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សេចក្តីេសខេបនៃអត្ថប្បសោជៃ ៍ៃិខនលៃចំណាយ 
MIESF ប្បគល់ប្ាក់្ចំសេញទខំអេ់របេ់ខ្ៃួៃជូៃេមាជិក្វញិ 
ប្ាក់្ទទលួាៃពីវៃិិសោគកាៃ់តត្ខ្ពេ់ - នលៃចំណាយកាៃ់តត្ទប 
ប្ាក្់ចំេូលតែលាៃនលទុក្ -  
MIESF MySuper 

2019/20 
3.5% ក្នុខមួយឆ្ន  ំ(4.0% ក្នុខមួយឆ្ន  ំេប្មាប់តននក្សោធៃ) 
3.5% ក្នុខមួយឆ្ន  ំេប្មាប់ការផ្លៃ េ់បតូរសៅអនក្ទទួលសោធៃចូលៃិវត្តៃ៍ 

ជាប្បវត្តិោស្រេត – MIESF MySuper 

5 ឆ្ន ជំាមធយម 
10 ឆ្ន ជំាមធយម 
20 ឆ្ន ជំាមធយម 
37 ឆ្ន ជំាមធយម 

7.4% ក្នុខមួយឆ្ន  ំ(8.3% ក្នុខមួយឆ្ន  ំេប្មាប់តននក្សោធៃ) 
7.8% ក្នុខមួយឆ្ន  ំ(8.7% ក្នុខមួយឆ្ន  ំេប្មាប់តននក្សោធៃ) 
6.8% ក្នុខមួយឆ្ន  ំ(7.5% ក្នុខមួយឆ្ន  ំេប្មាប់តននក្សោធៃ) 
8.4% ក្នុខមួយឆ្ន  ំ(តននក្សោធៃ ចាប់សនតីមក្នុខឆ្ន  ំ1995) 

High Growth Option 

(ចាប់សនតមី នលៃទី 31 តខ្មក្រា ឆ្ន  ំ2009) 
2019/20 

5 ឆ្ន  ំជាមធយម 
10 ឆ្ន  ំជាមធយម 

-0.4% ក្នុខមួយឆ្ន  ំ
6.7% ក្នុខមួយឆ្ន  ំ
9.1% ក្នុខមួយឆ្ន  ំ

ទំហមូំលៃធិិមក្ទលៃ់ឹខនលៃទី 30 តខ្មលុិនា ឆ្ន 2ំ020 
ប្ទពយេមបត្តិេុទឋ $855 លាៃ 
េមាជិក្ភាព 19,300 

េមាជិក្ “េក្មម” តែលាៃចុុះក្នុខបញ្ជ ី  2,400 

នលៃរែឋាល 

$104 ក្នុខមួយឆ្ន  ំ($2 ក្នុខមួយេាត ហ៍) ប្ត្ូវាៃហូត្សចញពីគេៃីៃីមួយៗ បូក្ៃឹខ 0.1%  ក្នុខមួយឆ្ន ។ំ នលៃទទួលាៃវញិពីចំណាយ 
សោយប្បសោល សចញពីប្ាក្់ចំេូលពីការវៃិិសោគ មុៃសពលក្ំេត្់អប្ាប្ាក្់ចំេូល។ 
ប្បេិៃសបីេមតុ្លយគេៃីរបេ់អនក្ត្ិចជាខ $6,000 សៅប្ត្ឹមនលៃទី 30 តខ្មិលុនា ឆ្ន  ំ2021 ចំៃួៃេរុបនៃនលៃរែឋាល ៃិខវៃិិសោគតែលគិត្ 
នលៃប្ត្ូវាៃក្ំេត្់ប្ត្ឹម 3% នៃគេៃីរបេ់អនក្។ ការហូត្សចញាមេមាមាប្ត្ប្ត្ូវអៃុវត្ត ប្បេិៃសបីអនក្មិៃតមៃជាេមាជិក្សពញមួយឆ្ន  ំ
ឬប្បេិៃសបីអនក្ចាក្សចញក្នុខអំឡុខឆ្ន ។ំ 

នលៃវៃិិសោគ 
0.38% ក្នុខមួយឆ្ន  ំនៃតុ្លយភាពគេៃីរបេ់អនក្សពលណាសធវីវៃិិសោគសៅក្នុខ MIESF MySuper ឬ   
0.35% ក្នុខមួយឆ្ន នំៃ តុ្លយ ភាពគេៃីរបេ់អនក្សពលណាសធវីវៃិិសោគសៅក្នុខ High Growth Option។ 

ពុំមាៃនលៃឈ្នួលចូល ឬក្ិចចការជំៃួញទិញ/លក្ ់នលៃឈ្ៃួលែក្ប្ាក្់សទ។ 

ការការពារធានារា៉ាប់រខសៅសពលោៃ ប់ (TI) 
សៅសពលមាៃជំខឺតែលមុខ្តត្ៃឹខោៃ ប ់
ៃិខសៅសពលមាៃពិការភាពទខំ 
ប្េខុជាអចិនស្រៃតយ ៍(TPD) 

េមាជិក្តែលមាៃេិទឋិអាយុសប្កាម 55 ឆ្ន  ំមាៃការការពារធានារា៉ាប់រខសៅសពលោៃ ប់ ៃិខការមាៃជំខឺតែលមុខ្តត្ៃឹខោៃ ប់ ចំៃួៃ $200,000។ 
េមាជិក្តែលមាៃេិទឋិអាយុ 55 សៅ 64 ឆ្ន េំរុប មាៃការការពារធានារា៉ាប់រខសៅសពលោៃ ប់ ៃិខ TI ចំៃួៃ $100,000។ 
េមាជិក្តែលមាៃេិទឋិអាយុ 65 សៅ 69 ឆ្ន េំរុប មាៃការការពារធានារា៉ាប់រខសៅសពលោៃ ប់ ចំៃួៃ $35,000។ 
េមាជិក្តែលមាៃេិទឋិអាយុ 65 សៅ 68 ឆ្ន េំរុប មាៃការការពារធានារា៉ាប់រខសៅសពលមាៃជំខឺតែលមុខ្តត្ៃឹខោៃ ប់ ចំៃួៃ $35,000។ 
េមាជិក្តែលមាៃេិទឋិអាយុសប្កាម 30 ឆ្ន  ំមាៃការការពារធានារា៉ាប់រខសៅសពលមាៃពិការភាពទខំប្េុខជាអចិនស្រៃតយ(TPD) ចំៃួៃ 
$150,000។ ក្ប្មិត្នៃការការពារធានារា៉ាប់រខៃឹខកាត្់បៃថយោ៉ា ខសលឿៃ ចាប់ពីអាយុ 30 ឆ្ន សំៅអាយុ 64 ឆ្ន  ំសហយី $0 ចាប់ពីអាយុ 65 សៅ។ 
ចំៃួៃទឹក្ប្ាក្់ប្ត្ូវាៃែក្សចញពីគេៃីៃីមួយៗរបេ់េមាជិក្តែលមាៃេិទធិទទួល សែីមបីប្គបែេត ប់សលីការចំណាយ តនែក្សលីអាយុរបេ់ 
េមាជិក្ ៃិខចំៃួៃទឹក្ប្ាក្់នៃការការពារ។ 
អនក្អាចពិៃិត្យសមីលកូ្ៃសេៀវសៅការធានារា៉ាប់រខរបេ់មូលៃិធិចុុះនលៃទី 29 តខ្ក្ញ្ញា  ឆ្ន  ំ2020 សៅាមអុីៃសធីេិត្សៅប្ត្ខ់ 
miesf.com.au/pds។ ការោក្់ក្ំេត្់សលីការធានារា៉ាប់រខសនេខៗមាៃពៃយល់សៅទំព័រ 3 ៃិខ 4 នៃកូ្ៃសេៀវសៅការធានារា៉ាប់រខ។ 

តននក្សោធៃ (Pension Section) េមាជិក្តែលាៃចូលែល់អាយុបប្មុខរបេ់ពួក្សគ អាចចាប់សនតីមប្ាក្់សោធៃៃិវត្តៃ៍ MIESF តែលមាៃ "នលៃរែឋាល ៃិខវៃិិសោគ" ទបែូច 
គ្នន  ែូចាៃក្ំេត្់ខាខសលី។ អនក្ៃឹខប្ត្ូវមាៃអាយុោ៉ា ខសោចណាេ់អាយុ 58 ឆ្ន  ំសែីមបីចាប់សនតីមសោធៃៃិវត្តៃ៍សៅក្នុខឆ្ន  ំ2020/21។ 

ប្ាក្់វភិាគទៃ ឬប្ាក្់រមួចំតេក្សោយេមប័្គចិត្ត 

ប្ាក្់វភិាគទៃសោយេម័ប្គចិត្តពីេមាជិក្ អាចសធវីាៃសោយពុំបខ់នលៃចំណាយបតៃថម សហយីប្បតហលជាអាចមាៃេិទឋិទទួលាៃប្ាក្់វភិាគ 
ទៃរមួពីរោឋ ភិាលនខតែរ។ 

អនក្ប្បតហលជាមាៃេិទឋិទមទរការកាត្់បៃថយពៃឋោរនខតែរ ចំសពាុះប្ាក្់វភិាគទៃសោយេម័ប្គចិត្តពីេមាជិក្ តែលបខ់សៅ MIESF សចញពី 
ប្ាក្់ចំេូលបនាា ប់ពីពៃឋោរ។ 

េូមក្ត្់ចំណាថំា ប្បេិៃសបីអនក្អាយុ 67 ឆ្ន  ំឬសលីេពីសៃុះ អនក្ៃឹខចាាំច់ប្ត្ូវមាៃការងារ សធវី ោ៉ា ខសោចណាេ់មាៃការងារមិៃសពញសពល 
សែីមបបីខ់ប្ាក្់វភិាគទៃសោយេម័ប្គចិត្ត។ 

ប្បេិៃសបីអនក្អាយុ 75 ឬសលីេពីសៃុះ អនក្ពុំអាចបខ់ប្ាក្់វភិាគទៃទខំសៃុះចូលសៅក្នុខប្ាក្់សោធៃចូលៃិវត្តៃ៍សឡយី។ 

ឧេាហក្មមមូលៃិធិរបេអ់នក្ MIESF ាៃបសខកីត្សឡខីជាខ 35 ឆ្ន មំក្សហយី។ មូលៃិធិសៃុះប្បត្ិបត្តិការសៅទូទខំប្បសទេអូស្រោត លី ជាមូលៃិធិពហុៃិសោជក្ 
តែលនតល់ជូៃប្ាក្់សោធៃចូលៃិវត្តៃ៍េប្មាប់អនក្សធវីការសៅក្នុខឧេាហក្មមោច់។ 

ព័ត្៌មាៃខាខសលីសៃុះប្គ្នៃ់តត្ជាសេចក្តីេសខេបប៉ាុសណាណ ុះ។ េូមក្ត្់ចំណាំថាការអៃុវត្តៃ៍វៃិិសោគពីអត្ីត្កាល ពុំតមៃជាេញ្ញា បងាា ញតែលអាចទុក្ចិត្តាៃនៃការអៃុវត្តៃ៍នាសពលអនាគត្សឡីយ។ 
ព័ត្៌មាៃលមែិត្នៃអត្ថប្បសោជៃ៍របេ់មូលៃិធិ នលៃចំណាយ ៃិខការប្បត្ិបត្តិការ អាចរក្ស ញីសៅក្នុខរាយការេ៍បងាា ញប្ាប់អំពីនលិត្នល(PDS)លមីចុខសប្កាយបខែេ់របេ់សយខីខ្្ុ ំ ចុុះសៅនលៃទី 29 តខ្ក្ញ្ញា   
ឆ្ន  ំ2020។ ក្៏មាៃ PDS េប្មាប់េមាជិក្តននក្សោធៃតែរ ចុុះសៅនលៃទ ី29 តខ្ក្ញ្ញា  ឆ្ន  ំ2020។ 
អនក្អាចសមីល PDSs ទខំសៃុះសៅាមអុីៃសធីេិត្ miesf.com.au/pds ឬប្បេិៃសបីអនក្ចខ់ាៃចាប់ចមៃខជាេណាធ ៃសាុះពុមព េូមទូរេ័ពា 1800 252 099។ អនក្គួរពិៃិត្យសមីលរាយការេ៍បងាា ញ 
ប្ាប់អំពីនលិត្នលរបេ់មូលៃិធិ មុៃសពលសធវីេសប្មចចិត្តសែីមបទីទួលយក្ ឬទិញ ឬបៃតកាៃ់កាប់នលប្បសោជៃ៍សៅក្នុខមូលៃិធិសៃុះ។ 
អនក្ទទួលភារៈប្គប់ប្គខមូលៃិធិគឺ Superannuation Fund Pty Ltd របេ់ៃិសោជិត្សធវីការសៅាមឧេាហក្មមោច់។ 
(ABN 58 005 793 199) (AFSL 239953) (RSE L0001434) MySuper Authorised 17317520544110 
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MIESF នតល់ជូៃប្ាក់្ទទលួាៃពីវៃិសិោគ MySuper 
ក្ំពូលេប្មាប់ឆ្ន  ំ2019/20 

 

ប្ាក់្ទទួលាៃពវីៃិសិោគ 
ប្ាក្់ទទួលាៃពីវៃិិសោគ (ែក្សចញនលៃចំណាយសលីការវៃិិសោគ ៃិខការបខ់ពៃធោរ) ប្ត្ូវាៃ 
នលទុក្េប្មាប់ោក្់បញ្ចូ លក្នុខគេៃីរបេ់េមាជិក្ េប្មាប់បំណាច់ឆ្ន ហំរិញ្ាវត្ថុ នលៃទី 30 
តខ្មិលុនា ឆ្ន  ំ2020 គ:ឺ 

3.5% េប្មាបេ់មាជិក្រមួតែលាៃសធវីវៃិិសោគក្នុខ MIESF MySuper 

-0.4% េប្មាបេ់មាជិក្រមួតែលាៃសធវីវៃិិសោគក្នុខ High Growth Option 

4.0% េប្មាបេ់មាជិក្ទទួលសោធៃចូលៃិវត្តៃ ៍

3.5% េប្មាបក់ារផ្លៃ េ់បតូរសៅអនក្ទទួលសោធៃចូលៃិវត្តៃ ៍
 
ឆ្ន ហំរិញ្ាវត្ថុ 2019/20 ពិត្ជាអំឡុខសពលែ៏លំាក្មួយេប្មាប់វៃិិសោគិៃជាសប្ចីៃ សោយោរតត្ 
កូ្វែី-១៩។ ប្ាក្់ទទួលាៃពីវៃិិសោគជាសប្ចីៃមាៃក្ប្មិត្ទប ឬអវជិជមាៃ។   
ប្ាក្់ទទួលាៃពីវៃិិសោគជាមធយមេប្មាប់ជសប្មីេវៃិិសោគ MySuper គឺប្បតហល 0.5% 
អវជិជមាៃ។ 

ប្ាក្់ទទួលាៃពីវៃិិសោគ 3.5% តែលាៃនលទុក្េប្មាប់េមាជិក្តែលវៃិិសោគក្នុខ MIESF 
MySuper គឺជាប្ាក្់ទទួលាៃពីវៃិិសោគែ៏លែប្បសេីរមួយសទៀត្។ 

សៃុះគឺជាប្ាក់្ទទួលាៃពីវៃិិសោគខ្ពេ់បំនុត្េប្មាប់គេៃី MySuper ក្នុខចំសណាមមូលៃិធិ 
អូស្រោត លីចំៃួៃជាខ 90។ ប្ាក្់ទទួលាៃពីវៃិិសោគជាមធយម 3 ៃិខ 5 ឆ្ន រំបេ់សយខីគឺ 7.4% 
ក្នុខមួយឆ្ន  ំេថិត្ក្នុខចំណាត្់ថាន ក្់ក្ំពូលទ ី3 នៃប្ាក្់ទទួលាៃពីវៃិិសោគរបេ់ MySuper។ 

ជាទូសៅ MIESF MySuper មាៃការប៉ាុះពាល់ត្ិចជាខការវៃិិសោគភាគសប្ចីៃនៃគេៃី 
MySuper សនេខសទៀត្។ ខ្េៈសពលតែលវាអាចនតល់ៃូវការទទួលាៃពីវៃិិសោគទបសៅក្នុខ 
ឆ្ន ខំ្ៃុះ វាមាៃសគ្នលបំេខសែីមបបីសខកីត្ទប្មខ់ប្ាក្់ទទួលាៃពីវៃិិសោគែ៏រាបសេមី េប្មាប់ 
េមាជិក្ ាមសពលសវលា សហយីមាៃឱកាេត្ិចត្ួចក្នុខការខាត្បខ់ប្ាក្់សៅក្នុខឆ្ន ណំាមួយ។ 

េមាជិក្ៃឹខស ញីឥទធិពលនៃប្ាក្់ទទួលាៃពី វៃិិសោគសោធៃៃិវត្តៃ៍ែ៏រខឹមារំបេ់សគសោយ 
ការពិៃិត្យសមីលរាយការេ៍អំពីអត្ថប្បសោជៃ៍ប្បចាឆំ្ន រំបេ់សគ។ 

ប្បេិៃសបីអនក្ពុំទទួលាៃរាយការេ៍អំពីអត្ថប្បសោជៃ៍របេ់អនក្ េូមទក្់ទខមក្មូលៃិធិ។ 

េូមចំណាយសពលពីរបីនាទីសែីមបពីិៃិត្យសមីល "សេចក្ដីេសខេបនៃអត្ថប្បសោជៃ៍ ៃិខនលៃចំណាយ" 
េប្មាប់ MIESF តែលបងាា ញសៅសលីទំព័របនាា ប់។ 

ប្ាក់្វភិាគទៃធានាេប្មាប់សោធៃៃវិត្តៃ៍ 
ប្ាក្់វភិាគទៃធានាេប្មាប់សោធៃៃិវត្តៃ៍តែលខាៃមិៃាៃបខ់ សោយៃិសោជក្របេ់អនក្គួរតត្ 
ចំៃួៃ 9.5% នៃប្ាក្់ចំេូលធមមារបេ់អនក្។ 

MIESF គឺជាឧេាហក្មមមូលៃិធរិបេ់អនក្ 
MIESF ាៃបសខកីត្សឡខីសៅឆ្ន  ំ 1981 សោយ AMIEU។ មូលៃិធិបៃតការទទួលគ្នបំ្ទសោយ 
េហជីប។ ប្ក្ុមហ ុៃទទួលភារៈតែលសមីលប្គប់ប្គខមូលៃិធិមាៃប្បធាៃឯក្រាជយ សហយីនាយក្ 
ចំៃួៃពាក្់ក្ណាត លឯសទៀត្ប្ត្ូវាៃតត្ខាខំសោយេហជីប ក្នុខនាមេមាជិក្។ 

សគ្នលបំេខរបេ់មូលៃិធិគឺ នដល់ជូៃក្មមក្រសធវីការសៅាមឧេាហក្មមោច់ៃូវមូលៃិធិសោធៃ 
ៃិវត្តៃ៍មួយតែលមាៃនលៃចំណាយទប ោមញ្ា ៃិខមាៃប្បេិទធិភាព។ សគ្នលបំេខនៃ MIESF 
MySuper គឺសែីមបធីានាៃូវេៃតិេុខ្នៃប្ាក្់សោធៃៃិវត្តៃ៍របេ់អនក្ ៃិខសែីមបនីតល់ៃូវអប្ានៃ 
ប្ាក្់ចំេូលែ៏េមរមយតែលខ្ពេ់ ជាខអប្ានៃការប្ាក្់របេ់ធនាគ្នរក្នុខរយៈសពលមធយម ៃិខ 
រយៈសពលតវខ សោយមិៃចាប់យក្ោៃិភ័យហរិញ្ាវត្ថុតែលហួេសហតុ្សពក្។ េមាជិក្ទខំឡាយ 
ណាតែលអាចប្ទបំ្ទៃឹខក្ប្មិត្ខ្ពេ់នៃោៃិភ័យ សគអាចសធវីវៃិិសោគគេៃីសោធៃៃិវត្តៃ៍របេ់ 
ខ្ៃួៃមួយតននក្ ឬទខំអេ់សៅក្នុខ High Growth Option។ 

សយខីេូមអរគុេអនក្តែលាៃកាៃ យជាេមាជិក្នៃ MIESF សហយីសយខីេូមរលំឹក្អនក្ឱយទក្់ 
ទខមក្សយខី ប្បេិៃសបីមាៃចមៃល់ណាមួយ។ 
 
 
 
 

MIESF មាៃនលៃឈ្នួលទប 
ប្គប់នលិត្នល MySuper ប្ត្ូវាៃេៃមត្់ថាមាៃនលៃចំណាយទប ជាជសប្មីេវៃិិសោគែ៏ោមញ្ា 
សហយីមាៃការការពារធានារា៉ាប់រខសៅសពលោៃ ប់ សៅសពលមាៃជំខឺតែលមុខ្តត្ៃឹខោៃ ប់ ៃិខសៅសពល 
មាៃពិការភាពទខំប្េុខជាអចិនស្រៃតយ។៍ MIESF MySuper មាៃលក្េេៈទខំអេ់សៃុះ។ សៅសពល 
សប្កាយមក្ អនក្គួរតត្អាចសប្បៀបសធៀបនលិត្នល MySuper សហីយអនក្ៃឹខស ីញថា MIESF 
គឺជាមូលៃិធិសោធៃៃិវត្តៃ៍មួយតែលមាៃនលៃចំណាយទបបំនុត្ក្នុខប្បសទេអូស្រោត លី។ 

MIESF គឺជា MySuper តែលាៃអៃុញ្ញា ត្ 

អនក្ទទួលភារៈប្គប់ប្គខមូលៃិធិ MIESF ប្ត្ូវាៃអៃុញ្ញា ត្សោយ Australian Prudential 

Regulation Authority  សែីមបនីតល់ជូៃ MIESF MySuper េប្មាប់េមាជិក្របេ់ខ្ៃួៃ។ 

ការផ្លៃ េ់បតូរែ៏ធមំួយចំសពាុះការសរៀបចកំារធានារា៉ា ប់រខ 
ការការពារធានារា៉ាប់រខសៅសពលោៃ ប់ សៅសពលមាៃពិការភាពទខំប្េុខជាអចិនស្រៃតយ ៍(TPD) ៃិខ 
សៅសពលមាៃជំខឺតែលមុខ្តត្ៃឹខោៃ ប ់ប្ត្ូវាៃនតល់េប្មាប់េមាជិក្តែលមាៃេិទធិទខំអេ់។ 

ការការពារធានារា៉ាប់រខចំៃួៃ  $200,000 េប្មាប់េមាជិក្តែលមាៃេិទធិអាយុសប្កាម 55 ឆ្ន ។ំ 
អត្ថប្បសោជៃ៍សៃុះៃឹខប្ត្ូវសបីក្ជូៃ "មុៃក្ំេត្់" សៅសពលមាៃជំខឺតែលមុខ្តត្ៃឹខោៃ ប់។ 

េមាជិក្តែលមាៃេិទឋិអាយុ 55 សៅ 64 ឆ្ន េំរុប មាៃការការពារធានារា៉ាប់រខសៅសពលោៃ ប់ ៃិខសៅ 
សពលមាៃជំខឺតែលមុខ្តត្ៃឹខោៃ ប់ចំៃួៃ $100,000។ 

េមាជិក្តែលមាៃេិទឋិអាយុ 65 សៅ 69 ឆ្ន េំរុប មាៃការការពារធានារា៉ាប់រខសៅសពលោៃ ប់ ចំៃួៃ 
$35,000។ េមាជិក្តែលមាៃេិទធិអាយុ 65 ឆ្ន  ំ សៅ 68 ឆ្ន  ំក្៏មាៃការការពារធានារា៉ាប់រខសៅសពល 
មាៃជំខឺតែលមុខ្តត្ៃឹខោៃ ប ់ចំៃួៃ $35,000 តែរ ។ 

េមាជិក្តែលមាៃេិទឋិអាយុសប្កាម 30 ឆ្ន  ំ មាៃការការពារធានារា៉ាប់រខសៅសពលមាៃពិការភាពទខំ 
ប្េុខជាអចិនស្រៃតយ(TPD) ចំៃួៃ $150,000។ ក្ប្មិត្នៃការការពារធានារា៉ាប់រខ TPD ៃឹខប្ត្ូវកាត្់ 
បៃថយោ៉ា ខសលឿៃ ចាប់ពីអាយុ 30 ឆ្ន  ំសៅអាយុ 64 ឆ្ន  ំសហយី 0$  ចាប់ពីអាយុ 65 សៅ។ 

ចំៃួៃទឹក្ប្ាក្់ប្ត្ូវាៃែក្សចញពីគេៃីៃីមួយៗរបេ់េមាជិក្តែលមាៃេិទធិទទួល សែីមបបី្គប 
ែេត ប់សលីការចំណាយនៃការធានារា៉ាប់រខ តនែលសលីអាយុរបេ់េមាជិក្ ៃិខចំៃួៃទឹក្ប្ាក្់តែលការ 
ពារ។ 

ព័ត្៌មាៃលមែិត្បតៃថមសទៀត្េតីអំពីការការពារធានារា៉ាប់រខ មាៃនតល់សៅក្នុខកូ្ៃសេៀវសៅការធានារា៉ាប់រខ 
របេ់មូលៃិធិ ចុុះនលៃទី 29 តខ្ក្ញ្ញា  ឆ្ន  ំ 2020 តែលអនក្អាចអាៃសៅាមអៃឡាញ 
miesf.com.au/pds។ ការោក្់ក្ំេត្់សលីការធានារា៉ាប់រខសនេខៗ មាៃពៃយល់សៅទំព័រ 3 ៃិខ 4 នៃ 
កូ្ៃសេៀវសៅការធានារា៉ាប់រខ។ 

រោឋ ភិាលអូស្រោត លីាៃបសខកីត្ចាប់ តែលអាចបណាត លឱយការធានារា៉ាប់រខរបេ់អនក្សៅក្នុខ MIESF 
ប្ត្ូវាៃលុបសចាល ប្បេិៃសបីសយខីមិៃាៃទទួលការចូលរមួវភិាគទៃពីអនក្ ឬៃិសោជក្របេ់អនក្ 
ឬការសនារពីមូលៃិធិសនេខសទៀត្ក្នុខនាមអនក្ អេ់រយៈសពលសប្ចីៃជាខ១៦តខ្។ 
 
MIESF េរសេរសៅកាៃ់េមាជិក្តែលប្ត្ូវាៃរខនលប៉ាុះពាល់។ ប្បេិៃសបីអនក្ាៃទទួលលិខ្ិត្ 
មួយចាប់ េូមពិចារណាសោយប្បុខប្បយត័្ន ថាសត្ីអនក្ចខ់បៃតការការពារធានារា៉ាប់រខរបេ់អនក្ ឬក្៏ 
អត្់។ 

រសបៀបទក់្ទខមក្សយខីខ្្ុ ំ
មស្រៃតីរែឋាល 
Meat Industry Employees’ Superannuation Fund 2nd floor,  
62 Lygon Street 
CARLTON SOUTH VIC 3053 

ទូរេ័ពាៈ  1800 252 099 ឬ (03) 9662 3861 
ទូរោរៈ (03) 9662 2430 
អុីសម៉ាលៈ fundadmin@miesf.com.au 
វុបិនេល៍៖ www.miesf.com.au 

KHMER 
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