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Summary : The long-term vision for the development 
of the Social Security Scheme on Pension in 
Cambodia is to provide all Cambodian people 
with a financial protection mechanism for the 
elderly by providing a decent income for people 
who have enrolled in mandatory and voluntary 
pension schemes, which will help prevent people 
in both formal and informal economies from 
sliding into poverty. Benefits of the pension 
schemes include old-age pension, invalidity 
pension, survivors’ pension and funerary grant. 
The Government of the Kingdom of Cambodia 
is undertaking reforms to harmonize the existing 
pension schemes based on three principles - 
affordability, efficiency, and sustainability. 

សង្ខេេ�ប ៖ ចក្ខុេ�វិិស័យរយៈពេ�លវែ�ងសម្រា��ប់ការអភិិវិឌ្�ឍរបប
សន្តិិិសុខសងគមផ្នែែ�ក្ខុប្រា��ក្ខុ់សោធន្តិនៅក្ខុមុ�ជា គឺឺការផ្តិល់ជូូន្តិ

ប្រ�ជាជូន្តិក្ខុមុ�ជាគ្រ�ប់រូបន្តិូវិយនិ្តិការការពារផ្នែែ�ក្ខុហិិរញ្ញញវិតុ្ថុ�
សម្រា��បព់េ�លចាសជ់ូរាតាមរយៈការផិ្តលប់្រា��ក់្ខុចំណូូលសមរម�យ
ជូូន្តិប្រ�ជាជូន្តិដែ�លចូលរួមក្ខុែ�ងរបបកាត្ថុព្វវក្ខុិចចស័័គ្រ�ចិត្ថុិ ន្តិិង
ការកាត់្ថុបនុ្តិយជាអតិ្ថុបរមានូ្តិវិការធ្លាា�ក្ខុខួ់�ន្តិទៅក្ខុែ�ងភាព្វក្រី��ក្រី�

នៅពេ�លចាស់ជូរា ដោយបែ�ងចែ�ក្ខុតាវិកាលិក្ខុជាបួន្តិផ្នែែ�ក្ខុ
គឺឺ  សោធន្តិជូរាភាព្វ, សោធន្តិទុុព្វវលភាព្វ, សោធន្តិឧត្ថុិរជូ�វិី, 
ន្តិិងវិិភាជូន៍្តិបូជាសព្វ។ រាជូរដ្ឋាា�ភិិបាលក្ខុំព្វុងដំំណើើរការ
ការកែ�ទុម្រ�ង់ប្រ�ព័្វន្តិធសោធន្តិឱ្�យមាន្តិលក្ខុេណូៈប្រ�មូលផិ្ត�ដំោយ

ឈរលើើគោលការណូ៍ប� គឺឺភាព្វដែ�លអាចទ្រ�ទ្រ�ង់បាន្តិ, 
ស័ក្ខុិិសិទុធិ, ន្តិិងច�រភាព្វ។

ខែ�ក្ខុញ្ញាា� ឆ្នាំំ�ំ២០២២ - September 2022
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Currently, Cambodia is considered one of the countries 

with booming young demographics. However, as the 

population growth rate declines steadily, and life expectancy 

tends to rise, Cambodia is gradually inching toward 

an aging society. This shifting trend demonstrates the 

need to save up money to sustain the elderly citizens’ 

livelihood and prevent them from sliding into poverty. 

Generally, Cambodian people do not have the habit 

of financially planning for their old-age stage, many of 

those are highly dependent on the support of their children 

and grandchildren. This practice puts Cambodian people 

at greater risk of falling into poverty at old-age, especially 

if their children and grandchildren also fall into poverty. 

The Social Security Scheme on Pension is being developed 

to ward off this unpleasant situation. 

The pension system in Cambodia has started in fragmented 

ways and differed across types of target population. 

The Law on Social Security Schemes, promulgated by 

Royal Kram No. NS/RKAM/1119/018 dated  November 

02, 2019, stipulates the establishment of a social security 

scheme on general pension which is integrated and 

harmonized.

បចច�ប�បន្តិែព�ះរាជាណាចក្រី�ក្ខុមុ�ជាត�ូវិបាន្តិចាត្ថុ់ទុុក្ខុជាប្រ�ទ�សមួយដែ�លមាន្តិ

ប្រ�ជាជូន្តិវ័ិយក័�ងច�ើន្តិ។ បុ៉និ�ដោយសារអត��កំ្ខុណើើន្តិប្រ�ជាជូន្តិបាន្តិថយចុះ

ជាបនិ្តិបន្ទ�ប់ ស�បពេ�លដែ�លអាយុកាលសង�ឃឹមរស់របស់ប្រ�ជាជូន្តិមាន្តិនិ្តិនំ�ការ

កើន្តិឡើង ក្ខុមុ�ជាក្ខុ៏បាន្តិ ន្តិិងក្ខុំព្វុងបោះជូំហាន្តិកាា�យទៅជាសងគមដែ�លមាន្តិ

មន្តិុស�សចាស់ច�ើន្តិ ឬសងគមចាស់ជូរា(Aging Society) បន្តិិិចមិងៗផ្តងដែ�រ។

ន្តិិនំ�ការន�ការប��កាា�យទៅជាសងគមដែ�លមាន្តិមន្តិុស�សចាស់ច�ើន្តិន�ះ បង្ហ�ញ

ព្វ�ត្ថុម្រ�ូវិការចាំបាច់ក្ខុែ�ងការសន្តិ�សំប្រា��ក្ខុ់សម្រា��ប់គាំពារ នៅពេ�លចាស់ជូរា

ដើម�ប�ទ្រ�ទ្រ�ង់ការរស់នៅ ន្តិិងដើម�ប�ជៀសវាងព្វ�ការធ្លាា�ក្ខុ់ចូលក្ខុែ�ងភាព្វក្រី��ក្រី�។

ជូាទុូទៅប្រ�ជាជូន្តិក្ខុមុ�ជាមិន្តិមាន្តិទុមាា�ប់រៀបចំផ្នែ�ន្តិការហិិរញ្ញញវិត្ថុុ�សម្រា��ប់

ខួ�ន្តិឯងនៅពេ�លឈាន្តិចូលវ័ិយចាស់ជូរាទ� ដោយភាគឺច�ើន្តិត�វូិពឹ្វងផ្នែ្អ�ក្ខុលើើ

ការឧបត្ថុុម្ភរបស់ក្ខុូន្តិចៅ។ ទុមាា�ប់ន�ះ ជូំរុញឱ្�យប្រ�ជាជូន្តិក្ខុមុ�ជាប្រ�ឈមន្តិឹង

ហានិ្តិភ័ិយខុស់ ក្ខុែ�ងការធ្លាា�ក់្ខុចូលក្ខុែ�ងភាព្វក្រី��ក្រី�នៅពេ�លចូលដំល់វ័ិយចាស់ជូរា

ជាព្វិស�សក្ខុែ�ងក្ខុរណូ�ក្ខុូន្តិចៅដែ�លជាជូំហិរស�ដំ្ឋក្ខុិចចគ្រ�ួសារសុិត្ថុក្ខុែ�ង ឬធ្លាា�ក្ខុ់

ទៅក្ខុែ�ងក្រី�ុមប្រ�ជាជូន្តិក្រី��ក្រី�។ របបសន្តិិិសុខសងគមផ្នែែ�ក្ខុប្រា��ក្ខុ់សោធន្តិត�ូវិ

បាន្តិគឺិត្ថុគឺូរ ន្តិិងអភិិវិឌ្�ឍដើម�ប�ផ្តិល់ការគាំពារឆួើយត្ថុបន្តិឹងសា្ថ�ន្តិភាព្វន�ះ។

ប្រ�ព្វ័ន្តិធសោធន្តិនៅក្ខុមុ�ជា បាន្តិចាប់ផិើមឡើងដោយមាន្តិលក្ខុេណូៈ

ដ្ឋាច់ដោយឡ�ក្ខុព្វ�គាំ�ទៅតាមប្រ�ភ�ទុន�សមាជូិក្ខុគោលដៅ។ ច�បាប់សិ�ព្វ�របប
សន្តិិិសុខសងគម ដែ�លប្រ�កាសឱ្�យប�ើដោយព�ះរាជូក្រី�មលើ�ខ ន្តិស/រក្ខុម/

១១១៩/០១៨ ចុះថ្ង�ទុ�២ ខែ�វិិច្ឆិកា ឆ្នាំំ�ំ២០១៩ បាន្តិចែ�ងអំព្វ�ការបង្ខេ្កើត្ថុ

របបសន្តិិិសុខសងគមផ្នែែ�ក្ខុប្រា��ក្ខុ់សោធន្តិទុូទៅ ដែ�លមាន្តិគោលដៅប្រ�មូលផ្តិ�ំ 

ន្តិិងធវើសមាហិរណូក្ខុម័របបសោធន្តិដែ�លនៅដ្ឋាច់ដោយឡ�ក្ខុព្វ�គាំ�។
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យុទ្ធសាស្ត្រ និងគោលដៅអនាគត

ចក្ខុេ�វិិស័យរយៈពេ�លវែ�ងសម្រា��ប់ការអភិិវិឌ្�ឍរបបសនិិ្តិសុខសងគមផ្នែែ�ក្ខុប្រា��ក់្ខុ

សោធន្តិនៅក្ខុមុ�ជា គឺឺការសម��ចបាន្តិនូ្តិវិប្រ�ព័្វន្តិធសោធន្តិដែ�លមាន្តិការគ្រ�បដំណូ្តប់

ជាសក្ខុល។ ប្រ�ព្វ័ន្តិធន�ះមាន្តិគោលបំណូងផ្តិល់ជូូន្តិប្រ�ជាជូន្តិក្ខុមុ�ជាគ្រ�ប់រូប

ន្តិូវិយន្តិិការការពារផ្នែែ�ក្ខុហិិរញ្ញញវិត្ថុុ�សម្រា��ប់ពេ�លចាស់ជូរា តាមរយៈការផ្តិល់

ប្រា��ក្ខុ់ចំណូូលសមរម�យជូូន្តិប្រ�ជាជូន្តិដែ�លចូលរួមក្ខុែ�ងរបបសោធន្តិកាត្ថុព្វវក្ខុិចច

ន្តិិងស័័គ្រ�ចិត្ថុិ ន្តិិងការកាត្ថុ់បន្តិុយជាអត្ថុិបរមាន្តិូវិការធ្លាា�ក្ខុ់ខួ�ន្តិទៅក្ខុែ�ងភាព្វ

ក្រី��ក្រី�នៅពេ�លចាស់ជូរា ចំពោះប្រ�ជាជូន្តិន�វិិស័យស�ដំ្ឋកិ្ខុចច ទំាងក្ខុែ�ង ន្តិិង

ក��ប្រ�ព្វ័ន្តិធ។

ដើម�ប�ធ្លានឱ្�យបាន្តិន្តិូវិការគ្រ�ប់គ្រ�ង ន្តិិងចាត្ថុ់ចែ�ងរបបសោធន្តិប្រ�ក្ខុបដោយ

ប្រ�សិទុធភាព្វ ត្ថុមាា�ភាព្វ ន្តិិងគឺណូន�យ�យភាព្វ រាជូរដ្ឋាា�ភិិបាលបាន្តិ ន្តិិង

ក្ខុំព្វុងរៀបចំលិខិត្ថុបទុដ្ឋាា�ន្តិគឺត្ថុិយុត្ថុិសម្រា��ប់គ្រ�ប់គ្រ�ង ន្តិិងត�ួត្ថុព្វិន្តិិត្ថុ�យប្រ�ព្វ័ន្តិធ

សន្តិិិសុខសងគមន្តិិយាយជារួម ន្តិិងរបបសន្តិិសិុខសងគមផ្នែែ�ក្ខុប្រា��ក្ខុ់សោធន្តិ 

ន្តិិយាយដោយឡ�ក្ខុ។ បនុ�មលើើន�ះ រាជូរដ្ឋាា�ភិិបាលក្ខុ៏ន្តិឹងរៀបចលំិខិត្ថុ

បទុដ្ឋាា�ន្តិគឺត្ថុិយុត្ថុិសម្រា��ប់គ្រ�ប់គ្រ�ង ន្តិិងដ្ឋាក្ខុ់ឱ្�យដំំណើើរការប្រ�ព្វ័ន្តិធសោធន្តិ

ឯក្ខុជូន្តិស័័គ្រ�ចិត្ថុិនៅក្ខុែ�ងក្រី�បខណូ្ឌដោយឡ�ក្ខុផ្តងដែ�រ។

ក្រី�បខណូ្ឌគឺតិ្ថុយុតិ្ថុទាងំន�ះ ន្តិងឹកំ្ខុណូត់្ថុយាា�ងច�បាស់លាសអ់ពំ្វ�គោលការណូគ៍្រ�ះឹ

ន�ការគ្រ�ប់គ្រ�ង  ន្តិិងចាត្ថុ់ចែ�ងមូលន្តិិធិសោធន្តិក្ខុែ�ងគោលបំណូងផ្តិល់ការ

ការពារចំពោះសមាជូិក្ខុន�របបសោធន្តិ, ន្តិិងលើើក្ខុក្ខុមុស់អភិិបាលក្ខុិចចន�

របបសោធន្តិ។ 

ការរៀបចំន�ះ ត�ូវិមាន្តិការក្ខុំណូត្ថុ់ ន្តិិងបែ�ងចែ�ក្ខុត្ថុួនទុ�ច�បាស់លាស់រវាង ន្តិិង

ក្ខុែ�ងក្ខុម្រ�ិត្ថុន្តិ�មួយៗន�សា្ថ�ប័ន្តិមាន្តិសមត្ថុុកិ្ខុចចពាក់្ខុព្វ័ន្តិធ ពោលគឺឺក្ខុម្រ�ិត្ថុ

គោលន្តិយោបាយ (ក្រី�ុមប្រ�ឹក្ខុ�សាជាតិ្ថុគាំពារសងគម), ក្ខុម្រ�ិត្ថុនិ្តិយ័ត្ថុក្ខុរ 

(និ្តិយត័្ថុក្ខុរសនិិ្តិសខុសងគម), និ្តិងក្ខុម្រ�តិ្ថុប្រ�តិ្ថុបតិិ្ថុក្ខុរ (បេ�ទុ�បាជាតិ្ថុសនិិ្តិសខុសងគម)។

The long-term vision for the development of the social 

security scheme on pensions in Cambodia is to achieve a 

pension system with universal coverage. The system aims 

to provide all Cambodian people with a financial protection 

mechanism for the elderly by providing a decent income 

to people who have enrolled in mandatory and voluntary 

pension schemes. This will help prevent people in both the 

formal and informal economies from sliding into poverty. 

To ensure the effective supervision and regulation of 

pension schemes with efficiency, transparency and 

accountability, the Government of the Kingdom of 

Cambodia has been developing legal instruments. 

In addition, the Government is going to develop legal 

instruments to regulate and launch voluntary private 

pension schemes in a separate framework. 

These legal frameworks will clearly define the basic 

principles of management and administration of the 

pension fund for the purpose of  providing protection to 

the members of the pension scheme, and will promote 

the governance of the pension schemes.  

This arrangement shall clearly define and divide the roles 

between and within each level of institutions, namely 

the policy level (National Social Protection Council), 

the regulatory level (Social Security Regulator), and the 

operational level (NSSF). 

FUTURE STRATEGIES AND GOALS
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ក្របខណ្ឌគតិយុត្ត

វិិសាលភាព្វ

ច�បាប់សិ�ព្វ�របបសន្តិិិសុខសងគម ដែ�លប្រ�កាសឱ្�យប�ើដោយព�ះរាជូក្រី�ម

លើ�ខ ន្តិស/រក្ខុម/១១១៩/០១៨ ចុះថ្ង�ទុ�២ ខែ�វិិច្ឆិកា ឆ្នាំំ�ំ២០១៩ បាន្តិ

ក្ខុំណូត្ថុ់ថារបបសន្តិិិសុខសងគមផ្នែែ�ក្ខុប្រា��ក់្ខុសោធន្តិត�ូវិមាន្តិលក្ខុេណូ:ជា

របបភាគឺទាន្តិជាកាត្ថុព្វវក្ខុិចចដែ�លនិ្តិយោជូក្ខុ ន្តិិងនិ្តិយោជិូត្ថុមាន្តិកាត្ថុព្វវកិ្ខុចច

រមួគំា�ក្ខុែ�ងការបងភ់ាគឺទាន្តិ ដែ�លមាន្តិវិិសាលភាព្វគ្រ�បដំណូ្តប់ដូំចខាងក្រោ��ម  ៖

SCOPE

The Law on Social Security, promulgated by Royal 

Kram No. NS/RKAM/1119/018 dated  November 02, 

2019, stipulates that the Social Security Scheme on 

Pensions shall be a compulsory contribution scheme 

in which employers and employees share obligations 

to pay contribution. Persons covered under the law include:

LEGAL FRAMEWORKS

១ 1

2

3

បុគឺគលដែ�លសុិត្ថុនៅក្ខុែ�ងវិិស័យសាធ្លារណូៈ

បុគឺគលស័វយន្តិិយោជូន្តិ៍1

បុគឺគលទាំងឡាយដែ�លសុិត្ថុនៅក្រោ��មបទុប�បញ្ញញត្ថុិិ

ន�ច�បាប់សិ�ព្វ�ការងរ

២

៣

Persons in Public Sector 

Persons under the Provision
of Labor Law

The self-employed 

សដំៅដំលជ់ូន្តិដែ�លប្រ�ក្ខុបការងរ ឬមុខរបររក្ខុចំណូូលផ្ទា្ទ�លខួ់�ន្តិដោយមនិ្តិពាក្ខុព់្វន័្តិធនឹ្តិងប្រា��ក្ខុឈ់ែ�ល ឬប្រា��ក់្ខុបេៀវិត្ថុ�សដែ�លផិ្តល់ដោយន្តិយិោជូក្ខុ ឬរដំ្ឋតាមកិ្ខុចចសន្តិ�យាការងរ ហើើយក្ខុម៏និ្តិមាន្តិប�ើប្រា��សក់្ខុម័ក្ខុរន្តិយិោជូតិ្ថុនៅក្ខុែ�ងសក្ខុម័ភាព្វការងរ ឬមុខរបររបស់ខួ�ន្តិ។
refers to persons who engage in employment and earn income by themselves, not related to wages or salary given by employers or the government through an employment contract, and don’t hire employee for their business and jobs 

1
2

2
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តាវកាលិិកនៃ�របបស�ិិសុខសង្គគមផ្នែ�ែកប្រា�ក់សោ�ធ�

តាវិកាលិក្ខុផ្នែែ�ក្ខុប្រា��ក់្ខុសោធន្តិរួមមាន្តិសោធន្តិជូរាភាព្វ, សោធន្តិទុុព្វវព្វលភាព្វ,

 សោធន្តិឧត្ថុិរជូ�វិី, ន្តិិងវិិភាជូន្តិ៍បូជាសព្វ។

Types of Benefits of the Social Security Scheme 
on Pension
The benefits of the Social Security Scheme on Pension include 

old-age pension, invalidity pension, survivors’ pension, 

and funerary grant. 

សោធន្តិជូរាភាព្វ ៖ ជាប្រា��ក្ខុ់សោធន្តិដែ�លផ្តិល់ជូូន្តិសមាជូិក្ខុប្រ�ត្ថុិបត្ថុិិក្ខុរ

សន្តិិិសុខសងគម ( ប.ស.ស.) នៅពេ�លដែ�លសាម�ជូន្តិមាន្តិអាយុយាា�ងត្ថុិច 

៦០ឆ្នាំំ�ំ ចំពោះបុគឺគលដែ�លសុិត្ថុនៅក្ខុែ�ងវិិស័យឯក្ខុជូន្តិ ន្តិិងត�ូវិដ្ឋាក្ខុ់ឱ្�យចូល

ន្តិិវិត្ថុិនៅពេ�លដំល់អាយុ ៦០ ឆ្នាំំ�ំ ចំពោះបុគឺគលដែ�លសុិត្ថុនៅក្ខុែ�ងវិិស័យ

សាធ្លារណូៈ។ សាម�ជូន្តិន្តិឹងមាន្តិសិទុធិទុទុួលសោធន្តិជូរាភាព្វ ក្ខុរណូ�បាន្តិ

បំពេ�ញលក្ខុេខណូ្ឌ ដំូចខាងក្រោ��ម   ៖

 • សោធន្តិទុុព្វវលភាព្វ ៖ ជាប្រា��ក់្ខុសោធន្តិដែ�លផិ្តល់ជូូន្តិសមាជិូក្ខុប្រ�តិ្ថុបតិិ្ថុក្ខុរ

សន្តិិិសុខសងគម (ប.ស.ស.) ដែ�លបាត្ថុ់បង់សមត្ថុុភាព្វការងរមិន្តិបណា្ត�ល

មក្ខុព្វ�ហាន្តិិភិ័យការងរ។ អាចត�ូវិចាត្ថុ់ទុុក្ខុជាជូន្តិដែ�លទុទុួលរងទុុព្វវលភាព្វ 

លុះត��ត�សាម�ជូន្តិមាន្តិជូំងឺ  ឬរងភាព្វព្វិការនំឱ្�យអស់សមត្ថុុភាព្វរក្ខុប្រា��ក្ខុ់

ចំណូូលដែ�លក្ខុំណូត្ថុ់ក្ខុែ�ងខែ��សបន្ទ�ត្ថុ់ក្រី��ក្រី�របស់ព�ះរាជាណាចក្រី�ក្ខុមុ�ជា។    

• សោធន្តិឧត្ថុិរជូ�វិី ៖ ជាប្រា��ក្ខុ់សោធន្តិដែ�លត�ូវិផ្តិល់ជូូន្តិបុគឺគលនៅក្ខុែ�ង

បន្តិ្ទ�ក្ខុផ្ទា្ទ�ល់ន�សោធន្តិិក្ខុជូរាភាព្វ ឬទុុព្វវព្វលភាព្វ ឬសមាជូិក្ខុប្រ�ត្ថុិបត្ថុិិក្ខុរ

សន្តិិិសុខសងគម (ប.ស.ស.) ដែ�លបាន្តិបង់ភាគឺទាន្តិផ្នែែ�ក្ខុប្រា��ក្ខុ់សោធន្តិ

យាា�ងត្ថុិច ៥ឆ្នាំំ�ំ ទុទុួលមរណូភាព្វ។ ប្រា��ក្ខុ់ឧបត្ថុុម្ភដែ�លបេើក្ខុផ្តិល់ដំល់សិទុធិវិន្តិិ-

ជាឧតិ្ថុរជូ�វីិរបស់សមាជិូក្ខុប្រ�តិ្ថុបតិ្ថុិក្ខុរដែ�លទុទុួលរងហានិ្តិភ័ិយការងររហូិត្ថុ

បាត្ថុ់បង់ជូ�វិិត្ថុ ត�ូវិបាន្តិចាត្ថុ់ទុុក្ខុជាធន្តិលាភិឧត្ថុិរជូ�វិី។

• វិិភាជូន៍្តិបូជាសព្វ ៖ ជាប្រា��ក់្ខុឧបតុ្ថុម្ភសម្រា��ប់ការចាត់្ថុចែ�ងបូជាសព្វសមាជិូក្ខុ

ប្រ�ត្ថុិបត្ថុិិក្ខុរសន្តិិិសុខសងគម (ប.ស.ស.) ដែ�លទុទុួលមរណូភាព្វ។ 

• Old-age pension is a pension for the members of the 

Social Security Operator (NSSF) who are at least aged 

60 for those who work in the private sector and for those 

in the public sector who are set to retire at 60 years 

old. They have the rights to receive an old-age pension 

when they meet the following conditions  :

• Invalidity pension is a pension for members of the 

Social Security Operator (NSSF) who lose his or her 

ability to work, not caused by occupational risks. 

They are considered as persons suffering invalidity only 

if they themselves are ill or suffer disability which leads 

up to the inability to generate income determined by the 

poverty line of the Kingdom of Cambodia.

• Survivors’ pension is a pension given to dependents 

of old-age pensioners, invalidity pensioners or social 

security operator’s (NSSF) members who have paid 

contributions to the pension schemes for at least 5 

years prior to their death.  The allowance provided to 

the beneficiary of the survivors of the member of the 

social security operator who sustains occupation risk 

leading to death is considered survivors’ pension. 

• A Funerary grant is a grant for arranging the cremation 

of a deceased member of the Social Security Operator 

(NSSF). 

Registered in pension schemes 

Have contributed to pension schemes for at least 12 months.
 បាន្តិចុះបញ្ញ្ជ�ក្ខុែ�ងផ្នែែ�ក្ខុប្រា��ក្ខុ់សោធន្តិ

 បាន្តិបង់ភាគឺទាន្តិផ្នែែ�ក្ខុប្រា��ក្ខុ់សោធន្តិយាា�ងត្ថុិច ១២ខែ�។

សមាជូិក្រី�បត្ថុិបត្ថុិិក្ខុរសន្តិិិសុខសងគម�ដំលមិន្តិបាន្តិបេំ�ព្វញលក្ខុេខណូ្ឌន្តិឹង�ត្ថុូវិមិន្តិទុទុួលបាន្តិវិិភាជូន្តិ៍ជូរាភាព្វ។
Social Security Operator’s members who have not fulfilled the conditions are not entitled to old-age grant 
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