
 

 

1. Biometric ျဖင္ ့ဝင္ေရာက္ျခင္း 

1.1 Biometric ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ျခင္းဆ ိုတာ ဘာလဲ? 

- Biometric ျဖင္ ့ ဝင္ေရာက္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈသည ္ KBZ Mobile Banking App က ို ၀င္ေရာကရ္ာတြင ္
ပ ိုမ ိုျမန္ဆန္ေအာင္ လိုပ္ေဆာင္ေပးးႏ ိုင္ေသာ နည္းပညာျဖစ္သည္။ လက္ေဗြ  (သ ို႔) မ်က္းွႏာက ို Scan ဖတ္ရိုုံျဖင့္ သင၏္ 
KBZ Mobile Banking စနစ္က ို၀င္ေရာက္းႏ ိုင္ပါသည။္ သင္၏ဖိုန္းထတဲြင္ရွ ေသာ Biometric းႏွင့္သကဆ္ ိုငသ္ည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားအားလုံိုးသည ္ ယခိုအခါ သင္၏လွ်  ႕၀ွက္နုံပါတ ္ ျဖစလ္ာမည္။ သင္၏ဖိုန္းသာ သငးွ္ႏင့္အၿမဲတမ္းအတ ူ
ရွ ေနခဲ့လွ် င ္သင္၏ က ိုယ္ေရးက ိုယ္တာသကဆ္ ိုငသ္ည့္ အခ်ကအ္လက္မ်ားက ို မည္သမူွ် ခန္႔မွန္းးႏ ိုင္မည္မဟိုတပ္ါ။ 

2. Biometric ျဖင္ ့၀င္ေရာက္ရန္ မွတ္ပုံိုတင္ျခင္း းႏွင့္ မွတ္ပုံိုတင္ျခင္းက ိုပယ္ဖ်က္ျခင္း   
2.1 Biometric ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ျခင္းက ို မည္သ ို႔မွတ္ပုံိုတင္ရမည္နည္း? 

      -  ပထမဥ းဆုံိုးအေနျဖင့္ Mobile Banking  အသုံိုးျပ ရန္ သင့္တြင္ Mobile Banking User ရွ ရမည္ျဖစ္ျပ း  းွႏင့္ 

Mobile Banking application က ိုသင့္ဖိုန္းတြင ္ထည့္သြင္းထားၿပ း ျဖစ္ရပါမည္။ 

     -  ထ ို႔ေနာက ္ပုံိုတြင္ျပထားသည့္အတ ိုင္း Login Page တြင္ရွ ေသာ လက္ေဗြ (းွႏင့္ မ်ကးွ္ႏာပိုုံ) က ိုးွႏ ပ္ပါ။ 
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- ေအာက္ေဖာ္ျပပါပုံိုပါအတ ိုင္း သငက္ ိုယတ္ ိုင္ျဖစေ္ၾကာင္း အတည္ျပ ရနအ္တြကသ္င္၏အသိုုံးျပ သအူို င္္ းႏွင္ ့
လွ်  ႕ဝွကက္ိ္ု  ္ က ို တစ္ၾက မရ္ ိုက္ေပးရပါမည္။ 

      

   For iOS     For Android 
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-  သင၏္ အသိုုံးျပ သအူို င္္  းွႏင့္ လွ်  ႕ဝကွက္ို္က္ ို ရ ိုက္ၿပ းေနာက ္ သင္ မတွ္ပုံိုတငထ္ားေသာ ဖိုန္းနုံပါတဆ္ သ ို႔ 

တစ္ခါသုံိုးလွ်  ႕၀ကွ္နုံပါတ(္OTP) က ို SMS မွတဆင့္ ေပးပ ို႔ပါမည္။ မွတ္ပုံိုတငျ္ခင္းအဆင့္ ၿပ းေျမာက္ရနအ္တြက ္

ဖိုန္းထသဲ ို႔ေရာကလ္ာေသာ OTP code ရ ိုက္ထည့္ေပးရမည္။ ၿပ းေနာက ္လိုပ္ေဆာင္မည္က ို  းႏွ ပ္ပါ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- သင္၏ အသုံိုျပ သူအ ိုင္္  းွႏင့္ လွ်  ႔ဝွကက္ို္ ္  းွႏင္ ့ OTP က ိုတစ္ၾက မ္ရ ိုက္ၿပ း အတည္ျပ ျခင္းေအာငျ္မင္ပါက  သင္၏ 
Biometric ၀င္ေရာက္ရနမ္တွ္ပုံိုတင္ျခငး္ ေအာင္ျမင္စြာၿပ းဆုံိုးေၾကာင္းက ို ပုံိုတြင္ျပထားသည့္အတ ိုင္း အတညျ္ပ ျခင္း 
စာမ်ကးွ္ႏာ တြင္ေဖာ္ျပပါမည။္ 
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2.2 Biometric Login မွတ္ပုံိုတင္ျခင္းက ို မည္သ ို႔ပယ္ဖ်က္ရမည္နည္း? 
 

- KBZ Mobile Banking App က ို Login အရင၀္င္ပါ။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပုံိုအတ ိုင္း Biometric  ဝင္ေရာက္ျခင္း က ို  
စ မုံရန္အတြက ္   သတ္မတွခ္်က္မ်ားထဲသ ို႔၀င္ပါ 

-  

 

 

- ထ ို႔ေနာက ္ သင ္ Biometric Login အတြက ္ မွတ္ပုံိုတင္ထားေသာ Mobile ဖိုိုန္းအမ်  းအစားက ို ေတြ႕ရမည္။ 
မွတ္ပုံိုတင္ျခင္းက ို ပယ္ဖ်ကလ္ ိုပါက “အမ ႈက္ပုံိုး” ပုံိုက ိုးွႏ ပ္၍ ပယ္ဖ်က္းႏ ိုင္ပါသည္။ 
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- “အမ ႈက္ပုံိုး” ပုံိုက ို တစ္ခ်ကး္ႏွ ပ္ၿပ းပါက System မွ မတွ္ပုံိုတင္ပယ္ဖ်က္ျခငး္ ျပ လိုပ္မည္ / မျပ လိုပ္မည္က ို  
ေဖာ္ျပေမးျမန္းပါမည္။ 
 
 

 

 

 

   - “လိုပ္ေဆာင္မည္” က ိုးွႏ ပ္ရပါမည္။ “လိုပ္ေဆာင္မည္” က ိုးွႏ ပ္ၿပ းပါက Auto OTP မတွ္ပုံိုတင္ပယ္ဖ်က္ျခငး္ 
ေအာင္ျမင္ပါမည္။ 
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3.  Biometric Login ၏ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား 

၁.    Biometric Login မွတပ္ုံိုတငထ္ားျပ းေသာ ဖိုန္းအား ထပ္မုံ၍ မွတ္ပုံိုတင္ျခင္း မျပ လိုပ္းႏ ိုင္ပါ။ 
 

၂.    ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားျပ လိုပပ္ါက Biometric Login အသုံိုးျပ ျခင္းက ို ခ်ကခ္်င္းရပ္ဆ ိုငး္လ မ့္မည္ျဖစ္သည္။ 

 အသုံိုးျပ သူမွ Online Banking ၏ အသုံိုးျပ သအူ ိုင္္  းွႏင့္ လွ်   ႔ဝွက္ကိ္ု ္အား ေျပာင္းလခဲဲ့လွ်င၊္ 

 အသုံိုးျပ သူမွ အျခား ဖိုန္းတြင္ Biometric Login မွတ္ပုံိုတင္ျခငး္ထပ္မုံျပ လိုပလ္ွ်င၊္ 

 အသုံိုးျပ သူမွ မွတပ္ုံိုတင္ျခင္းက ိုပယ္ဖ်က္ခဲလ့ွ်င ္

မွတ္ခ်က ္။     ။ Biometric Login  ပယ္ဖ်က္ၿပ းေသာ္လည္း အသုံိုးျပ သ ူအေနျဖင္ ့၄င္းက ိုယ္က ိုင ္Biometric Login     

                            မွတ္ပုံိုတင္ျခင္းက ို ျပနလ္ညအ္သုံိုးျပ လ ိုပါက ထပ္မုံျပ လိုပ္းႏ ိုင္ပါသည္။ 

   ၃.  အကယ၍္ အသုံိုးျပ သအူေနျဖင့္ Biometric Login ဝင္ရာတြင ္သတ္မတွထ္ားေသာအၾက မ္အေရအတြကထ္က္    

  Login ဝင္ေရာက္ျခင္း မေအာင္ျမငခ္ဲ့မႈမ်ားဆကတ္ ိုက္ျဖစ္ေပၚပါက၊ အသုံိုးျပ သအူေနျဖင္ ့Biometric Login 

အစား    ၄င္းသတ္မတွထ္ားခဲ့ေသာ အသုံိုးျပ သူအ ိုင္္   (User ID) းွႏင့္ လွ်   ႔ဝွကက္ို္ ္(Password) ျဖင္ ့Login 
၀င္ေရာက၍္ရန ိုင္မည္ျဖစ္သည။္     
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ေမးေလရ့ွ ေသာ ေမးခြနး္မ်ား 
 

၁. Biometric Login က ိုအသုံိုးျပ ဖ ို႔ မတွပ္ုံိုမတင၍္ Mobile Banking ၏ Online ၀နေ္ဆာငမ္ႈမ်ားက ို 

ဆကလ္ကလ္ိုပေ္ဆာငး္ႏ ိုငပ္ါသလား။ 

ရပါတယ္။ သင္၏ KBZ Mobile Banking app အား ယခင္အတ ိုင္း အသုံိုးျပ သူအ ိုင္္  းႏွင့္ လွ်  ႕၀ွက္ကို္္ 

က ိုရ ိုက္းႏွ ပ္ျပ း ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားက ိုဆက္လက္လိုပ္ေဆာင္းႏ ိုင္ပါသည္။ 

 

   ၂. Biometric ျဖင့္ ၀ငေ္ရာကျ္ခငး္၀နေ္ဆာငမ္ႈက ို အသုံိုးျပ လ ိုပါက မတွပ္ုံိုတငရ္နလ္ ိုအပပ္ါသလား။ 

    Biometric ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ျခင္း၀န္ေဆာင္မႈက ို အသုံိုးျပ လ ိုပါက မွတ္ပုံိုတင္ရန္လ ိုအပ္ပါတယ္။ 

         

   ၃. မတွပ္ုံိုတငျ္ပ းေနာက ္Biometric ၀နေ္ဆာငမ္ႈက ို အသုံိုးျပ ၍ စနစ္ က္ိုခ်္္ခ်င္း၀င္ေရာ္န္ ိုငပ္ါသလား။ 

    မွတ္ပုံိုတင္ျခင္းအဆင့္ေအာင္ျမင္ျပ းေနာက ္သင္၏လက္ေဗြက ို အသုံိုးျပ ၍ စနစ္္ကို ခ်္္ခ်င္း၀င္ေရာ္္    
န ိုင္ပါသည္။ 

 
   ၄. Android OS စကမ္်ားတြင ္Biometric ၀နေ္ဆာငမ္ႈက ို အသုံိုးျပ းႏ ိုငျ္ပ လား။ 

    Biometric ဖတ္စက္ပါရွ ေသာ မ ိုဘ ိုင္းဖိုန္း အမ်ားစိုတြင္ ရန ိုင္ပါတယ္။ 
 
   ၅. IOS စကမ္်ားတြင ္Biometric ၀နေ္ဆာငမ္ႈက ို အသုံိုးျပ းႏ ိုငျ္ပ လား။ 
     ၇ပါတယ္။ ISO version 9.0 းႏွင့္အထက္ရွ ေသာ Apple စက္ပစညည္းမ်ားက ိုသာ ေရြးခ်ယ္အသံိုးျပ ဳႏကိုင္ပါသည္။ 
     FaceID အတြက ္iPhone X းႏွင့္အထက္ ေမာ္္ယ္မ်ားတြင္သာ အသုံိုးျပ းႏ ိုင္မွာျဖစပ္ါတယ ္
 
   ၆. Biometric  ၀နေ္ဆာငမ္ႈက ို အသုံိုးမျပ လ ိုပါက ျပနျ္ဖ တ၍္ရပါသလား။ 

     ၇ပါတယ္။ KBZ Mobile Banking app ၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွတဆင့္ စနစ္သ ို႔၀င္ပါ။ ထ ို႔ေနာက ္သင၏္   
Biometric ၀င္ေရာက္ျခင္း၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ မွတ္ပုံိုတင္ထားေသာ Mobile ဖိုိုန္းအမ်  းအစားက ို ေတြ႕ရမည္။ 
Biometric ၀န္ေဆာင္မႈက ို အသုံိုးမျပ လ ိုပါက “အမ ႈက္ပုံိုး”  ပုံိုက ိုးႏွ ပ္၍ ျပန္ျဖ တ္းႏ ိုင္ပါသည္။ 

ရ. Biometric ၀နေ္ဆာငမ္ႈက ို အသုံိုးျပ ရန ္OS version မ်ားးွႏင့္ စကပ္စညညး္မ်ားမရွ ပါက မညသ္ ို႔လိုပေ္ဆာင ္ 
      ရမညန္ညး္။  
     ယခင္အတ ိုင္းသင္၏အသုံိုးျပ သူအ ိုင္္ းွႏင့္လွ်  ႕၀ွက္ကို္္က ိုရ ိုက္းႏွ ပ္ျပ း ၀င္ေရာက္းႏ ိုင္ပါသည္။ 
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၈. Biometric ၀နေ္ဆာငမ္ႈက ို အသုံိုးျပ ရန ္လကေ္ဗြက ို မညသ္ ို႔ခ် တဆ္ကရ္မညန္ညး္။ 

  အကယ္၍ Biometric အသုံိုးျပ ရန္ icon ေလးက ိုးႏွ ပ္လ ိုက္ပါက သင္၏ဖိုန္းထတဲြင္ရွ ေသာ လက္ေဗြမ်ား   

အားလုံိုးးႏွင့္  ခ် တ္ဆက္းႏ ိုင္ရန္ ခ်က္ခ်င္းေဖာ္ျပမည္။ 

 

၉. ကြ် း္ႏိုပ၏္ဖိုနး္ထတဲြင ္လကေ္ဗြမတွသ္ားမႈ တစခ္ိုထကပ္ ိုရွ ခဲရ့င ္မညသ္ ို႔လိုပေ္ဆာငရ္မညန္ညး္။ 

    သင္၏ဖိုန္းထတဲြင္သ မ္းဆည္းထားေသာ မည္သည့္လက္ေဗြက ိုမဆ ို KBZ Mobile Banking စနစ္သ ို့ 
၀င္ေရာက္ရန ္   အသုံိုးျပ န ိုင္မည္ျဖစ္သည္။  အေကာင္းဆုံိုးအခ်က္အေနျဖင့္ သင္၏ဖိုန္းထတဲြင္ 
အျခားသူမ်ား၏လက္ေဗြမ်ားသ မ္းဆည္းထားပါက ထ ိုလက္ေဗြမ်ားအားလုံိုးက ို သင္၏ဖိုန္းထမဲွ ဖယ္ရွားပစ္ရန္ 
အၾကုံျပ လ ိုပါသည္။ အကယ္၍မဖယ္ရ္ားခဲ႔ပါ္  ထကိုလ္္ေဗြမ်ားျဖင့္ သင္၏ Mobile Banking စနစ္သ ို႔ 
၀င္ေရာက္အသုံိုးျပ းႏ ိုင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  
 

၁၀.  သင၏္ဖိုနး္ထတဲြင ္တစခ္ို (သ ို႔) တစခ္ိုထကပ္ ိုေသာ လကေ္ဗြမ်ား ထပေ္ပါငး္ထည့္လွ် င ္ေသာ္လညး္ေကာငး္၊  
ဖယရ္ာွးခဲလ့ွ် ငေ္သာ္လညး္ေကာငး္ မညသ္ ို႔ဆကလ္ကလ္ိုပေ္ဆာငမ္ညန္ညး္။ 

လက္ေဗြမ်ား ထပ္ေပါင္းထည့္ေသာ္လည္း သင္၏ KBZ Mobile Banking application က ို ၄င္း 
လက္ေဗြမ်ားျဖင့္ ဆက္လက ္ လိုပ္ေဆာင္းႏ ိုင္ပါသည္။ ဖယ္ရွားခဲ့ေသာ လက္ေဗြမ်ားျဖင္ ့ဆက္လက္ 
မလိုပ္ေဆာင္န ိုင္ပါ။ 

 

၁၁. Biometric ၀နေ္ဆာငမ္ႈရယထူားေသာ ကြ် း္ႏိုပ၏္ဖိုနး္ထတဲြင ္အျခားသတူစဥ္ းမ ွသ၏ူက ိုယပ္ ိုင ္
အသုံိုးျပ သအူ ိုင္္   းွႏင့္လွ်   ႕၀ကွက္ိ္ု က္ ို အသုံိုးျပ ၍ KBZ Mobile Banking စနစသ္ ို႕၀ငလ္ွ် ငမ္ညသ္ ို႔ျဖစမ္ညန္ညး္။ 
 

ကြ် းႏ္ိုပ္၏ဖိုန္းထတဲြင္ အျခားသူတစ္ဥ းမွ သူ၏က ိုယ္ပ ိုင္အသုံိုးျပ သူအ ိုင္္ းွႏင့္လွ်  ႕၀ွက္ကို္္က ို အသုံိုးျပ ၍ KBZ 

Mobile Banking စနစ္သ ို႕၀င္ခဲ့လွ်င္ ထ ိုသူ၏ဘဏ္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားးႏွင့္ သက္ဆ ိုင္ေသာ 

အခ်က္အလက္မ်ားက ိုသာ KBZ Mobile Banking application မွဆက္လက္လိုပ္ေဆာင္ခြင့္ျပ သည္။ 

 

၁၂. Biometric ၀နေ္ဆာငမ္ႈရယရူန ္Device အေရအတြက ္မညမ္ွ် အထ မတွပ္ုံိုတငး္ႏ ိုငသ္နညး္။ 

      Biometric ၀န္ေဆာင္မႈရယူရန္အတြက ္အသုံိုးျပ သူတစ္ဥ းလွ်င္ “Device တစ္လုံိုးသာ” 

မွတ္ပုံိုတင္းႏ ိုင္ပါသည္။ 
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၁၃. သင၏္ KBZ Mobile Banking Application ထတဲြင ္လကေ္ဗြမ်ားက ို သ မး္ဆညး္ထားးႏ ိုငပ္ါသလား။ 

     KBZ Mobile Banking Application ထတဲြင္ လက္ေဗြမ်ားက ို မသ မ္းဆည္းထားးႏ ိုင္ပါ။ 
သင္၏ဖိုန္းထတဲြင္သ မ္းဆည္းထားျပ းေသာ လက္ေဗြမ်ားျဖင့္သာ KBZ Mobile Banking စနစ္က ို 
၀င္ေရာက္းႏ ိုင္ပါသည္။  

 

၁၄. Biometric ၀နေ္ဆာငမ္ႈရယထူားေသာ ကြ် း္ႏိုပ၏္ဖိုနး္ေပ်ာကဆ္ုံိုးသြားပါက မညသ္ ို႔လိုပေ္ဆာငရ္မညန္ညး္။ 

    Biometric ၀န္ေဆာငမ္ႈရယူထားေသာ သင္၏ဖိုန္းေပ်ာက္ဆုံိုးသြားပါက န  းစပ္ရာ္ေမ႓ာဇဘဏ္ခြဲမ်ားသ ို႕  

ခ်က္ခ်င္းသြားေရာက္ျပ း သင္၏ mobile banking user အသုံိုးျပ ၍မရေစရန္ပကတ္ထားျခင္း (သကို႔)   
္ေမ႓ာဇဘဏ၏္ Call Center (01-37018/37019) သ ို႔ခ်က္ခ်င္းဆက္သြယ္ျခင္းမ်ား ဥ းစားေပးျပ လိုပေ္စရန္ 

တ ိုက္တြန္းလ ိုပါသည္။ 
 
   တစ္နည္းအားျဖင့္ သင္၏ ဖိုန္းအသစ္တစ္လုံိုးတြင္ KBZ Mobile Banking App က ို download ျပ လိုပ္ပါ။    
သင္၏ ဖိုန္းအသစ္တြင ္ Biometric ၀န္ေဆာင္မႈရယူရန္အတြက ္ သင္၏ အသုံိုးျပ သူအ ိုင္္ းႏွင့္လွ်  ႕၀ွက္ကို္္က ို        
သုံိုး၍  တစ္ၾ က္မ္ထပ္မံမ္တ္ပံိုတင္ေပးပါ။ ဖိုန္းအသစ္တြင္ မ္တ္ပံိုတင္ျပ းသည္ဳႏ္င့္တျပက င္န္္ 
ေပ်ာ္္ဆံိုးသြားေသာ သင္၏ဖိုန္းအေဟာင္းတြင္မတ္္ပံိုတင္ထားျခင္းအား အလကိုအေလ်ာ္္ စနစ္မ္ပယ္ဖ်္္       
ပါမည္။ 
 
၁၅. ကြ် း္ႏိုပ၏္ဖိုနး္အသစေ္ျပာငး္လလဲ ိုပါက Biometric ၀နေ္ဆာငမ္ႈရယရူနအ္တြက ္မညသ္ ို႔လိုပေ္ဆာင ္
ရမညန္ညး္။ 
 
 သင္၏ဖိုန္းအသစ္တြင္ KBZ Mobile Banking App က ို download ျပ လိုပ္ပါ။    သင္၏ ဖိုန္းအသစ္တြင ္
Biometric ၀န္ေဆာင္မႈရယူရန္အတြက ္သင္၏ အသုံိုးျပ သူအ ိုင္္ းႏွင့္လွ်  ႕၀ွက္ကို္္က ို သုံိုး၍ ထပ္မံမ္တ္ပံိုတင္ 
ေပးပါ။ ဖိုန္းအသစ္တြင္ မ္တ္ပံိုတင္ျပ းသည္ဳႏ္င့္တျပက င္န္္  သင္၏ဖိုန္းအေဟာင္းတြင္မ္တ္ပံိုတင္ထားျခင္းအား 
အလကိုအေလ်ာ္္ စနစ္မ္ပယ္ဖ်္္ပါမည္။ 
   

၁၆. Mobile Banking ျဖင္ ့ေငြပမာဏမ်ားစြာလႊဲေျပာငး္ျခငး္မ်ား ျပ လိုပရ္ာတြင ္ကြ် း္ႏိုပ၏္လွ်   ႕၀ကွက္ိ္ု  ္
        ဘာေၾကာင့္ထည့္ဖ ို႔ လ ိုအပပ္ါသလ။ဲ  

        သင္၏ ေငြေၾကးဆ ိုင္ရာ လုံိုျခုံ ေရးအတြက္ Biometric ၀န္ေဆာင္မႈက ိုသုံိုး၍ စနစ္အတြင္း၀င္ေရာ္္ 
ျပ းေသာ္လည္း ေငြပမာဏမ်ားစြာ လႊေဲျပာင္းျခင္းမ်ား ျပ လိုပ္ရန္အတြက ္သင္က ိုယ္တ ိုင္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ထပ္မုံအေထာက္အထားျပ လ ိုသျဖင့္ သင္၏ လွ်  ႕၀ွက္ကို္္က ို ထည့္ဖ ို႔လ ိုအပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
 
    


