MEAT INDUSTRY EMPLOYEES’
SUPERANNUATION FUND

សេចក្តេ
ំ
យ
ី សខេបនៃអត្ថប្បសោជៃ៍ ៃខ
ិ នលៃចណា
MIESF បញ្ជូ ៃប្ាក្់ចសំ េញទំខអេ់របេ់ខ្ួៃមក្ជូ
ៃ
ៃេមាជិក្វ ិញ
ប្ាក្់ទទួលាៃវ ិៃសិ ោគកាៃ់តត្ខ្ពេ់ - នលៃចណា
ំ
យកាៃ់តត្ទប
ប្ាក្់ចេ
ំ ូ លតែលាៃនលទុក្ - MIESF MySuper

ជាប្បវត្តោ
ិ ស្រេត

– MIESF MySuper

9.4% ក្នុខ១ឆ្ន ំ (10.3% ក្នុខ១ឆ្ន ំ េប្មាប់តននក្ប្ាក្់សោធៃៃិវត្តៃ៍)

2016/17
5 ឆ្នជា
ំ មធយម
10 ឆ្នជា
ំ មធយម

9.4% ក្នុខ១ឆ្ន ំ (10.3% ក្នុខ១ឆ្ន ំ េប្មាប់តននក្ប្ាក្់សោធៃ)
4.8% ក្នុខ១ឆ្ន ំ (5.4% ក្នុខ១ឆ្ន ំ េប្មាប់តននក្ប្ាក្់សោធៃ)

20 ឆ្នជា
ំ មធយម
34 ឆ្នជា
ំ មធយម

6.9% ក្នុខ១ឆ្ន ំ (7.7% ក្នុខ១ឆ្ន ំ េប្មាប់តននក្ប្ាក្់សោធៃ)
8.5% ក្នុខ១ឆ្ន ំ (តននក្ ប្ាក្់សោធៃ ចាប់សនតីមក្នុខឆ្ន ំ 1995)
10.8% ក្នុខ១ឆ្ន ំ
12.7% ក្នុខ១ឆ្ន ំ

2016/17
5 ឆ្ន ំ ជាមធយម

High Growth Option
(ចាប់សនតម
ី នលៃទី 31 តខ្មក្រា ឆ្ន ំ 2009)

8 ឆ្ន ំ ជាមធយម

ទំហម
ំ ូលៃធ
ិ ិមក្ទល់ៃខ
ឹ នលៃទី 30 តខ្មល
ិ ុនា ឆ្ន ំ 2017

10.3% ក្នុខ១ឆ្ន ំ

ប្ទព្យេមបត្តេ
ិ ុ ទឋ

$770 លាន

េមាជិក្ភាព្

24,050

េមាជិក្ “េក្មម” តែលាៃចុ ុះក្នុខបញ្ជ ី

2,250

ការចាត្់តចខ

$78 ក្នុខមួយឆ្ន ំ ែក្សចញព្ីគេៃីៃីមួយៗ

0.56% ក្នុខមួយឆ្ន ំ នៃត្ុលយភាព្គេៃីរបេ់សោក្អនក្សព្លណាសធវីវ ិៃិសោគសៅក្នុខ MIESF MySuper ឬ 0.45% ក្នុខមួយឆ្ននំ ៃ
ត្ុ លយ ភាព្គេៃីរបេ់សោក្អនក្សព្លណាសធវីវ ិៃិសោគសៅក្នុខ High Growth Option។ ទំខសៃុះគឺជានលៃចំណាយទក្់ទិៃៃឹខការសធវី

នលៃចំណាយប្គប់ប្គខមូលៃធ
ិ ិ

វ ិៃសិ ោគរបេ់មូលៃធ
ិ ។
ិ
ព្ុ ំគិត្នលៃចំស

ុះការចូ លមក្ក្នុខមូ លៃិធិសទ។ សទុះជាោ៉ាខណាក្តី មាៃការគិត្នលៃ $35 ចំស ុះការែក្ប្ាក្់សចញព្ីមូលៃិធិមួយសលីក្ៗ។

េមាជិក្តែលមាៃេិទឋិអាយុ សប្កាម 65 ឆ្នាំ មានការការពារធានារ៉ាប់រងនៅនេលស្លាប់ និងការមានជាំងឺដែលមុខដែនឹងស្លាប់ ចាំនួន $200,000 ។
េមាជិក្តែលមាៃេទ
ិ ឋិអាយុ
េមាជិក្តែលមាៃេិទឋិអាយុ

ការការ រធានារា៉ា ប់រខសៅសព្លោៃប់

65 សៅ 69 ឆ្នេ
ំ រុប មាៃការការ រធានារា៉ា ប់រខសៅសព្លោៃប់ ចំៃួៃ $35,000។
65 សៅ 68 ឆ្នេ
ំ រុប មាៃការការ រធានារា៉ា ប់រខសៅសព្លមាៃជំខឺតែលមុ ខ្តត្ៃឹខោៃប់ ចំៃួៃ$35,000។

េមាជិក្តែលមាៃេទ
ិ ឋិអាយុ សប្កាម 39 ឆ្ន ំ មាៃការការ រធានារា៉ា ប់រខសៅសព្លមាៃព្កា
ិ រភាព្ទំខប្េុខជាអចនិ ស្រៃតយ(TPD) ចំៃួៃ$200,000។

ំ តឺ ែលមុខ្តត្ៃខ
សៅសព្លមាៃជខ
ឹ ោៃប់

ក្ប្មិត្នៃការការ រធានារា៉ា ប់រខៃឹខកាត្់បៃថយោ៉ាខសលឿៃ ចាប់ព្ីអាយុ 39 ឆ្នសំ ៅអាយុ 64 ឆ្ន ំ សហីយគឺ $0 ចាប់ព្ីអាយុ 65 សៅ។

ៃិខសៅសព្លមាៃព្ិការភាព្ទំខ ប្េុខជាអចនិ ស្រៃយ
ត ៍

$5.60 ក្នុខ១េាតហ៏ប្ត្ូវាៃែក្សចញព្ីគេៃីរបេ់េមាជិក្តែលមាៃេិទឋិមានក្់ៗ សែីមបប្ី គបែេតប់សលីនលៃចំណាយ។

(TPD)

93% នៃេមាជិក្ MIESF បានទទួលការធានារ៉ាប់រង

សោក្អនក្អាចព្ិៃិត្យសមីលក្ូ ៃសេៀវសៅការធានារា៉ា ប់រខរបេ់មូលៃិធិចុុះនលៃទី 22 តខ្ត្ុ ោ ឆ្ន ំ 2014 សៅតាមអុ ីៃសធីេិត្សៅប្ត្ខ់

miesf.com.au/pds។

ការដាក្់ក្ំេត្់សលីការធានារា៉ា ប់រខសនេខៗមាៃព្ៃយល់សៅទំព្័រ 3 ៃិខ4 នៃក្ូ ៃសេៀវសៅការធានារា៉ា ប់រខ។
តននក្ ប្ាក្់សោធៃ

(Pension Section)

េមាជិក្តែលមាៃអាយុ 57 ឬសប្ចីៃជាខសៃុះ អាចចាប់សនតីម MIESF Pension សដាយបខ់ “នលៃចំណាយ ប្គប់ប្គខមូ លៃិធ”ិ ទបែូ ចគ្នន
ែូ ចមាៃតចខខាខសលីសៃុះ។

ប្ាក្់វ ិភាគទៃសដាយេម័ប្គចិត្ព្
ត ីេមាជិក្ អាចសធវីាៃសដាយព្ុ ំបខ់នលៃចំណាយបតៃថម សហយ
ី ប្បតហលជាអាចមាៃេិទឋិទទួលាៃប្ាក្់វ ិភាគទៃរួម
ព្ីរដាឋភិាលនខតែរ។

ប្ាក្់វ ិភាគទៃ ឬប្ាក្់រួមចំតេក្សដាយេមប្័ គចត្
ិ ត

សោក្អនក្ប្បតហលជាមាៃេិទឋិទមទរការកាត្់បៃថយព្ៃឋដារនខតែរ ចំស ុះប្ាក្់វ ិភាគទៃសដាយេម័ប្គចិត្តព្ីេមាជិក្ តែលបខ់ទៅ MIESF
ទេញពីប្របាក់េំណូលបនាាប់ពីពនឋដា ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែកកកដា ឆ្នំ 2017។
េូ មក្ត្់ចំណាថា
ំ ប្បេិៃសបីសោក្អនក្អាយុ

65 ឆ្ន ំ ឬសលីេព្ីសៃុះ សោក្អនក្ៃឹខចាំាច់ប្ត្ូវមាៃការងារ សធវី ោ៉ាខសោចណាេ់មាៃការងារមិៃ

សព្ញសព្ល សែីមបប
ី ខ់ប្ាក្់វ ិភាគទៃសដាយេម័ប្គចិត្ត។

ប្បេិៃសបីសោក្អនក្អាយុ 75 ឬសលីេព្ីសៃុះ សោក្អនក្ព្ុ ំអាចបខ់ប្ាក្់វ ិភាគទៃទំខសៃុះចូ លសៅក្នុខប្ាក្់សោធៃចូ លៃិវត្តៃ៍ស

ីយ។

MIESF ាៃបសខកីត្ស ខ
ំ ក្សហីយ។ មូ លៃិធិសៃុះប្បត្ិបត្តិការសៅទូ ទខ
ំ ប្បសទេអូ ស្រោតលី ជាមូ លៃិធិព្ហុៃិសោជក្
ី ជាខ 30 ឆ្នម

ឧេាហក្មមមូលៃធ
ិ រិ បេ់សោក្អនក្

តែលនតល់ជូៃប្ាក្់សោធៃចូ លៃិវត្តៃ៍េប្មាប់អនក្សធវកា
ី រសៅក្នុខឧេាហក្មមោច់។

ព្័ត្៌មាៃខាខសលីសៃុះប្គ្នៃ់តត្ជាសេចក្តីេសខេបប៉ាុសណាណុះ។ េូ មក្ត្់ចំណាំថាការអៃុ វត្តៃ៍វ ិៃិសោគព្ីអត្ីត្កាល ព្ុ ំតមៃជាេញ្ញាបងាាញតែលអាចទុ ក្ចិត្តាៃនៃការអៃុ វត្តៃ៍នាសព្លអនាគត្ស
ព្័ត្៌មាៃលមអិត្នៃអត្ថប្បសោជៃ៍របេ់មូលៃិធិ

នលៃចំណាយ

ៃិខការប្បត្ិបត្តិការ

អាចរក្ស

ញ
ំ ន
ី សៅក្នុខរាយការេ៍បងាាញប្ាប់អព្
ី លិត្នល(PDS)

30 តខ្ក្ញ្ញា ឆ្ន ំ 2017។ ក្៏មាៃ PDS េប្មាប់េមាជិក្តននក្ប្ាក្់សោធៃតែរ ចុុះសៅនលៃទី 30 តខ្ក្ញ្ញា ឆ្ន ំ 2017។
សោក្អនក្អាចសមីល

ីយ។

លមីចុខសប្កាយបខអេ់របេ់សយីខខ្្ុំចុុះសៅនលៃទី

PDSs ទំសៃុះសៅតាមអុីៃសធីេិត្ miesf.com.au/pds ឬប្បេិៃសបីសោក្អនក្ចខ់ាៃចាប់ចមៃខជាេណា
ា ៃសាុះព្ុ មព េូ មទូ រេ័ព្ទ 1800 252 099។ សោក្អនក្គួរ

ព្ៃ
ំ ន
ិ ត្
ិ យសមល
ី រាយការេ៍បងាាញប្ាប់អព្
ី លត្
ិ នលរបេ់មូលៃធ
ិ ិ មុ ៃសព្លសធវីេសប្មចចត្
ិ តសែីមបទ
ី ទួលយក្ ឬទញ
ិ ឬបៃតកាៃ់កាប់នលប្បសោជៃ៍សៅក្នុខមូ លៃធ
ិ សិ ៃុះ។
អនក្ទទួលភារៈប្គប់ប្គខមូ លៃិធិគឺ Superannuation Fund Pty Ltd របេ់ៃិសោជិត្សធវីការសៅតាមឧេាហក្មមោច់។

(ABN 58 005 793 199) (AFSL 239953) (RSE L0001434) MySuper Authorised 17317520544110

MEAT INDUSTRY EMPLOYEES’
SUPERANNUATION FUND

ប្ាក្់ទទួលបានព្វី ិៃសិ ោគែរ៏ ខមាំ
ឹ ព្ី MIESF - ងវទី បមា
ី នភាពមន
ិ េាស់លាស់
ខននកនទោបាយ នង
ច តី
ិ ទសដ្ឋកេ
ិ ក
ប្ាក្់ទទួលាៃព្វី ិៃសិ ោគ
ប្ាក្់ទទួលាៃព្ីវ ិៃិសោគ
ព្ៃាដារ)

(ែក្សចញនលៃចំណាយសលីការវ ិៃិសោគ

ប្ត្ូវាៃនលទុ ក្េប្មាប់ដាក្់បញ្ចូ លក្នុខគេៃីរបេ់េមាជិក្

ៃិខការបខ់

េប្មាប់

បំណាច់ឆ្នហ
ំ រិ ញ្ាវត្ថុនលៃទី 30 តខ្មល
ិ ុ នា ឆ្ន ំ 2017 សៃុះគ:ឺ

9.4%

ប្ត្ូវាៃេៃមត្់ថាមាៃនលៃចំណាយទប ជាជសប្មីេវ ិៃិសោគ

MySuper

សហីយមាៃការការ រធានារា៉ា ប់រខសៅសព្លោៃប់ សៅសព្លមាៃជំខឺតែលមុ ខ្តត្ៃឹខោៃប់

ៃិខសៅសព្លមាៃព្ិការភាព្ទំខប្េុខជាអចិនស្រៃតយ។
៍

MySuper

10.8% េប្មាប់េមាជិក្រួមតែលាៃសធវវី ិៃិសោគក្នុខ High
Option

Growth

អេ់សៃុះ។

សៅសព្លសប្កាយមក្

សហយ
ី សោក្អនក្ៃឹខស

ញ
ី ថា

2016/17 គឺជារយៈទពលដ្៏លម
អ ួ យសប្រមាប់វ ិនិទោគទុ ៃ។ ប្របាក់ទទួល

ាៃព្វី ិៃសិ ោគដ្៏អស្ចចរយ បានសទប្រមេព្ភា
ី គហុនអូ ស្ត្ស្ចតលី នង
ិ អនតរជាត្ិ។ ប្ាក្់
ទទួលាៃព្ីវ ិៃិសោគទលីស្ចេ់ប្របាក់ និងការវ ិនិទោគទងរមានកប្រមិត្ទាបណាស់។

9.4% ខដ្លបប្រមុងទុកសប្រមាប់សមាជិកទ្វីវ ិនិទោគកនុង

MIESF MySuper មានកប្រមិត្ែពស់។ ទទាោះជាោ៉ាងណាកតី ប្របាក់ទទួលបានពី

MIESF MySuper មាៃលក្េេៈទំខ

សោក្អនក្គួរតត្អាចសប្បៀបសធៀបនលត្
ិ នល

ការសរៀបចំការធានារា៉ា ប់រខលមី
ការការ រធានារា៉ា ប់រខសៅសព្លោៃប់, សៅសព្លមាៃព្កា
ិ រភាព្ទំខប្េុខជាអចនិ ស្រៃតយ ៍ (TPD) ៃខ
ិ សៅ
សព្លមាៃជំខតឺ ែលមុ ខ្តត្ៃខ
ាិ ខ
ំ អេ់។
ឹ ោៃប់ ប្ត្ូវាៃនតល់េប្មាប់េមាជិក្តែលមាៃេទ
ិ ទ
ការការ

រធានារា៉ា ប់រខចំៃួៃ

$200,000 េប្មាប់េមាជិក្តែលមាៃេទ
ិ ាិអាយុ សប្កាម 65

ឆ្ន។
ំ អត្ថប្បសោជៃ៍សៃុះៃឹខប្ត្ូវសបីក្ជូ ៃ "មុ ៃក្ំេត្់" សៅសព្លមាៃជំខឺតែលមុ ខ្តត្ៃឹខោៃប់។

វ ិនិទោគសប្រមាប់គណនី

េមាជិក្តែលមាៃេិទាិអាយុ

ភាគទប្រេន
ី នៃគណនី

រា៉ា ប់រខសៅសព្លមាៃជំខឺតែលមុ ខ្តត្ៃឹខោៃប់ ចំៃួៃ $35,000 តែរ ។

ជាងទនោះ។ ជាទូ ទៅ

MySuper កនុងមូលនិ្ិសោធៃៃិវត្តៃ៍អូស្រោតលីគឺែពស់
MIESF MySuper មានការប៉ាោះពាល់ត្ិេជាងការវ ិនិទោគ

MySuper ទនេងទទៀត្។ ែណៈទពលខដ្លវាអាេនតល់ៃូវការ
ទទួលបានពីវ ិនិទោគទាបទៅកនុងឆ្នែ
ំ លោះ ដ្ូ េជាទៅឆ្ន ំ 2016/17 វាមាៃសគ្នល
បំេខទដ្ីមបប
ី ទងកីត្ទប្រមង់ប្របាក់ទទួលបានពីវ ិនិទោគដ្៏របទសមី

សប្រមាប់សមាជិក

តាមទពលទវលា ទហីយមានឱកាសត្ិេត្ួេកនុងការខាត្បង់ប្របាក់ទៅកនុងឆ្នណា
ំ
មួយ។
េមាជិក្ៃឹខស ញ
ី ឥទាិព្ល

នៃប្ាក្់ទទួលាៃព្ីវ ិៃិសោគសោធៃៃិវត្តៃ៍របេ់សគ

សដាយការព្ិៃិត្យសមីល រាយការេ៍អំព្ីអត្ថប្បសោជៃ៍ប្បចាំឆ្នរំ បេ់សគ។
ប្បេិៃសបីសោក្អនក្ព្ុ ំទទួលាៃ

រាយការេ៍អំព្ីអត្ថប្បសោជៃ៍របេ់សោក្អនក្

េូ មទក្់ទខមក្មូ លៃិធ។
ិ

េូ មចំណាយសព្លព្ីរបីនាទីសែីមបព្
ី ិៃិត្យសមីល

"សេចក្ដីេសខេបនៃអត្ថប្បសោជៃ៍

ៃខ
ំ
យ" េប្មាប់ MIESF តែលបងាាញសៅសលទ
ិ នលៃចណា
ី ំព្័របនាទប់។

ប្ាក្់វ ិភាគទៃធានាេប្មាប់សោធៃៃវិ ត្តៃ៍

ប្ាក្់វ ិភាគទៃធានាេប្មាប់សោធៃៃិវត្តៃ៍តែលខាៃមៃ
ិ ាៃ

បខ់សដាយៃសិ ោជក្

របេ់សោក្អនក្ គួរចំៃួៃ 9.5% នៃប្ាក្់ចំេូលធមមតារបេ់សោក្អនក្។

MIESF

ាៃបសខកីត្ស ខ
ី សៅឆ្ន ំ

ទទួលគ្នំប្ទសដាយេហជីប។
ប្បធាៃឯក្រាជយ

ប្ក្ុមហុៃទទួ លភារៈតែលសមល
ី ប្គប់ប្គខមូ លៃធ
ិ មា
ិ ៃ
ក្់ក្ណា
ត លឯសទៀត្ប្ត្ូវាៃតត្ខតាំខសដាយ

េហជីប ក្នុខនាមេមាជិក្។

សគ្នលបំេខរបេ់មូលៃិធិគឺ នដល់ជូៃក្មមក្រសធវីការសៅតាមឧេាហក្មមោច់ៃូវមូ ល
ៃិធិសោធៃៃិវត្តៃ៍មួយតែលមាៃនលៃចំណាយទប
សគ្នលបំេខនៃ

ោមញ្ា

ៃិខមាៃប្បេិទាិភាព្។

MIESF MySuper គឺសែីមបធា
ី នាៃូ វេៃតិេុខ្នៃប្ាក្់សោធៃ

ៃិវត្តៃ៍របេ់សោក្អនក្

៏ មរមយតែលខ្ពេ់
ៃិខសែីមបន
ី តល់ៃូវអប្តានៃប្ាក្់ចំេូលែេ

ជាខអប្តានៃការប្ាក្់របេ់ធនាគ្នរក្នុខរយៈសព្លមធយម
មិៃចាប់យក្ោៃិភ័យហរិ ញ្ាវត្ថុតែលហួេសហត្ុ សព្ក្។
តែលអាចប្ទំប្ទៃឹខក្ប្មិត្ខ្ពេ់នៃោៃិភ័យ

ៃិវត្តៃ៍របេ់ខ្ួ ៃមួ
ៃ យតននក្ ឬទំខអេ់សៅក្នុខ

ៃខ
ិ រយៈសព្លតវខ

សដាយ

សគអាចសធវីវ ិៃិសោគគេៃីសោធៃ

ទយង
ី សូ មអរគុ ណសោក្អនកខដ្លបានកាលយជាសមាជិកថ្ន

េមាជិក្តែលមាៃេិទាិអាយុ សប្កាម

MIESF ទហយ
ី សយខ
ី េូ ម

រ ំលឹកសោក្អនកឲ្យទាក់ទងមកទយង
ី ប្បេិៃសបីមាៃសំណួរណាមួ យ។

39 ឆ្ន ំ មាៃការការ រធានារា៉ា ប់រខ TPD ចំៃួៃ

$200,000។ ក្ប្មត្
ិ នៃការការ រធានារា៉ា ប់រខ TPD ៃខ
ឹ ប្ត្ូវកាត្់បៃថយោ៉ាខសលឿៃ ចាប់ព្ីអាយុ 39
ឆ្ន ំ សៅអាយុ 64 ឆ្ន ំ សហយ
ី $0 ចាប់េីអាយុ 65 សៅ។

ការែក្ប្ាក្់សចញព្ីគេៃីរបេ់េមាជិក្មានក្់ៗ គឺ
ធានារា៉ា ប់រខ។

ព្័ត្៌មាៃលមអិត្បតៃថមសទៀត្េតីអំព្ីការការ
ធានារា៉ា ប់រខរបេ់មូលៃិធិ ចុ ុះនលៃទី
វុ ិបោយ

$5.60 ក្នុខមួយេាតហ៍ េប្មាប់ការការ រ

រធានារា៉ា ប់រខ

មាៃនតល់សៅក្នុខក្ូ ៃសេៀវសៅការ

22 តខ្ត្ុ ោឆ្ន ំ 2014 តែលសោក្អនក្អាចអាៃសៅតាម

miesf.com.au/pds។ ការដាក្់ក្ំេត្់សលកា
ី រធានារា៉ា ប់រខសនេខៗមាៃព្ៃយល់សៅ

ទំព្័រ 3 ៃខ
ិ 4 នៃក្ូ ៃសេៀវសៅការធានារា៉ា ប់រខ។

រទបៀបខដ្លសោធៃៃវិ ត្តៃ៍ ប្រត្វូ បានផ្លលស់បូរព
ត ថ្ី ងៃទី 1 ខែកកកដាឆ្ន ំ 2017
រដាឋភិបាលសហព័នធាៃផ្លលស់បូ រចាប់
ត
មួយចំៃួៃធំ

ក្់ព្័ៃឋៃឹខសោធៃៃិវត្តៃ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី 1
2017។ វាជាការសំខាន់ខដ្លសោក្អនកពិនិត្យទ ង
ត ងទនោះ
ី វ ិញនូ វការផ្លលស់បូ រទាំ
ថាទត្ច
ំ សៃុះណាមួយមាននលប៉ាោះពាល់ដ្ល់សោធៃៃវិ ត្តៃ៍របស់
ី ាប់ទខ

សោក្អនក។ សោក្អនកអាេទមីលព័ត្៌មានលំអិត្ថ្នការផ្លលស់បូ រទំ
ត ខសៃុះទៅទលីទគហទំព័ររបស់
ទយង
ី ទៅប្ត្ខ់

www.miesf.com.au ឬទៅទលីទគហទំព័ររបស់ការោល័
យពនធដារ
ិ

អូ ស្ត្ស្ចតលី: www.ato.gov.au/Individuals/Super/Super-changes.

រសបៀបទក្់ទខមក្សយខ
ី ខ្្ុំ
Administration Officer
Meat Industry Employees’ Superannuation Fund
2nd floor, 62 Lygon Street
CARLTON SOUTH VIC 3053
ទូ រេ័ព្ទៈ

1800 252 099 ឬ
(03) 9662 3861 (េប្មាប់អនក្សៅទូរេ័ព្ទសចញព្ីទូរេ័ព្ទចល័ត្)

េមាជិក្ទំខឡាយណា

High Growth Option។

65 ឆ្ន ំ សៅ 69 ឆ្ន ំ មាៃការការ រធានារា៉ា ប់រខសៅសព្លោៃប់

$35,000។ េមាជិក្តែលមាៃេិទាិអាយុ 65 ឆ្ន ំ សៅ 68 ឆ្ន ំ ក្៏មាៃការការ រធានា

ទហយ
ី ពិចារណា

1981 សដាយ AMIEU។ មូលៃិធិបៃតការ
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