
इओन "स�ायस� हटलाइन" प्रयोगका सत�ह� 

यो सम्झौतामा (यसपिछ "यी सत�ह�" भिननेछ।) इओन क�नी िलिमटेड (यसपिछ "इओन" भिननेछ।) 

तथा सामा� स��िलत संस्था द �ोबल अलाय� फर स�ेनेबल स�ाइ चेन (यसपिछ "ASSC" 

भिननेछ।) �ारा प्रदान ग�रने इओन "स�ायस� हटलाइन" (यसमा ASSC �ारा प्रदान ग�रने 

�ाट�फोनको ए��केसन Genba-Wise (यसपिछ "Genba-Wise" भिननेछ।) पिन पद�छ।) (यसपिछ 

यी दुबैलाई एकमु� �पमा "स�ायस� हटलाइन" भिननेछ।) को प्रयोगसँग स���त सत�ह� ले�खएका 

छन् र यो स�ायस� हटलाइनको प्रयोगकता� (यसपिछ "प्रयोगकता�" भिननेछ।) र इओन बीच तोिकएका 

सत�ह� �न्। 

 

दफा 1 (सम्झौताप्रितको सहमित)  

１．प्रयोगकता�ले स�ायस� हटलाइन गोपनीयता नीित, तथा यी सत�ह�को िनयमह� बमोिजम 

स�ायस� हटलाइन प्रयोग गनु�पन�छ। 

２．प्रयोगकता� नाबालक भएको ख�मा, अिभभावक आिद कानुनी प्रितिनिधको सहमित (यसमा यी 

सत�ह�प्रितको सहमित पिन पद�छ) प्रा� गरेपिछ मात्र स�ायस� हटलाइन प्रयोग गनु�होस्। साथै 

यी सत�ह�सँग सहमत भएको बेला नाबालक अवस्था रहेको प्रयोगकता�ले आफू वय� भएपिछ 

स�ायस� हटलाइन प्रयोग गरेको ख�मा, नाबालक रहेको अविधको प्रयोग गितिविधलाई 

अनुमोदन गरेको मािननेछ। 

３．स�ायस� हटलाइनमा िनि�त प्रयोगका सत�ह� भएको ख�मा, प्रयोगकता�ले यी सत�ह� बाहेक 

अ� स���त प्रयोगका सत�ह�को िनयम बमोिजम स�ायस� हटलाइन प्रयोग गनु�पन�छ। 

 

दफा 2 (सम्झौता प�रवत�न) 

１．इओनले तलका बँुदाह� म�े कुनै एकमा पन� ख�मा, एिककृत देवानी संिहताको दफा 548 

को िनयम 4 बमोिजम जुनसुकै बेला यी सत�ह� प�रवत�न गन� स�ेछ। यी सत�ह� प�रवत�न 

ग�रएपिछको स�ायस� हटलाइनमा, प�रवत�न पिछको यी सत�ह� लागू ग�रनेछ। 

(1)यी सत�ह�को प�रवत�न प्रयोगकता�को सामा� फाइदामा उपयु� �ने अवस्थामा 

(2)यी सत�ह�को प�रवत�न, सम्झौता गरेको उ�े� िवपरीत न�नुका साथै, प�रवत�नको 

आव�कता, प�रवत�न पिछको िववरणको उपयु�ता तथा �स िववरण र अ� प�रवत�नह�सँग 

स���त प�र�स्थितह�सँग दाजेर हेदा� तक� यु� भएको अवस्थामा 



2．इओनले यी सत�ह� प�रवत�न गन� ख�मा, प�रवत�न पिछको यी सत�ह� लागू �ने समय तोकी, 

लागू �ने समय भ�ा 1 ह�ा अिघस�मा प�रवत�न पिछका यी सत�ह�को िववरण तथा लागू �ने 

समयबारे प्रयोगकता�लाई जानकारी गराई, स�ायस� हटलाइनमा अथवा इओनले स�ालन गन� 

वेबसाइटको उपयु� स्थानमा प्रदश�न गरी, अ� पूव� िनधा��रत िविधह��ारा प्रयोगकता�लाई 

जानकारी गराउनेछ। 

3．अिघ�ो 2 को बँुदाको िनयम बाबजुद, अिघ�ो बँुदाका यी सत�ह� प�रवत�नबारे जानकारी 

गराइसकेपिछ प्रयोगकता�ले स�ायस� हटलाइन प्रयोग गरेको ख�मा अथवा इओनको पूव� 

िनधा��रत अविधिभत्र प्रयोगकता�ले खारेज प्रिक्रया नगरेको ख�मा, स���त प्रयोगकता� यी 

सत�ह�को प�रवत�नसँग सहमत भएको मािननेछ। 

4．यी सत�ह� भ�ा फरक प्रयोग गन� प्रयोगकता�सँग, स���त िभ�ताबारे इओनले छु�ै प�रवत�न 

सम्झौता स्थापना गन�छ।  

 

दफा 3 (सेवाको �परेखा)  

प्रयोगकता�ह�ले प्रयोगकता� प�बाटको परामश� सेवाह�, प्रयोगकता�को काय�स्थलसँग स���त सुधार 

प्र�ाव, चुनौतीको आदानप्रदान तथा सव��ण भ्रमण, इओनलाई �रपोट� तथा सेवा स��� प्र�ाव, 

डाटाबेस िनमा�ण, िव�ेषण, आक��क अवस्थामा प्रहरी, अि�िनय�ण, प्राथिमक उपचार आिदको 

लािग साव�जिनक िहतको �रपोट�, इओन िभत्र समी�ा टोलीको गठन ज�ा प्रयोगकता�प्रितको सहयोग 

तथा राहत ज�ा इओनले स�ायस� हटलाइनको नाममा प्रदान गन� यी सत�ह�मा ले�खएका सेवाह� 

तथा अ� इओनले िभ�ै िनिद�� गन� सेवाह� प्रयोग गन� स�ेछन्। साथै स�ायस� हटलाइन प्रयोग गदा� 

प्रयोग गन� फ्री डायल शु� इओनले बेहोन�छ। इमेल पठाउने र प्रा� गन�, वेबसाइट हेन� तथा अ� 

स�ार गदा� आव�क स�ूण� स�ार शु� प्रयोगकता�ले बेहोनु�पन�छ।  

 

दफा 4 (Genba-Wise को प्रयोगका सत�ह�) 

1. Genba-Wise को प्रयोगकता�ले Genba-Wise प्रयोग गदा� पासवड� दता� गन� ख�मा, आफ्नो 

पासवड�को गलत प्रयोग न�ने गरी आफ्नै िज�ेवारीमा कडाइका साथ �वस्थापन गनु�पन�छ। 

ASSC ले दता� ग�रएको पासवड� प्रयोग गरी ग�रएको हरेक गितिविध प्रयोगकता� �यंको गितिविध 

मा� स�ेछ। 

2. Genba-Wise मा दता� गरेका प्रयोगकता�ह�ले कुनै पिन बेला अकाउ� ब� गरेर Genba-

Wise छोड्न स�ेछन्। 



3. प्रयोगकता�ले यी सत�ह� उ��न गरेमा अथवा उ��न गन� खतरा भएको भनी पुि� भएको 

ख�मा, ASSC ले प्रयोगकता�लाई अिग्रम जानकारी नगराईकन अकाउ� स्थिगत अथवा ब� गन� 

स�ेछ। 

4. जुनसुकै कारणले अकाउ� ब� ग�रएको भए तापिन, अकाउ� ब� गरेको �णमा नै 

प्रयोगकता�को Genba-Wise मा भएको स�ूण� प्रयोग अिधकारह� समा� �नेछन्। प्रयोगकता�ले 

ग�ी गरेर अकाउ� ब� गरेको अवस्थामा पिन अकाउ� पुनस्था�पना गन� नसिकने �नाले �ान 

िदनुहोस्। 

5. Genba-Wise को अकाउ� पूण� �पमा प्रयोगकता�को �नेछ। प्रयोगकता�को Genba-Wise मा 

�ने आफ्नो कुनै पिन प्रयोग अिधकार तेस्रो प�लाई स्थाना�रण, सापट अथवा ह�ा�रण गन� 

पाइनेछैन। 

6. ब�सं� Genba-Wise को ���गत अकाउ� बनाउन पाइनेछैन। 

7. ASSC �ारा Genba-Wise को ���गत अकाउ� स्थिगत ग�रएको ख�मा, ASSC को 

अनुमित िबना नयाँ अकाउ� बनाउन सिकनेछैन। 

 

दफा 5 (सेवा प्रदान)  

1. प्रयोगकता�ले Genba-Wise प्रयोग गदा�, आव�क �ाट� िडभाइस, स�ार उपकरणह�, 

अपरेसन िस�म, स�ार मा�म तथा िबजुली आिद प्रयोगकता� अथवा इओनको िव�ास र 

िज�ेवारीमा �वस्था गनु�पन�छ। साथै प्रयोगकता� नाबालक भएको ख�मा, इओन अथवा 

अिभभावक आिद कानुनी प्रितिनिधले प्रयोगकता�लाई प्रयोगको �ीकृित िदइएको कुरा प्रयोग 

गनु�होस्। 

2. इओनले स�ायस� हटलाइनको स�ूण� अथवा केही अंश, उमेर, पिहचान प्रमाणीकरण छ वा छैन, 

प्रयोगकता� सेवाको प्रा� गन� उ�े�का साथ प्रयोगकता�ले इओन अथवा ASSC लाई प्रदान गन� 

स�ूण� जानकारी (यसपिछ "दता� जानकारी" भिननेछ।) छ वा छैन तथा अ� इओन अथवा 

ASSC ले आव�क भनेर िनधा�रण गरेको सत�ह� पूरा गरेका प्रयोगकता�ह�लाई मात्र प्रदान 

गन� स�ेछ। 

3. प्रयोगकता�ले स�ायस� हटलाइनको नाम, िववरण, उमेर र प्रयोग वातावरण आिद इओन र 

ASSC ले तोकेको सत�ह� िन�य गरेपिछ, स���त सत�ह� अनुसार इओन र ASSC ले 

तोकेको दायरा िभत्र रहेर स�ायस� हटलाइनको प्रयोग गनु�पन�छ। 



4. इओनले जुनसुकै कारणको लािग पिन, प्रयोगकता�लाई अिग्रम जानकारी तथा सूचना नगरीकन, 

स�ायस� हटलाइनको नाम तथा प्रयोग दायरा आिद सेिटङ र प�रवत�न गन� स�ेछ। साथै 

स�ायस� हटलाइनको स�ूण� फङ्सनह� अथवा �सको केही अंशह� सेिटङ, थप, ब�, 

िववरण प�रवत�न, स्थिगत, अ� गन� सिकनेछ। 

5. इओन र ASSC ले स�ायस� हटलाइन माफ� त परामश� लगायतका स�ायस� हटलाइनमा भएको 

हरेक जानकारी, स�ाइ चेनको श्रम अिधकार सम�ाको प्रार��क चरणमा पिहचान तथा 

सुधारको उ�े�को लािग, इओन अथवा ASSC ले आव�क भनेर िवचार गन� दायरा िभत्र रहेर 

�त� �पमा प्रयोग गन� स�ेछ। 

6. प्रयोगकता�ले प्रयोगकता� दता� खारेज पिछ पिन इओन र ASSC ले प्रयोगकता�को परामश� िववरण 

�ावहा�रक समयाविध �ाकअप, अिभलेख अथवा िनरी�णको उ�े�को लािग आफूसँग रा�े 

अवस्थाह� �न्छन् र कानुन�ारा तोिकएको ख�मा अथवा जायज �ापा�रक उ�े�को लािग 

इओन र ASSC ले प्रयोगकता�को रेकड�को अिभलेखको प्रितिलिप आफूसँग रा�े कुरासँग 

प्रयोगकता� सहमत �नुपन�छ। 

 

दफा 6 (प्र�ावली)  

1. इओन र ASSC ले कुनै पिन बेला, प्रयोगकता�को िवशेषता, ट� े�, राय आिद सव��ण गन� 

उ�े�ले, प्रयोगकता�लाई प्र�ावली (प्र�) ढाँचामा वेबसाईट वा िबद्युितय इमेलको मा�म�ारा 

जवाफ िदन, मत हाल्न र पो� गन� लगाउने काय� (यसपिछ "प्र�ावली" भिननेछ।) स�ालन गन� 

स�ेछ। 

2. प्रयोगकता�को प्र�ावलीको जवाफ िववरणमा �ने आफ्नो प्रितिलिप अिधकार ज�ा बौ��क स�ि� 

अिधकार तथा अ� स�ूण� अिधकारह�, प्रयोगकता�ले इओन अथवा ASSC लाई जवाफ 

पठाएको �णमा नै इओन अथवा ASSC मा स्थाना�रण �नेछ र इओन र ASSC ले जवाफ 

िववरणमा �ने जानकारी दफा 8 मा तोिकएको दता� जानकारी तथा ���गत जानकारीको प्रयोग 

अनुसार प्रयोग गन� स�ेछ। 

 

दफा 7 (प्रमाणीकरण जानकारीको �वस्थापन तथा दता� जानकारी प�रवत�न)  

1. Genba-Wise को प्रयोगकता�ले आफ्नो िज�ेवारी र खच�मा दता� जानकारी म�ेको ID तथा 

पासवड� लगायतका अ� ASSC ले प्रयोगकता�को जडान प्रमाणीकरण गन�को लािग आव�क 

जानकारी (यसपिछ "प्रमाणीकरण जानकारी" भिननेछ।) को �वस्थापन गनु�पन�छ र उ� 



प्रमाणीकरण जानकारी तेस्रो प�लाई प्रयोग गराउने, तेस्रो प�लाई स्थाना�रण, ह�ा�रण, िधतो 

लगायतका अ� कुनै प्रिक्रया गन�, अथवा खुलाउने ज�ा काय� गनु� �ँदैन। 

2. Genba-Wise को प्रयोगकता�को �वस्थापन अपया�� भएको कारण प्रमाणीकरण जानकारीको 

चुहावट, प्रयोग गदा� �ने ग�ी, तेस्रो प��ारा ग�रने प्रयोग, अवैध या�ेस आिदको कारण भएको 

�ितको िज�ेवारी प्रयोगकता�ले िलनुपन�छ र इओन अथवा ASSC ले जानाजानी अथवा ग�ीर 

लापरवाही गरेको अवस्था बाहेक, इओन र ASSC ले अ� कुनै पिन िज�ेवारी िलनेछैन। यसका 

साथै अवैध �पमा प्रमाणीकरण जानकारी प्रयोग ग�रएको कारण इओन, ASSC अथवा तेस्रो 

प�लाई �ित भएको ख�मा, प्रयोगकता�ले उ� �ितको �ितपूित� बेहोनु�पन�छ। 

3. दता� जानकारीमा प�रवत�न दे�खएको ख�मा, प्रमाणीकरण जानकारी तेस्रो प�लाई थाहा भएको 

ख�मा तथा तेस्रो प��ारा प्रमाणीकरण जानकारी प्रयोग ग�रएको शंका भएको ख�मा, यी 

सत�ह� तथा ASSC ले तोकेको िविध�ारा Genba-Wise को प्रयोगकता�ले तु��ै इओन र 

ASSC लाई उ� कुराको जानकारी गराउनुका साथै तेस्रो प��ारा प्रमाणीकरण जानकारीको 

प्रयोग �न निदनको लािग स�व भएस�का उपायह� अपनाउनुपन�छ र इओन अथवा ASSC 

ले िनद�शन िदएको ख�मा, उ� िनद�शनको पालना गनु�पन�छ। 

4. Genba-Wise को प्रयोगकता�ले अिघ�ो बँुदाको स�क�  ज�ा उपायह� नअपनाएको कारण 

घाटा भएको ख�मा, इओन अथवा ASSC ले जानाजानी अथवा ग�ीर लापरवाही गरेको अवस्था 

बाहेक, इओन र ASSC ले अ� कुनै पिन िज�ेवारी िलनेछैन। 

5. Genba-Wise को प्रयोगकता�ले यस दफाको बँुदा 3 अनुसार स�क�  नगरेको ख�मा, इओन र 

ASSC ले स���त प्रयोगकता�ले Genba-Wise छोडेको भनेर मा� पाउनेछ। 

 

दफा 8 (दता� जानकारी तथा ���गत जानकारी)  

1. इओन र ASSC ले िन� बँुदाह�को उ�े�को लािग दता� जानकारी प्रयोग गन�छ। 

(1) स�ायस� हटलाइनको स�ालन (यसमा ASSC बाट इओन अथवा प्रयोगकता�लाई हरेक 

जानकारी प्रदान गन� कुरा पिन पद�छ)  

(2) इओन अथवा ASSC ले प्रयोगकता�को लािग लाभदायक भनेर िनण�य गन� इओन अथवा 

ASSC को सेवा (यो स�ायस� हटलाइनमा मात्र सीिमत �नेछैन) अथवा, िव�ापनदाता र 

पाट�नर क�नीह�को उ�ादन, सेवा आिदसँग स���त जानकारी प्रदान गन� 

(3) स�ायस� हटलाइनको गुण�र �वस्थापनको लािग प्र�ावलीसव��ण तथा स���त नितजाको 

िव�ेषण 



(4) प्रयोगकता�लाई स�ायस� हटलाइन स�ालनमा उ�ेखनीय असर पान� कुराह� (यसमा 

स�ायस� हटलाइन िववरणमा ठूलो प�रवत�न, अस्थायी �पमा स्थिगत गन� पिन पद�छ तर यी 

कुराह�मा मात्र सीिमत �नेछैन) स��ी स�क�  

(5) प्रयोगकता�लाई ���गत जानकारीको प्रयोगसँग स���त सहमित मागको लािग स�क�  

2. िन� बँुदाह�मा पन� अवस्थामा, इओन र ASSC ले प्रयोगकता� बाहेकको तेस्रो प�लाई दता� 

जानकारी खुलाउने कुरासँग प्रयोगकता� सहमत �नुपन�छ। 

(1) स�ायस� हटलाइन अथवा यससँग स���त सेवाको सुधार अथवा स���त �वसाय 

िवकासको उ�े�ले दता� जानकारी स�लन तथा िव�ेषण आिद गन� ख�मा 

(2) अिघ�ो बँुदाको स�लन तथा िव�ेषण आिद�ारा प्रा� कुराह�लाई, ���को पिहचान 

अथवा ��� तो� नस�े �स्थितमा, तेस्रो प�सँग खुलाउने अथवा प्रदान गन� ख�मा 

(3) दता� जानकारीको खुलासा र प्रयोगबारे स���त ���गत जानकारीको प्रयोगकता� �यंको 

सहमित भएको ख�मा 

(4) इओन अथवा प्रयोगकता�ले चाहने सेवा प्रदान गन�को लािग, दता� जानकारीको खुलासा र 

प्रयोग आव�क भनेर �ीकार ग�रएको ख�मा 

(5) इओन अथवा प्रयोगकता�ले चाहने सेवा प्रदान गन� उ�े�ले, साझेदार क�नी ज�ा तेस्रो 

प�ह�लाई दता� जानकारी आव�क पन� ख�मा (य�िप स���त साझेदार क�नी ज�ा 

तेस्रो प�ह��ारा ASSC ले प्रदान गन� दता� जानकारी सेवा प्रदानको लािग आव�क 

दायरा बािहर गई प्रयोग गन� पाउनेछैनन्)  

(6) कानुनी आदेश बमोिजम आव�क ख�मा 

(7) ASSC, इओन, प्रयोगकता� तथा अ� तेस्रो प�को �ान, शरीर अथवा स�ि�, अथवा 

इओन अथवा ASSC ले प्रदान गन� कुनै पिन सेवाको सुर�ाको लािग आव�क भएको 

ख�मा 

(8) साव�जिनक �ा�को सुधार अथवा बालबािलकाको �ा�कर िवकास प्रव��नको लािग 

िवशेष आव�क भएको ख�मा 

(9) राि�� य िनकाय अथवा स्थानीय साव�जिनक संघसंस्था अथवा तीबाट कामको िज�ा िलएका 

संघसंस्थाले कानुनी आदेश�ारा तोिकएका मािमलाह� पूरा गन�को लािग सहयोग गनु� 

आव�क भएको ख�मा, यी िनकायह��ारा जायज ढंगमा खुलासा गन� माग ग�रएको 

ख�मा 



3. इओन र ASSC ले ���गत जानकारीलाई इओन "स�ायस� हटलाइन" गोपनीयता नीित 

बमोिजम प्रयोग गन�छ। 

4. प्रयोगकता�ह�ले दता� जानकारीको खुलासा, मेट्ने, संशोधन गन� अथवा प्रयोग स्थिगतको माग गन� 

स�ेछन् र प्रयोगकता� �यंले माग गरेको हो भ�े कुरा िन�य गन� सिकएको ख�मा मात्र, 

इओनले तु��ै आव�क प्रिक्रया गन�छ। 

 

दफा 9 ( प्रयोग स्थिगत आिद)  

1. प्रयोगकता� तलको कुनै एक कारणमा पन� ख�मा, अथवा ��ो खतरा भएको भनी इओनले 

िनण�य गरेको ख�मा, इओनले प्रयोगकता�लाई अिग्रम जानकारी वा सूचना नगरीकन र 

प्रयोगकता�को मन्जुरी निलईकन इओनको आफ्नै िनण�य अनुसार स���त प्रयोगकता� सूिचत गराई 

तु��ै स���त प्रयोगकता�को स�ायस� हटलाइनको स�ूण� अथवा केही अंश प्रयोग स्थिगत तथा 

अ� इओनले उपयु� भनेर िनण�य गन� उपायह� अपनाउन स�ेछ। साथै दता� ग�रएको 

िबद्युितय इमेल एड� ेसले काम नगरेको ख�मा, यी उपायह� अपनाई, स���त प्रयोगकता�लाई 

सूिचत गराइएको मािननेछ। 

(1) यस प्रयोगका सत�ह� उ��न गरेको ख�मा 

(2) दता� जानकारी झटूो वा गलत भएको ख�मा 

(3) दता� ग�रएको िबद्युितय इमेल एड� ेसले काम नगन� भनेर िनण�य ग�रएको ख�मा 

(4) तेस्रो प� बनेर Genba-Wise प्रयोगकता� दता� गरेको ख�मा 

(5) प्रयोगकता�ले इओनको काम िज�ा िदइएको क�नी छोडेको ख�मा 

(6) प्रयोगकता�को मृ�ु भएको ख�मा 

(7) यी बाहेक, इओनले प्रयोगकता�को �पमा अनुपयु� भनेर िनण�य गरेको ख�मा 

2. अिघ�ो बँुदाको अवस्थामा, इओन अथवा ASSC प्रित कुनै �ित भएको ख�मा, प्रयोगकता�ले 

इओन अथवा ASSC प्रितको उ� �ितको �ितपूित� बेहोनु�पन�छ। 

3. ASSC मा प्रयोगकता�लाई दफा 1 मा तोिकएको सन�को कारण खुलाउने दािय� �नेछैन। 

 

दफा 10 (बौ��क स�ि� अिधकार आिद)  

1. Genba-Wise लगायत स�ायस� हटलाइनमा भएको वा�, त��र, िभिडयो, प्रोग्राम तथा अ� 

जानकारीमा �ने स�ूण� प्रितिलिप अिधकार (यसमा प्रितिलिप अिधकार ऐनको दफा 27 अथवा 

दफा 28 मा तोिकएको अिधकार पिन पद�छ) तथा अ� बौ��क स�ि�, पोट� �ट र प्रचारको 



अिधकार, अ� नैितक अिधकार तथा �ािम� लगायत अ� स�ि� अिधकारह� इओन अथवा 

ASSC मा �नेछ। 

2. इओन र ASSC ले प्रयोगकता�ले स�ायस� हटलाइनमा गरेको पो�, अपलोड अथवा भ�ारण 

गरेको स�ूण� जानकारी (यसमा अ�र जानकारी, त��र जानकारी आिद पिन पद�छ तर यी 

कुराह�मा मात्र सीिमत �नेछैन) लाई भ�ारण तथा संचय गरी, स�ायस� हटलाइनको सहज 

स�ालन, सुधार, स�ायस� हटलाइनको िव�ापन प्रचार आिद (यसमा तेस्रो प�को िमिडयामा पो� 

ग�रएको प�रचया�क लेख र सामग्री आिद पिन पद�छ) को लािग अनुवाद गरी, अथवा हरेक 

�पमा प्रयोग गन� स�ेछ र प्रयोगकता� यो कुरासँग सहमत �नुपन�छ। 

3. इओन, ASSC तथा ASSC बाट अिधकार ह�ा�रण अथवा �ीकृत ग�रएको ���प्रित, 

लेखकको नैितक अिधकार अ�ास गन� कुरासँग प्रयोगकता� सहमत �नुपन�छ। 

4. आफ्नो लेख स��ी, तेस्रो प�को अिधकारको उ��न ज�ा सम�ाह� उ�� भएको ख�मा, 

प्रयोगकता�ले आफ्नो खच� र िज�ेवारीमा सम�ाको समाधान गनु�का साथै इओन र ASSC लाई 

कुनै पिन असुिवधा अथवा �ित पुऱ् याउनु �ँदैन। 

 

दफा 11 (िनषेिधत काय�ह�)  

1. प्रयोगकता�ले िन� िनषेिधत काय�ह� गनु� �ँदैन। 

(1) झटूो उद्घोष 

(2) स�ायस� हटलाइनको स�ालनमा वाधा पुऱ् याउने काय�ह� 

(3) अ� प्रयोगकता� र प्रयोगकता�, इओन, ASSC तथा अ� तेस्रो प�लाई चोट पुऱ् याउने, 

मानहािन �ने काय� र अिधकार उ��न �ने काय�ह� 

2. प्रयोगकता�ले अिघ�ो बँुदामा तोिकएको िनषेिधत काय�ह� म�े कुनै एक उ��न गरेको 
ख�मा, इओन र ASSC ले स���त प्रयोगकता�सँग उ� काय�को कारण इओन अथवा ASSC 

लाई पुगेको स�ूण� �ित (यसमा तक� यु� विकल खच� पिन पद�छ) को �ितपूित� माग गन� 

पाउनेछ। 

 

दफा 12 (स�ायस� हटलाइन स्थिगत, र� र समा�)  

1. िन� बँुदाह�को कारणह� भएको अवस्थामा, इओनले स�ायस� हटलाइनको स�ूण� अथवा केही 

अंश स्थिगत गन� स�ेछ। 



(1) इओन अथवा ASSC ले िनयिमत अथवा आक��क स�ायस� हटलाइन प्रदान गन� कम्�ुटर 

िस�मको मम�त तथा िनरी�ण गन� ख�मा 

(2) आगलागी, िबजुलीको आपूित� ब�, प्राकृितक प्रकोप ज�ा आप�ालीन �स्थितको कारण 

स�ायस� हटलाइनको स�ालन अस�व भएको ख�मा 

(3) यु�, गृहयु�, द�ा, आ�ोलन, श्रम िववाद आिदको कारण स�ायस� हटलाइनको स�ालन 

अस�व भएको ख�मा 

(4) सेवा प्रदानको लािग कम्�ुटर िस�ममा खराबी तथा तेस्रो प��ारा अवैध या�ेस, कम्�ुटर 

भाइरसको संक्रमण आिदको कारण स�ायस� हटलाइन प्रदान गन� नस�े ख�मा 

(5) कानुन, कानुनी आदेश आिद बमोिजमका उपायह�को कारण स�ायस� हटलाइन अथवा 

प्रयोगकता� सेवा प्रदान गन� नस�े ख�मा 

(6) यी बाहेक इओन अथवा ASSC ले अप�रहाय� भनेर िनण�य गरेको ख�मा 

2. इओनले अिघ�ो बँुदा अनुसार स�ायस� हटलाइन स�ालन स्थिगत गन� ख�मा, तक� यु� 

दायरामा, अिग्रम �पमा िबद्युितय इमेल तथा अ� मा�मबाट प्रयोगकता�लाई उ� बेहोराबारे 

जानकारी गराउनुपन�छ। य�िप, आक��क �स्थितमा यो िनयम लागू �नेछैन। 

 

दफा 13 (अ�ीकरण)  

1. इओन र ASSC ले स�ायस� हटलाइनमा भएको कुनै पिन जानकारीको वैधािनकता, शु�ता, 

उिचतता, वैधता, नैितकता र अिधकार �ीकृित छ वा छैन भ�े कुराको �ारे�ी गद�न। 

2. इओन र ASSC को स�ायस� हटलाइनमा प्रयोगकता�ह� बीच र प्रयोगकता� र तेस्रो प� बीच 

सृजना भएको कुनै पिन सम�ा (कानुनी आदेश उ��न अथवा साव�जिनक नीित तथा 

नैितकताप्रितको आपि�जनक काय�को प्र�ाव, मानहािन, अपमान, गोपनीयता उ��न, धम्की, 

िन�ा, क� आिद) को इओन अथवा ASSC ले जानाजानी अथवा ग�ीर लापरवाही गरेको 

अवस्था बाहेक, कुनै पिन िज�ेवारी िलनेछैन। 

3. इओन र ASSC ले स�ायस� हटलाइन स्थिगत, र�, समा� तथा सही दफाको बँुदा 3 अनुसार 

स�ायस� हटलाइन प�रवत�नको कारण प्रयोगकता�मा भएको कुनै पिन �ित (यसमा जानकारी 

आिद मेिटएको कारण �ने �ित पिन पद�छ तर यो कुरामा मात्र सीिमत �नेछैन) को इओन 

अथवा ASSC ले जानाजानी अथवा ग�ीर लापरवाही गरेको अवस्था बाहेक, कुनै पिन िज�ेवारी 

िलनेछैन। 



4. प्रयोगकता�ले प्रयोग गन� ���गत कम्�ुटर, �ाट�फोन टिम�नल, मोबाइल टिम�नल, लाइन, 

स�वेयर ज�ा वातावरण आिद अथवा कम्�ुटर भाइरस संक्रमण आिदको कारण भएको कुनै 

पिन �ितको इओन र ASSC ले िज�ेवारी िलनेछैन। साथै इओन र ASSC ले िभ�ै तोकेको 

िविध�ारा प्रयोगकता�लाई उ� वातावरण आिदबारे जानकारी गराउन स�ेछ। 

5. इओन र ASSC ले अिघ�ो बँुदाह� उ�ेख गरेको बाहेकका स�ायस� हटलाइनको प्रयोग गदा� 

प्रयोगकता�लाई भएको कुनै पिन �ितको, इओन अथवा ASSC ले जानाजानी अथवा ग�ीर 

लापरवाही गरेको अवस्था बाहेक, अ� कुनै पिन िज�ेवारी िलनेछैन। 

दफा 14 (िववाद तथा �ेत्रािधकार अदालत)  

1. स�ायस� हटलाइनसँग स���त कुराह�बारे प्रयोगकता�, इओन, ASSC र तेस्रो प� बीच िववाद 

तथा सम�ा सृजना भएको ख�मा, हरेक पटक इमानदारपूव�क छलफल गरी, समाधानको प्रयास 

ग�रनेछ। 

2. यी सत�ह�सँग स���त स�ूण� मु�ाह� टो�ो सारांश अदालत अथवा टो�ो िज�ा अदालत, 

पिहलो फैसलाको िवशेष सम्झौताको �ेत्रािधकार अदालत �नेछ।  

 

दफा 15 (लागू �ने कानुन )  

यी सत�ह� जापानको कानुन अनुसार लागू �नेछ र यी सत�ह�को जापानको कानुन बमोिजम �ा�ा 

ग�रनेछ। 

 

 


	इओन "सप्लायर्स हटलाइन" प्रयोगका सर्तहरू

