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3G सूर्यास्त र र्सको अर्ा के हो 

  

1. 3G sunset के हो र ककन? 

3G Sunset  भनेको Celcom को 3G नेटवकक  र 3G सम्बन्धित सबै सेवा हरु बन्द हुने घोषणा हो।यसको मतलब Celcom 3G 

नेटवकक  मा कल इन्टरनेट sms सबै सेवा बन्द हुने छन्। यो ननणकय Celcom 4G सेवा लाई अझ स्तररय बनाउन गरीएको हो।  

  

2. ककन Celcom ले 3G सेवय बन्द गरै्द छ? 

3G Sunset मलेनियन सरकार को मलेसीया भरी इन्टरनेट को गुणस्तर बृन्धि गने अनभयान (JENDALA) अन्तगकत को एउटा  

चरण हो। 

  

3. के Hello SIM र्ो JENDELA अकिर्यन ले प्रियकवत हुन्छ? 

Yes, HELLO SIM ले Celcom को नेटवकक  र टेक्नोलोजी प्रयाेेग गछक , त्यसै ले यो घोषणा बाट HELLO SIM पनन प्रभानवत 

हुन्छ। 

4. के Celcom मात्र यो 3G Sunset बाट प्रभानवत हो? 

हैन,मलेनसया का सबै टेनलफोन सेवा प्रदायक ले 3G नेटवकक  2021 को अन्त्य सम्म बन्द गने छन् 

  

5. Celcom ले ककहले बयट आफ्नो 3G सेवय बन्द गरै्द छ? 

Celcom ले 3G सेवा चरणबि रूपमा बन्द गने छ। उक्त सेव बन्द हुन पनहले तपाईं ले सूचना पाउने हुने छ। 

 

कसरी 3G सनसेट मोबयइल मोबयइल उपिोक्तयको रूपमय तपयईलंयई असर गछा ? 

  

1. के Celcom ले 2G नेटवका  कन बन्द गने छ? 

No, Celcom ले 2G सेवा बन्द गने कुनै योजना  सावकजननक गरेको छैन। 2ग नेटवकक  मा सबै सेवा यथावत रहने छ। 

  

2. म 3G  मयत्र प्रर्ोग गने  उपिोक्तय हो िनेर कसरी र्यहय पयउने? 

यनद तपाई ं3G फोन प्रयोग गनुक हुन्छ वा तपाईं को फोन ले 3G मात्र देखाउँछ भने तपाई ं3G नेटवकक  को प्रयोग कताक हो  

  

3. र्कर्द मैले 4G SIM मय कन्िटा  गररन वय 4G फोन कककनन िने के हुन्छ? 

तपाईं ले राम्रो इन्टरनेट सेवा प्राप्त गनक सकु्नहुन्न र तपाई ंको कल तथा इन्टरनेट सेवा मा अवरोध आउने छ। 

  

4. र्कर्द म कसत 3G फोन मयत्र छ िने के मैले नर्याँ फोन ककनु्न पछा ? 

Yes, तपाई ंले 4G फोन नकनु्न पने हुन्छ 

  

5. के मैले मरो अकहले को SIM card फेनुा पछा ? 

यनद तपाई ंअनहले 4G फोन प्रयोग गनुकहुन्छ तर तपाई ंको मोबाइल मा 3G को नसग्नल मात्र आउँछ भने तपाईं ले sim card 

फेनुक पने हुन्छ, यसको लानग कुनै पनन Merchantrade िाखा मा गई 4G को Hello SIM card नलन सकु्न हुन्छ। 

  

6. Merchantrade Hello SIM लयई मैले 4G मय जयन कसरी  सह्योग गछा ? 

तपाईं ले यनद 3G SIM वा फोन प्रयोग गरररहनु भको छ भने , हामी तपाईं लाई social मीनिया वा sms माफक त SIM कािक 

अपगे्रि गनक सूचना गने छ ।ं 

  

7. मेरो अकहले को Plan र प्ययकेज के हुन्छ? 

तपाईं को सबै प्लान र data प्याक उसै्त रहने छ, कुनै पररवतकन हुने छैन। 

  

8. Merchantrade ले 3G बन्द हुने जयनकयरी कसरी गरयउने छ? 

हामी 3G सेवा बन्द हुने सूचना हाम्रो फेसवुक पेज, hello SIM फेसवुक पेज र हाम्रा िाखा कायाकलय माफक त ननरन्तर 

जानकारी गराउने छ ।ं 

  



  

9. र्कर्द मैले आफ्नो SIM वय फोन  अपगे्रड गररन िने के हुन्छ? के मैले 2G सेवय प्रर्ोग गरररहन सक्छु? 

Yes, यनद तपाईं ले 4G मा अपगे्रि गनुक भएन भने 2G मा कल,sms सेवा प्रयोग गरररहन सकु्न हुन्छ, तर तपाईं को इन्टरनेट 

स्पीि एकदम कम हुने छ। 

  

10. र्प जयनकयरी कय लयकग मैले कहयाँ  र कसलयई सम्पका  गने? 

थप जानकारी का लानग  हामी लाई Merchantrade को FB पेज म्यासेज गनक सकु्नहुन्छ, 

https://www.facebook.com/HelloSimbyMerchantrade/  वा Merchantrade केयर लाइन 1900 or 013-226 

4461 मा 24 घण्टा कल गनक सकु्नहुन्छ । 
 

11. के 3G Sunset चरण मय SIM को सेवय बन्द वय प्रियकवत हुने छ? 

सबै SIM का सेवा हरु यथावत  रहने छन् यनद तपाईं नसत 4G SIM र फोन छ भने 

 


