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User Manual Guide Pay+

Contents

uabpay+ ( owner ) အက ောင ့်ဖွင  ့်ခြင ့််း

Cash In ခပြုလပု့်ခြင့််း

Cash Out ခပြုလပု့်ခြင့််း

ကငလွ ့်ြံခြင့််း လပု့်က ောင့်ြျ ့်

Transaction History စစ့်က ်းခြင့််း

Forgot Passcode လပု့်က ောင့်ခြင့််း

  ငု ့်ြွွဲမျော်းထပ့်မံဖွင  ့်လစှ့်ခြင့််း

ကငခွဖည ့်သငွ ့််းခြင့််း

ဘဏ့်အက ောင ့်ထွဲသ ု  ကငလွွွဲခြင ့််း
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uabpay+ (owner) အက ောင ့်ဖွင ့်ခြင့််း

sign up ကှိိုန  ှိပ်ပါ။ business registration
formကျလာလှိမ မ်ည။်

Business Category အာား drop down list

တွငရ် ွားချယ်ပါ။

ထှိို  ရ ာက်Business Addressတွငလ်ိုပ်င ာ်း
လှိပ်စာဖြည ပ်ါ။

City and Township တွငဖ်ြည ပ်ါ။

Owner name, Business Email န င  ်
register လိုပ်မည ြ်ို ာ်း ပံါတ်အာားဖြည ပ်ါ။

Next ကှိိုန  ှိပ်ပါ။
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Security Question အော်းက ွ်းြျယ့်ခြင့််း

Choose a question တွင် drop down ဖြင ် န  စသ်က် ာ
Question ကှိိုရ ွားချယ်ပါ။

ထှိို  ရ ာက် Answer တွငဖ်ြည ပ်ါ။

Set your question တွင် န  စသ်က် ာ Question အာားဖြည ပ်ါ။

Answer အာားဖြည ပ်ါ။ Next ကှိိုန  ှိပ်ပါ။
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OTP စနစ့်အော်းလုပ့်က ောင့်ခြင့််း

OTP အာား register လိုပ်မည ြ်ို ာ်း ပံါတ်သှိို  ရပားပှိ ိုမည် ဖြစပ်ါသည။်

အရ ကာငာ်းအမျှိ ားမျှိ ားရ ကာင ် OTP မရ ာက်ရ ှိပါက
Resend OTP အာားန ှိပ်ပါ။
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Passcode အော်းသတ့်မှတ့်ခြင့််း

OTP ဖြည ပ်ပ ားရ ာက် Set passcode 
Screen ကျလာလှိမ မ်ည။်

မှိမှိထာားလှိိုရသာ passcode အာား enter 

passcode န င  ် confirm passcode 

တွငဖ်ြည ပ်ါ။

enter passcode န င  ် confirm passcode 

တူည  မည။်

passcode သတ်မ တ် ာတွင်တူည ရသာ
ဂဏ ာ်း န  င  ် အစဉ်လှိိုက်ဖြစရ်သာ ဂဏ ာ်း
န  စလ်ံိုားထက်ပှိ ို၍ မပါဝင ်ပါ။

ထှိို  ရ ာက် Next ကှိိုန  ှိပ်ပါ။
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Full KYC အတ ွ့် Information က ော ့်ယူခြင့််း

User တွင် KYC status မရ ှိပါကPersonal 
information screen ရပေါ်လာလှိမ မ်ည။်
Date of Birth, Gender, Nationality န င  ်

Father’s Name တှိို  အာားဖြည ပ်ါ။

“I agree with Terms and Conditions” အာား
Click on ပါ။Terms and Conditions 

အာား ကည လ်ှိိုလျှင်Terms and Conditions 

အာားန  ှိပ်ပါ။ထှိို  ရ ာကN်ext ကှိိုန  ှိပ်ပါ။

Identity detail 
form ကျလာမညဖ်ြစသ်ည။် NRC  ပံါတ်အာား
ဖြည ပ်ါ။ NRC ရရ ှေ့၊ ရ ာက် ဓာတ်ပံို န  င  ်
မျက်န  ာပံိုတှိို  အာားရှိိုက်ပါ။ ထှိို  ရ ာက် submitကှိို
န  ှိပ်ကှိိုန  ှိပ်ပါ။ uabpay+ owner 

registration process ပပ ားဆံိုားပပ ဖြစသ်ည။်
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KYC အတည့်ခပြုခြင့််း

user တွင် KYC status pending သှိို  မဟိုတ် approve 
ဖြစရ် ပါက user ၏ KYC status အာားရြာ်ဖပမညဖ်ြစပ်ပ ား
အရကာင ြ်ငွ  ဖ်ခငာ်းပပ ားဆံိုားမညဖ်ြစသ်ည။်

User သည် sai sai pay တွင် update KYC ဖပ လိုပ်ြာူးပါ KYC 

status ရ ှိရ မညဖ်ြစသ်ည။်

KYC status approve ဖြစရ် ပါက
အရကာင အ်ာားချက်ချငာ်းဝင၍် အသံိုားဖပ နှိ ိုငမ်ညဖ်ြစသ်ည။်

KYC status pending ဖြစရ် ပါက ဘဏမ် approve 
လိုပ်ပပ ားသည အ်ချှိ ထ်ှိ ရစာင  ်မညဖ်ြစပ်ပ ား approve လိုပ်ပပ ားပါက
၎ငာ်းအရကာင အ်ာားအသံိုားဖပ နှိ ိုငပ်ပ ဖြစသ်ည။်
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Cash In ခပြုလုပ့်ခြင့််း

ပထမဦားစာွ uabpay+ accountထဝဲငက်ာ
Cash in function ကှိိုရ ွားချယ်ပါ။

ထှိို  ရ ာက် ဒိုတှိယပံိုပါ အတှိိုငာ်းscan and 

manual screen ရပေါ်လာပါမည။်

ပပ ားရ ာက်scan function ကှိို
အသံိုားဖပ ကာQR ြတ်ဖခငာ်းဖြင a်mount 

ရှိိုက်ထည က်ာ လွယ်လင တ်ကူ cash in 
လိုပ်နှိ ိုငမ်ညဖ်ြစပ်ါသည။်
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အသ ကပ်းြျ ့်တငွ့် ဝင့်က ော ့်စစ့်က ်းန ငု့်ခြင့််း

ဖပ လိုပ်ပ ားသာား transaction ကှိိုလညာ်း
notification တွင်
သွာားရ ာက်စစရ်ဆားနှိ ိုငပ်ါသည။်
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Manual စနစ့်အော်းအသံ်ုးခပြုခြင့််း

Manual function တွငလ်ညာ်း cash in 
ဖပ လိုပ်မည သ်ူ ၏ ြို ာ်း ပံါတ် ာမည် န  င  ် amount 

အဖပည အ်စံိုရှိိုက်ထည ဖ်ခငာ်းဖြင လ်ညာ်း cash in 

ဖပ လိုပ်နှိ ိုငမ်ညဖ်ြစပ်ါသည။်
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Cash Out ခပြုလုပ့်ခြင့််း

uabpay+ကရ cash out
ဖပ လိုပ်ရတာ မညဆ်ှိို ငရ်တာ sai sai pay မ scan 

QR ြတ် ဖခငာ်းဖြင ရ်သာ်လညာ်းရကာငာ်းမှိမှိ QR အာား
တဖခာားတစြ်က်သှိို  share ဖခငာ်းဖြင လ်ညာ်းရကာငာ်းcash out

ဖပ လိုပ်နှိ ိုငပ်ါသည။်

Scan အော်းအသံ်ုးခပြုပ ်း ကငထွတု့်ခြင့််း လပု့်က ောင့်ြျ ့်
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ကငလွ ့်ြံခြင့််း လုပ့်က ောင့်ြျ ့်

Receive QR function တွငလ်ညာ်း
customerကသူ၏QR အာား Save 

QR အာားန ှိပ်ပ ားြို ာ်းအယ်လ်ဘမထ်တဲွင ် သှိမာ်းကာ
ပှိိုက်ဆလံက်ခနံှိ ိုငပ်ါသည။်

ရ ာက်ထပ်တစ ်ညာ်းအာားဖြင လ်ညာ်း
share QR န ှိပ်ကာ သူ၏QR

အာား social media သှိို  မဟိုတ်
တဖခာား အသံိုားဖပ မျာားရသာ
viber messenger တှိို  မ 
share ပပ ား ပှိ ိုက်ဆလံက်ခ ံယူနှိ ိုငပ်ါသည။်
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Transaction History

Main menu ရ ှိ transaction history icon
ကှိို န  ှိပ်ပါ။ transaction history screen

သှိို  ရ ာက်ရ ှိမညဖ်ြစသ်ည။်

Transaction အဝငအ်ထကွ်ကှိို All 

တွငd်efault ဖပရ မညဖ်ြစသ်ည။်
IN ကှိိုန  ှိပ်ပါက wallet သှိို  အဝင်
မျာားကှိိုသာဖပရ မညဖ်ြစသ်ည။်

OUT ကှိိုန  ှိပ်ပါက wallet 

မ အထကွ်မျာားကှိိုသာ ဖပရ မညဖ်ြစသ်ည။်
Search ကှိိုန  ှိပ်ပါက from date, to date

န င  ် transaction type 

တှိိုကှိိုရ ွားချယ် ကည ရ် ှိနှိ ိုငမ်ညဖ်ြစသ်ည။်

အရသားစှိတ် ကည ရ် လှိိုရသာ transaction 
ကှိိုန  ှိပ်လှိိုက်ပါက transaction detail 

ကှိို ကည ရ် နှိ ိုငမ်ညဖ်ြစသ်ည။်
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Forgot Passcode ( passcode ကမ သေွာ်းခြင့််း)

Forgot passcode button ကှိိုန  ှိပ်ပါ။ security question screen ရပေါ်လာပါမည။်user မ account 
ြငွ ခ်ျှိ သ်တ်မ တ်ထာားရသာလံိုဖခ ံရ ားရမားခ ွာ်းမ အရဖြမျာားကှိို ဖြည သ်ငွာ်း ပါမည။်
Next button အာားန ှိပ်ပါ။OTP screen ကျလာပါလှိမ မ်ည။်
OTP အာားuserြငွ ထ်ာားရသာြို ာ်း ပံါတ်သှိို  ပှိ ို  ရပားပါလှိမ မ်ည။်OTP ရှိိုက်ထည ် ပပ ားပါက set passcode screen 

ကျလာပါလှိမ မ်ည။် user မ ရဖပာငာ်းလဲချငရ်သာ passcode အာားရှိိုက်ထည ပ်ပ ား Next buttonအာားန ှိပ် ပါမည။်
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Forgot Passcode ( passcode ကမ သေွာ်းခြင့််း)

passcode ရှိိုက်ထည ပ်ပ ားပါက user ရဖပာငာ်းလဲထာားရသာ
new passcode ဖြင ် login ဝင ်ပါမည။်

ထှိို  ရ ာက် passcode 

ရဖပာငာ်းလဲဖခငာ်းလိုပ်ရဆာငခ်ျက်ရအာငဖ်မငရ် ကာငာ်း စာတမာ်း
ရလား  ရ ှိမညဖ်ြစပ်ါသည။်
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Owner

Cashier 

1

Cashier

2
Cashier

4
Cashier

3

  ုင့်ြွွဲမျော်းထပ့်မံဖွင ့်လှစ့်ခြင့််း

uabpay+တွငဆ်ှိိုငရ် ငဖ်ြစသ်ူသည် ဆှိိုငခ်ွအဲာားပံိုပါအတှိိုငာ်း တစခ်ိုထက်မကလညာ်း ြငွ  ရ်ပားနှိ ိုငပ်ါသည။်
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  ုင့်ြွွဲမျော်းထပ့်မံဖွင ့်လှစ့်ခြင့််း

uabpay+ကှိိုအသံိုားဖပ ဖခငာ်းဖြင ်
ဆှိိုငရ် ငမ် မှိမှိဆှိိုငခ်ွမဲျာားအာား
အရကာင ခ်ွမဲျာားြငွ  က်ာcashless 

cardless paymentမျာားဖြစရ်သာ
ရငသွွငာ်းရငထွိုတ်
ရငလွက်ခမံျာားလိုပ်ရဆာငန်ှိ ိုငပ်ါပ 
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ကငခွဖည ့်သငွ့််းခြင့််း

Wallet ထသဲှိို  ရငဖွြည သ်ွငာ်းမညဆ်ှိိုပါက MPU card 
မ လညာ်းရကာငာ်း 123 services မ လညာ်းရကာငာ်း
Bank accounts မ လညာ်းရကာငာ်း Over the counter 

မ လညာ်းရကာငာ်း ထည သ်ွငာ်းနှိ ိုငပ်ါသည။်
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ဘဏ့်အက ောင ့်ထွဲသ ု  ကငလွွွဲခြင့််း

uabpay+တွင်wallet ထမဲ ပှိ ိုက်ဆမံျာားကှိို
Transfer out Function သံိုားကာ uab

ဘဏအ်ရကာင န်  င  ခ်ျှိတ်ဆက်ပပ ားလညာ်း
သင ပ်ှိ ိုက်ဆမံျာားအာား လွဲရဖပာငာ်း
ရပားနှိ ိုငပ်ါသည။်
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THANK YOU!


