
 

विदशे भ्रमणमा जादँा अनपवेित मोबाइल डटेा सिेा शलु्कबारे जानी राख्नहुोस ्

 

 

आजकल धेरै भन्दा धेरै ग्राहकहरू विदेश भ्रमण गदाा मोबाइल डेटा रोवमङ सेिा प्रयोग गने गदाछन्।  घरेलु दर 

भन्दा रोवमङ दर धेरै बढी हुने भएकोले, डेटा रोवमङ सेिाबारे थाहा नभइ प्रयोग गदाा ग्राहकहरूले अत्यावधक 

रोवमङ शुल्क वतनुा पने हुनसक्छ।  चाँडै यो वचन्ताको विषय बनेको छ। 

  

आफ्ना मोबाइल सेिा प्रदायकहरूवसत अनािश्यक वबल सम्बन्धी वििादबाट तथा आर्थथक िवतबाट 

ग्राहकहरूलाई बचाउने उद्देश्यले, मोबाइल डेटा रोवमङ सेिाको बुविमानी प्रयोगबारे जनसाधरणलाई 

जानकारी ददने उद्देश्यले हामी यस ग्राहक सतका ता जारी गना लावगरहछें।    

 

विदेश भ्रमणमा मोबाइल डेटा सिेाको प्रयोग 

 

मोबाइल डेटा सिेा कसरी सदिय हुन्छ? 

 

सामान्यतया, िेब ब्राउवजङ गदाा अथिा आफ्नो मोबाइल ह्यान्डसेटमा केही सफ्टिेयरको प्रयोग गदाा मोबाइल 

डेटा सेिा (स्थानीय तथा रोवमङ सेिा दिुैका लावग) सदिय हुनसक्छ। उदाहरणहरूमा इमेल पठाउने िा प्राप्त 

गने, तत्काल सन्देश प्रयोग गने, सोशल नेटिर्ककङ िेबसाइटहरू प्रयोग गने िा वभवडयो वस्िवमङ िेबसाइटहरू 

प्रयोग गने कुराहरू पदाछन्।  यदद तपाईंले हगंकंग बावहर मोबाइल डेटा मोडेम जवडत नोटबुक कम््युटर प्रयोग 

गनुा भयो भने पवन  मोबाइल डेटा रोवमङ सेिा सदिय हुनसक्छ।   

 

अनपवेित मोबाइल डेटा रोवमङ शलु्कबाट बच्न ेउपायहरू 

 

अनपेवित मोबाइल डेटा रोवमङ शुल्कबाट बच्न, यदद विदेश भ्रमण गदाा मोबाइल डेटा रोवमङ सेिा प्रयोग गनुा 

पने भएमा तपाईंलाई वनम्न उपायहरू अपनाउने सुझाि गररन्छ:-  

 

सामान्य सझुाि 

 तपाईंले हगंकंग छाड्नु भन्दा पवहला, कृपया आफ् नो मोबाइल सेिा प्रदायकको िेबसाइट हनुेाहोस् अथिा 

उनीहरूको ग्राहक सेिा केन्रमा सम्पका  गरेर वनम्न कुराहरूबारे जानकारी प्राप्त गनुाहोस्:  

1. तपाईं जाने गन्तव्य स्थलमा मोबाइल डेटा सेिाको उपलब्धता; 

2. तपाईं जाने गन्तव्य स्थलमा उपलब्ध रोवमङ पाटानरहरू  

- अलग अलग रोवमङ पाटानरहरूको अलग अलग सेिा शुल्क हुने भएकोले, तपाईंले आफूलाई उपयुक्त 

नेटिका  रोज्न सकु्नहुन्छ 

- तपाईं सदा आफूले रोजेको नेटिका मा मा्र  लग गना नभुल्नुहोला, न्र  भने अवतररक्त शुल्क लाग्न 

सक्छ; 



 

3.   शुल्क लगाउने विवध तथा संलग्न शुल्कहरू 

- मोबाइल डेटा रोवमङ सेिाको शुल्क मावसक, दैवनक िा खपतको आधारमा लगाइन्छ। 

 

 अनािश्यक मोबाइल डेटा सेिा शुल्कहरूबाट बच्नलाई हगंकंगबाट बावहर जानु भन्दा पवहला इमेल, 

ररयवल वसम्पल वसवन्डकेट (“RSS”), पोडकास्ट तथा अन्य सफ्टिेयरहरू (सामान्य रूपमा “ए्स” भवनने) 

को अटोम्यारटक अपडेट हुने काया बन्द गनुाहोस्। 

 

 तपाईंले डेटा सेिाका लावग आफ्नो मोबाइल वसम काडा बद्लेर तपाईं जाने गन्तव्य स्थलको स्थानीय वप्रपेड 

वसम काडा प्रयोग गने विषयमा पवन सोच्न सकु्नहुन्छ।  यसबाट डेटा सेिा शुल्कलाई वप्रपेड वसम काडाको 

मूल्य अनुसारको सीमा वभ्र  राख्न सहयोग पुग्छ।  

 

असीवमत डेटा प्रयोग सिेा योजना 

केही मोबाइल सेिा प्रदायकहरूले कुनै कुनै गन्तव्य स्थलहरूका लावग ग्राहकहरूलाई असीवमत डेटा प्रयोग गना 

डे पास अथाात एउटा फ्ल्याट-रेट डेटा रोवमङ दैवनक ्लान (सामान्यतया प्रवत ददन HK$200 भन्दा कम) 

उपलब्ध गने गदाछन्।  तपाईंले याद राख्नुपछा यी धरैजसो असीवमत डेटा प्रयोग ्याकेजहरू (अथिा सहुवलयत 

दरहरू) वनधााररत गन्तव्य स्थल(हरू) र/िा नटेिका (हरू)मा मा्र  लाग ुहुन्छ।   यसथा, तपाईंले दकनु्नभएको दैवनक 

पास तपाईंको गन्तव्य स्थलमा लागु हुन्छ भनेर सुवनवित गनुापछा र गन्तव्य स्थलमा तपाईं सदा वनधााररत 

नेटिका मा मा्र  लग गनुापछा।  न्र  भने, उच्चतम स्तरको वनयवमत डेटा रोवमङ शुल्कहरू नै लागु हुनेछ।   

 

यसको अवतरक्त, यदद तपाईंको ह्यान्डसेट “अटोम्यारटक” नेटिका  सेलेक्शन गने गरर कवन्फगर गररएको छ भने, 

तपाईंलाई “नेटिका  स्िीवचङ” को समस्या पनासक्छ। जडान गररएको नेटिकाको वसग्नल कमजोर हुन गएमा यसो 

हुनसक्छ।  तपाईंको ह्यान्डसेट त्यसपवछ वसग्नल बवलयो भएको अन्य गैर-वनधााररत नेटिका मा जडान हुनेछ।  

यस्ता खाले “नेटिका  स्िीवचङ” को कारणले उत्पन्न हुने अवतररक्त डेटा रोवमङ शुल्कहरूबाट बच्न, तपाईंले 

आफ्नो ह्यान्डसेटलाई म्यानुअल नेटिका  सेलेक्शन गने गरर कवन्फगर गनुापछा जसद्वारा तपाईंको वनधााररत 

नेटिका मा मा्र  जडान सीवमत रहन सक्छ।  म्यानुअल नेटिका  सेलेक्शन विवध विवभन्न ह्यान्डसेट मोडलहरूमा 

फरक फरक हुनसक्छ।   सामान्यतया, तपाईंले वनम्न चरणहरू पूरा गना सकु्न हुन्छ: 

      

1. “सेरटङ” मेन्युमा जानुहोस्। 

2. “ओपरेटर” िा “नेटिका ” सब मेन्यु रोज्नुहोस्। 

3. आफ्नो वनधााररत नेटिका  रोज्नलाई ‘म्यानुअल नेटिका ’ रोज्नुहोस्। 

4. आफ्नो मोबाइल फोनमा वनधााररत नेटिका  सेलेक्शन सेभ गनुाहोस्। 

5. तपाईं आफ्नो वनधााररत नेटिका मा सफलतापूिाक लग गनुा भएको सुवनवित गनुाहोस्। 

यदद तपाईं डे पास प्रयोग गना चाहने भए, तपाईंलाई सर्थभस एवक्टभेशन तथा कट अफ टाइमबारे थाहा हुनुपछा।  

सामान्यतया, गन्तव्य स्थलमा पुगेपवछ एउटा छोटो सन्देशको माध्यमबाट ग्राहकले पुवि गरेपवछ मा्र  सेिा 



 

सदिय हुन्छ।  तसथा सेिा तुरन्तै चालु हुन्छ िा केही समय पवछ हुन्छ भनेर तपाईंले आफ्नो सेिा प्रदायकसँग 

पुवि गदाा यसबारे बुझ्नुपछा।   

 

“एक ददन” को अथा पवन फरक फरक हुनसक्छ।  हगंकंगको अथिा गन्तव्य स्थलको स्थानीय समय (00:00 – 

23:59) को आधारमा “एक ददन” को गणना गररन सक्छ। दैवनक शुल्कहरू पवन प्रवत गन्तव्य स्थलको आधारमा 

गणना गररन सक्छ।  उदाहरणको लावग, यदद तपाईलँ ेयुनाइटेड दकङ्डममा वबहानको समयमा मोबाइल डेटा 

सेिा प्रयोग गनुाभयो, र अपराह्ण फ्रान्स जानुभयो भने, एकै ददनमा दईुिटा राष्ट्रको भ्रमण गदाा तपाईंलाई दोबर 

शुल्क लागे्नछ।  अनािश्यक वििादबाट बच्नलाई, शुल्कहरूको गणना कसरी हुन्छ भनेर तपाईंले आफ्नो सेिा 

प्रदायकवसत बुझ्नुपछा।   

 

विदेश भ्रमण गदाा मोबाइल डेटा रोवमङ सिेाको आिश्यकता नपन े

 

यदद विदेश भ्रमण गदाा तपाईंलाई मोबाइल डेटा रोवमङ सेिाको आिश्यकता पदैन जस्तो लागमेा, तपाईंले 

वनम्न मध्ये कुनैपवन तररकाबाट मोबाइल डेटा रोवमङ सेिा वनवरिय गना सकु्नहुन्छ:- 

   

 आफ्नो मोबाइल डेटा सेिाको रोवमङ सुविधा वनवरिय गनालाई आफ्नो सेिा प्रदायकलाई अनुरोध 

गनुाहोस्।  ध्िवन कल सेिाका लावग आफ्नो रोवमङ सुविधा यथाित् राखेर पवन यसो गना सदकन्छ; 

 केही मोबाइल सेिा प्रदायकहरूले कुनैपवन समयमा मोबाइल डेटा सेिा चालु गना/बन्द गना सके्न गरर छोटो 

कोडहरू जोडी सेट गरेका हुन्छन्।  तपाईं विदेश भ्रमणमा जाँदा अस्थायी रूपमा मोबाइल डेटा सेिा बन्द 

गना पवन सकु्नहुन्छ।  यदद छोटो कोडहरू उपलब्ध नभएमा, धेरैजसो सेिा प्रदायकहरूले ध्िवन रोवमङ सेिा 

यथाित् राख्दै, अस्थायी रूपमा मोबाइल डेटा सेिा बन्द गना ग्राहकको अनुरोध पूरा गना राजी हुन्छन्; 

तथा 

 हगंकंग बावहर रोवमङमा हुदँा डेटा सेिा असिम गना आफ्नो ह्यान्डसेट कवन्फगर गनुाहोस् (कृपया ध्यान 

ददनुहोस् यो विशेषता कुनै कुनै ह्यान्डसेट मोडलहरूमा मा्र  उपलब्ध हुन्छ)। 

 

सामान्यतया, अनािश्यक आर्थथक िवत तथा वबल सम्बन्धी वििादबाट बच्नलाई, तपाईंले सेिाबारे विस्तृत 

वििरण तथा शुल्क योजनाहरूबारे ध्यानपूिाक सोधपुछ गनुापछा, तथा मोबाइल डेटा रोवमङ सेिाको सुविधा 

वलनुभन्दा पवहला सेिा शता तथा वनयमहरू पढ्नुपछा।  कुनै पवन सन्देह भएमा, कृपया हगंकंगबाट बावहर 

जानुभन्दा पवहला आफ्नो मोबाइल सेिा प्रदायकसँग सहायताको लावग सम्पका  गनुाहोस्। 

 

सञ्चार प्रावधकरण कायाालय 

1 अप्रले 2012 


