
Step (1) - New Recipient ြပလပု်ပံု

Interbank Transfer ေငွလရဲန် Menu မှ
Payment & Bills ေအာကရ်ိှ Send Money ကိုေရွးပါ။





Step (2) - New Recipient ြပလပု်ပံု

New Recipient ြပလပု်ရန် Send To Another ကိုေရွးပါ။



Step (3) - Payment Type ေရးချယပ်ုံ

Bank Transfer ကိုေရွးပါ။

Partner Name ကိုြဖည့်ပါ။





Step (4) - Payment Type ေရးချယပ်ုံ

To Other Bank သည ်ိုးမဘဏတ်ငွ် ဖွင့်ထားေသာ အေကာင့်မှ
အြခားဘဏအ်ေကာင့် တစ်ခုခုသို  ေငွလြဲခင်းြဖစ်ပါသည။်

Wallet Transfer သည ်ိုးမဘဏတ်ငွ် ဖွင့်ထားေသာ အေကာင့်မှ
Wave Money ရှိ Digital Wallet သို ေငွလြဲခင်းြဖစ်ပါသည။်

Bank Transfer သည ်ိုးမဘဏတ်ငွ် ဖွင့်ထားေသာ
အေကာင့် စှ်ခုအချင်းချင်း ေငွလြဲခင်းြဖစ်ပါသည။်









Step (5) - Payment Info များကိုြဖည့်ပံု

Beneficiary Name
(ေငွလကခ်ံသ၏ူ နာမည)် 

Mobile Number (Number Only)
(ေငွလကခ်ံသ၏ူ ဆကသ်ယွရ်န် မိုဘိုင်းနံပါတ)် 

Mobile Number (Number Only)
(ေငွလကခ်ံသ၏ူ ဆကသ်ယွရ်န် မိုဘိုင်းနံပါတ)် 

Partner Account Number (Number Only)
(ေငွလကခ်ံသ၏ူ အြခားဘဏမ်ှ အေကာင့်နံပါတ)်











Step (6) - အေကာင့်ဖွင့်ထားေသာ ဘဏခ်ဲွကို ေရးချယပ်ုံ



Step (7) - အေကာင့်ဖွင့်ထားေသာ ဘဏခ်ဲွကို ေရးချယ်ပီးစီးပံု

ေငွလကခ်ံသ၏ူ အြခားဘဏမ်ှ လိုအပ်ေသာ အချကအ်လကမ်ျား

စစ်ေဆးပီးပါက Save and Continue ကိုိှပ်ပါ။

အေကာင့်ဖွင့်ထားေသာ ဘဏခ်ဲွကို ေရွးချယပ်ီးစီးပါက

ဘဏန်ာမည၊် ြပညန်ယ်ှင့် ဘဏ ခ်ဲွနာမညမ်ျားကို ပံုပါအတိုင်း ြမင်ရပါမည။်







Step (8) - ေငွလဲမ စတင်ပံု

ေငွေပးေချရန်အတကွ ်အသံုးြပလိုေသာ အေကာင့်ကို ေရွးေပးရပါမည။်

Send ကိုိှပ်၍ ေငွလမဲကို စတင်ြပလပု်ရပါမည။်

Save For Later ှိပ်ြခင်းြဖင့် အချကအ်လကမ်ျား မှတထ်ား၍
လိုအပ်ေသာအချိန်တငွ် ြပန်လညြ်ပလပု် ိုင်ပါသည။်

ေငွလလဲိုေသာ ပမာဏ ငှ့် မှတထ်ားလိုေသာ အ ေကာင်းအရာများကို
ြဖည့်ေပးရပါမည။်











Step (9) - ေငွလဲခှင့် ေငွလဲရန်အတကွ ်အေကာင့် စစ်ေဆးပံု

SIGN

SIGN ကိုိှပ်၍ အေကာင့် စစ်ေဆးမကို စတင်ြပလပု်ရပါမည။်

ေငွလေဲြပာင်းမတိုင်းအတကွ ်ိုးမဘဏမ်ှ ေကာကခ်ံေသာ ၀န်ေဆာင်ခမှာ
ေငွလပဲမာဏ ကျပ် ၆၀၀,၀၀၀ အထ ိဝန်ေဆာင်ခ ကျပ် ၃၀၀၊
ေငွလပဲမာဏ ကျပ် ၆၀၀,၀၀၀ ထကေ်ကျာ်လနွ်ပါက ၀.၀၅% အား
၀န်ေဆာင်ခအြဖစ် ေပး ေဆာင်ရမည။်

CBM Net ၏ ေငွလခဲ ငှ့် Yoma Bank ၏ ေငွလခဲကိုသာ ေပါင်း၍
ေကာကခ်ံထားပါသည။် အြခားဘဏမ်ျား၏ ေငွလခဲ ေကာကခ်ံမများ
ေြပာင်းလဲိုင်ေသာ  ေကာင့် ေငွလကခ်ံေသာ ဘဏ၏် ေငွလခဲကို
ေကာကခ်ံထားြခင်းမရှိပါ။









Step (10) - ေငွလဲမ အစီအစဥ် ပီးစီးပံု

Menu icon ကိုိှပ်၍ Statuses ကိုိှပ်ကာ
ေငွလထဲားေသာ transactions များ၏ အေြခအေနများကိုလညး်
သိိုင်ပါသည။်

ပံုတငွ် ြပထားသည့်အတိုင်း ေငွလမဲအစီအစဥ် ပီးပါသည။်
ေငွလမဲ အေြခအေန သရိိှလိုပါက Check Status ကို ှိပ်ကာ
သရိိှ ိုင်ပါသည။်







Step (11) - Transactions များ၏ အေြခအေန စစ်ေဆးပံု



Step (12) - Transactions များ၏ အေြခအေန

 Failed: ေငွလမဲ မေအာင်ြမင်ပါက Failed ကိုြပပါမည။်

Prepared : Save For Later ကို ေနာကတ်စ်ကမိ် ြပလပု်ရန်
ေရွးချယထ်ားပါက Prepared ြပပါမည။်

Processing : ေငွလမဲ စတင်လပု်ေဆာင်ေနပါက Processing ြပပါမည။် 

Processed : ေငွလမဲ ေအာင်ြမင်ြခင်း ြဖစ်ပီး Transaction Detail
ကို သာွး၍သိိုင်ပါသည။်











Step (13) - Transactions Detail ကို ကည့်ြခင်း

 Failed: ေငွလမဲ မေအာင်ြမင်ပါက Failed ကိုြပပါမည။်

Prepared : Save For Later ကို ေနာကတ်စ်ကမိ် ြပလပု်ရန်
ေရွးချယထ်ားပါက Prepared ြပပါမည။်

Processing : ေငွလမဲ စတင်လပု်ေဆာင်ေနပါက Processing ြပပါမည။် 

Processed : ေငွလမဲ ေအာင်ြမင်ြခင်း ြဖစ်ပီး Transaction Detail
ကို သာွး၍သိိုင်ပါသည။်












