
FAQ (Frequently Asked Questions) 
Questions and Answer about Cash Card 
 
(1) ETC ဆုိတဘာဘာလဲ 

ETC (Electronic Toll Collection) ဆုိ သည္မဘ ာ္ညး  သုး    ျ္ူဘး ာ္ညး  သုး   းျပဳခ  ာြယညတစညကျေ းေဆဘဆညငိုဆညေ ဘဆည 
 ီာကညထေရဘနစညနသညးာ္ညး  ဆညဖင့္ ာ္ညး  သုး   းျပဳချေကဘကညးျပဳခသ သညဖင့္ စနစည  စည ပ သည္။  ဆို ပ စနစညတြဆည ာ္ညး  သုး   ေ ဘေ္ဘညေတဘညယဘမာ္ေတာ္ယာဥည ငမဆညဖင့္ 
ာ္ညး   သုး   းျပဳခေကဘကညးျပဳခသာူကညရိမေ ဘ စသည ဆည ဘယဘေရးေကဘည္တီမတီ၊ ာ္ညး္ူဘးကို BOT  ေန  ဆညဖင့္  ေကဘဆည ထသညေ ဘညာူကညရိမေ ဘ 
ကု္ၸဏီ္ူဘးမတီ၊ျ ေဆဘကညာု ညေရးရနည ကီးီဘနမတီ၊ ာ္ညးမာ္ေတာ္ယာဦးစီးီဘနရိမ ာ္ညးမတီ၊ တသတဘးဂိတညေ ကးေကဘကညးျပဳခသ သညဖင့္ျေ ဂူဆညစီတုိ   ကဘး ျ ေဆြေ ကးဆုိဆညရဘ  
းျပဳခူိတညဆကညေ း သညဖင့္ စနစညကုိဆုိာုိ သည္။ 
 
(2) ETC ကုိ ုသး းျပဳခဆညး  ဆညဖင့္ ္သည သညဖင့္ ကူ းိေကူး်းျးရ္ာလဲ္။ 

-ျေဆြေ းေးျပဳခူ္မ  ာြယညကျ းျပဳခဆညး 
- Toll Gate တြဆညကဘးရ ညစရဘ္ာုိ လဲျ  တည နညး ြဘးငုိဆည းျပဳခဆညး 
- Customer ္ူဘး ေန  ဆညဖင့္ Online Portal ္မ Top upျ   ာု ညငုိဆည းျပဳခဆညး 
- ကဘးတြဆညတ ညဆဆညထဘးေ ဘ OBU ္မ Cash Cardျေဆြာကညကူနည ဘး  ာြယညတကျစစညေဆးငုိဆည းျပဳခဆညး 
 

(3) ္သည သညဖင့္  ေရးေ  းာ္ညး္ူဘးတြဆည   ုသး    နသညး္။ 
ရနညကုနည-္ငၱေေား   ္နညာ္ညးတြဆည စတဆည  ုသး   ငုိဆည္သည  စည ပ သည္။ 
 

(4)   သုး   ာိ ုျ္ ူဘး တြကည Onboard Unit (OBU) ငမဆညဖင့္ Cash Card ာယည္ မဘ ရယညာုိ ရ ပ ာလဲ္။ 
M-ezGo Cash Card  ဘး M-ezGo ရုသးးျပဳခလဲြ္ ူဘးရမိရဘျေန  သညေတဘညမတီ၊ ရနညကုနညငမဆညဖင့္ ္ငၲေေား တုိ တြဆညျောူဘကညထဘးငုိဆည ကလဲဖင့္ ုိ  M-ezGo 
Mobile Application ္မတဆဆညဖင့္ Register ာု ည၍ျောူဘကညထဘးငုိဆည ပ သည္။ 
 

(5) Onboard Unit(OBU) ငမဆညဖင့္ Cash Card ကတည ရယညယျာူဆည ာဘေတြာုိ္ာလဲ္။ 
- ကတညကုိဆညေဆဘဆညာုိ ျိသူ၏  ္သည 
-  ုနညးနသ ပတည 
- ္မတည ုသတဆည  ္မတည ( ိုဖင့္) 
- ယဘမာ္ေတာ္ယာဥညေ္ဘဆညးာုိဆညစဆညျေရမ ေေနဘကည ဓပတည ုသ 
OBU  တြကည-- 
ာကညရမိ ယဘမာ္ေတာ္ယာဥည ိုဆညရမဆည ္သည 
- Certificate of Vehical Registration (CVR)ျေရမဖင့္ေေနဘကညဓပတည သု 
- ယဘမာ္ေတာ္ယာဥညေရမ ေေနဘကည ဓပတည ုသ 
- ကဘးနသ ပတည  ဘး ဓပတည ုသ 
-  ုနညးနသ ပတည 
 
 

(6) Cash Card ္မျေဆြငုတည ြဘးေ ကဘဆညး ္သည ုိ  ရိမငိုိဆည နသညး္။ 
Onboard Unit (OBU) ငမဆညဖင့္, Website Portal (M-ezGo.com)္မLog In ရဆည၍  ိရမိငုိဆည ပ သည္။ 
 

(7) Cash Card ထလဲ ိ ုျေဆြ ာယညာုိျ  သညဖင့္ရ္ာလဲ္။ 
Cash Card ထလဲ ို  AYA, KBZ, CB Mobile Banking, OK$  ္ူဘး္မ တဆဆညဖင့္ေဆြ  သညဖင့္ ြဆညး ငုိဆည ကလဲဖင့္ ုိ  MPU ecommerce 

္မာသညးျေဆြ  သညဖင့္ ြဆညးငုိဆည ပ သည္။ M-ezGo Service Center ္ူဘးတြဆညာသညးျေဆြ  သညဖင့္ ြဆညးငုိဆည ပ သည္။ 
 

(8) Top up/ Recharge  နသညးဆုသး ္သည္ မူ  ာ ုညငုဆိည နသညး္။ 



ေ္ဘညေတဘညယဘမာ္ေတာ္ယာဥည Classျေ ပ္ျတသည၍  နသညးဆုသး ကူ ည (၂ရရရ) ္မ  ္ူဘးဆုသး ကူ ည (၅) ိနညး ထိျ   ာု ညငုိဆည ပ သည 
 

(9) Cash Card တးျပဳခ ုဘးျေ္ဘညေတဘညယဘမာ္ေတာ္ယာဥညေ  ဘဆညးာလဲ   ုသး   ာုိ  ရ ပ ာဘး္။ 
Cash Card  ဘးျေ္ဘညေတဘညယဘမာ္ေတာ္ယာဥညျေ  ဘဆညးာလဲ   ုသး   ာုိ ရ ပ သည္။ 
 
 
 

(10) ကတညေ ူဘကည ပက ္သည ုိ ျောူဘကညရ္သညနသညး္။ 
Service Center  ို ္ဟုတည Mobile Application ္မ တဆဆညဖင့္ျောူဘကညထဘးငုိဆည ပ သည္။ ကတည  စည  နညာသညထုတညေ းးျပဳခ 5000 

ကူ ညျေကဘကညယျ ပ္သည္။ 
 

 
(11)ျေ္ဘညေတဘညယဘမာ္ေတာ္ယာဥညျ  တည နညးးျပဳခ  ဘး ္မဘးယြဆညးျေကဘကညးျပဳခသ ပက ္သည ုိ   ရိမငိုိဆည္ သညနသညး္။ 

Call Center  ုိ   ုနညးေးျပဳခပဆုိ၍  ေ ကဘဆညး ကဘးျေ္း ္နညးငုိဆည ပ သည္။  ကညဆုိဆညရဘီဘန္ူဘး္မျ  နညာသညစစညေဆးေ း၍ 
္မဘးယြဆညးငုတည္ိေ ဘေဆြ ဘးျ  နညာသညထသညဖင့္ေ း ပ္သည္။ 

 
(12) User Potal Passwardျေ္ဖင့္ ြဘး ပက ာယညာုိာ ုညရ္ာလဲ္။ 

္ိ္ိ ကတညနသ ပတညကုိ ရုိကညထသညဖင့္  ီး Passward ကုိ Reset ာု ညငုိဆည ပ သည္။ ( ြနညာုိဆညး Account ကုိ Screen Shot ာု ည  ီး 
Messenger မတီ၊ Viber ္မ  ုိ ေ းငုိဆည ပ သည) 
 

(13) Transaction History ကုိ ာယည္ မဘ  ကသညဖင့္ရ္ာလဲ္။ 
User Potal တြဆည  ကသညဖင့္ငုိဆည ပ သည္။ 
 

(14)ျေနဘကညဆုသးျ  တည နညးးျပဳခလဲဖင့္ေ ဘ Latest Transaction  ဘး  ကသညဖင့္ာုိ ရ ပ ာဘး္။ 
User Potal တြဆည ကသညဖင့္ငုိဆည ပ သည္။ 
 

(15) M-ezGo Cash Card ကုိ ္သည သညဖင့္ေနရဘတြဆည   ုသး   ငိုဆည နသညး္။ 
Cash Card ကုိ ETC ာ္ညးတသတဘးေ ကး္ူဘးျေ းေဆဘဆညရဘတြဆည   ုသး    ပ သည္။ 
 

(16)ျေ္ဘဆညးတသေ ဘကည ုိ ေရဘကည္ မျေဆြကနုည ြဘးရဆည ္သည ုိ   စည္ ာလဲ္။ 
ေဆြာကညကူနညျောူဘဖင့္နသညးေန ပက OBU ္မ  းျပဳခူကညေ း ပ္သည္။  က ိတဆည  သညဖင့္ ြဆညး းျပဳခဆညး  ဆညဖင့္  ဆဆညေ  ငိုဆည ပ သည္။ 
 

(17) OBU / Cash Cardျောူဘကညရဆည ာယညငမစညရကည  ကဘ္ာလဲ္။ 
 ာု ည ြဆညဖင့္ရကည (၂) ရကည တြဆညး ထုတညေ း ပ္သည္။ 
 

(18) ကတညေ ူဘကညာူဆည ္သည္ မူ  ကဘ္ာလဲ္။ 
ကတညေ ူဘကညာူဆညျောူဘကညထဘး ပက (၂)ရကည တြဆညး ထုတညေ း ပ္သည္။ 
 

(19) ကတည ေဟဘဆညး္မ ာကညကူနညကုိ ကတည  စည ုိ ျေ  ဘဆညးာုိ ရ ာဘး္။ 
ာုိ  ညေ ဘ စစညေဆး္မ ္ူဘး   ာု ည  ီး ပက ကတည ဟဘဆညး္မျေဆြကုိ ကတည  စည ုိ ျေ  ဘဆညးေရ  ေ း ပ္သည္။ 
 

(20) ကတည  ုသး္   ာုိ ပက ာယညာုိာ ုညရ္ာလဲ္။ 
ကတညောူဘကည ီး (၂)ာ ကဘ္မ ဘျ  နညာသည  ညငမသးျပဳခြဆညဖင့္ျဖင့္ရမိ ပ သည္။ ကတည ဘး  ိတညေ း  ီးျေဆြ  နညာသည ထုတညေ း ပ္သည္။ 
 



(21) ကတည တြကည ငမစညစမာ္ေတာ္ယာဥညေ ကးရမ ိပ ာဘး္။ 
ငမစညစမာ္ေတာ္ယာဥညေ ကး 3,000 ကူ ညျေကဘကညးျပဳခသ ပ သည္။ ( ထ္တစညငမစည တြကည ကဆညးာြတညးျပဳခြဆညဖင့္ ရမိ ပ သည္။) 
 

(22) OBU ငမဆညဖင့္ Cash Card စသညး္ူမာ္ေတာ္ယာဥညး္ူဘး ဘး ္သည ုိ   ရိမငိုိဆည္ ာလဲ္။ 
M-ezGo.com Website တြဆည  ကသညဖင့္ရျ ငုိဆည ပ သည္။ 
 

 
 
 
 
Questions and Answer about OBU (On Board Unit) 
 
 (1) OBU ဆုိတဘ ာဘာလဲ္။ 

On Board Unit (OBU) ဆုိ သည္မဘ ာ္ညးမတီ၊ တသတဘးဂိတညေ ကးေ းေဆဘဆညရေ ဘ ာ္ညး္ ကီး္ူဘးတြဆညျေ္ဘဆညးငမဆညငုိဆညရနည ဆကည ြယည 
ေဆဘဆညရြကည ျိသူ၏ျေ္ဘညေတဘညယဘမာ္ေတာ္ယာဥညတြဆည တ ညဆဆညထဘးေ ဘ စကည စၥသညးကုိ ဆုိာုိ ပ သည္။ 
 

(2) OBUျောူဘကညရဆည ာဘေတြာုိ   ည္ ာလဲ္။ 
- ာကညရမိ ယဘမာ္ေတာ္ယာဥည ိုဆညရမဆည ္သည 
- Certificate of Vehical Registration (CVR)ျေရမဖင့္ေေနဘကညဓပတည သု 
- ယဘမာ္ေတာ္ယာဥညေရမ ေေနဘကည ဓပတည ုသ 
- ကဘးနသ ပတည  ဘး ဓပတည ုသ 
-  ုနညးနသ ပတည 
 

(3) Toll Gate  ုိ ျ  တည ြဘးစမာ္ေတာ္ယာဥည OBU  ာ ုည္ ာ ုည ပက ္သည ုိ ျေဆဘဆညရြကညရ္သညနသညး္။ 
M-ezGo Call Center  ုိ   ုနညးဆကည၍ျေ္း ္နညးငုိဆည ပ သည္။ 

 
(4) ကူြနညေတဘညဖင့္ တြဆည ကဘး(၂)စးီ ရမ ိပ သည္။ OBU  ဘးေ  ဘဆညးာလဲတ ညဆဆည ာုိ ရ ပ ာဘး္။ 

္ရ ပ္။ OBU တစညးျပဳခု သည ကဘးတစညစီးိသူ၏  တဆညး းျပဳခူကည ာကည္ူဘးကုိ ဘ ္မတည ဘးထဘး ပ သည္။ 
 

(5) Cash Card/ OBUျေ ူဘကညဆုသး မတီ၊  ူကညစးီာမူဆည ္သည ုိ ျ   ာ ုညရ္ာလဲ္။ 
Cash Card / OBUျေ ူဘကညဆုသး မတီ၊  ူကညစီးာမူဆည နီးစ ညရဘ M-ezGo ရုသးးျပဳခလဲြ္ ူဘး ( ုိ ္ဟုတည) Call Center  ုိ   ေ ကဘဆညး ကဘးရ ပ္သည္။ 
 

(6) ယဘမာ္ေတာ္ယာဥညေ ပတြဆည OBU တ ညဆဆညထဘး  းီျေ္ဘညေတဘညယဘမာ္ေတာ္ယာဥည ဘးျေရဘဆညးးျပဳခူေ ဘ းျပဳခပ OBU  ဘးျ  နညေ းာုိ ရ ပ ာဘး္။ 
  နညေ း၍ရ ပ သည္။ OBUျေဆြ  နည ္ညး းျပဳခဆညး ဆုိဆညရဘျေ ပာစီတြဆည  ကသညဖင့္ရျ  ပ္။ 
 

(7) OBU ကုိ ာယညာုိောူဘကညာုိ  ရ္ာလဲ္။ 
On Board Unit (OBU) ဘး M-ezGo ရုသးးျပဳခလဲြ္ ူဘးရမိရဘျေန  သညေတဘညမတီ၊ ရနညကုနညငမဆညဖင့္ ္ငၲေေား တုိ တြဆညျောူဘကညထဘးငုိဆည ကလဲဖင့္ ုိ  M-ezGo 
Mobile Application ္မ တဆဆညဖင့္ Registerျ   ာု ညောူဘကညထဘးငုိဆည ပ သည္။ 
 

(8) OBU  တြကညျေဆြာယညောဘကညျေ း ြဆညးရ္ာလဲ္။ 
OBU  တြကည စရသေဆြ 45,000 ကူ ညေ း ြဆညးရ ပ္သည္။   ုသး္   ေတဘဖင့္ ပကျ  နညာသည  ညငမသငုိဆည ပ သည္။  
45,000 ကူ ညျ  နညာသညရရမိ္သည  စည ပ သည္။ 
 

(9) OBU  ဘးကဘး္မျ   တည  းီျ  နညာသညတ ညဆဆညာုိ ရ ပ ာဘး္။ 



OBU  ဘး   တညာုိကည ပက Deactiveျ  စည ြဘး ပ္သည္။ျ  နညာသညတ ညဆဆညာုိ ပက Service Center  ုိ   ေ ကဘဆညး ကဘးငုိဆည ပ သည္။ 
 
 
 
General Question and Answers 
 
(1) Registerျ   ာ ုည  းီ ပက Personal Information ္ူဘးျ  ဆညာုိ  ရ ပ ာဘး္။ 

Register ာု ညထဘးေ ဘ Customer ္မ ကုိယညတုိဆည Request လုပ္íျပပ္္ုႏုိ ပ္ပ င္္ါသည္။  ထ္ Register ာု ညထဘးေ ဘ  းျပဳခူကည္ူဘးငမဆညဖင့္ 
တျ ပကျ  ဆညေ းငုိဆည ပ သည္။ 
 

(2)ျေ္းးျပဳခြနညး္ူဘးျေ္း ္နညးရနညရမ ိပက ္သည ုိ  ဆကည ြယညရ္ာလဲ္။ 
Call Center-09-96-994-7171  ုိ  ဆကည ြယညငုိဆည ပ သည္။ 
 

(3) Personal Information ္ူဘး ဘး ္သည ုိ  ထနိညး ိ္ ညးထဘး ာလဲ္။ 
Personal Information ္ူဘး ဘး ာမူ ိ ရမကညစြဘ  ိ္ညးဆသညးထဘး ပ သည္။ 
 

(4) OBU ငမဆညဖင့္ Cash Card ကုိ ္သည သညဖင့္ေနရဘတြဆည Installျ   ာ ုညငုဆိည ပ နသညး္။ 
ေန  သညေတဘည မတီ၊ ရနညကုနည မတီ၊ ္ငၲေေား ္ ိ ္ူဘး ရမိ M-ezGo ရသုး္ူဘးတြဆည Installျ   ာု ညငုိဆည ပ သည္။ 
 
 


