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သေဘာတညူခီ်ကမ္်ား ႏငွ္ ့စညး္မ်ဥး္စည္းကမး္မ်ား 

 

1. Fortune Broadband မွ Fiber Cable ႀကိဳးသြယ္တန္းျခင္း ႏင့့္ွ ဝန္ေဆာင္မွဳ အေထာက္အကူျပဳ စက္ပစၥည္းမ်ား 

တပဆ္င္ျခငး္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက ္ရုံးဖြင့္ရက္ (၇) ရကအ္တြင္း တပ္ဆငေ္ပးမည္ျဖစ္ပါသည။္ 

2. Fortune Broadband မ ွ ၂၄ နာရီ၊ (၇) ရကလ္ုံး ပိတ္ရက္မရွ ိ Call Center ဝန္ေဆာငမ္ႈေပးလ်က္ရိွရာ 

ရယထူားသည့္ ဝန္ေဆာငမ္ႈ ႏွင္ ့ ပတ္္သက္၍ အဆင္မေျပမႈမ်ား၊ ပ်က္စီးမႈမ်ား၊ စုံစမ္းေမးျမန္းလိုသည္မ်ား ရွပိါက 

ဖုန္းနံပါတ ္၀၁-၂၃၀၅၄၉၄ ႏွင့္ ၀၁-၂၃၀၅၄၉၅ သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ 

3. Fortune Broadband မွ ဝယ္ယူထားသည့္ Internet Package အေပၚမတူည၍္ On Site Support (Service Call) 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ရုံးဖြင့္ရက ္(၁) ရက္မွ (၂) ရက္ အတြင္း ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ Complain 

Service Charges ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအေထာကအ္ကူျပဳ 

ပစၥည္းစရိတ္မ်ားကုိ ေအာကေ္ဖာ္ျပပါဇယားအတိုင္း ေငြေကာက္ခံမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

4. အနညး္ဆုးံအသုးံျပဳရမည့္ဝနေ္ဆာငမ္ႈကာလကိ ု အင္တာနက္စတငအ္သုးံျပဳသည့္ ေန႔ မစွ၍ (     ) လ အထ ိ

သတ္မွတမ္ည ္ ျဖစ္ပါသည။္ ထိအုနည္းဆုံး အသုးံျပဳရမည့္ဝနေ္ဆာင္မႈကာလအထ ိ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈကိ ု

အသံုးျပဳေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈကုိ ယာယရီပဆ္ိငုး္ျခငး္ (Deactivate) (သို႔တည္းမဟုတ္) 

အၿပးီျဖတေ္တာကျ္ခငး္ (Termination) အတြက္  ျပဳလုပ္လိလုွ်င္ ျပဳလုပလုိ္သည့္ရက္ မတိုင္မ ီ(၃) ရက ္ႀကိဳတင္၍ 

Fortune Broadband ရုံးသို႔ Form တငျ္ပီး၊ အသုးံျပဳထားသည္ ့ လစဥ္ေၾကးမ်ား 

အားလံုးေပးေဆာင၍္ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။  

စဥ္ အေၾကာငး္အရာ ေစ်းႏႈနး္ 

၁ Splicing joining (1 point) ၅,၀၀၀ /- 

၂ Changing Rosset (1 Piece) ၃,၀၀၀ /- 

၃ Changing Patch cord (1 piece) ၅,၀၀၀ /- 

၄ Changing Pigtail (1 piece)  ၂,၀၀၀ /- 

၅ Servicing Fiber drop cable (1meter) ၁၅၀ /- 

၆ Fiber drop cable required for relocation (1meter) ၁၅၀ /- 
၇ On Call Service (software or line error) ၅,၀၀၀ /- 
၈ Phone complain Service အခမဲ႔ 
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5. ဝနေ္ဆာငမ္ႈယာယရီပဆ္ိငုး္ျခငး္ကိ ု အနည္းဆုးံအသံုးျပဳရမည့္ဝန္ေဆာင္မႈကာလအတြင္း ျပဳလပု္၍မရပါ။ ထိ ု

အနည္းဆုံးအသုံးျပဳရမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကာလအထ ိ အသုံးျပဳျပီးမွ ျပဳလုပ္ခြင့္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ 

အနည္းဆုံးအသုံးျပဳရမည့္ ဝန္ေဆာငမ္ႈကာလအတြင္း ယာယီရပဆုိ္င္းလိပုါက  Fiber Cable ႀကိဳ းသြယ္တန္းျခင္း ႏင့့္ွ 

ဝန္ေဆာင္မႈ အေထာက္အကူျပဳ စက္ပစၥည္းမ်ား၏ စားရတ္ိ တစသ္နိး္ (၁၀၀,၀၀၀) 

က်ပ ္ ေပးသြင္း၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ဝန္ေဆာင္မႈျပန္လည္အသုံးျပဳပါက ထိုေငြ တစသ္ိန္း (၁၀၀,၀၀၀) 

က်ပကုိ္ လစဥ္ေၾကးအျဖစ္ခုႏွိမ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ယာယီရပဆ္ိုင္းျခင္းကုိ 

စတင္ရပဆုိ္င္းသည္ ့ ရကမွ္စ၍ (၃)လအထ ိ ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔႔ေသာ္ (၃)လ ထတုိိင္ေအာင္ 

ဝန္ေဆာင္မႈျပနလ္ည္အသုံးျပဳျခင္း မရွိပါက ဝန္ေဆာင္မႈအား လုံးဝရပ္ဆိင္ုးျပီး၊ Fiber Cable ႀကိဳးသြယတ္န္းျခင္း ႏွင့့္ 

ဝန္ေဆာင္မႈ အေထာက္အကူျပဳ စကပ္စၥည္းမ်ား၏ စရိတ ္ တစသ္နိး္ (၁၀၀,၀၀၀) က်ပ ္ ေပးသြင္းထားျခင္းရိွပါက 

Fortune Broadband မွ နစန္ာေၾကးအျဖစ္ ေကာကယူ္မညျ္ဖစ္ပါသည္။ 

6. ဝနေ္ဆာငမ္ႈအျပးီျဖတေ္တာကျ္ခငး္ကိ ု အနည္းဆံုးအသံုးျပဳရမည္ ့ ဝန္ေဆာင္မႈကာလအတြငး္ မျပဳလုပ္ရပါ။ 

ထိကုာလအထိ အသုံးျပဳျပီးမွ ျပဳလုပ္ခြင့္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ အနည္းဆုံးအသုးံျပဳရမည့္ ဝန္ေဆာငမ္ႈ 

ကာလအတြငး္ ျပဳလုပလုိ္ပါက Fiber Cable ႀကိဳးသြယ္တန္းျခင္း ႏွင့့္ ဝနေ္ဆာင္မွဳ  အေထာကအ္ကူျပဳ 

စက္ပစၥည္းမ်ား၏ စရတိ ္တစသ္နိး္ (၁၀၀,၀၀၀) က်ပ ္ေပးသြငး္၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

7. ျမန္ႏႈန္းတိုးျမင့္ွျခင္း(Upgrade) ႏွင့္ ေလွ် ာ့ခ်ျခင္း(Downgrade) အတြက္ ျပဳလပု္ျခင္းအား ျပဳလုပ္လိုသည့္ရက္ 

မတိုင္မ ီ (၃) ရက ္ ႀကိဳတင္ျပီး Fortune Broadband ရုံးသို႔ Form တင၍္ ျပဳလုပရ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အကယ၍္ 

ျမန္ႏႈန္းေလ်ာခ့်ျခငး္(Downgrade)ကုိ ျပဳလုပလ္ိလုွ်င ္ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈကိ ု (၆) လထပတ္ိးု အသုးံျပဳ 

ရမည္ျဖစ္ျပးီ၊ ျမနႏ္ႈနး္ေလ်ာခ့်ျခင္းလပုင္နး္(Downgrade) ကိ ု စတင ္ အသုးံျပဳသည့္ ေန႔ မစွ၍ (၃)လ 

အတြငး္ျပဳလပုေ္ပးမညမ္ဟတုပ္ါ။ 

8. လိပ္စာေျပာင္းျခင္း(Relocation) လပ္ုငန္းကို ျပဳလုပလ္ိုပါက ျပဳလပ္ုလိသုည့္ေန႔ရက္မေရာက္ခင ္ ရုးံဖြင့္ရက္ 

(၁၀)ရက္ၾကိဳတင္ျပးီ Fortune Broadband ရုံးသုိ႔ Form တင၍္ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လပိစ္ာေျပာငး္ေရြ႕ 

အသုးံျပဳျခငး္ကိ ုစတင ္အသုးံျပဳသည့္ ေနမစွ၍ Contract ကာလအတြငး္ခြင့္မျပဳပါ။ 
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9. CPE စက္ ႏွင္ ့ Adaptor ဝယယ္ ူ အသုံးျပဳသူေၾကာင့္ CPE စက္ႏွင့္ Adaptor 

ခ်ိဳ႕ယြင္းပ်က္စီးမႈျဖစလ္ွ်င္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေစ်းႏႈနး္အတိုင္း ဝယယူ္အသုးံျပဳ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

(အသုးံျပဳသူေၾကာင့္ဆိသုည္မွာ- မီးအားအတက္အက်မ်ား ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ျပဳတက္်ပ်က္စီး၍လည္းေကာငး္၊ 

တိရစာၦန္မ်ားေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ေရစုိ၍လည္းေကာင္း၊ မီးေလာင၍္လည္ေကာင္း စသည့္ အခ်က္မ်ား 

ပါဝင္ပါသည္။) 

10. Fortune Broadband မွ လစဥ္ေၾကးေျပစာမ်ားကိ ုSMS ႏွင္ ့Email တုိ႔မွ ေပးပုိ႔မည္ျဖစ္ပါသည။္ လစဥ္ေၾကးမ်ားကုိ 

KBZ Bank, AYA Bank, CB Bank ႏွင့္ AGD Bank မ်ားအားလုးံတြင္ ေပးေဆာင္ႏိငု္ျပီး၊ KBZ, AYA, CB တို႔၏ 

Mobile Banking မွ လည္းေပးေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ လစဥ္ေၾကးမ်ားကုိ SMS ႏွင့္ Email တို႔မွ လစဥ္ေၾကးေျပစာမ်ား 

လက္ခံရရွသိည့္ ေန႔မွစ၍ ရက္ (၃၀) အတြင္း ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည။္ အကယ္၍ ဝန္ေဆာင္ခေပးေဆာင္မႈ 

ပ်ကက္ြက္ခပဲါက အငတ္ာနက္ဝန္ေဆာငမ္ႈ ယာယီလုိငး္ျပတ္ေတာက္ ႏိုင္ပါသည္။ 

11. လစဥ္ေၾကးမ်ား ေၾကြးက်န္၍ ယာယလုိီင္းျပတ္ျခင္းခံရျပီးေနာက္ (၃)လ ထိတိင္ုေအာင္ 

လစဥ္ေၾကးေၾကြးက်န္မ်ား ေပးေဆာင္ျခင္းမရွိပါက ဝနေ္ဆာင္မႈအား လုးံဝရပဆုိ္င္းျပီး၊ ဝန္ေဆာင္မွဳအတြက ္

လက္က်န္လစဥ္ေၾကးမ်ား အားသတ္မတွ္ထားေသာ ေနာက္က်ေၾကးႏွင့္အတ ူ

ဆက္လက္ေပးေဆာငသ္ြားရပါမည္။ ေနာက္က်ေၾကးမွာ ပ်က္ကြက္ေသာ လမ်ားအတြက္  လစဥ္ေၾကး၏ 

ငါးရာခိုငႏွ္ဳန္း(၅%) ျဖစပ္ါသည္။ 

မွတ္ခ်က ္။ ။ Housing, Condo/Tower, Shopping Mall အစရိွသည့္ဧရိယာမ်ားတြင္ ေနထိငုသ္ူမ်ားျဖစ္ပါက 

ထိုအေဆာက္အဦးအတြင္းႀကိဳးဆြဲခြင့္ကုိ သက္ဆိငု္ရာအိမ္ရာေကာ္မတီမ်ားထံသို႔ ဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳသမွူ 

ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာငး္ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ႀကိဳ းဆြဲတပ္ဆင္ရာတြင ္ ထပ္မံကနု္က်မည့္ ကနု္က်စရိတ္ကိ ု

သုံးစြဲသဘူက္မွ က်ခံရမည ္ ျဖစ္ပါသည။္ ေနအမ္ိအတြငး္သို႔ Fiber Cable ႀကိဳးဝငေ္ရာက္ႏိငု္ရနအ္တြက္ 

ႀကိဳးဝင္ေပါက္အား သုံးစြဲသူဘက္မတွာဝနယ္ူ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ႏွင့္ Cable သြယတ္န္းရာတြင ္Trunking, 

Ceiling ႏွင့္ ပုိကသ္ြယ္တန္းျခင္း အား Company ဘက္မ ွလုပ္ေဆာင္ေပးမည္မဟတုပ္ါ။ 

 

စဥ ္ အေၾကာငး္အရာ ေစ်းႏႈနး္ 

၁ Adapter only ၁၀,၀၀၀ /- 

၂ ONT without Adapter (6 months Warranty)  ၄၀,၀၀၀ /- 


