပ့်၍ bulk template file အ ျား upload 

ဖပြုလိုပ့်န ိုင့်မည့်ဖြစ့်သည့်။  

File upload မပ ျားပါက မ မ တင့်လ ိုက့်နသ  file name က ို အထက့်ပါပ ိုအတ ိုင့်ျား နတွွေ့ရပါမည့်။ 

မ မ တင့်လ ိုက့်နသ  transactions မ  ျားအ ျား ဖပေ့်လည့်စစ့်နဆျားရေ့် REVIEW PAYMENTS က ို န  ပ့်ပါ။ 



Bulk Payment Review Screen 

ဖပေ့်လည့်စစ့်နဆျားသည ့်စ မ က့်န  တငွ့် မ မ နရွျားခ ယ့်ခြဲ နသ  source account ေ မည့်န င ့် အနက င ့်ေ ပါတ့်၊

မ မ တင့်လ ိုက့်နသ  Bulk File အမည့်၊ မ မ ဖပြုလိုပ့်မည ့် transaction အ ျားလ ိုျားအတွက့် currency အလ ိုက့် 

နရတွက့်ထ ျားနသ  စိုစိုနပါင့်ျားလ ြဲနဖပ င့်ျားမည့် နငပွမ ဏ (ယခိုလက့်ရ  တငွ့် ဖမေ့်မ က ပ့်တစ့်မ  ြုျားတည့်ျားဖြင့် သ 

လ ြဲနဖပ င့်ျားန ိုင့်မည့်ဖြစ့်သည့်။) န င ့် Bulk file တငွ့်ပါနသ  transactions မ  ျားထြဲမ  format အမ  ျားအယွင့်ျား

တစ့်စ ိုတစ့်ရ မရ  ဘြဲ ဆက့်လက့်လိုပ့်နဆ င့်န ိုင့်မည့်  transaction အန က င့်ျားနရ စိုစိုနပါင့်ျားအနရအတွက့်အ ျား 

စစ့်နဆျားန ိုင့်ပါသည့်။ (ဥပမ  - Total/correct transactions တငွ့် 10/7 ဆ ိုပါက မ မ ၏ bulk file 

ထြဲတငွ့်ပါရ  နသ  transaction ၁၀ န က င့်ျားအေက့် ၇ န က င့်ျားသ  မ ေ့်ကေ့်သည့်ဟို ဆ ိုလ ိုပါသည့်။) 



Bulk Payment Review Screen Details 

Transaction တစ့်န က င့်ျားခ င့်ျားစ နပေါ်သ ို   click န  ပ့်၍လည့်ျား အနသျားစ တ့်အ ျား စစ့်နဆျားန ိုင့်ပါသည့်။ 



Bulk Payment Review Screen – Validation Check 

ထ ိုသ ို  န   ပ့် ကည့် ပါက မ  ျားယွင့်ျားနေနသ  transaction မ  ျားအ ျား မည့်သည့် နေရ တငွ့် မ  ျားယွင့်ျားနေန က င့်ျား error 

message အ ျား အေ နရ င့်ဖြင့်  ဖမင့်နတွွေ့ရမည့်ဖြစ့်ပါသည့်။ ဖပေ့်လည့်စစ့်နဆျားသည့် စ မ က့်န  မ တစ့်ဆင့်  

ဖပင့်ဆင့်လ ိုပါက back က ိုန  ပ့်၍ ဖပေ့်လည့်ဖပင့်ဆင့်န ိုင့်မပ ျား ဆက့်လက့်လိုပ့်နဆ င့်ရေ့်အတွက့် Proceed က ို 

န  ပ့်ရပါမည့်။ 

ဖြစ့်န ိုင့်နသ  အမ  ျားမ  ျားမ   - 

 Bulk file ထြဲတွင့် ဖြည့် သွင့်ျားရေ့် အမ  ျားဆ ိုျားခငွ့် ဖပြုနသ  transaction အန က င့်ျား ၁၀၀ ထက
့် 

နက  ့်လွေ့်နေဖခင့်ျား

 Bulk file ထြဲရ   Currency column တွင့် “MMK" ဖြည့် သွင့်ျားရေ့် က ေ့်ခြဲ ဖခင့်ျား

 file ထြဲရ   Currency column တွင့် “MMK" မဟိုတ့်ဘြဲ အဖခ ျား Currency မ  ျား ဖြည့် သွင့်ျားထ ျားဖခင့်ျား

 နငလွက့်ခ မည့် သ၏ူေ မည့် မပါဖခင့်ျား

 Per transaction / daily limit မ  ျား နက  ့်လွေ့်နေဖခင့်ျား

 နငပွမ ဏ နေရ တငွ့် negative (minus) အနိုတ့်လကခဏ  ပါနေဖခင့်ျား / zero (သိုည) ဖြစ့်နေဖခင့်ျား



 Date တွင့် transaction ဖပြုလိုပ့်မည့်  လက့်ရ  နေ  စွြဲ မဟိုတ့်ဘြဲ မပ ျားခြဲ နသ  / နေ က့်လ မည့် 

နေ  စွြဲမ  ျားဖြည့် သငွ့်ျားထ ျားဖခင့်ျား

 ဖြည့် သွင့်ျားထ ျားသည့်  Date format မ  ျား transaction တစ့်န က င့်ျားန င့်  တစ့်န က င့်ျား မတူည ဖခင့်ျား

Bulk Payment Forecast Screen 

အကယ့်၍ အမ  ျားအယငွ့်ျားတစ့်စ ိုတစ့်ရ မရ  ပါက PROCEED န  ပ့်သည့် အခါ mobile OTP (သ ို  မဟိုတ့်) 

မ မ နရွျားခ ယ့်ထ ျားနသ  အတည့်ဖပြုေည့်ျားလမ့်ျားဖြင့်  transaction အ ျား အတည့်ဖပြုရပါမည့်။



Bulk Payment Results 

အတည့်ဖပြုမပ ျားနေ က့်တငွ့် Bulk file upload နအ င့်ဖမင့်န က င့်ျား message က ို ဖမင့်နတွွေ့ရမည့်ဖြစ့်မပ ျား 

Bulk Payment အသစ့် ဖပြုလိုပ့်ရေ့်Create New Bulk Payment 

Transaction status  ကည ့်ရေ့် Check Transaction Status 

မူလစ မ က့်န  သ ို  ဖပေ့်သ ွျားရေ့် Go To Home က ိုန  ပ့်ပါ။ 




