
អង់គ្លេស ចិន គ្អសប៉ា ញ ព័រទុយហ្គា ល់ ហ្វ ីលីពិន គ្ ៀតណាម ភូមា គ្នប៉ា ល់ កូគ្រ៉េ ថៃ ឥណ្ឌ គូ្ណ្សីុ ខែ ម្ រ ម៉ាងុគ្ហ្គា លី

ខែ ន្កអធិការកិចច ○ សាប៉ាូ រ៉េសីុូលីតាលឹលីតា8ចយូ នីសីុ2-1-1 អគាររដ្ឋា ភិបលចំរុុះ សាប៉ាូ រ៉េទីូ1 011-790-8784

ការយិាល័យហ្គកូដ្ឋគ្ត ○ ហ្គកូដ្ឋគ្តសីុសីុងកាវ៉េ ចូ25-18 អគាររដ្ឋា ភិបលចំរុុះជាន់ទី1 គ្ៅហ្គកូដ្ឋគ្ត 0138-87-7605

ការយិាល័យលឹសីុរ៉េ ូ ○ ○ លឹសីុរ៉េសីុូវ៉េ ហ្ា ីចូ 2-12 0154-42-9716

ការយិាល័យរងលឹតចំង ○
អាបឹតាហ្ា ឹងលឹតចំងចូមីណាមី１ចយូ ហីុ្ហ្គា សីុ3ចូមិុ1បំងជិ

　លឹតចំង អគាររដ្ឋា ភិបលជាន់ទី4
0136-22-2374

មនទ រីមីយា៉ា ហ្ា ី ខែ ន្កអធិការកិចច ○ ○ ខែសនថៃសីុមីយា៉ា ហ្ា ីណូ្លឹខែតប៉ាូមាជិ1 អគាររដ្ឋា ភិបលទី4 គ្ៅខែសនថៃ 022-299-8838

មនទ រីអីុបរ៉េ លី ខែ ន្កអធិការកិចច ○ ○ ○ មីតូសីុមីយា៉ា មាជិ1-8-31អគាររដ្ឋា ភិបលទូគ្ៅខែ ន្កខាងការងារ គ្ៅអីុបរ៉េ លី 029-224-6214

ខែ ន្កអធិការកិចច ○ ○ ○ អ ុជឹណូ្មីយា៉ា សីុអាគ្លបូណូ្ចូ1-4 អគាររដ្ឋា ភិបលចំរុុះទី2 គ្ៅអ ុជឹណូ្មីយា៉ា 028-634-9115

ការយិាល័យតូជីហ្ា ី ○ តូជីហ្ា ីសីុនុមា៉ា វ៉េ ដ្ឋចូ 20-24 0282-24-7766

ខែ ន្កអធិការកិចច ○ មា៉ា គ្អបសីុសីុអូគ្តមា៉ា ជិ 2-3-1អគាររដ្ឋា ភិបលចំរុុះជាន់ទី8 គ្ៅមា៉ា គ្អបសីុ 027-896-4735

ការយិាល័យអូតាគ្ក ○ ○ អូតាគ្កសីុអីុជឹកាមា៉ា ជិ104-1 0276-45-9920

○ 048-816-3596

○ 048-816-3597

○ 048-816-3598

ខែ ន្កអធិការកិចច ○ ឈីបសីុជូអូលឹជូអូ4-11-1  អគាររដ្ឋា ភិបលចំរុុះទី2 គ្ៅឈីប 043-221-2304

ការយិាល័យហ្វ ណូាបសីុ ○ ហ្វ ណូាបសីុថកជីងចូ2-3-13 047-431-0182

ការយិាល័យកាសីុវ៉េ ○ ○ កាសីុវ៉េ សីុកាសីុវ៉េ 255-31 04-7163-0246

កខែនេងគំាទ្ទ　ពិភាកា គ្រឿង

ពិគ្សសៗសំរប់ជនបរគ្ទស
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

សីុងជុកលឹលឹយ៉ាុជឹយា៉ា 1-6-1 យ៉ាុជឹយា៉ា តាវ៉េជាន់ទី13                                                                                        

មជឈមណ្ឌ លគំាទ្ទជនបរគ្ទសរស់គ្ៅទ្បគ្ទសជប៉ាុន  គ្ៅកន ុង（FRESC/ហ្វ ឹគ្រ៉េសឹលឹ)
03-5361-8728

ការយិាល័យសីុងជុកលឹ ○ ○ ○ ○ ○ ○ សីុងជុកលឹលឹហ្គ ក់លឹណិ្ងចូ4-4-1 អគាររដ្ឋា ភិបលទូគ្ៅខាងការងារជាន់ទី4 គ្ៅសីុងជុកលឹ 03-5338-5582

ការយិាល័យសីុណាហ្គា វ៉េ ○ ○ សីុណាហ្គា វ៉េ លឹកាមីអូសាលី3-13-26 03-3440-7556

ខែ ន្កអធិការកិចច ○ ○ ○ ○ ○ យ៉ាូ កូហ្គមា៉ា សីុណាកាលឹលីតាណាកាតូរ5ី-57 អគាររដ្ឋា ភិបលចំរុុះទី2 គ្ៅយ៉ាូ កូហ្គមា៉ា 045-211-7351

ការយិាល័យអាជឹហ្ា ិ ○ អាជិហ្ា ីសីុណាកាចូ3-2-6　អគារអកសគ្តជាន់ទី5 គ្ៅអាជឹហ្ា ី 046-401-1641

មនទ រីនីហ្គា តា ខែ ន្កអធិការកិចច ○ នីហ្គា តាសីុជូអូលឹមីសាលីចូ1-2-1 អគាររដ្ឋា ភិបលចំរុុះអគារគ្ល្2ជាន់ទី3 គ្ៅនីហ្គា តាមីសាលី 025-288-3503

ខែ ន្កអធិការកិចច ○ តូយា៉ា មា៉ា សីុជីងជឺហុ្ងមា៉ា ជិ1-5-5  អគាររដ្ឋា ភិបលចំរុុះខាងការងារ គ្ៅតូយា៉ា មា៉ា 076-432-2730

ការយិាល័យតាកាអូកា ○ ○ តាកាអូកាសីុណាកាហ្គា វ៉េ ហុ្ងមា៉ា ជិ10-21 អគាររដ្ឋា ភិបលចំរុុះខាងចបប់ គ្ៅតាកាអូកា 0766-23-6446

មនទ រីអីុសីុហ្គា វ៉េ
ខែ ន្កអធិការកិចច

○ ○ កាណាសាវ៉េ សីុថសខែណ្ន3-4-1អគាររដ្ឋា ភិបលចំរុុះអគារខាងលិចជាន់ទី5 គ្ៅសាា នីយកាណាសាវ៉េ 076-200-9771

មនទ រីហ្វ ុ លុអីុ
ខែ ន្កអធិការកិចច ○ ○ ○ ហ្វ ុ លុអីុសីុហ្គរយឹា៉ា មា៉ា 1-1-54 អគាររដ្ឋា ភិបលចំរុុះជាន់ទី9 គ្ៅហ្វ លុអីុហ្គរយឹា៉ា មា៉ា 0776-22-2652

មនទ ីរយា៉ា មា៉ា ណាសីុ ការយិាល័យកូហ្វ ុ ○ ○ កូហ្វ ុ សីុសីុមូអីុដ្ឋ2-5-51 055-224-5620

មនទ រីណាហ្គា ណូ្ ខែ ន្កអធិការកិចច ○ ណាហ្គា ណូ្សីុណាកាហ្គ សូូ1-22-1 026-223-0553

ខែ ន្កអធិការកិចច ○ ○ ហ្ា ីហ្វ ឹខែកនហ្ា ីហ្វ ុ សីុលីងរចូូ5-13 អគាររដ្ឋា ភិបលចំរុុះជាន់ទី3 គ្ៅហ្ា ីហ្វ ឹ 058-245-8102

ការយិាល័យហ្ា ីហ្វ ឹ ○ ហ្ា ីហ្វ ឹខែកនហ្ា ីហ្វ ុ សីុហ្គ ុ ជឹបូចូ1-9-1អគាររដ្ឋា ភិបលទូគ្ៅខែ ន្កខាងការងារជាន់ទី3 គ្ៅហ្ា ីហ្វ ឹ 058-247-2368

ការយិាល័យតាជីមី ○ ហ្ា ីហ្វ ឹខែកនតាជីមីសីុអូតូវ៉េ ចូ5-39-1 អគាររដ្ឋា ភិបលទូគ្ៅខែ ន្កខាងការងារជាន់ទី3 គ្ៅតាជីមី 0572-22-6381

ខែ ន្កអធិការកិចច ○ ○ ○ ○ ○ សីុសយឹអូកាសីុអាអូអីុលឹអូគ្តមា៉ា ជិ9-50　អគាររដ្ឋា ភិបលចំរុុះ គ្ៅសីុសយឹអូកា 054-254-6352

ការយិាល័យហ្គមា៉ា មា៉ា ជឹ ○ ហ្គមា៉ា មា៉ា ជឹសីុណាកាលឹជូអូ1-12-4　 អគាររដ្ឋា ភិបលចំរុុះ គ្ៅហ្គមា៉ា មា៉ា ជឹ 053-456-8148

ការយិាល័យមីសីុមា៉ា ○ មីសីុមា៉ា សីុប ុងកយូ ចូ1-3-112　អគាររដ្ឋា ភិបលទូគ្ៅខាងការងារ គ្ៅមីសីុមា៉ា 055-986-9100

ការយិាល័យអីុវ៉េតា ○ អីុវ៉េតាសីុមីជឹគ្ក3599-6　អគាររដ្ឋា ភិបលចំរុុះ គ្ៅអីុវ៉េតា 0538-32-2205

ការយិាល័យសីុមា៉ា តា ○ ○ សីុមា៉ា តាសីុហុ្ងតូរ1ី-4677-4　អគាររដ្ឋា ភិបលទូគ្ៅខាងការងារ គ្ៅសីុមា៉ា តា 0547-37-3148

ខែ ន្កអធិការកិចច ○ ○ ណាហ្ក យូា៉ា សីុណាកាលឹសានណូ្មា៉ា រ2ឹ-5-1 អគាររដ្ឋា ភិបលចំរុុះអគារទី2 គ្ៅណាហ្ក យូា៉ា 052-972-0253

ណាហ្ក យូា៉ា នីសីុ ○ ណាហ្ក យូា៉ា សីុណាកាម៉ាូ រ៉េ លឹហ្វ ុតាជឹបសីុចូ3-37 052-481-9533

ការយិាល័យតូយ៉ាូ ហ្គសីុ ○ ទ្កងុតូយ៉ាូ ហ្គសីុថៃកុលឹចូ111អគាររដ្ឋា ភិបលចំរុុះតំបន់តូយ៉ាូ ហ្គសីុជាន់ទី 6 0532-54-1192

ការយិាល័យការយីា៉ា ○ ការយីា៉ា សីុវ៉េកាមា៉ា ជឹចូ1-46-1អគាររដ្ឋា ភិបលចំរុុះជាន់ទី3 គ្ៅការយីា៉ា 0566-21-4885

ខែ ន្កអធិការកិចច ○ សឹុសីុសីុមា៉ា សា លីចូ 327-2 អគាររដ្ឋា ភិបលចំរុុះតំបន់គ្ល្ 2 ជាន់ទី4 059-226-2106

ការយិាល័យគ្យា៉ា ជឹកាអីុជី ○ ○ គ្យា៉ា ជឹកាអីុជីសីុសីុងសូ 2-5-23 059-342-0340

ការយិាល័យសឹុ ○ ○ ជឹសីុសីុមា៉ា សាលីចូ 327-2 អគាររដ្ឋា ភិបលចំរុុះទី2ជាន់ទី1 គ្ៅជឹ 059-227-1282

ការយិាល័យអូជឹ ○ អូជឹសីុជីឧគ្ៃហ្គមា៉ា  14-15 អគាររដ្ឋា ភិបលទូគ្ៅខាងការងារជាន់ទី3 គ្ៅសាហ្គា 077-522-6616

ការយិាល័យហីុ្កូខែន ○ ○ ហីុ្កូខែនសីុនីសីុអីុមា៉ា ចូ 58-3　អគាររដ្ឋា ភិបលចំរុុះជាន់ទី3 គ្ៅហីុ្កូខែន 0749-22-0654

ការយិាល័យហីុ្ហ្គា សីុអូមី ○ ○ ហីុ្ហ្គា សីុអូមីសីុគ្យា៉ា កាអីុជីមីៃូរមីា៉ា ជិ 8-14 0748-22-0394

មនទ រីកយូ តូ ខែ ន្កអធិការកិចច ○ ○ កយូ តូសីុណាកាកយូ លឹគ្រ៉េ ខែហ្ា ចូតូរហី្ក ុ អីុគ្កកាមីរកឺាខែណ្សាលីចូ 451 075-241-3214

ខែ ន្កអធិការកិចច ○ ○ ○ ○ អូសាកាសីុជូអូលឹអូតិមា៉ា គ្អ4-1-67 អគាររដ្ឋា ភិបលចំរុុះអាគារទី2ជាន់ទី9 គ្ៅអូសាកា 06-6949-6490

ការយិាល័យអូសាកាជូអូ ○ អូសាកាសីុជូអូលឹម៉ាូ រណូី្មីយា៉ា ជូអូ1-15-10អគាររដ្ឋា ភិបលទូគ្ៅខាងការងារជាន់ទី5 គ្ៅអូសាកាជូអូ 06-7669-8726

ការយិាល័យខែតនមា៉ា ○ អូសាកាអីុលីតាលឹខែតនមា៉ា បសីុ1-8-30　OAPតាវ៉េជាន់ទី7 06-7713-2003

ការយិាល័យសាថក ○ សាថកសីុសាថកលឹមីណាមីកាវ៉េ រ៉េមា៉ា ជី2-29　អគាររដ្ឋា ភិបលចំរុុះជាន់ទី3 គ្ៅសាថក 072-340-3829

ខែ ន្កអធិការកិចច ○ កូគ្បសីុជូអូលឹហីុ្ហ្ា ុះសីុកាវ៉េសាលីចូ1-1-3 កូគ្បទ្លីសាា ល់ថាវ៉េជាន់ទី16 078-371-5310

ការយិាល័យហីុ្គ្មជី ○ ហីុ្គ្មជីសីុហូ្ចូ1-83 079-224-8181

មនទ រីតូតូរ ី ខែ ន្កអធិការកិចច ○ ○ តូតូរសីុីតូមីយា៉ា សឹុ2-89-9 0857-29-1703

មនទ រីសីុមា៉ា ខែន ខែ ន្កអធិការកិចច ○ មា៉ា ជឹគ្អសីុមឹគ្គាជីមា៉ា ចូ134-10　អគាររដ្ឋា ភិបលចំរុុះជាន់ទី5 គ្ៅមា៉ា ជឹគ្អ 0852-31-1156

មនទ រីអូកាយា៉ា មា៉ា ខែ ន្កអធិការកិចច ○ ○ ○ អូកាយា៉ា មា៉ា សីុលីតាលឹសីុម៉ាុអីុសីុអីុ1-4-1　អគាររដ្ឋា ភិបលចំរុុះទី2 គ្ៅអូកាយា៉ា មា៉ា 086-201-1651

ខែ ន្កអធិការកិចច ○ ○ ○ ហីុ្រ៉េសីុូមា៉ា សីុណាកាលឹកាមីហ្គជឹចូហូ្រ6ី-30 អគាររដ្ឋា ភិបលចំរុុះអាគារទី2ជាន់ទី5 គ្ៅហីុ្រ៉េសីុូមា៉ា 082-221-9242

ការយិាល័យហីុ្រ៉េសីុូមា៉ា ជូអូ ○ ហីុ្រ៉េសីុូមា៉ា សីុណាកាលឹកាមីហ្គជឹចូហូ្រ6ី-30 អគាររដ្ឋា ភិបលចំរុុះអាគារទី2ជាន់ទី1 គ្ៅហីុ្រ៉េសីុូមា៉ា 082-221-2460

ការយិាល័យហ្វ ុ លឹសីុយា៉ា មា៉ា ○ ○ ហ្វ ុ លុយា៉ា មា៉ា សីុអាសាហីុ្មា៉ា ជី1-7 084-923-0005

មនទ រីតុលឹសីុមា៉ា ខែ ន្កអធិការកិចច ○ តុលឹសីុមា៉ា សីុតុលឹសីុមា៉ា ចូចយូ ថណ្6-6　អគាររដ្ឋា ភិបល គ្ៅតុលឹសីុមា៉ា 088-652-9163

○ 089-913-6244

○ 089-913-5653

ការយិាល័យអីុមា៉ា បរ ី ○ អីុមា៉ា បរសីុីអាសាហីុ្មា៉ា ជិ1-3-1 0898-25-3760

ខែ ន្កអធិការកិចច ○ ហ្វ ុ លឹអូកាសីុហ្គកាតាលឹហ្គកាតាគ្អលីហីុ្ហ្ា ុះសីុ2-11-1 អគាររដ្ឋា ភិបលចំរុុះជាន់ទី4 គ្ៅហ្វ ុ លឹអូកា 092-411-4862

ការយិាល័យហ្វ ុ លឹអូកាជូអូ ○ ហ្វ ុ លឹអូកាសីុជូអូលឹណាងា៉ា ហ្គមា៉ា 2-1-1 ការយិាល័យអធិការកិចចសា ង់ដ្ឋការងារជាន់ទី4 គ្ៅហ្វ ុ លឹអូកាជូអូ 092-761-5607

ការយិាល័យលីតាលយូ ស ូ នីសីុ ○
លីតាលយូ ស ូ សីុយា៉ា ហ្គតានីសីុលឹលីសីុណូ្អ ុរ៉េ 1-5-10 អគាររដ្ឋា ភិបលខាងការងារចំរុុះជាន់ទី3 គ្ៅយា៉ា ហ្គតា

093-622-6550

មនទ រីណាហ្គា សាលី ខែ ន្កអធិការកិចច ○ ទ្កងុណាហ្គា សាលីខែមនថស មា៉ា ជី7-1 អាគារ TBM ណាហ្គា សាលីជាន់ទី 6 095-895-5105

ខែ ន្កអធិការកិចច ○ លឹមា៉ា ម៉ាូ តូសីុនីសីុលឹកាសឹហ្គា 2-10-1 អគាររដ្ឋា ភិបលចំរុុះអាគារAជាន់ទី9 គ្ៅលឹមា៉ា ម៉ាូ តូ 096-355-8449

ការយិាល័យយា៉ា ជឹសីុរ៉េ ូ ○ យា៉ា ជឹសីុរ៉េសីុូអូគ្តមា៉ា ជិ2-3-11 0965-34-6796

មនទ រីខាហ្ក សីុូមា៉ា ខែ ន្កអធិការកិចច ○ ខាហ្ក សីុូមា៉ា សីុយា៉ា មា៉ា សីុតាចូ13-21អគាររដ្ឋា ភិបលចំរុុះ គ្ៅខាហ្ក សីុូមា៉ា 099-216-6100

មនទ រីអូលីណាវ៉េ ខែ ន្កអធិការកិចច ○  ណាហ្គសីុអូម៉ាូ រ៉េមូា៉ា ជិ2-1-1 អគាររដ្ឋា ភិបលចំរុុះអាគារទី2ជាន់ទី3 គ្ៅណាហ្គ 098-868-1634

　※１　ពត៌មានគ្នុះគ្ធវ ើគ្ៅថៃៃទី1ខែ្គ្មសាឆ្ន ំ2023 គ្ហ្ើយអាចមានការខែទ្បទ្បួលខែៃរ ។

មនទ រីគ្អហីុ្គ្ម

ខែ ន្កអធិការកិចច មា៉ា ជឹយា៉ា មា៉ា សីុវ៉េកាលឹសាចូ4-3 អគាររដ្ឋា ភិបលចំរុុះជាន់ទី5 គ្ៅមា៉ា ជឹយា៉ា មា៉ា វ៉េកាលឹសា

មនទ រីហ្វ ុ លឹអូកា

មនទ រីលឹមា៉ា ម៉ាូ តូ

មនទ រីថអជី

មនទ រីមិគ្អ

មនទ រីសាហ្គា

មនទ រីអូសាកា

មនទរីហ្យូ ហ្ក ូ

មនទ រីហីុ្រ៉េសីុូមា៉ា

មនទ រីឈីប

មនទ រីតូកយូ

មនទ រីកាណាហ្គា វ៉េ

មនទ រីតូយា៉ា មា៉ា

មនទ រីហ្ា ីហ្វ ឹ

មនទ រីសីុសយឹអូកា

មនទ រីហុ្កថកៃូ

មនទ រីតូជីហ្ា ី

មនទ រីហ្ា ឹនមា៉ា

មនទ រីថសតាមា៉ា ខែ ន្កអធិការកិចច ថសតាមា៉ា សីុជូអូលឹសីុងតូសីុង11-2រ៉េ ន់ៃុអាលឹសីុសឹតាវ៉េជាន់ទី15

ការណែនាំទីកណ ល្ងការយិាល័យពិគ្រោះគយាបល់ពលករបរគទស

　　ការយិាល័យពិគ្ទ្គាុះគ្យាបល់ពលករបរគ្ទស ា្ល់ការពិគ្ទ្គាុះគ្យាបល់ទាក់ទងអំពីលកខ្ណ្ឌការងារ ជាភាសាបរគ្ទស ខែៃលបនបគ្ងា ើតទីកខែនេងៃូចខាងគ្ទ្កាមគ្នុះថនមនទ ីរនាយកដ្ឋា នការងារគ្្តាទ្កងុ និង ការយិាល័យអធិការកិចចសា ង់ដ្ឋរការងារ។ ព័ត៌មានលំអិតសំ

រប់ថៃៃគ្ធវ ើការ សូមទំនាក់ទំនងតាមគ្ល្ទូរស័ពទនិមួយៗ ឬសូមពិនិតយគ្មើ់លតាមគ្លហ្ទំព័ររបស់ទ្កសួងការងារ សុខាភិបល និងសុខាមាលភាព ៃូចខាងគ្ទ្កាមគ្នុះ https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner.html

គ្្តាទ្កងុ ទីកខែនេង
ភាសាខែៃលពិគ្ទ្គាុះគ្យាបល់

អាសយដ្ឋា ន គ្ល្ទូរស័ពទ


