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ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សព្ត 

 

ព្រះរាជាណាចព្កកមពុជា 

 

ខុសពីកម្មវធីិជាតិជំនួយសង្គម្នានា ដែលហិរញ្ញ -
ប្បទានដោយថវកិាជាតិ ភាពដជាគជយ័ននប្ប្ពន័ធ
សនតិសុខសង្គម្ គឺអាប្ស័យដលើទំនុកចិតតរប្ស់
អ្នកចូលរមួ្ដែលប្តូវប្ង្ភ់ាគទាន។ ចំណុចដនេះ
ទាម្ទារឱ្យមានយនតការប្តួតពិនិតយ និង្តាម្ោន
ជាដទៀង្ទាត ់ ដែើម្បធីានាថាផលប្ប្ដោជនរ៍ប្ស់
អ្នកចូលរមួ្កនុង្រប្ប្នីម្យួៗប្តូវបានរកា។ ដលើស
ពីដនេះ ែំដណើ រការកនុង្ដផនកនីម្ួយៗននរប្ប្សនតិ-
សុខសង្គម្មានលកខណៈសមុគស្មម ញ និង្មាន
ហានិភ័យខពស់ ដែលអាចជេះឥទិធពលែល់សថិរភាព
ននវស័ិយហិរញ្ញ វតថុ ថវកិាជាតិ និង្ដសែឋកិចចទាងំ្ 
មូ្ល។ កនុង្ន័យដនេះ “ប្កប្ខណឌ ដោលនដោបាយ
ជាតិោពំារសង្គម្ ២០១៦-២០២៥” បានកំណត់
ដោលដៅប្ដង្កើតនិយត័ករសនតិសុខសង្គម្ ដែើម្ប ី
ប្គប្ប់្គង្ និង្ប្តួតពិនិតយែំដណើ រប្ប្ប្ពឹតតដៅរប្ស់
ស្មថ ប្ន័ប្ប្តិប្តតិករសនតិសុខសង្គម្។ 
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SPiC Update 

Unlike social assistance programs 

which are financed by the state budget, 

success of the social security system 

depends on the trust of the participants 

who contribute into the system.  Therefore, 

it requires a proper regulatory and 

supervisory mechanism to ensure that 

the benefits of the participants are 

safeguarded. Moreover, the implementation 

of social security schemes are 

complicated and associated with high 

risks, which might affect the stability 

of the financial sector, the national 

budget and the country’s economy as a 

whole. With these reasons, “the 

National Social Protection Policy 

Framework 2016-2025” has set out 

the goal to establish the Social Security 

Regulator (SSR) to supervise and 

regulate the operations of social 

security operator. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ការប្ដង្កើតនិយត័ករសនតិសុខសង្គម្  | Establishment of the Social Security Regulator 

ប្សប្តាម្ទិសដៅដែលបានកំណត់កនុង្ប្កប្ខណឌ
ដោលនដោបាយជាតិោពំារសង្គម្ រប្ស់រាជរោឋ -  
ភបិាល, ចាប្ស់តីពីរប្ប្សនតិសុខសង្គម្ដែលប្ប្កាស 
ឱ្យដប្ប្ើដោយប្ពេះរាជប្កម្ដលខ នស/រកម្/១១១៩/
០១៨ ចុេះនថៃទី២ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៩ បានប្ដង្កើត    
និយត័ករសនតិសុខសង្គម្ ដែលមានតួនាទីនិង្ភារកិចច
ែូចខាង្ដប្កាម្ (មាប្តា១១)៖ 
 

In line with the direction set by the 

National Social Protection Policy 

Framework of the Royal Government, the 

Law on Social Security Schemes 

promulgated by the Royal Kram No. 

NS/RKM/1119/018 dated 2nd November, 

2019 establishes the SSR with the 

following functions and responsibilities 

(Article 11): 
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ដប្ឡាជាតិសនតិសុខសង្គម្ (ប្.ស.ស.) ជា
ប្ប្តិប្តតិករដតម្ួយគត់ កនុង្ការដធវើប្ប្តិប្តតិការ
រប្ប្សនតិសុខសង្គម្ ប្សប្តាម្ប្ទប្ញ្ញ តិននចាប្់
សតីពីរប្ប្សនតិសុខសង្គម្ សថិតដប្កាម្និយត័កម្ម ឬ
ប្កប្ខណឌ ប្តួតពិនិតយ រប្ស់និយ័តករសនតិសុខ
សង្គម្ (ន.ស.ស.)។  ប្ចចុប្បនន ប្.ស.ស. កំពុង្
ប្គប្់ប្គង្ និង្ចាត់ដចង្រប្ប្សនតិសុខសង្គម្ដផនក
ដថទាសុំខភាព និង្រប្ប្សនតិសុខសង្គម្ដផនកហានិ-
ភ័យការងារ។ នាដពលខាង្មុ្ខ ប្.ស.ស. កនឹ៏ង្
ប្គប្ប់្គង្ និង្ចាតដ់ចង្រប្ប្សនតិសុខសង្គម្ដផនក
ប្បាកដ់ស្មធនផង្ដែរ។ 
 

The National Social Security Fund (NSSF) 

is the single operator in charge of 

implementing social security schemes, as 

stipulated in the Law on the Social 

Security Schemes, under the regulatory 

and supervisory framework of the Social 

Security Regulator. Currently, NSSF 

administrates the implementation of the 

social security schemes on health care and 

the social security scheme on occupational 

risk. Later, NSSF will administrate the 

implementation of the Social Security 

Scheme on Pension as well. 
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ការកំណតដ់នេះ ប្សប្ដៅតាម្ស្មម រតីននប្កប្ខណឌ ដោលនដោបាយជាតិោពំារសង្គម្ ដែលគិតគូរពីការ
ពប្ងឹ្ង្ប្ប្សិទធភាពននការបំ្ដពញការងារ និង្ដចៀសវាង្នូវការប្ដង្កើតស្មថ ប្ន័ដប្ចើន និង្រាយបា៉ា យ ដែលនាំ
ឱ្យមានផលប្៉ាេះពាល់ែល់ប្ប្សិទធភាពននការចំណាយថវកិាជាតិ។ 

អ្នុប្កឹតយដលខ ១១៣ អ្នប្ក.ប្ក ចុេះនថៃទី ១៤ ដខកកកោ ឆ្ន ំ
២០២១ សដីពីការដរៀប្ចំ និង្ការប្ប្ប្ពឹតតដៅរប្ស់អ្ង្គភាពដប្កាម្   
ឱ្វាទរប្ស់អាជាា ធរដសវាហិរញ្ញ វតថុម្និដម្នធនាោរ បានកំណត់
អំ្ពីមុ្ខងារប្ដនថម្ជានិយ័តករសនតិសុខសង្គម្ រប្ស់អ្គគដលខា-  
ធិការោឋ នប្កុម្ប្បឹ្កាជាតិោពំារសង្គម្ ដែលជាដសនាធិការឱ្យ 
អាជាា ធរដសវាហិរញ្ញ វតថុម្និដម្នធនាោរ ប្សប្តាម្ប្ទប្បញ្ញតតិនន
ចាប្ស់តីពីការដរៀប្ចំ និង្ការប្ប្ប្ពឹតតដៅននអាជាា ធរដសវាហិរញ្ញ វតថុ
ម្និដម្នធនាោរ ែូចខាង្ដប្កាម្ (មាប្តា២១)៖ 

ការដរៀប្ចំ និង្ប្ប្ប្ពឹតតិដៅរប្ស់និយ័តករសនតិសុខសង្គម្   

ចាប្ស់តីពីការដរៀប្ចំ និង្ការប្ប្ប្ពឹតតដៅននអាជាា ធរ
ដសវាហិរញ្ញ វតថុម្ិនដម្នធនាោរ ដែលប្ប្កាសឱ្យ
ដប្ប្ើដោយប្ពេះរាជប្កម្ដលខ នស/រកម្/០១២១/
០០៣ ចុេះនថៃទី១៦ ដខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២១ បាន
កំណតអំ់្ពីនិយត័ករសនតិសុខសង្គម្ ជានិយត័ករ
ម្ួយ ដប្កាម្ឱ្វាទរប្ស់អាជាា ធរដសវាហិរញ្ញ វតថុ
ម្ិនដម្នធនាោរ។ ចាប្់ដនេះ ក៏បានកំណតផ់ង្
ដែរថា អ្គគដលខាធិការោឋ នប្កុម្ប្បឹ្កាជាតិោពំារ
សង្គម្ប្តូវបំ្ដពញតួនាទីប្ដនថម្ ជានិយត័ករសនតិ-
សុខសង្គម្ ដោយប្តូវអ្នុវតតតួនាទី និង្ភារកិចចែូច
មានដចង្កនុង្ចាប្ស់តីពីរប្ប្សនតិសុខសង្គម្ និង្
ប្ទប្បញ្ញតតិពាកព់ន័ធដផេង្ដទៀតកនុង្វស័ិយសនតិសុខ
សង្គម្។ អ្គគដលខាធិការោឋ នប្កុម្ប្បឹ្កាជាតិ
ោំពារសង្គម្ក៍ប្តូវបំ្ដពញតួនាទី និង្ភារកិចច
ប្ដនថម្ជាអ្គគនាយកនននិយ័តករសនតិសុខសង្គម្ 
ផង្ដែរ។ 
 

The Law on the Organisation and 

Functioning of the Non-Bank Financial 

Services Authority (FSA) promulgated by 

the Royal Kram No. NS/RKM/0121/003 

dated 16th January, 2021 defines that the 

SSR is one of the regulators under the 

FSA. This Law also determines that the 

General Secretariat for the National 

Social Protection Council shall perform 

the additional function as the Social 

Security Regulator with roles and 

responsibilities as prescribed by the Law 

on Social Security Schemes and relevant 

regulations. The Secretary General of the 

National Social Protection Council shall 

also have additional role as the Director 

General of the Social Security Regulator. 
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- ដរៀប្ចំ និង្អ្នុវតតនូវដផនការយុទធស្មស្រសត និង្ដផនការសកម្មភាពសប្មាប្អ់្នុវតតតួនាទី និង្ភារកិចច
ែូចមានដចង្កនុង្មាប្តា១១ ចាប្ស់តីពីរប្ប្សនតិសុខសង្គម្ 

- ប្តួតពិនិតយនិង្តាម្ោនអ្នុដោម្ភាពននការអ្នុវតតចាប្ ់និង្ប្ទប្បញ្ញតតិពាកព់ន័ធនឹង្ប្ប្ពន័ធ  
សនតិសុខសង្គម្ 

- ប្តួតពិនិតយ តាម្ោន និង្វាយតនម្ៃការអ្នុវតតរប្ស់ប្ប្តិប្តតិករសនតិសុខសង្គម្ និង្តួអ្ង្គពាកព់ន័ធ 
- ដរៀប្ចំ ដធវើប្ចចុប្បននភាព និង្ដសនើសំុការអ្នុម្ត័នូវប្ទប្បញ្ញតតិពាកព់ន័ធសប្មាប្ប់្គប្ប់្គង្ប្ប្តិប្តតិករ

សនតិសុខសង្គម្ និង្តួអ្ង្គពាកព់ន័ធ 
- ដលើកកម្ពស់ការអ្ប្រ់ ំនិង្ប្ណតុ េះប្ណាត លស្មធារណជន 
- ចូលរមួ្កនុង្កិចចសហប្ប្តិប្តតិការតំប្ន ់និង្អ្នតរជាតិ 
- ប្គប្ប់្គង្ហិរញ្ញ វតថុ និង្បុ្គគលិករប្ស់និយត័ករសនតិសុខសង្គម្ 
- សប្ម្ប្សប្មួ្លការប្គប្ប់្គង្ធនធានម្នុសេជាម្យួអ្គគដលខាធិការោឋ នអាជាា ធរដសវាហិរញ្ញ វតថុ

ម្និដម្នធនាោរ 
- ប្គប្ប់្គង្ប្ទពយសម្បតតិរែឋដែលប្តូវបានដប្ង្ដចកឱ្យដៅដប្កាម្និយត័ករសនតិសុខសង្គម្ និង្

ដរៀប្ចំប្ញ្ជ ីស្មរដពើភណ័ឌ ជូនអ្គគដលខាធិការោឋ នអាជាា ធរដសវាហិរញ្ញ វតថុម្និដម្នធនាោរ 
- អ្នុវតតការងារដផេង្ដទៀត តាម្ការដណនារំប្ស់រែឋម្ស្រនតីប្កសួង្ដសែឋកិចច និង្ហិរញ្ញ វតថុ និង្ជា

ប្ប្ធានប្កុម្ប្បឹ្កាអាជាា ធរដសវាហិរញ្ញ វតថុម្និដម្នធនាោរ។ 

The sub-decree no 113 ANK.BK dated 14th July, 2021, on the Organisation and 

Functioning of Units under the Auspices of the Non-Bank Financial Service Authority, 

mandates additional role of GS-NSPC as the SSR, which is an arm of the FSA in 

accordance with the Article 21 of the Law on the Organization and Functioning of the 

Non-Bank Financial Service Authority.  

The SSR shall perform roles and responsibilities as follow: 

- Preparing and implementing the strategic plan and action plan for the 

implementation of roles and responsibilities as stipulated in Article 11 of the Law 

on Social Security Schemes       

- Supervising and monitoring compliance with the implementation of laws and 

regulations related to the social security system       

- Supervising, monitoring, and evaluating the performance of the social security 

operator and related entities       

Social Security Regulator Organization and Functions  
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- Preparing, updating, and requesting approval of relevant regulations for the 

supervision of the social security operator and related actors       

- Promoting education and training on knowledge of Social Security to the public   

- Participating in regional and international cooperation       

- Managing the finance and staff of the SSR 

- Coordinating human resource management with the General Secretariat of the 

FSA        

- Managing state properties distributed under the SSR and preparing the inventory 

list to the General Secretariat of the FSA       

- Performing other duties as directed by the Minister of Economy and Finance and 

Chair of the FSA     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

អ្នុប្កឹតយសដី ពីការដរៀប្ចំ និង្ការប្ប្ប្ពឹតតដៅរប្ស់ 
អ្ង្គភាពដប្កាម្ឱ្វាទរប្ស់អាជាា ធរដសវាហិរញ្ញ វតថុ
ម្និដម្នធនាោរ កប៏ានកំណតអំ់្ពីតួនាទីនិង្ភារកិចច
រប្ស់អ្គគនាយកនិយត័ករសនតិសុខសង្គម្ ែូចខាង្
ដប្កាម្ (មាប្តា២២)៖ 
 

The Sub-decree on the Roles and 

Functions of Units under the Auspices of 

Non-Bank Financial Services Authority, 

Article 22, instructs the Director General 

of SSR to perform the following 

responsibilities: 
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អ្នុប្កឹតយសដី ពីការដរៀប្ចំ និង្ការប្ប្ប្ពឹតតដៅរប្ស់  
អ្ង្គភាពដប្កាម្ឱ្វាទរប្ស់អាជាា ធរដសវាហិរញ្ញ វតថុម្និ
ដម្នធនាោរដនេះ (មាប្តា២៣) កប៍ានកំណតដ់ែរថា 
និយ័តករសនតិសុខសង្គម្ដប្ប្ើរចនាសម្ព័នធកប្ម្ិត
នាយកោឋ ន ែូចមានកំណត់កនុង្អ្នុប្កឹតយសតីពី 
“ការប្ដង្កើតគណៈកមាម ធិការប្ប្តិប្តតិ និង្អ្គគដលខា- 
ធិការោឋ នននប្កុម្ប្បឹ្កាជាតិោពំារសង្គម្” សប្មាប្់
ការអ្នុវតតតួនាទី និង្ភារកិចចរប្ស់ខៃួន។ 

 

Based on the Article 23 of the sub-decree, 

the SSR shall use the existing department 

structure of the General Secretariat for the 

National Social Protection Council as 

adopted in the Sub-decree on the 

Establishment of Executive Committee 

and the General Secretariat for the 

National Social Protection Council to 

perform its mandates. 

 


