
ក្រសួងសុខាភិបាល ការងារ និងសុខុមាលភាព・ មនទី រ  ការងារ ាមម ែខ្ត LL040523需01

ដ ើមប ីដ ៀសវាងបញ្ហា  រនុង ការ ែសែង រ រ ការងារ  ចូរ ដក្ ើស ដរ ើស សហ 
ក្ាស ឫក្រុម ហ ុន  ក្្ឹម ក្្ូវ ែ ល សម ក្សប ាមម ចាប ់។

ថ្មី ៗ  ដនេះ មានររណី ដរើ្ ដ ើង  ូចជា  ន បរដេស រំពុង ែសែង រ រកា រ ងារ ា្ ់ក្្ូវ ទាមទារ បងថ់្ថ្ៃ ដសវា រមម សក្មាប ់បាន ការែណ ំ ំការងារ ។
ដពលអ្នរ ែសែង  រ រ ការងារ  ចូរ ដក្ ើស ដរ ើស សហ ក្ាស ឫក្រុម ហ ុន ក្្ឹម ក្្ូវ ែ ល សមក្សប ាមម ចាប់ឬ រដៅ សួរ  ឯការយិាល័យសនតិសុខ
ការងារ ែ ល ដេដៅ ថា Hello Work។

 ូន ចដំ េះ  ន បរដេស នងឹ នសិសិ្  អ្នតរ ជា្ ិែ ល រពុំង ែសែង រ រ ការងារ 

េំំរេ់នំង
・ ដនេះ ជាស្ថា បន័រដ្ឋា ភបិាល
・សមេំំរេ់នំងដដ្ឋយមានអារមមណ៍ក្សលួ
・ ដយើងររាសមាា ្់

１ ដ្ើអ្នរ ក្្វូទាមទារ បងថ់្ថ្ៃ  ដសវា រមម សក្មាប ់ការ  េេលួ ការ ែណ ំ ំការងារ ឫ?
អ្នរ ពុ ំបាច ់បងថ់្ថ្ៃ ដសវា រមមសក្មាប ់េេលួ ការ ែណ ំកំារងារ ឫ ដ្ែើការ ងារ ដំេះ ដ ើយ ។
រនុង ររណីអ្នរបងថ់្ថ្ៃ ដសវា រមម ចូរ យរឯរស្ថរ ជាភសតុាមង រ រា េុរ ។

２ ដ្ើអ្នរបានបញ្ហា រព់កី្រមុហ ុនែ លមាន អាជាា  បណ័ណ  ដេ?
អាជាា  បណ័ណ  ក្្វូ បាន ទាមទារ ដ ើមបផី្ដល់ដសវាការងារ(រែនៃងការ)

សូមបញ្ហា រដ់លខ អាជាា  បណ័ណ ។

３ ដ្ើ សហ ក្ាស ឫក្រមុ ហ ុន ដំេះ បញ្ហា រឲ់្យបានចាស់អ្ពំ ីលរខខខណឌក ការងារឫ?
ដេ ក្្វូ ែ្ បញ្ហា រ ់ឲ្យ បាន ចាស់ដដ្ឋយ មាន ឯរស្ថរ សតី ព ីថាដ្ែើការអ្ែ ីនងិ ដ្ែើការ ដៅ ឯ ណាឫ ក្បារ ់ែខ ប ំុម ន ជា ដ ើម ដហ្ុ 

ដនេះ ដហើយ អ្នរ េួ រែ្ ដមើល វាដដ្ឋយ យរ ចិ ត្ េុរ ដ្ឋរ ់ដហើយរ រា រ េុរ ជា ដ្ឋច ់ខា្ ។

ដេហេំព័រេូដៅែផ្នរ្នធានមនុសស

ខិ្តប័ណណ

● អ្នរអាចបញ្ហា រព់ដីលខអាជាា បណ័ណ របស់សហក្ាសឫក្រមុហ ុនរនុងដេហេពំរ័េូដៅែផ្នរ្នធានមនុសស។

● មាន ព័្ ម៌ាន ែថ្ម ដេៀ្ ដៅ រនុង ដេហេំពរ័ របស់ ក្រសួងសុខាភបិាល ការងារ និងសុខុមាលភាព ដៅ 
ែផ្នរ សក្មាប ់អ្នរ ែសែងររ ការងារ។

ការយិាល័យការងារ ាមម ដខ្ត ែរ្ក្មវូការផ្គ្ ផ់្គងនិ់ង្ក្មវូការ

ដមា ង ដបើរ  8:30~17:15

ដលខ េូរស័ពទ មាន ដៅេំពរ័ ខាង ដក្កាយ 
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ដ ម្ េះែផ្នរបនទប់ ដ ម្ េះែផ្នរបនទប់

 ែផ្នរ ែរ្ក្មូវការផ្គ្ផ់្គងន់ងិ្ក្មូវការ 011-738-1015 ការយិាល័យែរ្ក្មូវការផ្គ្ផ់្គងនិ់ង្ក្មូវការ 077-526-8617

ការយិាល័យែរ្ក្មូវការផ្គ្ផ់្គងនិ់ង្ក្មូវការ 017-721-2000 ែផ្នរ ែរ្ក្មូវការផ្គ្ផ់្គងន់ងិ្ក្មូវការ 075-241-3225

ការយិាល័យែរ្ក្មូវការផ្គ្ផ់្គងនិ់ង្ក្មូវការ 019-604-3004  ែផ្នរ េី ពីរែរ្ក្មូវការផ្គ្ផ់្គងនិ់ង្ក្មូវការ 06-4790-6319

ែផ្នរ ែរ្ក្មូវការផ្គ្ផ់្គងន់ងិ្ក្មូវការ 022-292-6071 ែផ្នរ ែរ្ក្មូវការផ្គ្ផ់្គងន់ងិ្ក្មូវការ 078-367-0831

ការយិាល័យែរ្ក្មូវការផ្គ្ផ់្គងនិ់ង្ក្មូវការ 018-883-0007 ការយិាល័យែរ្ក្មូវការផ្គ្ផ់្គងនិ់ង្ក្មូវការ 0742-88-0245

ការយិាល័យែរ្ក្មូវការផ្គ្ផ់្គងនិ់ង្ក្មូវការ 023-676-4618 ការយិាល័យែរ្ក្មូវការផ្គ្ផ់្គងនិ់ង្ក្មូវការ 073-488-1160

ការយិាល័យែរ្ក្មូវការផ្គ្ផ់្គងនិ់ង្ក្មូវការ 024-529-5746 ែផ្នរសនតិសុខ ការ ងារ 0857-29-1707

ការយិាល័យែរ្ក្មូវការផ្គ្ផ់្គងនិ់ង្ក្មូវការ 029-224-6239 ែផ្នរសនតិសុខ ការ ងារ 0852-20-7017

ការយិាល័យែរ្ក្មូវការផ្គ្ផ់្គងនិ់ង្ក្មូវការ 028-610-3556 ការយិាល័យែរ្ក្មូវការផ្គ្ផ់្គងនិ់ង្ក្មូវការ 086-801-5110

ការយិាល័យែរ្ក្មូវការផ្គ្ផ់្គងនិ់ង្ក្មូវការ 027-210-5105 ែផ្នរ ែរ្ក្មូវការផ្គ្ផ់្គងន់ងិ្ក្មូវការ 082-511-1066

ែផ្នរ ែរ្ក្មូវការផ្គ្ផ់្គងន់ងិ្ក្មូវការ 048-600-6211 ការយិាល័យែរ្ក្មូវការផ្គ្ផ់្គងនិ់ង្ក្មូវការ 083-995-0385

ែផ្នរ ែរ្ក្មូវការផ្គ្ផ់្គងន់ងិ្ក្មូវការ 043-221-5500 ការយិាល័យែរ្ក្មូវការផ្គ្ផ់្គងនិ់ង្ក្មូវការ 088-611-5386

 ែផ្នរ េី ពីរែរ្ក្មូវការផ្គ្ផ់្គងនិ់ង្ក្មូវការ 03-3452-1474 ការយិាល័យែរ្ក្មូវការផ្គ្ផ់្គងនិ់ង្ក្មូវការ 087-806-0010

ែផ្នរ ែរ្ក្មូវការផ្គ្ផ់្គងន់ងិ្ក្មូវការ 045-650-2810 ការយិាល័យែរ្ក្មូវការផ្គ្ផ់្គងនិ់ង្ក្មូវការ 089-943-5833

ការយិាល័យែរ្ក្មូវការផ្គ្ផ់្គងនិ់ង្ក្មូវការ 025-288-3510 ែផ្នរសនតិសុខ ការ ងារ 088-885-6051

ការយិាល័យែរ្ក្មូវការផ្គ្ផ់្គងនិ់ង្ក្មូវការ 076-432-2718 ែផ្នរ ែរ្ក្មូវការផ្គ្ផ់្គងន់ងិ្ក្មូវការ 092-434-9711

ការយិាល័យែរ្ក្មូវការផ្គ្ផ់្គងនិ់ង្ក្មូវការ 076-265-4435 ការយិាល័យែរ្ក្មូវការផ្គ្ផ់្គងនិ់ង្ក្មូវការ 0952-32-7219

ការយិាល័យែរ្ក្មូវការផ្គ្ផ់្គងនិ់ង្ក្មូវការ 0776-26-8617 ការយិាល័យែរ្ក្មូវការផ្គ្ផ់្គងនិ់ង្ក្មូវការ 095-801-0045

ការយិាល័យែរ្ក្មូវការផ្គ្ផ់្គងនិ់ង្ក្មូវការ 055-225-2862 ការយិាល័យែរ្ក្មូវការផ្គ្ផ់្គងនិ់ង្ក្មូវការ 096-211-1731

ការយិាល័យែរ្ក្មូវការផ្គ្ផ់្គងនិ់ង្ក្មូវការ 026-226-0864 ការយិាល័យែរ្ក្មូវការផ្គ្ផ់្គងនិ់ង្ក្មូវការ 097-535-2095

ការយិាល័យែរ្ក្មូវការផ្គ្ផ់្គងនិ់ង្ក្មូវការ 058-245-1312 ការយិាល័យែរ្ក្មូវការផ្គ្ផ់្គងនិ់ង្ក្មូវការ 0985-38-8823

ែផ្នរ ែរ្ក្មូវការផ្គ្ផ់្គងន់ងិ្ក្មូវការ 054-271-9980 ការយិាល័យែរ្ក្មូវការផ្គ្ផ់្គងនិ់ង្ក្មូវការ 099-803-7111

 ែផ្នរ េី ពីរែរ្ក្មូវការផ្គ្ផ់្គងនិ់ង្ក្មូវការ 052-685-2555 ការយិាល័យែរ្ក្មូវការផ្គ្ផ់្គងនិ់ង្ក្មូវការ 098-868-1637

ការយិាល័យែរ្ក្មូវការផ្គ្ផ់្គងនិ់ង្ក្មូវការ 059-226-2165

េំំរេ់ំនង ដៅមនទីរ ការងារ ាមម ែខ្ត និម ួយៗ

ហុកកកដូ 

អុ៊ីសុ៊ីកាវ៉ា  

យ៉ា ម៉ា កាតា 

ម៊ីយ៉ា ជ៊ី 

អុ៊ីវ៉ា ត 

អាអូម៉ាូរ ៊ី 

អាគ៊ីតា 

ហវូគូសុ៊ីម៉ា  

ណាហ្គា ណូ 

ហវូគុ 

យ៉ា ម៉ាណាសុ៊ី 

តូកយូ 

ជ៊ីបា 

តូឈ៊ីជ៊ី 

ហាូម៉ា  

កសតាម៉ា  

អុ៊ីបារ៉ា គ៊ី 

កាណាហ្គា វ៉ា  

ន៊ីហ្គា តា 

តូយ៉ា ម៉ា  

សុ៊ីហ្គា  

ម៊ីអអ៉ា 

កអជ៊ី 

សុ៊ីហ្សូអូកា 

ហា៊ីហវូ 

កយូតូ 

អូសាកា 

ហសូអហ្គា  

ហុ៊ីរ ៉ាូសុ៊ីម៉ា  

អូកាយ៉ា ម៉ា  

តូតូរ ៊ី 

កូជ៊ី 

ណារ៉ា  

ស៉ា៉ិម៉ា អន 

តូគូសុ៊ីម៉ា  

កាហ្គា វ៉ា  

យ៉ា ម៉ា ហាូជ៊ី 

អអហុ៊ីអម 

ហវូគូអូកា 

ណាហ្គាសាគ៊ី 

 

សាហ្គា  

គូម៉ា ម៉ាតូូ 

អូអុ៊ីតា 

ម៊ីយ៉ា ហាគ៊ី 

កាអហ្គា សុ៊ីម៉ា  

អូគ៊ីណាវ៉ា  

អ ម្ ោះមនទ៊ីរការងារ 

វ៉ាកាយ៉ា ម៉ា  

ការ ស្ថរសួរ ឬសំុដយាបល់

អ ម្ ោះមនទ៊ីរការងារ អេខទូរស័ព្ទ អេខទូរស័ព្ទ 


