
यिद यस अनुवािदत कागजात र अंगे्रजी/िचिनयाँ संस्करण बीच कुनै िभन्नता भएमा वा बािझएको खण्डमा अंगे्रजी/िचिनयाँ 
संस्करण मान्य ह�नछे । 

 
अटोमेटेड टेलर मेिशन (ATM मेिशन) ह� प्रयोग गन� स्माटर् सुझावह� 

 
ATM प्रयोग गन� सम्बन्धमा मखु्य सुर�ा सुझावह� 
 
ATM काडर् तथा पासवाडर्ह� – आफ्नो काडर् सरुि�तसँग राख्नुहोस ् । अनुमान लगाउन किठन र अन्य सेवाह�को 
पासवडर्भन्दा फरक पासवाडर् सेट गनुर्होस ् । आफ्नो पासवडर्लाई िनयिमत �पमा प�रवतर्न गनुर्होस ् । आफ्नो ATM काडर् र 
पासवाडर्लाई सँगसँगै नराख्नहुोस ्। बैंकह�ले फोन वा इमेलमाफर् त कुन ैपिन संवेदनशील (गोप्य) व्यि�गत जानकारी (पासवडर् 
लगायत) माग्न ेगद�नन् ।  
 
ATM – काडर् िछराउन ेस्लट, िकप्याड र िकप्याड कभरको आसपास कुनै असामान्य कुराह� (उदाहरणका लािग, कुन ैशंकास्पद 
उपकरण जडान ग�रएको छ, छैन) भए, नभएकोमा सावधान रहनुहोस ्। आफ्नो पासवडर् प्रिव� गदार् िकप्याडलाई आफ्नो हातले 
छेक्नुहोस ्र तपाईकंो पासवडर् कसैले हनेर् खोज्द ैछ िक भन्ने कुरामा ध्यान िदनुहोस ्।  
 
िझकेको नगदलाई सम्हाल्ने – नगद िझिकसकेपिछ तु�न्त ैपैसा गन्नुहोस ्। क्यास िडस्पेंसरमा अ� कसैको छोिडएको पैसा 
(नोट) वा काडर् घसुाउन ेस्लटमा अ� कसैको छुटेको ATM काडर् नलजैानुहोस ्। नोटह� वा ATM काडर्लाई ATM मिेशनमा 
स्वचािलत �पमा िफतार् जान िदनुहोस ्।  
 
िवदेशमा नगद िझक्ने – तपाईलं ेिवदशेको ATM बाट पैसा िझक्न ेसिुवधालाई पिहल ेनै सिक्रय गराउनुपछर् र ATM बाट 
िझक्न सिकने पैसाको सीमा र सिक्रय अविध (लाग ूह�न ेअविध) लाई सावधानीपवूर्क तय गनुर्पछर् ।  
 
बैंकबाट पठाइएका सन्देशह� –तपाईकंो बैंकल ेउपलब्ध गराएको कारोबारको रेकडर्ह�लाई समयमा न ैजाचँ गनुर्होस ्। यिद 
तपाईलंे आफ्नो ATM काडर् हराउनु भएमा वा रकम जितसकैु भएतापिन कुनै पिन शंकास्पद कारोबार वा अवस्थाह� भएमा 
तु�न्त ैआफ्नो बैंकलाई जानकारी गराउनहुोस ्। 
  
रकम ट्रान्सफर – रकम ट्रान्सफर िनद�शनलाई पिु� गनुर्अिघ ट्रान्सफर ग�रन े व्यि�को खाता नम्बर र ट्रान्सफर ग�रने रकम 
सावधानीपवूर्क िठक छ िक छैन भनेर �ज ुगनुर्होस ्। गल्तीले कुनै गलत खातामा ट्रान्सफर भएको खण्डमा जितसक्दो चाँडो 
सहयोगका लािग बैंकलाई सम्पकर्  गनुर्होस ्। यद्यिप, बैंकल ेट्रान्सफर ग�रएको व्यि�को सहमित पाएपिछ मात्र रकमलाई िफतार् 
ट्रान्सफर गनर्सक्छ । यिद ट्रान्सफर ग�रएको व्यि�ले सहयोग गद�न वा रकम िफतार् गनर् अस्वीकार गछर् भन ेट्रान्सफर गन� व्यि�ल े
प्रहरीमा �रपोटर् गन� बारेमा िवचार गनुर्पछर् । 
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