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     Garment Manufacturers Association in Cambodia 

 
វគ�បណ�ុ ះបណ� �ល្រ�ែខ ធ� ូឆ� �២០១៦ 

 េតេីហតុអ�េីលអអកគួ ចូលួគមវក�បណ�ុ ះបណ� លួបបស GMAC? តងមាតជណេណាេេចយកតសេេួបជេលលបជំសក ់ 

ែប្េេីក GMACប់បហកួរ េ តបអ សាមគាេេួយរ  បល់យិះេាណចយមរុាក បហេីិក ់ េកូួំសិ់និមគាចជ់គ់េសលត

េេីម្េីធ�ីឱ្យបេបីួេរី់ូវសជងសសជ់ វ  ាវ េីវ�់ បួ  កបំណ េវមេិមរុាាក តមួា�េបសមយប្ជចែេល��លសឱ្ប់េ ់ កួ

ចូលួគម់អុ ច�ិ ភកអជិីេពល់េបាេិនអ សាត េាីប់េងរ ចងបសអជិីអ�ីែេលជិុេីតេរីេិអុីបកហម់ អ�ីា

តយមមវកួួបបសប់េ ាេលីបិីេ់ះ់់ែតអអែេល់់ចជេណះេងរ េយរយេះ់ បសិ េសធ ន់ាសែប�ចជេំះយបរ់បសងងេសក ែេល

យតមវប់េយេីបេួបីឱ្េធ�ីាយកមបណ�ុ ះបណ� លាកបែ់�មិីេ់ះេសលតខណ�េិលែេលេាី��លសេូ់់ូវតម�េ៏ល�បជ�ុតេិេលីសី�កួក េាី់ងម ់េធ�ី
េណាបរះំលសេលសកុណភិ់កួបណ�ុ ះបណ� លេរាីាកេាីេប�ាា ន់ង��លសឱ្េលអអ់ូវភិល�បជ�ុត៣រ េូចខេយកមក 

 ១- កុណភិ់កួបណ�ុ ះបណ� លេ៏ល�បជ�ុត 

 ២- េបសមេ៏ល�បជ�ុត់  

 ៣- តម�េ៏ល�បជ�ុតា 
 

 
  បយ់បសិ តព់ ់បែ �់ម  ់កួចុះេច ះបូមសជងសសជ់ក 

 �� កសចិ់ �់ រ េរ ីសូួបិិ �០១៦៨៣៥៨៣៥ឬអីុែមរលmarady@gmac-cambodia.org /training@gmac-cambodia.org 
 អអយបីហុ ់ បុភិសូួបិិ �០១៥៨៨៨១៥៨ឬអីុែមរលsopheap@gmac-cambodia.org 

េលសួ  ិ ុសន ួ  ស ន សូួបិិ �០៨៨៨១២២១៣៣ឬ០៧០៥៥៥៧៨៣ឬអីុែមរលmarady@gmac-cambodia.org 

 ណបាិយរ ់ក��ះេលខក១៧៥កកមហវ  ចីកកេ់ួុក(��ូវេលខ២១៥) េា់ីអជេិេកយិះេាណចយមរុា 
  បណ� េប�មFACEBOOK: www.facebook.com/gmacpage 

 
 
 

េធ�ីេណាមរុាក� ាាេកូាសីពបសច ត�អុស�ីកួបជេលលបជំសិ  ិេលែេល់់លលណ�យបគតយបែេ 
To make Cambodia a preferred partner in the competitive global apparel market 

 

 

លរ វគ�បណ�ុ ះបណ� ល កលបរ រិ េច� ភា �ីកែន�ង តែម�ក�ងុម� កក 

១ 
កួយកបសយកកុណភិា់សខរបសកបជេបសអអ

យកបសយកែ�អកុណភិ 
  ់តីវ  ធីអុកួបួេបួ( SOP េន់ ់យបប សន ភិ) 

១៧-១៨កធអូ ២០១៦ ែខួ GMAC $១៥០ បយ់បសមគាងស 

២ 

 
់ីត វ  ធី់កួងជចូល  ់កួងជេចេ 

 
១៧- ធអូ ២០១៦ ែខួ GMAC 

$១០០ បយ់បសយ្មហ�ុ់ា
ប់េ  
$១៥០ បយ់បសយ្មហ�ុ់ម ់ែម់ា
ប់េ  

៣ 

កួកណងកេួលបចជក  ់កយបកបិ ន់េលីយបស
ចជេណេយប្ជអ ជ២០១៦ 

២៤-២៥- ធអូ ២០១៦ ែខួ GMAC 

$១០០ បយ់បសយ្មហ�ុ់ា
ប់េ  
$១៥០ បយ់បសយ្មហ�ុ់ម ់ែម់ា
ប់េ  

mailto:marady@gmac-cambodia.org
mailto:training@gmac-cambodia.org
mailto:sopheap@gmac-cambodia.org
mailto:marady@gmac-cambodia.org
http://www.facebook.com/gmacpage


វគ�បណ�ុ ះបណ� លល�ីី អំ ី
កររគបករគងគណុភំណនកពជលក់ លអរបកី�ករគបករគងែគ�កគណុភំ 

(នរតីវរធីក�ងុករលរិលរ់SOP ដ៍មនរបលរ�ិរភំភ 
១-វ  ស្ស� ់ឬអអ��លសកួ
បណ�ុ ះបណ� ល 

សមគគមេរាលច្រកមាតមេចគេុក(GMAC) 

២-វក�បណ�ុ ះបណ� ល 
កររគបករគងគុណភំណនកពជលក់ លអរបកី�ករគបករគងែគ�កគុណភំ់ 
(នរតីវរធីក�ងុករលរិលរ់SOP ដ៍មនរបលរ�ិរភំភ (ែព�រភ 

៣-េពលបជណ 

 ាលសេងអជិីកយបិិ់ នយកបសយកកុណភិ 
 ាលសេងអជិីវ  ធីសប�អុកួសាតជលយបិិ់ នយកបសយកកុណភិអុេេចយ 
 ាលសេងវ  ធីសប�អុកួកបួេបួ  ់តីវ  ធីយកបសយកកុណភិេន់ ់យបប សន ភិ 
 វ  ធីសប�អុកួកអ់ុវត�់ន់ីត វ  ធីយកបសយកកុណភិ 
 កួវ  ភកកកួេយបីយបបសស អ់់ាិអយតែក  ់កួេយះយសាប�រ ួ 
 វ  ធីសប�ែលជអួកKPI ែេល់់បច�ុប្ អ់កេេីម្តីជួូវច ត�អអប�វ ួស េ 

៤. លលខណ� ចូលួគម 
• ាេ់ាត ែខួ  ់ប កល កមែត១០ងសបរុេណណ ះបជេបស១វក� 
• តជួូវេណាបសច�ប កមុ់ចប ក៣ចមុ់ក(ច�ប កបសួ គចម ់ណចេវ  េប់េស) 

៥-អអចូលួគម 
• អអយកបសយកែ�អ�ល តកបុក�ល   ិ  ់ត្កុណភិកយបរ់  ិ  ់ត្កុណភិ  ់អអយកបសយកកឬកេលសបុក�ល កែេលេធ�ីកួក

ផ� លសាមគា ង់ែ�អ�ល តម  ់កុណភិ 

៦-់ត កួ 
 

 វ  ធីសប�អុកួសាតជលយបិិ់ នយកបសយកកុណ
ភិអុេេចយ 

 យបិិ់ នយកបសយកកុណភិ vs យបិិ់ ន�ល តម 
 កួសាតជលក  ់វ  ភកកSWOT 
 កួ��លសអ់ុសប់នអុកួយកបសយក  ់សបស

ស តសប�រ  

 ក �់ងះបជខ់សកអុកួយកបសយកកុណភិេិល�ល តកផកួ
ួេណាេឃេីប�រ កេយះយសាប�រ ក  ់កួសបសស តស
ប�រ ) 

 កួវ  ភក  ់េយះយសាប�រ កុណភិ 

៧-ួាះេិល • ១៦ េ រ់  (២ច) 

៨-កលបួ  េចចស • ចសី ១៧-១៨ ែខកធអូ  ២០១៦ (េសួ ន់  ណស ត្) េវលេ រ់ ៨យ ងិេលសេ រ់ ៥ល ច 

៩-ភស • ែខួ 

១០-សីតជ • ប់កមេេចយកតសេេួេិមរុា (GMAC) 

១១-ប ា់ ួះប ក • ប ា់ ួ�ប ក ង់យតមវប់ែចេូ់ 

១២-តជលប ក • USD១៥០កេុល� ួ (ួគមទជប ា់ ួ�ប ក) 

១៣- ចជេណះេងែេល

 ់សសគលប់ិី
វក�ប ក 

 

 ��លសចជេណះេងអជិីកយបិិ់ នយកបសយកកុណ
ភិ 

 វ  ធីសប�អុកួសាតជលយបិិ់ នយកបសយក
កុណភិអុេេចយ 

 វ  ធីសប�អុកួកបួេបួ  ់តីវ  ធីយកបសយក
កុណភិេន់ ់យបប សន ភិ 

 វ  ធីសប�អុកួកអ់ុវត�់ន់ីត វ  ធីយកបសយកកុណភិ 
 កួវ  ភកកកួេយបីយបបសស អ់់ាិអយតែក  ់កួេយះយសា

ប�រ  
  ់កួេួលបចជេេចយេណាយតមវតមតជួូវកួកុណភិួបបស

េា�វ 
 

១៤-វ  �� ប់បយិត • វ  ��ប់បយត (��លសេូ់ប កល កមែេលប់ចូលួគម  ់់់បមត�ភិ) 

១៥- អជិ ីយកម 

េលយកមកឃឺួ កីេស្កាសីយបងកា់សខរបសែ�អកុណភិបជេលលបជំសែេលសសគលប់កួបណ�ុ ះបណ លែ�អយកបសយកកុណ
ភិក �ល តភិក  ់វ  ប�ួីបកហមក ិីអអេជងេា់សខរបសិីយបេសបេបរុ់  ់យិះេាណចយចស្សាក េលយកម់់
បស  ិេសធ់នា១៥អ ជក អុវ  បាិកតសបជេលលបជំស  ់សា់ណ� ក ែ�អយកបសយកកុណភិ  ់�ល តភិក  ់រ� បសាសី
យបងក្េេ្ួបបសធងព  ិិេល  ់ធងពអ វវ់នណបីុបជេបសកេយ់ងជេចេបជេលលបជំស់  សា់ណ�  ា

 ិេបបេលយកមប់បណ�ុ ះបណ� លកបុក�ល យកបសយកកុណភិ  ់�ល តភិាេយចី់ំ់សអអអុវ  បាិេ់ះា 

១៦-សជងសសជ់  
 

េលយបីកហុ ់ កបុភិ - ០១៥ក៨៨៨ក១៥៨ 
អីុែមលកក: sopheap@gmac-cambodia.org ឬ training@gmac-cambodia.org 

សូួបិិ �   : +៨៥៥ក២៣ក៨៨ក៣៤ក៣៥ 

mailto:marady@gmac-cambodia.org
mailto:training@gmac-cambodia.org


វគ�បណ�ុ ះបណ� លល�ីី អំ ី

នីតរវរធីៃនកររ អេលំនរងកររ អិ េា 
១-វ  ស្ស� ់ សមគគមេរាលច្រកមាតមេចគេុក(GMAC) 

២-វក�ប ក ន���ធ�ៃន្តរ�ា�ូនលរ្តរ�មាា(ែខ�ត) 

៣-េពលបជណ 

វក�េ់ះ់់សួ�បជខ់សចជេំះធុួេ់ទជនាណែេលយបបណេីវមអុយិះេាណចយមរុាកយិមទជ��លសេូ់់ូវចជេណះេងេលសភកកីឬក
បុក�លងងកែេលំសិ់និ់ ងបមភិងជកសជ់  េេចេក - ចូលា កតសប់�ា់ូវកួាលសយចលជអជិភីិសជាុជ់កួងជសជ់  េេចេ-ចូលតមួា�
កួែណងជ់ ូវ់តី វ  ធីាេជហ់ំា េគាបេី់់ូវលលណ�យបគតយបែេកបជេបសវ  បាិ្េ់អុយិះេាណចយមរុាារង់ូវបុវត� ភិបជេបស
យ្មហ�ុ់វ  ់  េកក់  កតសប់�ាកួចជណាេលីកួងជសជ់  េេចេ-ចូល 

៤-លលណ� ចូលួគម េ់ាត ែខួ / ប កល កមែតក២0 ងសបរុេណណ ះបជេបស១វក� / តជួូវេណាបសច�ប កមុ់ចប ក៣ចមុ់ក 

៥-អអចូលួគម 
បុក�ល កឬកអអយកបសយកែ�អកShipping / អអកងជសជ់ េេចេ-ចូល ឬកអអយតតតិ ់ យតេលីែ�អកងជេចេ-ងជចូល 
អអយកបសយកកឬកបុក�លែេល់់កួំសិ ់និ់ងបមភិកងជេចេ-ងជចូល 

៦-់ត ក 

ែ�អងជេចេ 
• ែបបបស់ ្សួ្ជបចសបជេបសកួងជេចេ 
• លលណ� លស់  កួេងេ�វូ ់ 
• លលណ� ំណ េវមអ់�ួាត  (INCOTERMS) 
• យបេស់សជ់ េបជេបសេងេ�វូ ់ 
• កួេួលបចជ្សួបជេបសកួេងេ�វូ ់ 
• ភអ ស់ ួប�វូ ់សជ់  េ / ភអ ស់ួេេីសួកា / យម្ហ�ុ់េង
េ�វូ ់សជ់ េ 

• កួេវចខ�បស់ កួប សស�  
• ល ខ តអ់ុ�� ត, កួេ��ួប សន , ់ វ  �� ប់បយត ិ
• ិ់នេលីកួងជេចេ 
• ្សួបជេបសអអស េ់ វ  �� ប់បយតបិជេបសយបិួបបសសជ់ េ 
• លលណ� សូទតសយបស 
ែ�អងជចូល 
• ែបបបស់ ្សួ្ជបចសបជេបសកួងជចូល 
• លលណ� ស េ់ កួេងេ�វូ ់លលណ� ំណ េវមអ់�ួាត  

(INCOTERMS) 

• យបេស់សជ់ េបជេបសេងេ�វូ ់ 
• កួយបកបតជល់ យបេសសជ់ េ 
• កួយបកបអជិីយបិ់សជ់  េ់ ជ់ តសប��  
• តជួូវកួ្សួបជេបសសជ់ េងជចូល 
• ល ខ តអ់ុ�� ត, កួេ��ួប សន , ់ វ  �� ប់បយត ិ
• កួយបកប់ េជេ់ីួកួែបបបសកា 
• ិ់ន់ ណួ 
• លលណ� សូទតសយបស 

បសិ េសធ់៏ំ សិ ់និ់  កួងជេចេ - ងជចូល 
• ួេបលប់កួងជសជ់  េេចេ/ចូលេទ/ិីយបេសបេ�ផំ 
• កួេួលបចជ្សួេណាប់យតងមយតមវ 
• កួេយេីបេួបីេលខូេេណាប់យតងមយតមវ់ កួបជេិេែបបបស
កា 

• លលណ� សូទតសយបស 
• កួបេីតសជងសសជ់ផ� លសខ�គ់�េជេងះយសាប�រ កុណភិ, 
ប�រ ្សួ់ ប�រ អុកួសជងសសជ់ 

៧-កលបួ  េចចស/ េិល ចស ី១៧កែខ ធអូកកអ ជំ ២០១៦ 

៨-ភស ែខួ 

៩-សតីជ ប់កមេេចយកតសេេួេិមរុាក/ ��ះេលខក១៧៥កកមហវ  ចីកកេ់ួុក(��ូវេលខ២១៥) េា់ីអជេិេកយិះេាណចយមរុា 

១០-ប ា់ ួ�ប ក ��លសេូ់ប ា់ ួ�ប កក់ កណហួក 

១១-តជលប ក 
• ១០០កេុល� ួបយ់បសប់េ ួបបសប់កម 
• ១៥០កេុល� ួបយ់បសម ់ែម់ាប់េ ួបបសប់កម 

១២- ចជេណះេងែេល់ 
សសគលប់ិវីក�ប ក 

• បេី់បមត�ភិអុកួបជេិេមុខ់ួអុែ�អក ងជេចេ-ងជ
ចូល 

• សសគលប់់ូវចជេ់ះេងអជិតីជួូវកួកបជេបសកួកងជេចេ-ងជចូល 
• បមត�ភិអុកួេយះយសាប�រ ែេលំសិ់និ់ងកួ 

• េងេ�វូ ់កយិមទជកលបសបជបតស�ះខតអុកួេួលបចជ្ សួ 
• សសគលប់ចជេ់ះេងអជិ ីបណ� េ់កួេងេ�វូ ់ ់ កលលណ� ់កួ

េងេ�វូ ់អ់�ួាត  
• កួយបយបាិទសសពអ ួសយកមក ់ ក ប កល កមេសេសលតេេមី្ែីច

ួ ជែលបសិ េសធ់៏ក់ កចជេ់ះេងេ�ផំ 

១៣-វ  �� ប់បយិត វ  �� ប់បិយតក់ង��លសេូ់បង� បសិបី��បសវក�ប ក 

១៤- អជិ យីកម 
េលក់បកបូិផកាអអយកបសយកសូេទក់យម្ហ�ុ់កេងេ�វូ ់កអ់�ួាត កែេល់់សខកអុយបេសបាក១០០កេលីិ ិេលាក 
់់ប��បយតិអ់ុបណ� ត, ់់់បសិ េសធ់នា១0អ ជកអុវ  បាិកតសេេួបជេលលបជំស់  សា់ណ� កយិមទជកបសិ េសធ់នា១0អ ជក
អុវ  បាិេងេ�វូ ់អ់�ួាត ា 

១៥-សជងសសជ់ ក 
 

�� កកសកច់�ិ រ់ េរ ី - ០១៦ក៨៣៥ក៨៣៥ 
អុីែមលកក: marady@gmac-cambodia.org /training@gmac-cambodia.org 
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វគ�បណ�ុ ះបណ� លល�ីី អំ ី

ករគណរ់ិរេបេអ នរង់របកលំនិិលររកកេអិណារប្អប� អ២០១៦ 
១-វ  ស្ស� ់ សមគគមេរាលច្រកមាតមេចគេុក(GMAC) 

២-វក�ប ក ករគណរ់ិរេបេអ់នរង់របកលំនិិលររកកេអិណារប្អប� អ២០១៦ 

៣-េពលបជណ 

វក�បណុ ះបណ លកួ់ួមគាេ់ះ់ង�លសេិ់ូវបសិ េសធ់នក់ កវ  ធសីប�េល៏�ំ ៏េូចាចងបសសួេិីិ់នកែេលំសិ ិ់ន់ងកួយបកបសិ ់ន

េលីយបសចជេណេយប្ជអ ជាកស់់កបក ់ុិលភិាអត បួ់បជេបសបុក�ល ់ េេ តែ�អកណេ់ា្់ ហ ួ ��វត�ុអុកួកណងកេួលបចជក
់ យសល ខ តយបកបិ់នេលីយបសចជេណេយប្ជអ ជបជេបសយ្មហ�ុ់កេេចយកីបកហម�ល ត ា 
វកិ�េ់ះយតមវប់េួលបចជេរីបជេបសបុក�ល ់ េេ តែ�អហ ួ ��វត�ុក់ ិ់នយួែ�អយបត បត� ក់ ែ�អយកបសយកក៏េូចាងាអ បលយ្មហ�ុ់ក
ែេលយតមវកួិយីបមត�ភិួបបសខ�គ់កេេីម្ុីជេណា់់ជហុបា�អុកួេពួិចងបសិ់នែេលងជេណា់់កួផិ ់ ិាកែេលងជេណា
បរះំលសេលសចជណូលក់ កួបជេិេកតិ� ច�ចជេំះមុខចងបសា 

៤-លខណ� ចូលួគម េ់ាត ែខួ /ប កល កមែត២០កងសបរុេណណ ះបជេបស១វក�/តជួូវេណាបសច�ប កមុ់ចប ក៣ចមុ់ក 

៥-អអចូលួគម 
បុក�ល ់ េេ តែ�អហ ួ ��វត�ុកែ�អយបត បត� ក់ ែ�អយកបសយកក៏េូចាងាអ បលយម្ហ�ុ់កែេលយតមវកួិយីបមត�ភិួបបសខ�គ់ក
េេីម្ភីិេាកេិា៏េូចាកួយកបសយក��អុហ ួ ��វត�ុកាិ េបបវ  បាិេេចយកតសេេួ់ �ល តម 

៦-់ត កួ 

ពន�េល្របាក់េំេណនបនកម� 

. យបិិ់និ ់នយួមរុាក 

. យបសចជេណេាបសិ ់នក 

. យបសចជេណេាបសិ ់នបជេបសយម្ហ�ុ់វ  ់  េកក 

. ឥណទ់ិ់នបួេសបបជេបសិ់នេលីយបសចជេណេក 

II. ករំណពន�េល្របាក់េំេ 

. បាកួណន លសន�លក់ តេតុល្កួកណេ់ា្ក់ង ិ់នយួក 

. កណេ់ា្ច�េេីម់ងតេកណងច�េេីមួបបសិ ់នយួក 

. ខ�សចជណាកណេ់ា្ម ់ណចកតសប់អុិ់នេលីយបស
ចជេណេក 
. កួកណងចជណាបប្ុួបធមពក់ កួយបសែេលណចកតសប់ 
. កួកណងខតេបូតមចងបសិ ់នយួ 
. កួកណងួ ជលបសតមចងបសសួេិីិ់ន 
. កួកណងខតចជេណេិកីួលសយសិ្ 
. កួកណងកួេធ�ីបជវ  រ់ធ់ក 

III.ស់ំួ-កេន�យ�នួយវរគ�ន 

៧-កលបួ  េចចស/ េិល ចសី ២៤-២៥កធអូ  ២០១៦ (េសួ នក់ កណស ត្) ៨០០-១៧០០ 

៨-ភសួ ែខួ 

៩-សតីជ ប់កមេេចយកតសេេួេិមរុាក��ះេលខក១៧៥កកមហវ  ចីកកេ់ួុក(��ូវេលខ២១៥) េា់ីអជេិេកយិះេាណចយមរុា 

១០-ប ា់ ួះប ផ ��លសេូ់ប ា់ ួ�ប កក់ កណហួក 

១១-តជលប ក ១០០កេុល� ួបយ់បសប់េ ួបបសប់កម  ១៥០កេុល� ួបយ់បសម ់ែម់ាប់េ ួបបសប់កម 

១២- ចជេណះេងែេល់ 
សសគលប់ិវីក�ប ក 

• ាលសិ ី់ ងអ កួិ់នយួមរុាបីិ ីិ់នេលីយបសចជេណេ 
• ាលសកួបជេិេកតិ� ច�ិ ់នេលីយបសចជេណេក់ កចងបស

់ បសប��ត� ែេលំសិិ់ន 
• ាលសិ ីវ  ធសីប�អុកួេួលបចជ់ កណងិ់នេលីយបស

ចជេណេកបជេបសេេចយបហយពប�ល ត 
• ាលសិ ីកួប��ូ លស ់អ់ ិាហ ួ ��វត�ុួបាកួណន យ្មហ�ុ់ក

េទអុួបាកួណន ិ់នេលីយបសចជេណេ 

• ាលសិ ី គ្់កណងួសកណេ់ា្ក់ កិ់នយួេទេលី� 
- កួកតសួ ជលបសតមវ  រ់ិ់នេួក់ងកតមវ  រ់កណេ់ា្ 
- កួកណងច�េេីមតមវ  រ់ិ់នយួ 
- កួកណងខតេអ់ុេយពះិ់នក ់ ក វ  រ់កណងិ់ន

េលីកយបសចជេណេេ�ផំេសលតា 
• ាលសិ ីអ�ីែេលាែ�អបជខ់សំ់កួយបកបិ់នេលីយបស

ចជេណេក់ វ  រ់ពជយសេ�ផំ 
• ាលសិ ី់ីត វ  ធីអុកួេយះយសាក ់ ក កួយសល ខ តយបកបិ់នក

េលីយបសចជេណេ 

១៣-វ  �� ប់បយិត វ  �� ប់បិយតក់ង��លសេូ់បង� បសិបី��បសវក�ប ក 

១៤- អជិ យីកម 

េលកបងកបមាិ  ងា់ ាអអេជងេែ�អិ់នយួមរុា 
េលាអអេជងេកួ់ួកណេ់ា្់ ិ់នយួក ែេល់់បសិ េសធ់នអបសួ ា�េិលេ ត១៥អ ជាមគាកួ់ួិ់ន
យួកកណេ់ា្កហ ួ ��វត�ុក់ កែ�អណេីវមា 

១៥-សជងសសជ់ ក 
េលយបីកហុ ់ កបុភិ - ០១៥ក៨៨៨ក១៥៨កកកកកសូួបិិ �   : +៨៥៥ក២៣ក៨៨ក៣៤ក៣៥ 
អុីែមលកក: sopheap@gmac-cambodia.orgឬtraining@gmac-cambodia.org 
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