កំរងសំណួរ
១. ត ើការប្រកួ ប្រជែងតនេះមានត្មេះអ្វ?ី
ការប្រកួ ប្រជែងមានត្មេះថា "រូរថ ល្អរំផុ នន ធនាគារ ហុង ល្ីអ្ុង" ។
២. ត ើ "រូរថ ល្អរំផុ នន ធនាគារ ហុង ល្ីអ្ុង" គឺជាអ្វី? តហើយត ើការប្រកួ ប្រជែងតនេះចារ់តផតើមតៅតេល្ណា?
"រូរថ ល្អរំផុ នន ធនាគារ ហុង ល្ីអ្ុង" គឺការប្រកួ ប្រជែងរូរថ តោយតប្រើសញ្ញាប្រង់ប្ែូក “Hastage” ។ ការប្រកួ
ប្រជែងតនេះ នឹងចារ់ តផតើមតៅនថៃរី ១៩ ជែតមសា រហូ ដល្់នថៃរី ១៦ ជែឧសភា ឆ្នំ ២០១៦ ។
៣. ត ើ “Hastage” ជាអ្វី?
“Hastage” ជាសញ្ញាប្រង់ ប្ែូក (#) ។ តៅកនុងតគហរំេ័រសងគមតហវសរុក អ្នកប្ ូវតប្រើសញ្ញាប្រង់ប្ែូក (#) ភាារ់ ជាមួយសា
រត្ហេះ តោយវាយមិនដកឃ្លា។ ឧទាហរណ៍ #HLBCAM #HLBCAMBestPhoto ។
៤. ត ើែំុអា
្ ចផ្លាស់រូរការរត្
ត
ហ េះឯកែនររស់ែំុ្ តៅកាន់សាធារណៈដូចតមតច?
តៅកនុងកុំេយូរ័រ:

ក. មុនតេល្ជដល្អ្នករត្ហេះរូរភាេ / សាររស់អ្នក: ប្ ូវតប្ែើសតរ ើសសាធារណៈ េីប្រអ្រ់

តៅកនុងរូរស័េនទ ដ:
ែ. មុនតេល្ជដល្អ្នករត្ហេះរូរភាេ / សាររស់អ្នក: ប្ ូវតប្ែើសតរ ើសសាធារណៈ េីប្រអ្រ់

៥. ត ើែំុអា
្ ចចូល្រួមការប្រកួ ប្រជែងតនេះតោយរតរៀរណា?
ក. អ្នកចូល្រួមជារឋមប្ ូវជ ជា អ្នកគាំប្រ ននរំេ័រតហវសរុកររស់ធនាគារតាមរយៈតគហរំេ័រ

www.facebook.com

/HLBCambodia ជដល្ តៅតនេះតៅកា ់ថា ("រំេ័រតហវសរុកររស់ធនាគារ") ។ តដើមបីកាាយជាអ្នកគាំប្រ អ្នកចូល្រួម
ប្គាន់ ជ ចុច “Like” តល្ើរំេ័រតហវសរុកររស់ធនាគារ។
ែ. អ្នកចូល្រួមប្ ូវរត្ហេះរូរភាេមួយ

ជដល្បានថ ជារ់សាមីែួនជាមួ
ា
យនឹងសាាកសញ្ញាររស់

ធនាគារ

តៅនផទខាង

តប្កាយ (ឧទាហរណ៍៖ រី តាំងសាខា ផ្លទំងផាយពាណិែាកមម ផ្លទំងផាយពាណិែាកមមរត្គល្ត្ាើង មា៉ា សុីនតអ្ធី អ្ឹម ែិ
រ័ណណររស់ធនាគារ) រជនែមជាមួយការរត្ហេះសារទាក់ទាញតាមតគហរំេ័រសងគមររស់ែួន
ា (តហវសរុក) ។

គ. រាល្់ការរត្ហេះរូរភាេ និងសារនីមួយៗ ប្ ូវវាយសញ្ញាប្រង់ប្ែូកចំនួន ២

ដូចមានគំរែ
ូ ូនភាារ់ #HLBCAM និង

#HLBCAMBestPhoto តដើមបីរំតេញល្កខែណឌចូ ល្រួមការប្រកួ ប្រជែង( "ល្កខែណឌចូ ល្រួម") ។
ឃ. អ្នកចូ ល្រួមប្ ូវធានាថា ការរត្ហេះរូរថ តល្ើគណនី តហវសរុកររស់ែួន
ា ប្ ូវបានកំ ណ ់ជា "សាធារណៈ" ។
៦. ត ើនរណាជាអ្នកចូល្រួមកនុងការប្រកួ ប្រជែងបាន?

ការប្រកួ ប្រជែងតនេះគឺតរើកចំ ហដល្់អ្ ិ ថិែនទាំងអ្ស់ររស់ធនាគារ ជដល្ជាែនជា ិ ជែមរ និងែនររតរស និងសាធារ
ណៈែនតទាេះមិនជមនជាអ្ ិថិែនររស់ធនាគារក៏ តោយ អ្នកចូល្រួមតនាេះប្ ូវមានវ តមាន កនុងប្រតរសកមពុជា កនុងអ្ំ ឡុង
តេល្ការប្រកួ ប្រជែង។
រុគគល្ិកររស់ ធនាគារ មានសិរិក
ធ ុងការចូ
ន
ល្រួមកនុងការប្រកួ ប្រជែង រ៉ាុជនតនឹងមិនប្ ូវបានតប្ែើសតរ ើសជាអ្នកឈ្នេះតឡើយ។

៧. ត ើការប្រកួ ប្រជែង ររួល្បានរ្វន់អ្ីែ
វ េះ
ា ?
រ្វន់ធំកុងការប្រកួ
ន
រួមមាន មា៉ា សុីនថ រូរ Nikon D3300 សប្មារ់អ្នកឈ្នេះកនុង ំជណងតល្ែ ១ រូរស័េទ Samsung J5
សប្មារ់អ្នកឈ្នេះកនុង ំ ជណងតល្ែ ២ និងមា៉ា សុីនថ រូរ Mi-Action សប្មារ់អ្នកឈ្នេះកនុង ំ ជណងតល្ែ ៣ ។
៨. ត ើែំុ្ អាចដឹងថាែ្ំុឈ្េះន យ៉ា ងដូចតមតច?
ការែូនដំ ណឹងអ្នកឈ្នេះការប្រកួ ប្រជែង

នឹងប្ ូវបានប្រកាសតាមរយៈតគហរំ េ័រតហវសរុ កផាូវការររស់ធនាគារ

www.facebook.com/HLBCambodia តៅនថៃរី៣១ ជែឧសភា ឆ្នំ ២០១៦ ។
៩. ត ើែុំគ
្ ួរតធវើដូចតមតច ប្រសិនតរើែុំឈ្
្ េះន ?

ចារ់េីកាល្ររ ិតចេរននការប្រកាសអ្នកឈ្នេះ រហូ ដល្់នថៃរី ១៧ ជែមិថុនា ឆ្នំ ២០១៦ អ្នកឈ្នេះប្ ូវតផ្ើសារឯកែនមួយ ចូល្
កនុងប្រអ្រ់ សំរុប្ ររស់តគហរំេ័រតហវសរុកផាូវការររស់ធនាគារ
អ្នកឈ្នេះ។

តដើមបីររួល្បានតល្ែកូដសំ្ ់រញ្ញ
ា ក់អ្ តសញ្ញាណ

រនាទរ់មក អ្នកឈ្នេះប្ ូវតផ្ើអ្ុីជម៉ាល្មកកាន់
ក. នាម និង តគា តនាម (មានល្ំនាំតាមអ្ តសញ្ញារ័ណណ ឬល្ិែិ ឆ្ាងជដន)
ែ. តល្ែតាមអ្ តសញ្ញារ័ណណ ឬល្ិែិ ឆ្ាងជដន
គ. តល្ែរូរស័េទរំនាក់រំនង
ឃ. តល្ែកូ ដសំ្ ់រញ្ញ
ា ក់ អ្ តសញ្ញាណអ្នកឈ្នេះ

នូវេ័ ៌មាន ប្មូវដូចខាងតប្កាម៖

១០. ត ើែំុអា
្ ចររួល្រ្វន់បានតោយរតរៀរណា?
មែឈមណឌល្រំនាក់រំនងអ្ ិ ថិែនតាមតគហរំេ័រតហវសរុ កររស់តយើងែ្ុំ នឹ ងទាក់រងតៅអ្នកឈ្នេះ។ ការតរើករ្វន់ ចារ់េី
កាល្ររ ិតចេរប្រកាសអ្នកឈ្នេះ រហូ ដល្់នថៃរី ៣០ ជែកកកោ ឆ្នំ ២០១៦។

១១. ត ើមានអ្នកឈ្នេះរ៉ាុនាមនរូរ នឹងប្ វូ តប្ែើស?
ធនាគារនឹងតប្ែើ សតរ ើសអ្នកចូ ល្រួមចំនួនរី (៣) រូរ តដើមបីកាាយជាអ្នកឈ្នេះកនុងការប្រកួ ប្រជែងតនេះ។
១២. ត ើតធវើដូចតមតចតដើមបីកាាយជាអ្នកឈ្នេះ?
ធនាគារនឹងតប្ែើ សតរ ើសអ្នកចូ ល្រួមចំនួនរី (៣)រូរ តដើមបីកាាយជាអ្នកឈ្នេះកនុងការប្រកួ ប្រជែងតនេះ។ ការតប្ែើ សតរ ើសអ្នក
ឈ្នេះ សែិ តល្ើការឆ្នាទនុ សិរិធររស់ធនាគារ តោយជផអកតល្ើ ការរំតេញល្កខែណឌចូ ល្រួមប្ ឹមប្ ូវ រួមទាំងភាេនចនប្រឌិ
និងភាេទាក់ទាញននរូរថ

និងសារជដល្បានរត្ហេះតាមតហវសរុក។

