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ឆ្នា ថំ្មី ហេងហេង ជាមួយការចូលរមួកនានុងកម្វធិមីហ្ទេរប្រាក់ឈនានះរង្វា ន់ ពមី MoneyGram! 

អនាកនឹងទទួលរានឱកាសឈនានះរង្វា ន់ដ៏រហំ�មីបរ មីករាយ រាល់ហពលដដលអនាកហ ញ្មី ឬទទួលប្រាក់ចាប់ពមី 600ដនុល្លា រ ហ�មីង ហៅ។ 

មាន រង្វា ន់ ដ៏ រហំ�មីប ជាប់ចិត្ត សរនុប 300រង្វា ន់ កំពនុងរង់ចាអំនាក។  ដូហចនានះ សូមកនុំឲ្យរាត់ បង់ ឱកាស ដ៏ ពិហសស ហននះ ឲ្យ ហោនះ!

របៀបចូលរួម

 ■ ហ្ញមី ឬទទួលប្រាក់ ចាប់ពមី 600ដនុល្លា រហ�មីងហៅ តាម MoneyGram ហៅប្្រប់ោខាធនាគារ ABA។

 ■ រាលហ់ពលហធវាមីប្បតិបត្តិការកនានុងចំនួនទឹកប្រាក់ខាងហលមី អនាកនឹងទទួលរានសនលាឹកហឆ្នា តមួយសនលាឹក។ ហេតនុដូហចនានះ  ការហ្ញមី ឬ ទទួល ប្រាក់ 
កាន់ ដត ហប្ចមីន ដង អនាក នឹង ទទួល រាន សនលាឹកហឆ្នា តកាន់ដតហប្ចមីនសនលាឹក ហដមីម្មីមានឱកាសឈនានះរង្វា ន់ដ៏អោចា រ្យទាងំហននះ!

 ■ អនាកឈនានះ នឹងប្តរូវហប្រមីសហរ មីសតាមរយៈការចាប់ហឆ្នា ត ហោយដ្អែកហលមីហលខហោងហៅហលមីសនលាឹកហឆ្នា ត។

 ■ រយៈហពលកម្វធិមី៖ 22 មករា  ឆ្នា 2ំ018 ដល់ 22 កក្កោ ឆ្នា 2ំ018 ហោយ្រិតទាងំថថងៃចាប់ហ្ដមីម និងថថងៃចនុងហប្កាយ។

 ■ កាលបរហិចឆេទចាប់រង្វា ន់៖

 ● ការចាប់រង្វា ន់ហលមីកទមី1: 23 មមីនា 2018 
 ● ការចាប់រង្វា ន់ហលមីកទមី2: 23 ឧសភា 2018
 ● ការចាប់រង្វា ន់ហលមីកទមី3: 23 កក្កោ 2018    



របៀបផ្ទេរ
អហ ជ្ មីញ មក កាន់ ោខា ធនាគារ ABA ណា មួយ ដដល ហៅ រតិ អនាក បំ ន្ុត ហោយ យក អត្ត សញ្ញា ណ ប័ណ្ណ ឬ លខិតិ ឆលាង ដដន(សប្មាប់ រន 
បរហទស)មក ជា មួយ។

បំហពញ ដបប បទ “ហ ញ្មី” ហេមីយ ប្ប្រល់ រូន ហបឡាករ ជា មួយ ទកឹ ប្រាក់ ដដល ប្តរូវ ហ ញ្មី នងិ កថប្ម ហសវា ហ ញ្មី*។ អនាក ក៏ អាច ោក់ ោរ បដនថែម ចំនួន  
10 ពាក្យ ហៅ ហលមី ដបប បទ ហ្ទេរ ប្រាក់ ហនានះ ្ ង ដដរ។

អនាក នឹង ទទួល រាន ហលខ ហោង មួយ ហដមីម្មី ប្ប្រល់ រូន ដល់ អនាក ទទួល ប្រាក់។ 

ប្តឹម ដត 10 នាទមី ហប្កាយ មក** អនាក ទទួលអាច  ហបមីក ប្រាក់ រាន។ 

* បដនថែម ហៅ ហលមី កថប្ម ហសវា ហលមី ប្បតិ បត្តិការ ការ ហ ទ្េរ ហននះ ក៏ ប្តរូវ អននុវត្ត តាម អប្តា បដូរ ប្រាក់ ដដល កំណត់ ហោយ MoneyGram ឬ ភាញ ក់ ង្រ ្ ង ដដរ។ 
 ប្្រប់ តថមលា អាច នឹង ប្តរូវ ផ្លា ស់ បដូរ ហោយ មិន រប្មាប រូន ដំណឹង ជា មនុន ហ�មីយ។ 

** អាប្ស័យ ហលមី វត្ត មាន ដំហណមី រ ការ របស់ ភានា ក់ ង្រ MoneyGram, ហមាោ ង ប្បតិ បត្តកិារ, និង ចបាប់ កំណត់ តាម តំបន់ នមី មួយៗ។

របៀបបើកបេេក់ 
 ■ សនុំ ហលខ ហោង ពមី អនាក ដដល ហ្ញមី ប្រាក់ រូន អនាក ហដមីម្មី យក ហៅ ហបមីក ប្រាក់ ដដល ហ្ញមី មក ឲ្យ រានហលឿន។ 

 ■ អហ ជ្ មីញហៅកាន់ោខាធនាគារ ABA ណាមួយដដលហៅរិតអនាក ហោយយកអត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ/ប័ណ្ណហបមីកបរមក ជា មួយ សប្មា ប់ប្បជា 
រ នកម្នុជា ឬលិខិត ឆលាង ដដន មក ជា មួយ សប្មាប់ រន បរហទស។ 

 ■ បំហពញដបបបទ “ទទួល”ប្រាក់ ហេមីយបង្ហា ញអត្តសញ្ញា ណរបស់អនាក ហនានះអនា កនឹង ទទួល រា នប្រា ក់ភាលា ម។ 

លក្ខខណ្ឌចូលរួម 
 ■ កម្វធិមី MoneyGram ហ ទ្េរប្រាក់ឈនានះរង្វា ន់ (យនុទ្ធនាការ) ប្តរូវ រាន ហរៀប ចំ ហោយ ធនាគារ ABA ដដល មាន អាសយោឋា ន ហៅ អគារ 148 

មហា វថិមី ប្ពនះ សមីេននុ, រារ ធានមី �នាំហពញ, ប្បអប់ ោរ 2277, ប្ពនះ រាជា ណាចប្ក កម្នុជា (អនាក ប្្រប់ ប្្រង កម្វធិមី)។

 ■ កមិ្វធិមី ហននះ ហបមីក ឲ្យ ចូល រមួ ពមី ប្្រប់ អតិថិរន ដដល “ហ ញ្មី” ឬ “ទទួល”ប្រាក់ តាម MoneyGram ហៅ តាម ោខា ABA ណា មួយ ហៅ កម្នុជា 
(ោខា ដដល ចូល រមួ)។ 

 ■ រាល់ការ“ហ ញ្មី” ឬ “ទទួល”ប្រាក់ តាម MoneyGram កនានុង ចំនួន ទឹក ប្រាក់ ចាប់ ពមី 600 ដនុល្លា រ ហ�មីង ហៅ នឹង ទទួល រាន សិទ្ធិ ចូល រមួ ហោយ 
សវា័យ ប្បវត្តិ។ ការ ចូល រមួ ចាប់ រង្វា ន់ ហននះ មិន អាប្ស័យ ហលមី ចំនួន ប្បតិបត្តិការ ហ�មីយ។ អតិថិរន នឹង ទទួល រាន សនលាឹក ហឆ្នា ត ហេមីយ ប្តរូវ 
បហំពញ កនានុង សនលាឹក ហឆ្នា ត ហនានះ ហដមីម្មី ចូល រួម ចាប់ រង្វា ន។់ សនលាកឹ ហឆ្នា ត ហននះ ប្តរូវ រាន បហង្កមីត ហ�មីង ោោ ង ពហិសស ហោយ មាន ហលខ ហោង 
និង មាន ហថនារ ប្ោប់ ហដមីម្មី ង្យ ប្សរួល ដេក ជា 2  ដ ន្ាក។ ប្្រប់ សនលាកឹ ហឆ្នា ត ប្តរូវ បំហពញ ឲ្យ រាន ប្តឹម ប្តរូវ  មិន ថា ជា ភាោ ដខ្រ ឬ ជា ភាោ 
អង់ ហ្រលាស ហ�មីយ។ សនលាឹក ហឆ្នា ត ដដល បំហពញ ខវានះ ចហនាលា នះ ឬ មិន ប្តឹម ប្តរូវ នឹង ប្តរូវ ទនុក ជា ហមាឃៈ។  

 ■ អតិថិរន ដដល ហធវាមី ប្បតិបត្តិការ ហពញ លក្ខខណ្ឌ  ចំនួន មួយ (1)ដង អំ�នុង ហពល ដំហណមី រ ការ ថន កម្វធិមី(អនាក ចូល រមួ) នឹង ទទួល រាន សនលាឹក 
ហឆ្នា ត មួយ(1) សនលាឹក។

 ■ បនុ្រ្គលិក ធនាគារ ABA និង សមារិក ប្្ររួោរ  នឹង មិន ប្តរូវ រាន អននុញ្ញា ត ឲ្យ ចូល រមួ ចាប់ រង្វា ន់ ហ�មីយ។ 

 ■ សប្មាប់ រាល់ ហសចកដមី ដដល រាន ដចង កនានុង លក្ខខណ្ឌ  ដដល មាន ខលាឹម ោរ ្ ទេនុយ ពមី ហននះ អនាក ប្្រប់ ប្្រង់ កម្វធិមី សូម រកសា សិទ្ធិ កនានុង ការ សហប្មច ហលមី 
សនុពលភាព ថន ការ ចូល រួម កនានុងកម្វធិមី នងិ សទិ្ធិ ចូល រមួ របស់ អតិថរិន និង ប ច្ា ប ់សនុពលភាព អនាក ចូល រមួ ដដល មនិ រាន បហំពញ ហប្កាម 
លក្ខខណ្ឌ  ទាងំ ហននះ។ 

 ■ អនាក ឈនានះ នឹង ប្តរូវ ហធវាមី ការហប្រមីសហរ មីសតាម រយៈ ការ ចាប់ ហឆ្នា ត ហោយ ថចដន្យ ដ្អែក ហលមី ហលខ ហោង ថន ប្បតិបត្តិការ ហពញ លក្ខខណ្ឌ ។

 ■ រយៈ ហពល កម្វធិមី ចាប់ ហ ដ្មីម ពមី ថថងៃ ទមី22 ដខ មករា  ឆ្នា 2ំ018 ដល់ថថងៃ ទមី22 ដខ កក្កោ ឆ្នា 2ំ018 ហោយ ្រតិ ទាងំ ថថងៃ ចាប់ ហ ដ្មីម និង ថថងៃ ចនុង 
ហប្កាយ(រយៈ ហពល យនុទ្ធនា ការ)។ ការ ចាប់ រង្វា ន់ នឹង ប្តរូវ ហធវាមី ហ�មីង ចំនួន 3 ហលមីក៖ 

 ● ការ ចាប់ រង្វា ន់ ហលមីក ទមី1: 23 មមីនា 2018។ ការ ប្បកាស លទ្ធ្ល ហលមីក ទមី1: 30 មមីនា 2018។ 
 ● ការ ចាប់ រង្វា ន់ ហលមីក ទមី2: 23 ឧសភា 2018។ ការ ប្បកាស លទ្ធ្ល ហលមីក ទមី2: 30 ឧសភា 2018។ 
 ● ការ ចាប់ រង្វា ន់ ហលមីក ទមី3: 23 កក្កោ 2018។ ការ ប្បកាស លទ្ធ្ល ហលមីក ទមី3: 30 កក្កោ 2018។ 



 ■ ប ជ្ មី រង្វា ន់ មាន ដូច ខាង ហប្កាម៖

 ● អាវហ�លាៀង ABA ចំនួន 100រង្វា ន់
 ● មួកសនុវតថែិភាព ABA ចំនួន 100រង្វា ន់
 ● ឆ្នា ងំោរំាយអ្រ្គិសនមី ចំនួន 30រង្វា ន់
 ● មាោ សនុមីនទឹកប្ក�នុក ចំនួន 25រង្វា ន់
 ● ថមោប្ករូហវវ ចំនួន 15រង្វា ន់

 ● ទូរទស្សន៍LED 40អនុមីញ(UA40J6200AK/T) ចំនួន 15រង្វា ន់
 ● ទូទឹកកក Electrolux (ETB2102)  ចំនួន 5រង្វា ន់
 ● ទូរស័ពទេ iPhone 8  ចំនួន 5រង្វា ន់
 ● មោូតូ េនុងោ Dream ចំនួន 5រង្វា ន់

 ■ ប្្រប់ រង្វា ន់ ទាងំ អស់ មិន អាច ហ្ទេរ ឲ្យ អនាក ហ្្សង ឬ បដូរ ជា ោច់ ប្រាក់ រាន ហ�មីយ។ អនាក ឈនានះ រង្វា ន់ នឹង ប្តរូវ រូន ដំណឹង តាម ទូរស័ពទេឲ្យ រាន 
ឆ្ប់ បំ ន្ុត តាម ដត អាច ហធវាមីហៅរាន ហប្កាយ ពមី ហធវាមី ការ ចាប់ រង្វា ន់រួច។ អនាក ប្្រប់ ប្្រង កម្ វធិមី នឹង មិន ទទួល ខនុសប្តរូវ ហលមី រាល់ ការ រូន ដំណឹង 
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង កម្វធិមី ដដល មិន អាច ្ ដល់ រាន ឬ ប្តរូវ ពនយារ ហពល រូន ដំណឹង ដដល ហកមីត ហ�មីង េួស ពមី សមតថែភាព ប្្រប់ ប្្រង របស់ ខលាួន។ ហយមីង 
នឹង ខិត ខំ ប្បឹង ដប្បង រក ប្្រប់ មហធយារាយ ហដមីម្មី ហធវាមី ការ ទាក់ ទង ហៅ អនាក ឈនានះ រង្វា ន់។ 

 ■ ប្បសិន ហបមី អនាក ឈនានះ រង្វា ន់ មិន អាច ទាក់ទង រាន កនានុង រយៈ ហពល 14ថថងៃ ឬ អនាក ឈនានះ មិន អហ ជ្ មីញ មក ហបមីក រង្វា ន់ កនានុង រយៈ ហពល14ថថងៃ ហោយ 
មិន រាន ចាត់ ឲ្យ អនាក ហ្្សង មក ហបមីក រំនួស ហនានះអនាក ប្្រប់ ប្្រង កម្វធិមី សូម រកសា សិទ្ធិ កនានុង ការ ដក យក រង្វា ន់ ហដមីម្មី ប្ប្រល់ រូន អនាក ឈនានះ ហ្្សង 
ហទៀត ដដល ប្តរូវ រាន ហប្រមីសហរ មីស កនានុង ការ ចាប់ ហឆ្នា ត ហោយ ដ�ក។ 

 ■ អនាក ឈនានះ រង្វា ន់ នឹង ប្តរូវ រូន ដំណឹង បដនថែម អំពមី ការ មក ហបមីក រង្វា ន់ ហៅ តាម ោខា ដដល ចូល រមួ។ ហដមីម្មី ហបមីក រង្វា ន់ អនាក ឈនានះ រង្វា ន់ប្តរូវ បង្ហា ញ 
ោោ ង ហហាច ណាស់ អត្តសញ្ញា ណ ប័ណ្ណ មាន សនុពលភាព (1) និង ឯកោរ �ស្តនុតាង បញ្ជ ក់ ពមី ប្បតិបត្តិការ ហពញ លក្ខខណ្ឌ  ឬ ចាត់ អនាក 
តំណាង ឲ្យ មក ហបមីក រំនួស ហោយយកអត្ត សញ្ញា ណ ប័ណ្ណ មាន សនុពលភាព របស់ អនាក តំណាង និង ឯក ោរ �ស្តនុតាង បញ្ជ ក់ ពមី ប្បតិបត្តិការ 
ហពញ លក្ខខណ្ឌ  មក ជា មួយ ្ ង ដដរ។ 

 ■ អនាក ឈនានះ រង្វា ន់ អាច នឹង ប្តរូវ ប្បកាស ជា ោធារណៈ រនុំវញិ កម្ វធិមី ហននះ ហោយ មាន ថត រូប បង្ហា ញ និង ហប្បមី ហ្្នះ, សញ្ជ តិ, និង ប្បហទស 
កំហណមី ត ្ ង ដដរ។  

 ■ ហោយ សហប្មច ចូល រមួ កនានុង កម្វធិមី ហននះ មាន ន័យ ថា អនាក ចូល រមួ យល់ ប្ពម អននុហល្ម តាម លក្ខខណ្ឌ  ទាងំ ហននះ។ 

 ■ អនាក ប្្រប់ ប្្រង កម្វធិមី សូម រកសា សទិ្ធ ិកនានុង ការ ដក សប្មរួលលក្ខខណ្ឌ  ទាងំ ហននះ ឬ លនុប ហចាល, ផ្លា ស់ បដូរ ឬ ដក សប្មរួល កម្វធិមី ហៅ ដណំាក់ 
កាល ណា មួយ ក៏ រាន ហោយ មិន ្ ដល់ រង្វា ន់ ឬ សំណង និង ហោយ មិន រប្មាប រូន ដំណឹង ជា មនុន ប្បសិន ហបមីយល់ ហឃមីញ ថា វា ជា ការ ចា ំ
រាច់ តាម ោថែ នភាព ដដល ហកមីត ហ�មីង េួស ពមី សមតថែភាព ប្្រប់ ប្្រង របស់ ខលាួន។ 

 ■ ហោយ ទទួល អននុហល្ម តាម លក្ខខណ្ឌ  ទាងំ ហននះ អនាក ចូល រមួ យល់ ប្ពម ឲ្យ អនាក ប្្រប់ប្្រង កម្វធិមីហធវាមី ការ ប្បមូល ទិននាន័យ ព័ត៌មាន របស់ ខលាួន 
នងិ រកសា ទនុក កនានុង ឧបករណ៍ ្ ទេនុក ទនិនានយ័ របស់ អនាក ប្្របប់្្រង កមវ្ធិមី ហេមីយ ហប្បមី ប្រាស ់សប្មាប ់តប្មរូវ ការ រដឋារាល ថន ទនំាកទ់នំង ជា បន្ត 
បនាទេ ប់ ជា មួយ អនាក ចូល រួម ពាក់ ព័ន្ធ ជា មួយ កម្វធិមី។ អនាក ចូល រួម នងឹ មិន មាន សទិ្ធ ិហធវាមី ការ បដិហសធ ចំហពានះ ការ ហប្បមីប្រាស ់ទនិនាន័យ ផ្ទេ ល ់
ខលាួន ហ�មីយ សប្មាប់ ហគាល បំណង ដដល រាន បញ្ជ ក់ រចួ ដដល បញ្ជ ក់ ហោយ ការ ចូល រមួ កនានុង កម្ វធិមី ហននះ។ 

 ■ ទាងំ អនាក ប្្រប់ ប្្រង កម្ វធិមី ឬ បនុ្រ្គល ហ្្សង ហទៀត ឬ ភា្រមី ណា មួយ ដដល ពាក់ ព័ន្ធ នឹង កម្វធិមី ហននះ នឹង មិន ទទួល ខនុស ប្តរូវ ហលមី រាល់ ការ ខូច ខាត 
(រមួ ប ច្ាូ ល ហោយ មិន កំណត់ ហោយ ប្បហោល ឬ ហធវាមី ឲ្យ រាត់ បង់ ឬ ខូច ខាត) ្ល អវរិជ មាន ឬ ការ ទទួល រង បញ្ហា  ណា មួយ ហោយ ការ 
ចូល រមួ កនានុង កម្វធិមី ហននះ ឬ បង្ក ហោយ រង្វា ន់ ដដល រាន ្ ដល់ រូន ហ�មីយ។ 

 ■ អនាក ប្្រប់ ប្្រង កម្វធិមី សូម បដិហសធ មិន ធានា ចំហពានះ មនុខ ង្រ  ឬ ដំហណមី រ ការ ប្តឹម ប្តរូវ ឬ មិន ប្តឹម ប្តរូវ ថន រង្វា ន់ ឬ របួស ោនា ម ឬ ខូច ខាត ណា 
មួយ ដដល បង្ក ហ�មីង ហោយ ការ ហប្បមី ប្រាស់ រង្វា ន់ ទាងំហននះ ហ�មីយ។ 

 ■ រូបភាព រង្វា ន់ ដដល បង្ហា ញ ហលមី ការ ្ ្សពវា្សាយ ពាណិរជ កម្, សមាភា រ ទមី្សារ, បណាដ ញ អន ឡាញ ។ល។ ្រឺ ជា រូប តំណាង ថន រង្វា ន់ ហេមីយ 
រង្វា ន់ ជាក់ ដសដង អាច នឹង មាន លក្ខណៈ ខនុស ពមី ហននះ។ កម្ វធិមី ហននះ មិន ដមន ហធវាមី ហ�មីង ហដមីម្មី ្ ្សពវា្សាយ ្ លិត ្ ល ឬ ហសវាកម្ ដដល ប្តរូវ រាន 
យក មក ហធវាមី រង្វា ន់ ទាងំ ហននះ ហ�មីយ។

 ■ រាល់ ការ សហប្មច ចិត្ត ទាងំ អស់ របស់ អនាក ប្្រប់ ប្្រង់ កម្វធិមី ពាក់ ព័ន្ធ ជា មួយ នឹង កម្វធិមី ហននះ ្រឺ ជា ការ សហប្មច ចិត្ត ្ លាូវ ការ ហេមីយ មិន មាន ការ 
សហប្មច ចិត្ត ណា មួយ ហ្្សង ហទៀត អាច មក រំនួស ការ សហប្មច ចិត្ត ដដល ហធវាមី ហ�មីង ហោយ អនាក ប្្រប់ ប្្រង កម្វធិមី ហ�មីយ។ 


