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ទតើអ្វីជា SaverAsia?

SaverAsia គឺកម្មវ�ិើទ្រើ្រាស់ទោយឥតគិតថថលៃ  
ថែលនឹងជួយអ្នកទៅក្នគុង្រទ្សថ្មើ ថែលអ្នក 

កំពគុងរស់ទៅ៖

ទ្រៀរទ�ៀរការចំណាយ និង 
ទសវាកម្ម ស្៉រ់ការទ្ញើ្រាក ់

ទៅ្ទេទះ។

ជួយអ្នក្គរ់្គង្រាក់ ររស ់
អ្នក និង្តរូវ្រាកែថាអ្នកអាច 
សន្ំ្ រាក់រាន និងមិនទ�វើការ 

ចំណាយហួសកំណត់។

ថសវងរកទសវាកម្មហរិញ្ញវត្គុ នងិ 
ព័ត៌៉ន ថែល៉ន្រទោជន ៍
្គរ់្ ើកថនលៃងថែលអ្នករស់ទៅ។

ជួយអ្នកទ្ទេៀងផ្ទេ ត់ថា ទតើ្រាក់ 
រថន្មទ ោ៉ ងររស់អ្នក ្តរូវរាន 
្ូទាត់្សររាមចបារ់ ថែរឬ 

ទ្។

២
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ទ្រៀរទ�ៀរអ្រា

ទតើអ្នកកំពគុង៉នថ្នការទ្ញើ្រាក់ទៅ្ទេទះថមនទ្?

ទហើយកំពគុងឆ្ងល់ថា ទតើគួរទ�វើែូចទមតេចទ្ើរអាចទ្ញើ្រាក់រានទោយឈ្លៃ សថវ?

្រសិនទរើែូទ ្្ន ទះថមន SaverAsia អាចជួយអ្នករាន។ 

ទ្រៀរទ�ៀរទសវាកម្មទ្ញើ្រាក់ (្រាក់រទញ្ញើទៅ្ទេទះ) ទែើម្ើថសវងរកតថមលៃ និងទសវាល្អរំ គ្ុត ទៅ
ទពលថែលអ្នកទ�វើការទ្ញើ្រាក់ទៅ្ទេទះ។

ទហតគុអវើទយើង្តរូវទ្រៀរទ�ៀរទសវា 
ទ្ញើ្រាក់ទៅទលើ SaverAsia?

ទ្រៀរទ�ៀរ និងថសវងរកទសវាថែល៉នតថមលៃទាររំ គ្ុត
ទសវាទនទះគឺឥតគិតថថលៃ-អ្នកមិន្តរូវចំណាយក្នគុងការទ្រើ្រាស់ 

SaverAsia ទនាទះទេើយ។

ទ្រៀរទ�ៀរ និងថសវងរកទសវាកម្មថែលសាកសមនឹងអ្នករំ គ្ុត
វាជួយឱ្យអ្នកសន្ទំពលទវលា - មគុខងារកំណត់ររស់ SaverAsia 

អាចជួយឱ្យអ្នកទ្ជើសទរ ើសទសវាថែល៉នភាពងាយ្សរួល 
រំ គ្ុតស្៉រ់អ្នក និងអ្នក្្ួល្រាក់។

មុខងារកំណត់

មគុខងារកំណត់អនគុញ្្ញ តឱ្យអ្នកទ្ជើសទរ ើស៖

ទ្រៀរទ�ៀរ និងថសវងរកទសវាកម្មថែលទលឿនរំ គ្ុត

ទពលខលៃទះការទ្ញើ្រាក់ឱ្យអ្នកណា ្៉ន ក់ទលឿន 

គឺជាទរឿងសំខាន់រំ គ្ុត។ ថសវងទល្ឿនថនទ្ទេរ 

្រាក់ទលឿនរំ គ្ុត។

ទល្ឿនថនការទ្ទេរ្រាក់
្្មងថ់នការទ្ទេរ្រាក ់(រទរៀរថែលអ្នកទ្ញើ្ រាក)់
វ�ិើសាសសតេថនការទ្ទេរ្រាក់ (រទរៀរថែលអ្នក 
្ូទាត់្រាក់ និងរទរៀរ្្ួល្រាក់)

ទល្ឿនថនការទ្ទេរ្រាក់

្្មង់ថនការទ្ទេរ្រាក់

ពើរថថ្ង

ថថ្ងែថែល

ចំណាយទពលតិចជាងមួយទ ោ៉ ង

ថថ្ងរនាទេ រ់

៣-៥ ថថ្ង

អ្នកអាចកំណត់រថន្ម ទែើម្ើទ្ជើសទរ ើសមទ�យោរាយថែលអ្នកទពញចិតតេក្នគុងការទ្ញើ្រាក់៖

អនឡាញ

ទោយផ្ទេ ល់

ទោយផ្ទេ ល់ ឬអនឡាញ

វ�ិើសាសសតេថនការទ្ទេរ្រាក់

្រាក់រទញ្ញើ�នាគារទៅ្រាក់រទញ្ញើ�នាគារ

្រាក់រទញ្ញើ�នាគារ ទៅសាច់្រាក់

សាច់្រាក់ ទៅសាច់្រាក់

រណ្ណឥណពន្ធ/ឥណទានទៅ្រាក់ 
រទញ្ញើ�នាគារ

្រាក់រទញ្ញើ�នាគារ ឬសាច់្រាក់ 
ទៅសាច់្រាក់

្រាក់រទញ្ញើ�នាគារ ឬសាច់្រាក់ទៅ

សាច់្រាក់ ទៅ្រាក់រទញ្ញើ�នាគារ

្រាក់រទញ្ញើ�នាគារ ទៅ្រាក់ចល័ត

សាច់្រាក់ទៅសាច់្រាក់

៤
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្រាក់រទញ្ញើ�នាគារ ឬសាច់្រាក ់
ទៅសាច់្រាក់

្រាក់រទញ្ញើ�នាគារ ឬសាច់្រាក់ទៅ

សាច់្រាក់ ទៅ្រាក់រទញ្ញើ�នាគារ

្រាក់រទញ្ញើ�នាគារ ទៅ្រាក់ចល័ត

សាច់្រាក់ទៅសាច់្រាក់

៤



៥

រពបៀប

ពប្បើប្រាស់ទសំេរ័ ‘ពប្បៀបព�ៀបអប្រា’

ទ្រៀរទ�ៀរអ្រា

សន្ទំលើការទ្ទេរ្រាក់

ជំហាន្ើ១

ជំហាន្ើ២

ជំហាន្ើ៣

ទ្រៀរទ�ៀរអ្រាឥេូវទនទះ

ទ្ជើសទរ ើស្រទ្សថែលអ្នកទ្ញើទចញ 
និង្រទ្សថែល្តរូវទ្ញើទៅកាន់។

ទ្ជើសទរ ើសចំនួន្ឹក្រាក់ថែលអ្នក 
ចង់ទ្ញើ។

ចគុច  ‘ទ្រៀរទ�ៀរអ្រាឥេូវទនទះ’ 
ទែើម្ើ្ ្ួលរានល្្ធ្លថែលល្អ 
រំ គ្ុត - ទៅទលើ្ំព័រទនទះ អ្នក៉ន 
ជទ្មើសជាទ្ចើនស្៉រ់ការទ្រៀរ 
ទ�ៀរតថមលៃ៖ ទែើម្ើទមើលការកំណត ់
ទ្្ងៗគា្ន  អូសចគុទះទេើងទៅថ្្នក 
ចំទហៀងថនទអ្កង់ររស់អ្នក។

ទ្រៀរទ�ៀរតថមលៃររស់្ករុមហ៊គុនថែល្តេលទ់សវាកម្មទ្ទេរ្រាក់

ទ្ញើ្រាក់ពើ

ទ្ញើ្រាក់ទៅ

ចំនួន

អូសសាតេ លើ

ហវើលើពើន

១០០





 

 

  

៧

មូលដ្ឋានហិរញ្ញវត្គុ

ការទរើកគណនើ�នាគារ?
ការពិភាកសាអំពើធានារោរ់រង?
ចង់ថសវងយល់រថន្មទ្ៀតអំពើហរិញ្ញវត្គុររស់អ្នក?

ទតើអ្នកកំពគុងគិតអំពើ៖

ទរើែូទ ្្ន ទះថមន SaverAsia អាចជួយអ្នករាន។

្ំព័រ ‘មូលោឋា នហរិញ្ញវត្គុ’ អាចជួយអ្នកថសវងយល់អំពើទសវាហរិញ្ញវត្គុ 
ទ្្ងៗគា្ន  និងអត្ន័យររស់វា។ អ្នកអាចទរៀនពើរទរៀរទរើកគណនើ 
�នាគារ ឬថសវងយល់អំពើទសវាហរិញ្ញវត្គុ និងធានារោរ់រងទ្្ងៗគា្ន   

ថែលអាចរករានទៅក្នគុង្រទ្សថ្មើថែលអ្នកកំពគុងរស់ទៅ។

មូលោឋា នហរិញ្ញវត្គុ

មូលោឋា នហរិញ្ញវត្គុ

អានរថន្ម

ទតើអ្នកអាចទរើកគណនើ�នាគាររានោោ ងែូចទមតេច?

ទតើអក្ខរកម្មហរិញ្ញវត្គុជាអវើ?

ទែើម្ើជួយអ្នកសន្ំ្ រាក់ ឬទ្ញើ្រាក់ររស់អ្នក សូមអានគនលៃឺទះមូលោឋា ន

ហរិញ្ញវត្គុររស់ទយើង។

�នាគារ្តេល់ឱ្យអ្នកនូវទសវាកម្មទ្្ងៗគា្ន ទែើម្ើរំទពញត្មរូវការទ្្ង

គា្ន ថនអតិថិជនររស់ពួកទគ។ អ្នកនឹង្តរូវយល់អំពើលក្ខខណ្ឌ ថន 
គណនើ�នាគារ […]។

អក្ខរកម្មហរិញ្ញវត្គុ គឺជាសមត្ភាពក្នគុងការយល់ និង្គរ់្គង្រាក់
 ររស់អ្នក។ វា៉នសារសំខាន់ ទ្រទះវា្តេល់ឱ្យទយើងនូវចំទណទះែឹង  

និងជំនាញ្រករទោយ្រសិ្្ធភាពទែើម្ើ […]។



 

 

  

៧

មូលដ្ឋានហិរញ្ញវត្គុ

ការទរើកគណនើ�នាគារ?
ការពិភាកសាអំពើធានារោរ់រង?
ចង់ថសវងយល់រថន្មទ្ៀតអំពើហរិញ្ញវត្គុររស់អ្នក?

ទតើអ្នកកំពគុងគិតអំពើ៖

ទរើែូទ ្្ន ទះថមន SaverAsia អាចជួយអ្នករាន។

្ំព័រ ‘មូលោឋា នហរិញ្ញវត្គុ’ អាចជួយអ្នកថសវងយល់អំពើទសវាហរិញ្ញវត្គុ 
ទ្្ងៗគា្ន  និងអត្ន័យររស់វា។ អ្នកអាចទរៀនពើរទរៀរទរើកគណនើ 
�នាគារ ឬថសវងយល់អំពើទសវាហរិញ្ញវត្គុ និងធានារោរ់រងទ្្ងៗគា្ន   

ថែលអាចរករានទៅក្នគុង្រទ្សថ្មើថែលអ្នកកំពគុងរស់ទៅ។

មូលោឋា នហរិញ្ញវត្គុ

មូលោឋា នហរិញ្ញវត្គុ

អានរថន្ម

ទតើអ្នកអាចទរើកគណនើ�នាគាររានោោ ងែូចទមតេច?

ទតើអក្ខរកម្មហរិញ្ញវត្គុជាអវើ?

ទែើម្ើជួយអ្នកសន្ំ្ រាក់ ឬទ្ញើ្រាក់ររស់អ្នក សូមអានគនលៃឺទះមូលោឋា ន

ហរិញ្ញវត្គុររស់ទយើង។

�នាគារ្តេល់ឱ្យអ្នកនូវទសវាកម្មទ្្ងៗគា្ន ទែើម្ើរំទពញត្មរូវការទ្្ង

គា្ន ថនអតិថិជនររស់ពួកទគ។ អ្នកនឹង្តរូវយល់អំពើលក្ខខណ្ឌ ថន 
គណនើ�នាគារ […]។

អក្ខរកម្មហរិញ្ញវត្គុ គឺជាសមត្ភាពក្នគុងការយល់ និង្គរ់្គង្រាក់
 ររស់អ្នក។ វា៉នសារសំខាន់ ទ្រទះវា្តេល់ឱ្យទយើងនូវចំទណទះែឹង  

និងជំនាញ្រករទោយ្រសិ្្ធភាពទែើម្ើ […]។ ៨

�នធានហរិញ្ញវត្គុ

ទសវាគាំ្ ្ក្នគុង្សរុក

រថន្មពើទលើវគ្អក្ខរកម្មហរិញ្ញវត្គុទែើម្ើថណនាអំំពើរទរៀរទរើកគណនើ�នាគារ�ម្មរាទៅក្នគុង្រទ្សថែល
 អ្នកកំពគុងរស់ទៅ មគុខងារ “សន្ំ្ រាក់ (Save Money)” ររស់ SaverAsia ៉ន្រទោជន៍ក្នគុងការជួយ 

អ្នកទ�វើឱ្យ្រទសើរទេើងនូវសគុខគុ៉លភាពររស់អ្នក និង្គរួសារររស់អ្នក។ * នាទពលរច្គុរ្ន្ន �នធាន
 

ហរិញ្ញវត្គុអាចរករានស្៉រ់ថតការទ្រើ្រាស់ជាភាសាអង់ទគលៃសថតរោគុទណា្ណ ទះ។ 

ទទាទះរើជាអ្នកកំពគុងទ�វើការ និងរស់ទៅ ើ្ណាក៏ទោយ, SaverAsia នឹង្តេល់ឱ្យអ្នកនូវការគាំ្ ្ជាមូល 
ោឋា ន។ ររ់ពើការថណនាថំ្្នកសគុខាេិរាល ្ិោឋា ការ និងការអរ់រ ំនិងត្មរូវការនានាជាទ្ចើនទ្ៀត។

ទគហ្ំព័រ SaverAsia ក៏ភាជា រ់អ្នក 

ជាមួយវគ្សិកសាអក្ខរកម្មហរិញ្ញវត្គុ  
ថែលអាច៉នស្៉រ់អ្នកទៅក្នគុង 
្រទ្សថ្មើថែលអ្នកកំពគុងរស់ទៅ។

SaverAsia ជួយអ្នកឱ្យថសវងរក  

និងសិកសាពើទសវាកម្មគាំ្ ្ថែល 
៉ន្រទោជន៍ទៅ្គរ់ ើ្កថនលៃង 
ថែលអ្នករស់ទៅ។

ទែើម្ើថសវងយល់រថន្ម 

សូមចូលទៅកាន់៖ https://

saverasia.com/local-support/ 

ទែើម្ើចូលទមើលទគហ្ំព័រ 

SaverAsia សូមចូលទៅកាន់៖

https://saverasia.com/

financial-resources/



៩

មុខងារគណនា

រាមោនការចំណាយររស់អ្នក?
កំណត់ទគាលទៅសន្ំ្ រាក់ររស់អ្នក?
ពិនិត្យទមើលថា អ្នកគួរ្្ួលរាន្រាក់រថន្មទ ោ៉ ងរោគុនា្ម ន?

ទតើអ្នកចង់៖

្រសិនទរើែូទ ្្ន ទះ SaverAsia អាចជួយអ្នករាន។

រពបៀប

ពប្បើប្រាស់ “មុខងារ 
គណនា” របស់ព�ើង…
រញូ្ល្រាក់ចំណូល និងការចំណាយររស់អ្នក 
ទែើម្ើពិនិត្យទមើលថា ទតើអ្នកអាចសន្ំ្ រាក់រាន

 
រោគុនា្ម ន ក្នគុងការធានាថា អ្នកនឹងមិនទ�វើការ្យ 
វាយទលើសក្មិត។

ជំហាន្ើ១
រញូ្ល្រាក់ចំណូលររស់អ្នក។ រំទពញ 
រល់មទ�យោរាយថែល្្ួលរាន្រាក ់
ចំណូល ឧ. មគុខរររ, រាវកាលិកពើ 
រោឋា េិរាល, ការងាររនាទេ រ់រន្,ំ ្រាក់ចំណូល 
ពើការជួល, ទរើកររឡាន, ភាគហ៊គុន ។ល។

មគុខងារគណនា្រាក់

រំទពញ្រាក់ចំណូលរថន្ម

្រាក់ចំណូល

្រាក់ចំណូលទ្្ងៗ

្រាក់ចំណូលចម្ង

ជំហាន ១/៣

្រ់ទ្តេើមទោយរំទពញរល់្គរ់មទ�យោរាយថែលអ្នក្្ួលរាន 
្រាក់ចំណូល

ទតើអ្នក៉ន្រាក់ចំណូលែថ្ទ្ៀតថែរឬទ្? ឧ.រាវកាលិកពើ 
រោឋា េិរាល, ការងាររនាទេ រ់រន្,ំ ្រាក់ចំណូលពើការជួល, ទរើក  
Grab, ភាគហ៊គុន ។ល។ 

ចំនួន រយៈទពល្ូទាត់

៧០០ ្រ្សំរាតេ ហ៍

១០

ជំហាន្ើ២

ជំហាន ើ្៣

រំទពញការចំណាយររស់អ្នក។ រថន្ម្គរ ់
វ�ិើថែលអ្នកទ�វើការចំណាយ្រាក់ ឧ. ជួល្ទេទះ 
ចំណើ អាហារ ្រាក់រទញ្ញើទៅ្ទេទះ វកិ្កយរ្ត 
(្ូរស័ពទេ អគ្ិសនើ ។ល។) ការទ�វើែំទណើ រ ។ល។

ចគុច ‘រនាទេ រ់’ ទែើម្ើទមើលថាអ្នកកំពគុងសន្ំ្ រាក់ 
រោគុនា្ម ន ទហើយ្តរូវ្រាកែថា អ្នកមិនទ�វើការ 
្យវាយទ្ចើនហួសក្មិតទនាទះទ្។

+ ថថមចំណាយ

ទាញយកសទង្ខរ

ចំណាយ

សទង្ខរ

ជំហាន ២/៣

ជំហាន ៣/៣មគុខរញជា ើ

មគុខរញជា ើ

មគុខ

មគុន

ចំនួន

ចំនួន

២០០

១០០

រយៈទពល្ូទាត់

រយៈទពល្ូទាត់

ចំណូលសរគុរ

ចំណាយសរគុរ

្រាក់ទៅសល់

្រ្សំរាតេ ហ៍

្រ្សំរាតេ ហ៍

្រ្សំរាតេ ហ៍

ជួល

អាហារ

លគុរ

លគុរ

ទ្កាយ

រំទពញការចំណាយររស់អ្នកខាងទ្កាម ឧ. ជួល្ទេទះ ចំណើ អាហារ  
្រាក់រទញ្ញើទៅ្ទេទះ វកិ្កយរ្ត (្ូរស័ពទេ អគ្ិសនើ ។ល។) ការទ�វើែំទណើ រ

ខាងទ្កាមទនទះ អ្នកអាចទមើលថា ទតើអ្នកគួរ្្ួលរាន្រាក់រោគុនា្ម ន 
រនាទេ រ់ពើអំេគុងទពលទនទះ



១០

ជំហាន្ើ២

ជំហាន្ើ៣

រំទពញការចំណាយររស់អ្នក។ រថន្ម្គរ ់
វ�ិើថែលអ្នកទ�វើការចំណាយ្រាក់ ឧ. ជួល្ទេទះ 
ចំណើ អាហារ ្រាក់រទញ្ញើទៅ្ទេទះ វកិ្កយរ្ត 
(្ូរស័ពទេ អគ្ិសនើ ។ល។) ការទ�វើែំទណើ រ ។ល។

ចគុច ‘រនាទេ រ់’ ទែើម្ើទមើលថាអ្នកកំពគុងសន្ំ្ រាក់ 
រោគុនា្ម ន ទហើយ្តរូវ្រាកែថា អ្នកមិនទ�វើការ 
្យវាយទ្ចើនហួសក្មិតទនាទះទ្។

+ ថថមចំណាយ

ទាញយកសទង្ខរ

ចំណាយ

សទង្ខរ

ជំហាន ២/៣

ជំហាន ៣/៣មគុខរញជា ើ

មគុខរញជា ើ

មគុខ

មគុន

ចំនួន

ចំនួន

២០០

១០០

រយៈទពល្ូទាត់

រយៈទពល្ូទាត់

ចំណូលសរគុរ

ចំណាយសរគុរ

្រាក់ទៅសល់

្រ្សំរាតេ ហ៍

្រ្សំរាតេ ហ៍

្រ្សំរាតេ ហ៍

ជួល

អាហារ

លគុរ

លគុរ

ទ្កាយ

រំទពញការចំណាយររស់អ្នកខាងទ្កាម ឧ. ជួល្ទេទះ ចំណើ អាហារ  
្រាក់រទញ្ញើទៅ្ទេទះ វកិ្កយរ្ត (្ូរស័ពទេ អគ្ិសនើ ។ល។) ការទ�វើែំទណើ រ

ខាងទ្កាមទនទះ អ្នកអាចទមើលថា ទតើអ្នកគួរ្្ួលរាន្រាក់រោគុនា្ម ន 
រនាទេ រ់ពើអំេគុងទពលទនទះ



១១

ជំហាន្ើ៣

រញូ្ល្រាក់ថខទគាលអ្នក្្ួលរាន 
និងរយៈទពល្ូទាត់

រពបៀប

ពប្បើប្រាស់ “មុខងារ 
គណនាប្រាកស់ែមពរាោ ង 
(រាោ ពេសុបី)” …

្រសិនទរើអ្នកទ�វើការទៅក្នគុង្រទ្ស ោ៉ ទេសគុើ 

អ្នកអាចគណនា្រាក់ថថមទ ោ៉ ង ថែល 

និទោជកររស់អ្នក្តរូវ្តេល់ឱ្យអ្នក ទោយ 
ទ្រើ្រាស់មគុខងារគណនា្រាក់រថន្មទ ោ៉ ង 
ររស់ទយើង។

ទនទះជាវ�ិើរើោោ ងថែល្រាក់ថថមទ ោ៉ ងររស់អ្នក 

្តរូវរានគណនា៖

ថថ្ងចគុងសរាតេ ហ៍�ម្មរា

ថថ្ងឈរ់ស្៉ក

ថថ្ងឈរ់ស្៉កសាធារណៈ

ទោយរញូ្លចំនួនទ ោ៉ ងថែលអ្នកទ�វើការ មគុខងារ 
គណនា្រាក់ថថមទ ោ៉ ងររស់ SaverAsia អាច 

្រារ់អ្នកពើចំនួន្រាក់ថែលអ្នក្តរូវ្្ួលរាន។

មគុខងារគណនា្រាក់ថថមទ ោ៉ ង

អ្រា្រ្ទំ ោ៉ ងររស់អ្នកគឺ MYR 25.00

មគុខងារគណនា្រាក់ថថមទ ោ៉ ងទៅ ោ៉ ទេសគុើ

ការងារថថមទ ោ៉ ង

រនាទេ រ់

្រាក់ថខទគាល

ជំហាន ១/២

មគុខងារគណនាទនទះនឹងកំណត់ចំនួន្រាក់ថថមទ ោ៉ ងថែលអ្នកគួរ 
្្ួលរាន ថ្្អកទលើចនំនួទ ោ៉ ងថែលអ្នករំទពញការងារ នងិសតេងោ់រ 
រោឋា េិរាលថែល្តរូវការស្៉រ់ការទ�វើការទលើសទ ោ៉ ង។

ថចងក្នគុងចបារ់ការងារ១៩៥៥ ( ោ៉ ទេសគុើ) និទោជិតនឹង្តរូវ្្ួល
 

រានអ្រាមិនតិចជាង ១,៥ ែងថនអ្រា្រ្ទំ ោ៉ ងររស់គាត់/នាង  
ស្៉រក់ារងារថថមទ ោ៉ ងទលើសទ ោ៉ ងទ�វើការ�ម្មរា។ ស្៉រក់ារងារ 
ទៅថថ្ងឈរស់្៉ក និទោជតិ្តរូវ្្លួរាន្រាករ់ថនម្ទ ោ៉ ង មិន 
តិចជាង ២,០ ែងថនអ្រា្រ្ទំ ោ៉ ង និងទៅថថ្ងឈរ់ស្៉ក 
សាធារណៈ មិនតិចជាង ៣,០ ែងថនអ្រា្រ្ទំ ោ៉ ង។

ចំនួន រយៈទពល្ូទាត់

្រ្ថំថ្ង



១១

ជំហាន្ើ៣

រញូ្ល្រាក់ថខទគាលអ្នក្្ួលរាន 
និងរយៈទពល្ូទាត់

រពបៀប

ពប្បើប្រាស់ “មុខងារ 
គណនាប្រាកស់ែមពរាោ ង 
(រាោ ពេសុបី)” …

្រសិនទរើអ្នកទ�វើការទៅក្នគុង្រទ្ស ោ៉ ទេសគុើ 

អ្នកអាចគណនា្រាក់ថថមទ ោ៉ ង ថែល 

និទោជកររស់អ្នក្តរូវ្តេល់ឱ្យអ្នក ទោយ 
ទ្រើ្រាស់មគុខងារគណនា្រាក់រថន្មទ ោ៉ ង 
ររស់ទយើង។

ទនទះជាវ�ិើរើោោ ងថែល្រាក់ថថមទ ោ៉ ងររស់អ្នក 

្តរូវរានគណនា៖

ថថ្ងចគុងសរាតេ ហ៍�ម្មរា

ថថ្ងឈរ់ស្៉ក

ថថ្ងឈរ់ស្៉កសាធារណៈ

ទោយរញូ្លចំនួនទ ោ៉ ងថែលអ្នកទ�វើការ មគុខងារ 
គណនា្រាក់ថថមទ ោ៉ ងររស់ SaverAsia អាច 

្រារ់អ្នកពើចំនួន្រាក់ថែលអ្នក្តរូវ្្ួលរាន។

មគុខងារគណនា្រាក់ថថមទ ោ៉ ង

អ្រា្រ្ទំ ោ៉ ងររស់អ្នកគឺ MYR 25.00

មគុខងារគណនា្រាក់ថថមទ ោ៉ ងទៅ ោ៉ ទេសគុើ

ការងារថថមទ ោ៉ ង

រនាទេ រ់

្រាក់ថខទគាល

ជំហាន ១/២

មគុខងារគណនាទនទះនឹងកំណត់ចំនួន្រាក់ថថមទ ោ៉ ងថែលអ្នកគួរ 
្្ួលរាន ថ្្អកទលើចនំនួទ ោ៉ ងថែលអ្នករំទពញការងារ និងសតេងោ់រ 
រោឋា េិរាលថែល្តរូវការស្៉រ់ការទ�វើការទលើសទ ោ៉ ង។

ថចងក្នគុងចបារ់ការងារ១៩៥៥ ( ោ៉ ទេសគុើ) និទោជិតនឹង្តរូវ្្ួល
 

រានអ្រាមិនតិចជាង ១,៥ ែងថនអ្រា្រ្ទំ ោ៉ ងររស់គាត់/នាង  
ស្៉រក់ារងារថថមទ ោ៉ ងទលើសទ ោ៉ ងទ�វើការ�ម្មរា។ ស្៉រក់ារងារ 
ទៅថថ្ងឈរស់្៉ក និទោជតិ្តរូវ្្ួលរាន្រាករ់ថនម្ទ ោ៉ ង មិន 
តិចជាង ២,០ ែងថនអ្រា្រ្ទំ ោ៉ ង និងទៅថថ្ងឈរ់ស្៉ក 
សាធារណៈ មិនតិចជាង ៣,០ ែងថនអ្រា្រ្ទំ ោ៉ ង។

ចំនួន រយៈទពល្ូទាត់

្រ្ថំថ្ង

១២

ជំហាន្ើ២

ជំហាន្ើ៣

រញូ្លចំនួនទ ោ៉ ងថែលអ្នករានរំទពញ
ការងាររថន្មទៅក្នគុងកូទឡានខាងទ្កាម

ចគុច “រនាទេ រ់” និងពិនិត្យទមើលសទង្ខរថន
ចំនួន្ឹក្រាក់ថែលនិទោជកគួរថត្តេល់
ឱ្យអ្នកក្នគុងអំេគុងទពលទនាទះ។

ទាញយកសទង្ខរ

ថថ្ង�ម្មរា (*១,៥)

ថថ្ងឈរ់ស្៉ក (*២)

ថថ្ងឈរស់្៉កសាធារណៈមិន្្ួលរាន្រាកក់ថ្ម (*៣)

ថថ្ងឈរ់ស្៉កសាធារណៈ្្ួលរាន្រាក់កថ្ម (*២)

សទង្ខរ

រនាទេ រ់

មគុន

ចំនួនទ ោ៉ ងទ�វើការថថមទ ោ៉ ង

ចំនួនទ ោ៉ ងទ�វើការថថមទ ោ៉ ង

ចំនួនទ ោ៉ ងទ�វើការថថមទ ោ៉ ង

្រាក់ថខទគាល

ថថ្ង�ម្មរា (*១,៥)

ចំណូលសរគុរ

ថថ្ងឈរ់ស្៉ក (*២)

ថថ្ងឈរស់្៉កសាធារណៈ៉ ន្រាកក់ថ្ ម(*២)

ថថ្ងឈរស់្៉កសាធារណៈគា្ម ន្រាកក់ថ្ ម(*៣)

ចំនួនទ ោ៉ ងទ�វើការថថមទ ោ៉ ង

ខាងទ្កាម អ្នកអាចទមើលរានថា អ្នក្្ួលរាន្រាក់
រោគុនា្ម នក្នគុងរយៈទពលទនទះ



១៣

មគ្គុទ្សក៍

ទែើម្ើថសវងពើ្ិែឋាភាពនានាថនកម្មវ�ិើ  
សូមទមើលវ ើទែអូលម្អិតររស់ទយើងទៅ 

ទលើ្ំព័រ “មគ្គុទ្សក៍វ ើទែអូ” រាមជទ្មើស 
ភាសាររស់អ្នក។

វ ើទែអូលម្អិត “មគ្គុទ្សក៍វ ើទែអូ” នឹងថណនាអំ្នក 
អំពើកម្មវ�ិើ SaverAsia រទរៀរទ្ទេរ្រាក់ទៅទលើ 

កម្មវ�ិើ ឬទសណារ ើយោូទ្្ងៗថែលអ្នកអាច 
ទ្រើ្រាស់មគុខងារគណនា SaverAsia។

មគ្គុទ្សក៍

មគ្គុទ្សក៍វ ើទែអូ

ទមើលវ ើទែអូ

ទមើលវ ើទែអូ

សូមទ្រើ្រាស់មគ្គុទ្សក៍វ ើទែអូទែើម្ើជួយអ្នកយល់ពើការទ្រើ្រាស់

មគុខងារកម្មវ�ិើ SaverAsia។

គណនា្រាក់ថថមទ ោ៉ ង៖ 

ថថ្ងឈរ់ស្៉កសាធារណៈ

គណនា្រាក់ថថមទ ោ៉ ង៖ 

ថថ្ងឈរ់ស្៉ក

គណនា្រាក់ថថមទ ោ៉ ង៖ ថថ្ង�ម្មរា

 

 

  

  

  

  

  

១៤

ទសចក្វីសន្ិដ្ឋាន
កម្មវ ើ�ើទ្រើ្ រាសទ់ោយឥតគិតថថលៃ SaverAsia នឹងជយួអ្នក៖

ទគហ្ពំរ័ SaverAsia កអ៏ាចជយួអ្នក៖

ទែើម្ើថសវងយលរ់ថនម្ សូមចូលទៅកាន៖់ https://saverasia.com/local-support/

ទ្រៀរទ�ៀរ និងថសវងរកការចំណាយទាររំ គ្ុត។
ទ្រៀរទ�ៀរ និងថសវងរកទសវាកម្មទលឿនរំ គ្ុត។
ទ្រៀរទ�ៀរ និងថសវងរកទសវាកម្មថែលសាកសមនឹងអ្នករំ គ្ុត។
ថសវងយល់អំពើទសវាហរិញ្ញវត្គុទ្្ងៗគា្ន  និងអត្ន័យររស់វា។
្គរ់្គង្រាក់ររស់អ្នករាមរយៈមគុខងារគណនាថវកិា 
និង្រាក់ថថមទ ោ៉ ងររសទ់យើង។

ថសវងរក និងភាជា រ់ជាមួយស្ារ័នហរិញ្ញវត្គុថែល៉ន្រទោជន៍ទៅ្គរ់ ើ្កថនលៃងថែលអ្នករស់ទៅ។
ថសវងរក និងសិកសាអំពើទសវាកម្មគាំ្ ្ថែល៉ន្រទោជន៍្គរ់ ើ្កថនលៃងថែលអ្នករស់ទៅ។



 

 

  

  

  

  

  

១៤

ទសចក្វីសន្ិដ្ឋាន
កម្មវ ើ�ើទ្រើ្ រាសទ់ោយឥតគិតថថលៃ SaverAsia នឹងជយួអ្នក៖

ទគហ្ពំរ័ SaverAsia កអ៏ាចជយួអ្នក៖

ទែើម្ើថសវងយលរ់ថនម្ សូមចូលទៅកាន៖់ https://saverasia.com/local-support/

ទ្រៀរទ�ៀរ និងថសវងរកការចំណាយទាររំ គ្ុត។
ទ្រៀរទ�ៀរ និងថសវងរកទសវាកម្មទលឿនរំ គ្ុត។
ទ្រៀរទ�ៀរ និងថសវងរកទសវាកម្មថែលសាកសមនឹងអ្នករំ គ្ុត។
ថសវងយល់អំពើទសវាហរិញ្ញវត្គុទ្្ងៗគា្ន  និងអត្ន័យររស់វា។
្គរ់្គង្រាក់ររស់អ្នករាមរយៈមគុខងារគណនាថវកិា 
និង្រាក់ថថមទ ោ៉ ងររស់ទយើង។

ថសវងរក និងភាជា រ់ជាមួយស្ារ័នហរិញ្ញវត្គុថែល៉ន្រទោជន៍ទៅ្គរ់ ើ្កថនលៃងថែលអ្នករស់ទៅ។
ថសវងរក និងសិកសាអំពើទសវាកម្មគាំ្ ្ថែល៉ន្រទោជន៍្គរ់ ើ្កថនលៃងថែលអ្នករស់ទៅ។



សន្សំពេលពេលារបស់អ្នក | សន្សំប្រាករ់បស់អ្នក | សន្សំសប្រាបអ់នាគរបស់អ្នក

គាសំប្ទពោ�៖

ប្គបប់្គងពោ�៖

្លិតកម្មមគុខងារគណនា្រាកថ់ថមទ ោ៉ ង ្តរូវរាន្លិតទេើងទ្កាមកចិស្ហការរវាង (Developing Market Associates) 
DMA និង International Labour Organization (ILO) Migrant Workes Empowerment and Advocacy (MWEA) 
Project។

គទ្៉ង MWEA ្តរូវរាន្តេល់ហរិញ្ញរ្ទានទោយ United States Department of Labor  ទ្កាមកិច្្ពមទ្ពៀងសហការ 
ទលខ IL-28099-15-75-K-11។

ឯកសារទនទះមិនរានឆលៃគុទះរញ្្ងំនូវ្ស្នៈ ឬទគាលនទោរាយររស់ United States Department of Labor ទហើយការ 
ទលើកពើទឈ្្ម ទះ្លិត្លរណិជជាកម្ម ឬស្ារ័នណាមួយ ក៏មិនរានរងាហា ញពើការគាំ្ ្ររស់រោឋា េិរាលអាទមរកិទនាទះទេើយ។ 

 ១០០% ថនចំណាយសរគុរថនមគុខងារគណនា្រាក់ថថមទ ោ៉ ង ្តរូវរាន្តេល់ហរិញ្ញរ្ទានទោយ Federal Fund ស្៉រ់ការ 
ចំណាយសរគុរចំនួន ២២,១០០ ែគុលាលៃ រអាទមរកិ។




