यदि यो उल्था गरिएको िस्तावेज ि यसको अंग्रेजी/चिनीयााँ संस्किणमा कुनै भिन्नता िएमा वा
बाझीएमा अंग्रेजी/चिनीयााँ संस्किण मान्य हुनेछ ।

प्रकाशक : : हङकङ मोनेटरी अथोररटी (Hong Kong Monetary Authority)
समथथक : द हङकङ एसोससएसन अफ बैंकस् (The Hong Kong Association of Banks)
HKCERT
हङकङ प्रहरी (Hong Kong Police)
जेटको (JEtCO)
Cybersecurity.hk, सरकारी प्रमुख सूचना असिकारीको कार्ाथलर्

अटोमेटेड टेलर मेसशनहरू प्रर्ोग गने स्माटथ उपार्हरू

ATM को प्रर्ोग सम्वन्िमा मुख्र् सुरक्षाका उपार्हरू

ATM काडथ र पासवडथहरू
आफ्नो अटोमेटेड टेलर मेससन (ATM) काडथ सुरसक्षतसँग राख्नुहोस् । अनुमान लगाउन कठीन हुने र
अन्र् सेवाको पासवडथ भन्दा फरक पासवडथ सेट गनुथहोस् । आफ्नो पासवडथ सनर्समत रूपमा पररवतथन
गनुथहोस् । आफ्नो ATM र पासवडथ सँगसँगै नराख्नुहोस् ।

ATM
काडथ सिराउने स्लट, ककप्र्ाड र ककप्र्ाड कभरको आसपास भएका कु नै असामान्र् कु राहरू
(उदाहरणको लासग कु नै शंकास्पद र्न्र जडान गररएको ि िैन) भए नभएकोमा साविान रहनुहोस् ।
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तपाईंले पासवडथ प्रर्ोग गदाथ ककप्र्ाडलार्थ

आफ्नो हातलाई िेक्नुहोस् र कोही व्यासिले तपाईंको

पासवडथ सचर्ाएर हेने कोसशश गरररहेको ि िैन भनी ध्र्ान कदनुहोस् ।

बैंकवाट सिके को रकमलार्थ समाल्ने
प्रत्र्ेक पटक नगद सिक्दा, तुरुन्तै पैसा गन्नुहोस् । क्र्ास सडस्पेन्सरमा अरू कसैले िाडेको पैसा (नोट)
वा काडथ घुसाउने स्लटमा अरू कसैको िु टेको ATM काडथ भए नलैजानुहोस् । ATM काडथ वा नोटहरू
ATM मसशनमा स्वतसचलतरूपमा कफताथ जान कदनुहोस् ।

सवदेशीमा नगद सिक्ने
तपाईंले सवदेशीमा ATM बाट नगद सिक्ने सवचार गनुथभएको ि भने आफ्नो बैंकसँग ATM काडथको
प्रर्ोग गरे र उि गन्तव्य (ठाँउ) मा पैसा सिक्न समल्ि समल्दैन भनेर पत्ता लगाउनुहोस् । तपाईंले
सवदेशमा ATM बाट पैसा सिक्ने सुसविालार्थ पसहले नै सकिर् गराउनुपिथ र सिक्न सककने पैसाको सीमा
र सकिर् अवसि (लागू हुने अवसि) लार्थ साविानीपूवथक तर् गनुथपदथि ।

बैंकबाट पठार्एका पर/सन्देशहरू
तपाईंको बैंकले उपलब्ि गराएको कारोबारका रेकडथहरू समर्मा नै जाँच गनुथहोस् । तपाईंले आफ्नो
ATM काडथ हराउनु भएमा वा कु नै शंकास्पद कारोवार

वा अवस्थाहरू भएमा तुरुन्तै बैंकलार्थ

जानकारी गराउनुहोस् । बैंकहरूले फोन वा र्मेल माफथ त कु नै पसन संवेदनशील (गोप्र्) व्यसिगत
सववरण (पासवडथ ससहत) माग्ने िैनन् ।
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