
 

डेटा रोमिङ डे पासको बदु्धििानी प्रयोग 

 

स्िाटट फोन र अन्य वायरलेस डडभाइसहरूको बढ्दो लोकद्धप्रयताले गदाट, द्धवदेश भ्रिणिा जाँदा 
सम्पकट  र िनोरञ्जनका लामग यी उपकरणहरू साथिा मलएर डहँड्दा हािी सबलैाई अत्यन्त सदु्धवधा 
पगेुको छ। तर स्थानीय डेटा सेवा शलु्क भन्दा रोमिङ शलु्क अत्यामधक बेसी हुन सक्छ, र शलु्क 
लगाउने द्धवमध पमन धेरै जडटल हुन्छ भन्ने याद राख्नुपछट। तपाईंको यात्राको अवमधिा िोबाइल 
डेटा सेवाको लामग अनपेक्षित ठूलो रकि मतनटबाट जोमगनलाई, हंगकंगबाट डहँड्नु भन्दा पडहला 
तपाईंले डेटा रोमिङ डे पास (“डे पास”) मलन सक्नुहुन्छ।  

 

डे पास भनेको एउटा सरदर दरको दैमनक योजना हो जसको खर्ट प्रमत डदन प्राय HK$200 भन्दा 
कि पछट। द्धवमभन्न ओपरेटरहरूले डे पासको प्रयोग सम्बन्धिा द्धवमभन्न सीिा तथा शतटहरू 
लगाउने हुनाले, तपाईंको आवश्यकता अनुसार डे पास मलनु भन्दा पडहला सम्पूणट कुराहरू बझु्नु 
तथा आवश्यक जाँर् गनुट जरुरी हुन्छ। यडद शकंा लागेिा, तपाईंले आफ्नो सेवा ओपरेटरसगँ 
बझु्नुपछट। तपाईँले डे पास मलइ सकेपमछ पमन, सेवा सीिाहरू बारे ध्यान राख्नपुछट।  द्धवशेष गरर, 

तपाईंले मनम्न कुराहरू ध्यानिा राख्नपुछट:   

 

मनधाटररत गन्तव्य स्थलहरू र नेटवकट हरूिा िात्र लागु हुने 

 यी डेटा प्रयोग प्याकेज मनधाटररत गन्तव्य स्थलहरू र नेटवकट हरूिा िात्र लागु हुन्छ।  कुन 
कुन देशहरू यसको समूर्िा सािेल छन ्(र कुन छैनन)् भन्ने राम्ररी जाँर् गनुटपछट र तपाईंले 
डकन्नुभएको दैमनक पास तपाईंको गन्तव्य स्थलिा लागु हुन्छ भनेर समुनक्षित गनुटपछट।  तपाईं 
जानु भएको देशिा तपाईंले सदा मनधाटररत नेटवकट िा िात्र लग गनुटपछट।  नत्र भने, उच्र्ति 
स्तरको मनयमित डेटा रोमिङ शलु्कहरू नै लागु हुनेछ।    

 

 

केही द्धवशेष सेवाहरूको अमतररक्त शलु्क लाग्छ वा लाग्दैन 

 तपाईँले डे पासिा सिावेश सेवाको मनयि तथा शतटहरूबारे राम्ररी पढ्नुपछट र अन्य सेवाहरूको 
अमतररक्त शलु्क लाग्छ वा लाग्दैन भनेर बझु्नुपछट।  यडद शकंा लागेिा सेवा ओपरेटहरूबाट 
जानकारी मलनुहोस।् 

 

“नेटवकट  स्वीमर्ङ” बारे सरे्त रहनुहोस ्



 

 यडद तपाईंको ह्यान्डसेट वा वायरलेस डडभाइस “अटोम्याडटक” नेटवकट  छनौट गने गरर 
कक्षन्फगर गररएको छ भने, तपाईंको फोनले स्वतः “नेटवकट  स्वीमर्ङ” गनट सक्छ।  जडान 
गररएको नेटवकट को मसग्नल किजोर भएर तपाईंको ह्यान्डसेट वा वायरलेस डडभाइसले 
मसग्नल बमलयो भएको अन्य गैर-मनधाटररत नेटवकट िा जडान हुने कारणले यसो हुनसक्छ।  

यस्ता खाले “नेटवकट  स्वीमर्ङ” को कारणले उत्पन्न हुने अत्यामधक डेटा रोमिङ शलु्कहरूबाट 
बच्न, तपाईंले आफ्नो ह्यान्डसेट र वायरलेस डडभाइसलाई म्यानुअल नेटवकट  सेलेक्शन गन े
गरर कक्षन्फगर गनुटपछट जसद्वारा तपाईंको मनधाटररत नेटवकट िा िात्र जडान सीमित रहन 
सक्छ।  

 

म्यानुअल नेटवकट  सेलेक्शन द्धवमध द्धवमभन्न ह्यान्डसेट िोडलहरूिा फरक फरक हुनसक्छ।  

सािान्यतया, तपाईंले मनम्न प्रडियाहरू परूा गनुटपछट: 
 

1. “सेडटङ” िेन्युिा जानुहोस।् 

2. “ओपरेटर” वा “नेटवकट ” सब िेन्यु रोज्नुहोस।् 

3. आफ्नो मनधाटररत नेटवकट  रोज्नलाई ‘म्यानुअल नेटवकट ’ रोज्नुहोस।् 
4. आफ्नो ह्यान्डसेट वा वायरलेस डडभाइसिा मनधाटररत नेटवकट  सेलेक्शन सेभ गनुटहोस।् 
5. तपाईंले मनधाटररत नेटवकट िा सफलतापूवटक लग गनुट भएको तपाईंको ह्यान्डसेट वा 

वायरलेस डडभाइसिा देख्न सडकन्छ। तपाईंको ह्यान्डसेट वा वायरलेस डडभाइस मनधाटररत 
नेटवकट िा जडान भइ राखेको छ छैन तपाईंले द्धवर्ार गरर राख्नपुछट। 

 

सीिान्त िेत्रहरूिा यात्रा गदाट 
 तपाईं द्धवदेशको सीिान्त िेत्रहरूको छेउछाउिा यात्रा गदाट ध्यान परु् याउनु पछट।  सीिा 

वररपरर रेडडयो तरङ्गहरू छररने हुनाले, तपाईंको ह्यान्डसेट स्वतः बमलयो मसग्नल भएको 
देशको नेटवकट िा जडान हुनसक्छ, जनु डे पासको मनधाटररत गन्तव्य स्थल वा नेटवकट को समूर् 
भन्दा बाडहर पनटसक्छ।  तपाईंले सीिान्त िेत्रको यात्रा गदाट सिय सियिा आफ्नो 
ह्यान्डसेटिा हेदै गनुट राम्रो हुन्छ।  तपाईँ झुहाइ र िकाउ वररपररका िेत्रहरूिा भ्रिण गदाट 
पमन नेटवकट िा पररवतटन हुने यस्तै खाले घट्नाहरू हुनसक्छ। फेरर पमन, तपाईंको मनधाटररत 
नेटवकट िा िात्र जडान सीमित राख्न तपाईंले आफ्नो ह्यान्डसेट वा वायरलेस डडभाइसलाई 
म्यानुअल नेटवकट  सेलेक्शन गने गरर कक्षन्फगर गने सझुाव गदटछँ। 

 



 

सेवा एक्षक्टभेशन तथा कट अफ टाइि जाँच्नुहोस ्

 तपाईंले आफ्नो डे पासको सेवा सडिय द्धवमध र कट अफ टाइिबारे याद राख्नपुछट।  

सािान्यतया, तपाईंले एउटा छोटो सन्देशद्वारा आफ्नो सेवा ओपरेटरलाई कन्फिेशन 
पठाएपमछ र सेवा ओपरेटरले तपाईंलाई सेवा सफलतापवूटक र्ाल ुभएको सरू्ना डदएपमछ 
िात्र सेवा र्ाल ूहुन्छ।  सेवा तत्काल र्ालू हुन्छ वा, वा तपाईंले कन्फिेशन डदएको केही 
सिय पमछ हुन्छ भनेर तपाईंले आफ्नो सेवा ओपरेटरलाई सोध्नुपछट। पमछल्लो क्षस्थमतिा, 
तपाईंले सेवा र्ाल ूभएको सरू्ना पाउनु भन्दा पडहला आफ्नो ह्यान्डसेट वा वायरलेस 
डडभाइसको प्रयोग गनटबाट जोमगनुपछट।  

 

तपाईंको सेवा ओपरेटरले तपाईं गन्तव्य स्थलिा नभएपमन तपाईँको डे पासको सेवा र्ालू 
गने कन्फिेशन स्वीकार गनट सक्छन,् तर तपाईंको डे पास तपाईँ गन्तव्य स्थलिा हँुदा र 
गन्तव्य नेटवकट िा जडान हँुदा िात्र लागु हुन्छ। यसो नभए, उच्र्ति स्तरको मनयमित डेटा 
रोमिङ शलु्कहरू लाग्नेछ।  

 

डेटा रोमिङ शलु्कको गणना गनट “एक डदन” को पररभाषा बझु्नुहोस ्

 “एक डदन” को अथट पमन द्धवमभन्न प्याकेज अनुसार फरक हुनसक्छ। हंगकंगको अथवा 
गन्तव्य स्थलको स्थानीय सिय (00:00 – 23:59) को आधारिा “एक डदन” को गणना गररन 
सक्छ। दैमनक शलु्कहरू पमन प्रमत गन्तव्य स्थलको आधारिा गणना गररन सक्छ।  

उदाहरणको लामग, यडद तपाईँ एकै डदनिा UK बाट फ्रान्सको यात्रा गदै हुनुहुन्छ र सो 
अवमधिा िोबाइल डेटा सेवा प्रयोग गनुटभयो भने, एकै डदनिा दईुवटा राष्ट्रको भ्रिण गरेकोिा 
सेवा ओपरेटरले तपाईंलाई दोबर शुल्क लगाउन सक्छ।   

     

डेटा रोमिङ्ग सेवा मनक्षरिय गनुटहोस ्
 
 यडद द्धवदेश भ्रिण गदाट िोबाइल डेटा रोमिङ सेवाको आवश्यकता पदैन जस्तो लाग्छ भने, 

तपाईंले आफ्नो स्िाटट फोन र वायरलेस डडभाइसको िोबाइल डेटा रोमिङ द्धवशेषताहरू 
मनक्षरिय बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ।  

     

संर्ार प्रामधकरण कायटलय 
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