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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.
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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.

បច្ចុប្បន្នព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានចាត់ទុកជាប្រទេសមួយដែលមាន
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ា ់ ស្របពេលដែលអាយុកាលសងឃ្ ម
ឹ រស់របស់ប្រជាជនមាននិនកា
្នា រ
កើនឡើង កម្ពុជាក៏បាន និងកំពុងបោះជំហានក្លាយទៅជាសង្គមដែលមាន
មនុស្សចាស់ច្រើន ឬសង្គមចាស់ជរា(Aging Society) បន្តិចម្តងៗផងដែរ។
និន្នាការនៃការប្រែក្លាយទៅជាសង្គមដែលមានមនុស្សចាស់ច្រើននេះ បង្ហាញ
ពីតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងការសន្សំប្រាក់សម្រាប់គាំពារ នៅពេលចាស់ជរា
ដើម្បីទ្រទ្រង់ការរស់នៅ និងដើម្បីជៀសវាងពីការធ្លាក់ចូលក្នុងភាពក្រីក្រ។

Generally, Cambodian people do not have the habit

ជាទូទៅប្រជាជនកម្ពុជាមិនមានទម្លាប់រៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់

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

ខ្លួនឯងនៅពេលឈានចូលវ័យចាស់ជរាទេ ដោយភាគចន
ើ្រ តវព
ូ្រ ង
ឹ ផ្អែកលើ

those are highly dependent on the support of their children

ការឧបត្ថម្ភរបស់កូនចៅ។ ទម្លាប់នេះ ជំរុញឱ្យប្រជាជនកម្ពុជាប្រឈមនឹង

and grandchildren. This practice puts Cambodian people
at greater risk of falling into poverty at old-age, especially

ហានិភយ
័ ខស
្ព ់ ក្នុងការធ្លាក់ចល
ូ ក្នុងភាពក្រីក្រនៅពេលចូលដល់វយ
័ ចាស់ជរា

if their children and grandchildren also fall into poverty.

ជាពិសេសក្នុងករណីកូនចៅដែលជាជំហរសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារស្ថិតក្នុង ឬធ្លាក់

The Social Security Scheme on Pension is being developed

ទៅក្នុងក្រុមប្រជាជនក្រីក្រ។ របបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកប្រាក់សោធនត្រូវ

to ward off this unpleasant situation.

បានគិតគូរ និងអភិវឌ្ឍដើម្បីផ្តល់ការគាំពារឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពនេះ។

The pension system in Cambodia has started in fragmented

ប្រព័ន្ធសោធននៅកម្ពុជា បានចាប់ផ្តើមឡើងដោយមានលក្ខណៈ

ways and differed across types of target population.

ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទៅតាមប្រភេទនៃសមាជិកគោលដៅ។ ច្បាប់ស្តីពីរបប

The Law on Social Security Schemes, promulgated by

សន្តិសុខសង្គម ដែលប្រកាសឱ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/

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

១១១៩/០១៨ ចុះថ្ងៃទី២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ បានចែងអំពីការបង្កើត

02, 2019, stipulates the establishment of a social security

របបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកប្រាក់សោធនទូទៅ ដែលមានគោលដៅប្រមូលផ្តុំ

scheme on general pension which is integrated and

និងធ្វើសមាហរណកម្មរបបសោធនដែលនៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។

harmonized.
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យុទសា
្ធ ស្ត្រ និងគោលដៅអនាគត

FUTURE STRATEGIES AND GOALS

ចក្ខុវិស័យរយៈពេលវែងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកប្រាក់

The long-term vision for the development of the social

សោធននៅកមជា
្ពុ គឺការសមច
្រេ បាននូវប្រពន្ធ
័ សោធនដែលមានការគ្របដណ្តប់

security scheme on pensions in Cambodia is to achieve a
pension system with universal coverage. The system aims

ជាសកល។ ប្រព័ន្ធនេះមានគោលបំណងផ្តល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូប

to provide all Cambodian people with a financial protection

នូវយន្តការការពារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ពេលចាស់ជរា តាមរយៈការផ្តល់

mechanism for the elderly by providing a decent income

ប្រាក់ចំណូលសមរម្យជូនប្រជាជនដែលចូលរួមក្នុងរបបសោធនកាតព្វកិច្ច

to people who have enrolled in mandatory and voluntary

និងស្ម័គ្រចិត្ត និងការកាត់បន្ថយជាអតិបរមានូវការធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងភាព

pension schemes. This will help prevent people in both the

ក្រីក្រនៅពេលចាស់ជរា ចំពោះប្រជាជននៃវិសយ
័ សេដ្ឋកច
ិ ្ច ទាំងក្នុង និង

formal and informal economies from sliding into poverty.

ក្រៅប្រព័ន្ធ។

To ensure the effective supervision and regulation of

ដើម្បីធានាឱ្យបាននូវការគ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងរបបសោធនប្រកបដោយ

pension schemes with efficiency, transparency and

ប្រសិទ្ធភាព តម្លាភាព និងគណនេយ្យភាព រាជរដ្ឋាភិបាលបាន និង

accountability, the Government of the Kingdom of

កំពុងរៀបចំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តសម្រាប់គ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធ

Cambodia has been developing legal instruments.

សន្តិសុខសង្គមនិយាយជារួម និងរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកប្រាក់សោធន

In addition, the Government is going to develop legal

និយាយដោយឡែក។ បន្ថែមលើនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលក៏នឹងរៀបចំលិខិត

instruments to regulate and launch voluntary private

បទដ្ឋានគតិយុត្តសម្រាប់គ្រប់គ្រង និងដាក់ឱ្យដំណើរការប្រព័ន្ធសោធន

pension schemes in a separate framework.

ឯកជនស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងក្របខណ្ឌដោយឡែកផងដែរ។

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).

ក្ររបខណ្ឌឌគតិិយុត្តតទាំ
ុ
ង
ំ នេះះ� នឹឹងកំំណត់យ៉ា
់ ង
�ា ច្្បាស់់លាស់់អំពីី
ំ គោលការណ៍៍គ្រឹះះ��
នៃៃការគ្ររប់់គ្ររង និិងចាត់់ចែែងមូូលនិិធិិសោធនក្នុុ�ងគោលបំំណងផ្តតល់់ការ
ការពារចំំពោះះសមាជិិកនៃៃរបបសោធន, និិងលើើកកម្ពពស់់អភិិបាលកិិច្ចនៃៃ
ច
របបសោធន។
ការរៀៀបចំំនេះះ� ត្រូូ�វមានការកំំណត់់ និិងបែែងចែែកតួួនាទីីច្្បាស់់លាស់់រវាង និិង
ក្នុុ�ងកម្រិិ�តនីីមួួយៗនៃៃស្ថាា�ប័័នមានសមត្ថថកិិច្ចចពាក់់ព័័ន្ធធ

ពោលគឺឺកម្រិិ�ត

គោលនយោបាយ (ក្រុុ�មប្រឹឹ�ក្្សាជាតិិ គាំំ ពា រសង្គគ ម ), កម្រិិ�តនិិ យ័័ តក រ
(និិយ័តក
័ រសន្តិិ�សុខ
ុ សង្គគម), និិងកម្រិិ�តប្ររតិិបត្តិិ�ករ (បេេទ្្បាជាតិិសន្តិិ�សុខ
ុ សង្គគម)។
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ក្របខណ្ឌគតិយត
ុ ្ត

LEGAL FRAMEWORKS

វិិសាលភាព

SCOPE

ច្្បាប់់ស្តីី�ពីីរបបសន្តិិ�សុុខសង្គគម ដែែលប្ររកាសឱ្្យប្រើើ�ដោយព្រះះ�រាជក្ររម

The Law on Social Security, promulgated by Royal
Kram No. NS/RKAM/1119/018 dated November 02,

លេេខ នស/រកម/១១១៩/០១៨ ចុះះ�ថ្ងៃៃ�ទីី២ ខែែវិិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំំ�២០១៩ បាន

2019, stipulates that the Social Security Scheme on

កំំណត់់ថារបបសន្តិិ�សុុខសង្គគមផ្នែែ�កប្រាា�ក់់សោធនត្រូូ�វមានលក្ខខណ:ជា

Pensions shall be a compulsory contribution scheme

របបភាគទានជាកាតព្វវកិិច្ចចដែែលនិិយោជក និិងនិិយោជិិតមានកាតព្វវកិិច្ចច

in which employers and employees share obligations

រួួមគ្នាា�ក្នុុង
� ការបង់់ភាគទានដែល
ែ មានវិិសាលភាពគ្រប
រ ដណ្តតប់់ដូច
ូ ខាងក្រោោម
� ៖

to pay contribution. Persons covered under the law include:

១

1

បុុគ្គគលដែែលស្ថិិ�តនៅក្នុុ�ងវិិស័័យសាធារណៈៈ

Persons in Public Sector

២

2

បុុគ្គគលទាំំងឡាយដែែលស្ថិិ�តនៅក្រោោ�មបទប្្បញ្ញញត្តិិ�

Persons under the Provision
of Labor Law

នៃៃច្្បាប់់ស្តីី�ពីីការងារ

៣
បុុគ្គគលស័្វវ�យនិិយោជន៍៍

3
The self-employed 2

1

1 សំំដៅដល់់ជនដែល
ែ ប្ររកបការងារ ឬមុុខរបររកចំំណូល
ូ ផ្ទាល់
�ា ខ្លួ
់ ន
�ួ ដោយមិិនពាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ង
ឹ ប្រាក់
�ា ឈ្នួួ
់ ល
� ឬប្រាក់
�ា បៀ
់ ៀវត្្សដែែលផ្តតល់់ដោយនិិយោជក ឬរដ្ឋឋតាមកិិច្ចស
ច ន្្យាការងារ ហើើយក៏៏មិន
ិ មានប្រើើ�ប្រាាស់
� កម្មមក
់
រនិិយោជិិតនៅក្នុុ�ងសកម្មមភាពការងារ ឬមុុខរបររបស់់ខ្លួន
�ួ ។
2 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
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តាវកាលិិកនៃ�របបសន្តិិ �សុុខសង្គគមផ្នែ�ែកប្រា�ក់់សោ�ធន

Types of Benefits of the Social Security Scheme
on Pension

តាវកាលិកផ្នែកប្រាកសោ
់
ធនរួមមានសោធនជរាភាព, សោធនទុព្វពលភាព,

The benefits of the Social Security Scheme on Pension include
old-age pension, invalidity pension, survivors’ pension,
and funerary grant.

សោធនឧត្តរជីវី, និងវិភាជន៍បូជាសព។

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

សោធនជរាភាព ៖ ជាប្រាក់សោធនដែលផ្តល់ជូនសមាជិកប្រតិបត្តិករ

Social Security Operator (NSSF) who are at least aged

សន្តិសុខសង្គម ( ប.ស.ស.) នៅពេលដែលសាមីជនមានអាយុយ៉ាងតិច

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

៦០ឆ្នាំ ចំពោះបុគ្គលដែលស្ថិតនៅក្នុងវិស័យឯកជន និងត្រូវដាក់ឱ្យចូល

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

និវត្តនៅពេលដល់អាយុ ៦០ ឆ្នាំ ចំពោះបុគ្គលដែលស្ថិតនៅក្នុងវិស័យ

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

សាធារណៈ។ សាមីជននឹងមានសិទ្ធិទទួលសោធនជរាភាព ករណីបាន

4
when they meet the following conditions
:

បំពេញលក្ខខណ្ឌ ដូចខាងក្រោម ៖
3

Registered in pension schemes

បានចុះបញ្ជីក្នុងផ្នែកប្រាក់សោធន

Have contributed to pension schemes for at least 12 months.

បានបង់ភាគទានផ្នែកប្រាក់សោធនយ៉ាងតិច ១២ខែ។

• Invalidity pension is a pension for members of the

• សោធនទុព្វលភាព ៖ ជាប្រាក់សោធនដែលផ្តល់ជន
ូ សមាជិកប្រតប
ិ ត្តិករ

Social Security Operator (NSSF) who lose his or her

សន្តិសុខសង្គម (ប.ស.ស.) ដែលបាត់បង់សមត្ថភាពការងារមិនបណ្តាល

ability to work, not caused by occupational risks.

មកពីហានិភ័យការងារ។ អាចត្រូវចាត់ទុកជាជនដែលទទួលរងទុព្វលភាព

They are considered as persons suffering invalidity only

លុះត្រាតែសាមីជនមានជំងឺ ឬរងភាពពិការនាំឱ្យអស់សមត្ថភាពរកប្រាក់

if they themselves are ill or suffer disability which leads

ចំណូលដែលកំណត់ក្នុងខែ្សបន្ទាត់ក្រីក្ររបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

up to the inability to generate income determined by the
poverty line of the Kingdom of Cambodia.

• សោធនឧត្តរជីវី ៖ ជាប្រាក់សោធនដែលត្រូវផ្តល់ជូនបុគ្គលនៅក្នុង
បន្ទុកផ្ទាល់នៃសោធនិកជរាភាព ឬទុព្វពលភាព ឬសមាជិកប្រតិបត្តិករ

• Survivors’ pension is a pension given to dependents

សន្តិសុខសង្គម (ប.ស.ស.) ដែលបានបង់ភាគទានផ្នែកប្រាក់សោធន

of old-age pensioners, invalidity pensioners or social

យ៉ាងតិច ៥ឆ្នាំ ទទួលមរណភាព។ ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដែលបើកផ្តល់ដល់សិទ្ធិវន្ត-

security operator’s (NSSF) members who have paid
contributions to the pension schemes for at least 5

ជាឧត្តរជីវីរបស់សមាជិកប្រតិបត្តិករដែលទទួលរងហានិភ័យការងាររហូត

years prior to their death. The allowance provided to

បាត់បង់ជីវិត ត្រូវបានចាត់ទុកជាធនលាភឧត្តរជីវី។

the beneficiary of the survivors of the member of the
social security operator who sustains occupation risk

• វិភាជន៍បជា
ូ សព ៖ ជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការចាត់ចែងបូជាសពសមាជិក

leading to death is considered survivors’ pension.

ប្រតិបត្តិករសន្តិសុខសង្គម (ប.ស.ស.) ដែលទទួលមរណភាព។

• A Funerary grant is a grant for arranging the cremation
of a deceased member of the Social Security Operator
(NSSF).

3 សមាជិកប្រតិបត្តិករសន្តិសុខសង្គមដែលមិនបានបំពេញលក្ខខណ្ឌនឹងត្រូវមិនទទួលបានវិភាជន៍ជរាភាព។

4 Social Security Operator’s members who have not fulfilled the conditions are not entitled to old-age grant
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