Khmer

“

“

សូមនិយាយពីប្រាក់សោធននិវត្តន៍
ត�អ
ើ ្វីទៅជា
superannuation?
Superannuation (ក៏គេស្គាល់ថាជា
‘super’ ដែរ) គឺជាវធ
ួ រក្សាលុ យទុកក្នុង
ិ ីមយ
ខណៈដែលលោកអ្នកធ្វើការ ដ�ើម្បីឲ្យ
លោកអ្នកអាចទទួលប្រាក់ចំណូលបាន
នៅពេលចូលនិវត្ត។

មូលនធ
៍ ូចជា LUCRF Super ធ្វវើ ិ
ិ ប្ិ រាក់សោធននវិ ត្តនដ
យោគទុនលុ យដ�ម្បី
ជួ
យ
ឲ
�
្យលុ
យក�ន
ើ
ើ ។
នៅពេលលោកអ្នកចូលនិវត្ត លោកអ្នកអាចដក ប ្
រាក់សោធននិវត្តនរ៍ បស់លោកអ្នកដែលបានសន្សំ
ទុកក្នុងជីវតការងាររបស់
លោកអ្នក។
ិ

ត�ន
ើ រណាបង់ super
របស់អ្នក?
ច្បាប់តម្រូវឲ្យកន្លែងធ្វកា
ើ ររបស់លោកអ្នកបង់

បដិភាគ Super សម្រាប់លោកអ្នក។ ប្រាក់

បដិភាគអប្បបរមាដែលត្រូវបង់ក្នុងបច្ចុប្បន្នគឺ

9.5% នៃប្រាក់ខែរបស់លោកអ្នក។

លោកអ្នកអាចដាក់លុយបន្ថែមចូលទៅ Super ប្រសិន
ប�ើលោកអ្នកចង់។ មានការល�ើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារ
នង
ិ ប្រាក់រដ្ឋាភបា
ិ លដែលលោកអ្នកអាចមានសិទ្ធិ

ទ ទួលបានដែលបង្កើតឡ�ើងជួយ�លោកអ្នកឲ្យបង្កើន

Super របស់លោកអ្នក។

េហតុអីវបនជ
super សំ ខន់េមលះ?
អាយុកាលមធ្យមនៃជនជាតអ
ិ ូស្ត្រាលីក�ន
ើ ឡ�ង
ើ ដែល
មានន័យថាអ្នកប្រហែលជាត្រូវបង់ប្រាក់សម្រាប់ការ
ចូលនវិ ត្តរយៈពេលវែងជាងជំនាន់មុន។
ប្រាក់ចូលនិវត្តរបស់រដ្ឋាភបា
ិ លតែមួយមន
ិ អាចផ្តល់
លោកអ្នកនូវប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដែលត្រូវការសម្រាប់
ការចូលនិវត្តដោយស្រូលបានទេ។
គណនី super របស់លោកអ្នកទំនងក្លាយជាទ្រព្យធំ
បំផុតដែលអ្នកពុំធ្លាប់មាន។ សម្រាប់មនុស្សភាគច្រើន
បំផុត super គឺជាការសន្សំជាង 40ឆ្នា។
ំ

លោកអ្នកសន្សំ Super កាន់តែច្រើននៅពេលឥឡូវ
នេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានកាន់តែច្រើននៅពេល
ចូលនិវត្ត។

នយាយប
ន្ច
ិ
តិ អំពី
LUCRF Super
យ�ើងជាមូលនិធិប្រាក់សោធននិវត្តន៍

ដំបូងដែលបង្កើតឡ�ើងនៅឆ្នា1ំ 978។

គោលបំណងរបស់យ�ើងគឺដ�ើម្បីផ្តល់សេវាល្អ
ប្រស�ើរ និងផ្តល់ប្រាក់ចំណេញជាប់លាបតា
់ ម
លក្ខណៈប្រកួតប្រជែង។
យ�ើងមានសមាជិកពីគ្រប់ច្រកល្ហក និងអ្នកណាក៏អាច
ចូលជាសមាជិកបានដែរ។ បច្ចុប្បន្ននេះយ�ើងធ្វើដៃគូ

ជាមួយសមាជិកជាង 170,000 នាក់ នង
ិ មានមូលនធ
ិ ិ

ហេតុអវី ្ចូលសមាជិកជា

មួយ LUCRF Super?

ជាង $4,800 លានដុល្លា ($4.8 billion) ស្ថិតនៅក្រោម
ការគ្រប់គ្រងរបស់យ�ង
ើ ។

ធ្វបើ ្រតប
ិ ត្កា
តិ របម្រផ
ើ លប្រយោជន៍សមាជិក,
យ�ង
់ ប់ពកា
ើ អាចជួយ�លោកអ្នកឲ្យមានអារម្មណ៍ស្ងបចា
ី រងារដំបូង
របស់លោកអ្នកដល់ពេលចូលនិវត្ត និងពេលក្រោយទ�ៀត។

✓ តម្លៃឈលទាប
្នួ

✓ ប្រាក់ចំណេញពីការវិនិយោគរយៈ
ពេលវែងរ ឹងមា ំ

✓ រដ្ឋបាល និងកន្លែងទាក់ទងស្ត
ថិ ក្ងក្រុ
មហ៊ុន
នុ

✓ ដំបូន្មានហិរញ្ញ វត្ថុទៅតាមស្ថា នភាពបុគ្គលម្នា ក់ៗ
✓ ផលិតផលប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ និង Super ដែល
ឈ្នះពានរង្វាន់។

✓ ជម្រើសវិនិយោគទូលទ
ំ ូលាយ
✓ ការធានារ៉ាប់រងមានភាពបត់បែន
✓ អាបទូរស័ព្ទដៃ និងការប្រើសេវាអនឡាញ
មានសុវត្ថិភាពល្អ។

នៅពេលណាទ�បល
ើ ោកអ្នក
ប�ក
ើ super បាន?

ជួយ!

វាជាទូទៅស្ថិតក្នុងគណនី Super របស់លោកអ្នកដល់
ពេលលោកអ្នកចូលនិវត្តពីការការងារ។

ខមា
ុំញ ្ នមូលនិធិ

លោកអ្នកអាចប�ក
ើ Super លោកអ្នកបាននៅពេល:

•លោកអ្នកដល់អាយុកំណត់ដែលអាចដក Super បាន

Super ច្រើន

(preservation age) ហ�ើយចូលនិវត្តរហូត។

•លោកអ្នកមានអាយុ 65ឆ្នាំ ដោយមនិ គតិ ថាត�លើ ោក

ត�ខ
ុំញ ្ ចក្លាយជា
ើ អា

សមាជក
ិ LUCRF

Super បានដោយ
រប�ៀបណា?

អ្នកចូលនវិ ត្ត ឬឥតទេ។

Preservation age គឺជាអាយុអប្បបរមាដែលលោកអ្ន
ក
ិ
អាចដក super លោកអ្នក និងកំណត់ដោយរដ្ឋាភបា
ិ ល
ដូចខាងក្រោម:

ថ្ងៃខែឆ្នាក
ំ ំណ�ើត

Preservation
age

ការមានមូលនិធិ super ច្រើនមានន៍យថាលោក
អ្នកបង់ថ្លៃឈ្នួលច្រើន។

គ្រាន់តែបំពេញទម្រង់ពាក្យសុំ ចូលសមា

រយៈពេលរាប់ឆ្នា ំ ថ្លៃឈ្នួលទាំងនេះអាចបូកបន្ថែម

ជិក និងបញ្ជូ នវាមកយ�ើង។

មុន 1/7/60

55

1/7/60 – 30/6/61

56

1/7/61 – 30/6/62

57

1/7/62 – 30/6/63

58

1/7/63 – 30/6/64

59

យ�ង
ើ អាចជួយ�លោកអ្នកស្វែងរក super ដែល

បនទ ប់ពី 30/6/64

60

គណនតែម
យ
ួ សម្រាប់តាមដាន។
ី

ដល់ទៅរាប់ពាន់ដុល្លាដោយបន្សល់ទុកលុ យតច
ិ
សម្រាប់លោកអ្នក នៅពេលលោកអ្នកត្រូវការវា
ខ្លាង
ំ បំផុត។

បាត់ នង
ិ បញ្ចូ លមូលនធ
ិ ដ�
ិ ើម្បីឲ្យលោកអ្នកមាន

នៅពេលដែលលោកអ្នកដល់ preservation age

គ្រប់គ្រង super របស់លោកអ្នកដោយផ្ទេរ

ចំណូលដោយអាចដកចំណែក Super របស់លោក

ប្រាក់មកក្នុង គណនរី បស់ LUCRF

លោក អ្នកមានជម្រស
ើ បន្តធ្វើការ និងបន្ថែមប្រាក់
អ្នកបាន។

ប្រសិនប�ើ LUCRF Super មន
ិ មែនជាមូល
នធ
ដ
ែលកន្លែងធ្វ
កា
រលោកអ្ន
កប្រដោយ
ិ ិ
ើ
ើ

ស្វ័យប្រវត្តិទេ នៅពេលនោះលោកអ្នកក៏ត្រូវ
បំពេញទម្រង់ជ្រើសរ�សមូ
ើ លនធ
ិ ិ Super
នង
បញ្
នវាទៅកន្លែងធ្វ
កា
រលោកអ្ន
ក។
ិ
ើ
ជូ
លោកអ្នកអាចទាញយកទម្រង់ទាង
ំ នេះ
នៅ lucrf.com.au ឬហៅទូរស័ព្ទទៅលេខ

1300 130 780.

Super

ក្នុងកាលៈទេសៈពិសេស រដ្ឋាភបា
ិ លអាចអនុញ្ញាត
ឲ្យលោកអ្នកដកយក Super លោកអ្នកមុនបាន។

ការស្រាវជ្រាវថ្មីៗនេះបង្ហា ញថាយ�ង
ិ super សម្តែង
ើ មាន សមាជក
ការពេញចិត្តជាងគេមួយចំនួន នៅប្រទេសអូស្ត្រាលី។
Roy Morgan Research, Roy Morgan Superannuation and Wealth Report, 2015.

ទាក់ទងមកយ�ើង

1300 130 780
mypartner@lucrf.com.au
lucrf.com.au
Issued April 2016 by L.U.C.R.F Pty Ltd ABN 18 005 502 090 AFSL 258481 as Trustee for Labour Union Co-Operative Retirement Fund (LUCRF Super) ABN 26 382 680 883. This is general information
only and has been prepared without taking into account your personal financial situation, objectives or needs. General information is not advice. You should assess your personal financial situation
before making a decision about LUCRF Super. To help you decide we recommend you read our current Product Disclosure Statement (PDS), available from the website or by calling us. We appreciate the
contribution of our members who have given their permission for their images to appear in this document. At the time of publication, their authority had not been withdrawn.

