
 
 
 

បណ្តា ញធុរកិច្ចនៃច្លនាបង ក្ ើៃអាហារបូត្ថម្ភកម្ព ុជា – ទម្ម្្់សមាជិកភាព 
 

 

ដ ើម្បីក្លា យជាសមាជកិនៃបណ្តា ញធរុកចិ្ចនៃច្លនាបដ ក្ើៃអាហារបូត្ថម្ភ (SBN) កម្ព ុជា 
សូម្បំដេញទម្ម្្់បបបបទខា្ដម្ក្លម្ដ ើយដ្ញើវាម្ក cambodia.sbn@wfp.org ។ 
បច្ច ុបបៃនម្ៃិមាៃនលាសមាជិកភាេដទ។ 

To become a member of the SUN Business Network (SBN) Cambodia, please complete the following 
form and return it to cambodia.sbn@wfp.org. There is currently NO membership fee. 
 
ង ម្ ោះស្ថថ ប័ៃន /ម្កមុ្ហ ុៃ (Name of your organisation)៖ _____________________________________________ 

ឧសាហកម្ម/វស័ិយ (Industry/Sector)៖  _______________________________________________________  

ង ម្ ោះសម្មាប់ទំនាក់ទំៃ្(Contact name)៖_____________________________________________________ 
(បុគ្គលងៃោះៃឹ្ក្លា យជាជៃបងគគ លរបស់ម្កមុ្ហ ុៃអ្នកដល់ SBN - This person will be your organisation’s focal point for the SUN Business Network)  

តំ្ណែ្/តួ្នាទីជៃបងគគ ល (Contact’s position / title)៖ ____________________________________________  

អាសយដ្ឋា ៃអីុ្ណម្ល (Email) ៖  _____________________________________________________________ 

ងលខទូរស័ពទទំនាក់ទំៃ្ (Tel)៖ _____________________________________________________________  

ក្លរដបាជាញ ច្តិ្ាអាហារបូត្ថម្ភ (Nutrition commitment) 
(សូម្កំែត់្ងោលងៅស្ថជវីកម្មយ៉ា ្ងហាច្ណ្តស់ចំ្ៃួៃមួ្យណដលៃឹ្រមួ្ចំ្ណែកដល់ក្លរណកលម្អអាហារបូត្ថម្ភងៅកម្ព ុជា។ Iងោលងៅទំ្ ងៃោះគឺ្ជា 
“ក្លរងបាជាា ចិ្ត្ាអាហារបូត្ថម្ភ” របស់អ្នក។ អ្នកក៏អាច្សំងរច្ចិ្ត្ាបណៃថម្ “ក្លរងបាជាា ចិ្ត្ាសម ័ម្គ្ចិ្ត្ា” ងសេ្ងទៀត្បាៃណដរ - Identify at least one of your corporate 
goals which will also contribute to improving nutrition in Cambodia. These goals will be your ‘Nutrition Commitments’. You may also decide to include an 

additional ‘Voluntary Commitment’)  
ដសច្កា ីបលា្ក្លរដោល (Headline statement)៖ (សូម្សរងសរពីរងៅបីម្បងយគ្ខា ីៗ 
ពិពែ៌នាអ្ំពីទិដាភាពទូងៅនៃក្លរងបាជាា ច្ិត្ាអាហារបូត្ថម្ភរបស់អ្នក - Please insert 2-3 sentences describing the overview of 
your scaling up nutrition commitments)  
 
 
ដសច្កា ីសដ េ្បនៃក្លរដបាជាញ ចិ្ត្ា (Summary statement)៖ (សូម្ភាា ប់ម្កជាមួ្យៃូវ 
ងសច្កា ីសង េ្បនៃក្លរងបាជាា ច្ិត្ារបស់អ្នកកន ុ្ក្លរងធវ ើឱ្យម្បងសើរង ើ្ៃូវអាហារបូត្ថម្ភ (យ៉ា ្ងម្ច្ើៃ ៣៥០ ពាកយ)។ 
ងសច្កា ីសង េ្បងៃោះៃឹ្ម្ត្ូវងធវ ើបច្ច ុបបៃនភាពជាងរៀ្រាល់ឆ្ន ំ - Please attach a summary of your commitments to scaling up 
nutrition, using up to 350 words. This summary will be updated on an annual basis)  
 
 
 
 
ដសច្កា ីម្បក្លស (Disclosures)៖ (សូម្ភាា ប់ជាមួ្យៃូវ ងសច្កា ីម្បក្លសនានា ណដលពាក់ព័ៃធ ងៅៃឹ្ ក្លរសលិត្កម្ម 
ឬក្លរសេពវសាយសលិត្សលអាហារ ឬងេសជាៈសម្មាប់កុមារអាយុងម្ក្លម្ ៣៦ ណខ 
ៃិ្សូម្ងធវ ើក្លរម្បក្លសពីអ្ៃុងោម្ភាបតាម្ម្កម្ច្ាប់ ។  Please attach all required disclosures regarding production or 
promotion of food products or beverages for children under 36 months of age and declared compliance with the Code.) 
 
 
 

 

សូច្នាករ (Indicator (s)៖ 
___________________________________________________________________________________ 
(កំែត់្សូច្នាករ ណដលៃឹ្ជួយ វាស់ណវ្ តាម្ដ្ឋៃវឌ្ឍៃភាព នៃក្លរសងម្ម្ច្បាៃៃូវក្លរងបាជាា ចិ្ត្ាអាហារបូត្ថម្ភរបស់អ្នក - Identify the indicator or ‘measure 
of success’ which will help us to track the progress of achieving your nutrition commitment) 

☐ សូម្គូស “tick” 
ដ ើម្បីបញ្ជា ក់ថាក្លរសដម្ម្ច្ចិ្ត្ាចូ្លរមួ្ជាមួ្យបណ្តា ញធុរកិច្ចនៃច្លនាបដ ក្ើៃអាហារបូត្ថម្ភកម្ព ុជារបស់         
ស្ថថ ប័ៃនអ្នក ម្ត្វូបាៃអ្ៃុម័្ត្យល់ម្េម្ដោយនាយកម្បតិ្បត្ាិ (CEO) នាយកម្គប់ម្គ្(MD) 
ឬសមាជិកនៃគណៈម្គប់ម្គ្ 

Please tick to confirm that your organisation’s decision to join the SUN Business Network Cambodia has been 
approved by the CEO, MD or a member of the executive management team 

☐  (សម្មាប់ម្កមុ្  ុៃអាហារ) សូម្គូស “tick” ដ ើម្បីបញ្ជា ក់ថា្លិត្្លអាហារ ឬដេសជាៈរបស់ម្កមុ្  ុៃដោកអ្នក
បំដេញតាម្ ☐សា ្់ោរ ៃិ្បទបញ្ញ ត្ាិសម្មាប់លក់ ៃិ្បច្កចាយដៅកន ុ្ម្បដទសកម្ព ុជា  

(បញ្ជា ក់៖ ងយើ្អាច្ងសន ើសំុងោកអ្នកឲ្យសាល់ៃូវ វញិ្ជប បៃប័ម្ត្ ឬលិខិត្ៃុញ្ជប តិ្កន ុ្ករែីចបំាច់្) 



 
 
 

បណ្តា ញធុរកិច្ចនៃច្លនាបង ក្ ើៃអាហារបូត្ថម្ភកម្ព ុជា – ទម្ម្្់សមាជិកភាព 
 

 

(For food companies) Please tick to confirm that your food and/or drink product(s) meet the relevant local standards 
and regulations for commercial sale and distribution in Cambodia.  
Note: You may be asked to provide relevant certification or licence information on the above, if required 

☐  (សម្មាប់ម្កមុ្  ុៃអាហារ) សូម្គូស “tick” ម្បសិៃដបើ្លិត្្លរបស់ម្កមុ្  ុៃដោកអ្នកសម្មាប់លក់ លដ់កេ្អាយុ
ដម្ក្លម្េីរឆ្ន ំ 

(For food companies) Please tick if your company produces products targeted at children under the age of 2 years. 

 

ក្លា យជាសមាជកិរបស់ SBN មាៃៃ័យថាដោកអ្នកយល់ម្សបអ្ៃុវត្ាដៅតាម្ក្លរដបាជាញ ច្ិត្ា ូច្មាៃបច្្ៃូវកន ុ្
ទំេ័រភាា ប់ - By becoming an SBN member, you acknowledge the ‘Commitments’ outlined on the next page 

 

ដ េ្ ោះ &  ត្ថដលខា (Name & Signature)៖ ________________________________________ 

ក្លលបរដិច្េទ (Date)៖ ________________________________________________________ 

 

 

 

 

អ្ុីណម្៉ាល(Email)៖ cambodia.sbn@wfp.org.  
www.sunbusinessnetwork.org 

  

http://www.sunbusinessnetwork.org/


 
 
 

បណ្តា ញធុរកិច្ចនៃច្លនាបង ក្ ើៃអាហារបូត្ថម្ភកម្ព ុជា – ទម្ម្្់សមាជិកភាព 
 

 

ម្ុៃងពលណដលអ្នកចូ្លជាសមាជិកនៃបណ្តា ញធរុកិច្ចនៃច្លនាបង ក្ ើៃអាហារបូត្ថម្ភ (SBN) កម្ព ុជា ៃិ្
ក្លា យជាអ្នកត្ស ូ ម្តិ្ៃិ្អ្នកោំម្ទក្លរងលើកកម្ពស់អាហារបូត្ថម្ភ ងយើ្ងសន ើសុឲំ្យ
អ្នកទទួលស្ថគ ល់ៃូវក្លរងបាជាា ច្ិត្ាដូច្ខា្ងម្ក្លម្៖ 

Before you formally join the SUN Business Network to become advocates and supporters of improved 
nutrition, we ask that you acknowledge the following commitments: 

ក្លរដបាជាញ ចិ្ត្ារបស់ម្កមុ្  ុៃ/ស្ថថ ប័ៃនរបស់អ្នក ល់ SBN ៃិ្ដោលបំណ្របស់ SBN។ អ្នកដបាជាញ ថា (Your 
organisation’s commitments to the SUN Business Network and its objectives. You commit to) ៖ 

• ោំម្ទ SBN កម្ព ុជា ៃិ្ទសេៃវស័ិយរបស់ SBN កម្ព ុជា ៃិ្ជាជៃបងគគ លសកម្មកន ុ្ក្លរជម្ម្ញុសកម្មភាព
កន ុ្ វស័ិយធុរកិច្ចងដើម្បីងលើកម្ពសអ់ាហារបូត្ថម្ភ ងឆ្ព ោះងៅទទួលបាៃសុខភាពស្ថធារែណដលលអ
ម្បងសើរងៅកម្ព ុជា 
Supporting the SUN Business Network and being active in its Vision to be the focal point for promoting 
action by business towards improving nutrition for public health impact in Cambodia 

• ងោរពងោលក្លរែ៍អ្ៃុវត្ាៃ៍របស ់ច្លនាបង ក្ ើៃអាហារបូត្ថម្ភ ៃិ្ SBN កម្ព ុជា (ខា្ងម្ក្លម្)  
The Principles of Engagement of the SUN Movement and the SUN Business Network (see below) 

• ណច្ករំណលកព័ត៌្មាៃទូងៅអំ្ពីម្កមុ្ហ ុៃ/ស្ថថ ប័ៃន របស់អ្នក ៃិ្កិច្ចខិត្ខំម្បឹ្ណម្ប្របស់អ្នក
ងដើម្បោីំម្ទអាហារបូត្ថម្ភ   
Sharing general information about your organisation and its efforts to support nutrition 

• ងធវ ើក្លរសេពវសាយសលិត្សលងដ្ឋយម្បតិ្បត្ា ិយ៉ា ្តឹ្្រ ឹ្  
ៃិ្ម្បក្លៃ់ខាា ប់ងៅតាម្ម្កបខ័ែឌ បទបបញ្បត្ា ិជាតិ្ណដលមាៃ  
Marketing consumables in a way that strictly follows and adheres to the established national regulatory 
framework 

ដោលក្លរណអ៍្ៃុវត្ាៃ៍របស់ច្លនាបដ ក្ើៃអាហារបូត្ថម្ភ (Principles of Engagement of the SUN Business 
Network Cambodia)៖ 

• សមាជិកទំ្ អ្សម់្តូ្វម្បតិ្បត្ា ិឲ្យម្សបតាម្ក្លរងបាជាា ចិ្ត្ា ងដើម្បីងលើកសទ យួសម្ភាព ៃិ្សិទធិរបស់ស្តសា ី បុរស 
ៃិ្កូៃៗ ម្គ្ប់ៗរបូ  

Members should act in line with a commitment to uphold the equity and rights of all women, men and 
their children 

• សមាជិកម្តូ្វទទួលស្ថគ ល់ពីស្ថរៈសំខាៃ់នៃម្កម្សីលធម៌្ ៃិ្សកម្មភាពស គ្ម្ 
ងៅកន ុ្ទីសារអាហារបូត្ថម្ភម្បកបងដ្ឋយភាពម្បកួត្ម្បណជ្។ 
ងធវ ើជាអ្នកត្ស ូ ម្តិ្ងដើម្បីបពុវងហតុ្នៃក្លរងលើកកម្ពសអ់ាហារបូត្ថម្ភងៅកម្ព ុជា  
Members should recognise the importance of moral and social action within a competitive nutrition 
market. Be advocates for the cause of improved nutrition in Cambodia 

• សមាជិកម្តូ្វោំម្ទ ៃិ្ងោរពក្លរក្លរពារសិទធិម្ៃុសេណដលម្តូ្វបាៃម្បក្លសជាអ្ៃារជាតិ្ 
ៃិ្ងធវ ើឱ្យម្បាកដថាមិ្ៃចូ្លរមួ្ ៃិ្មិ្ៃពាក់ព័ៃធ ៃឹ្ក្លររំងោេសិទធិម្ៃុសេ  
Members should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights; and 
make sure that they are not complicit in human rights abuses 

• សមាជិកម្តូ្វងោរពតាម្ក្លរណែនាំរបស់អ្ គ្ក្លរសហម្បជាជាតិ្សា ីពីសុខភាពៃិ្អាហារបូត្ថម្ភ ជា
ពិងសសម្កម្អ្ៃារជាតិ្សា ីពីក្លរសេពវសាយសលិត្សលជៃួំសទឹកងដ្ឋោះមាា យ ៃិ្ងសច្កា ីសងម្ម្ច្
របសស់ៃន ិបាត្សុខភាពពេិពងោក (World Health Assembly) ទក់ទ្ងៅៃឹ្អាហារបូត្ថម្ភរបស់មាតា 
ទរក ៃិ្កុមារតូ្ច្។  
Members should comply with UN guidance on health and nutrition, with a specific reference to the 
International Code on Marketing of Breast Milk Substitutes and World Health Assembly resolutions 
related to Maternal, Infant and Young Child Nutrition 

• សមាជិកម្តូ្វងធវ ើក្លរម្បឆ្ំ្ៃឹ្អំ្ងពើពុករលួយម្គ្ប់របូភាពទំ្ អ្ស់ រមួ្ទ ំ្ ក្លរជំរតិ្ទរម្បាក់ 
ៃិ្ក្លរសីុសំែូក  
Members should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery 

• សមាជិកម្តូ្វោំម្ទៃូវក្លរលុបបំបាត់្ក្លរងរ ើសងអ្ើ្ម្គ្ប់ទម្ម្្់ ទក់ទ្ៃឹ្ក្លរគរ ៃិ្មុ្ខរបរ  



 
 
 

បណ្តា ញធុរកិច្ចនៃច្លនាបង ក្ ើៃអាហារបូត្ថម្ភកម្ព ុជា – ទម្ម្្់សមាជិកភាព 
 

 

Members should uphold the elimination of all forms of discrimination in respect of employment and 
occupation 

• សមាជិកម្តូ្វងលើកសទ យួងសរ ើភាពខា្សមាគ្ម្ ៃិ្ក្លរទទួលស្ថគ ល់សិទធិទទួលបាៃក្លរច្រចសមូ្ហភាព 
Members should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective 
bargaining 

• សមាជិកម្តូ្វោំម្ទដល់អ្េិម្កម្ក្លរពារបរសិ្ថថ ៃ អ្ៃុវត្ាគំ្ៃិត្សត ចួ្ងសាើម្នានា 
ងដើម្បងីលើកកម្ពស់ក្លរទទួលខុសម្តូ្វណសនកបរសិ្ថថ ៃឲ្យបាៃទូលំទូោយ ជម្ម្ញុងលើកទឹកចិ្ត្ាឱ្យមាៃក្លរអ្េិវឌ្ឍ 
ៃិ្សេពវសាយ បងច្ចកវទិាណដលអំ្ងណ្តយសលលអដល់បរសិ្ថថ ៃ  
Members should support a precautionary approach to environmental challenges; undertake initiatives to 
promote greater environmental responsibility; and encourage the development and diffusion of 
environmentally friendly technologies 

ម្កម្អ្ៃារជាត្សិា ីេីក្លរ្សេវ្ាយ្លិត្្លជំៃួសទឹកដោោះមាា យ (International Code of Marketing of 
Breastmilk Substitutes ) 

បណ្តា ញធុរកិច្ចនៃច្លនាបង ក្ ើៃអាហារបូត្ថម្ភ (SBN) កម្ព ុជា ោំម្ទយ៉ា ្ងពញ
ទំហឹ្ចំ្ងពាោះម្កម្អ្ៃារជាតិ្សា ីពីក្លរសេពវសាយសលិត្សលជំៃួសទឹកងដ្ឋោះមាា យ (BMS Code) 
ៃិ្ស្ថរៈសំខាៃ់នៃភាពច្ាស់ោស់ ៃិ្ក្លរអ្ៃុវត្ាម្បកបងដ្ឋយម្បសិទធភាពងៅកន ុ្ម្បងទសណដលជាសមាជកិរបស់
ច្លនាបង ក្ ើៃអាហារបូត្ថម្ភ ងដើម្បងីលើកកម្ពស់ ៃិ្ក្លរពារកុមារតូ្ច្ ៃិ្ទរកឲ្យទទួលបាៃអាហារបូត្ថម្ភសម្ម្សប។ 
SBN កម្ព ុជាទទួលស្ថគ ល់ពីស្ថរៈសំខាៃ់នៃក្លរចបង់សាើម្បំងៅកូៃឲ្យបាៃងលឿៃ ៃិ្ណត្មួ្យមុ្ខគ្ត់្ 
កន ុ្ក្លរងលើកកម្ពស់អាហារបូត្ថម្ភលអ បំសុត្កន ុ្ជីវតិ្ដំបូ្ ៃិ្ក្លរក្លត់្បៃថយអ្ម្តាម្រែភាពកុមារ 
ៃិ្តួ្នាទីសំខាៃរ់បស ់វស័ិយកកជៃកន ុ្ក្លរសាល់ក្លរោំម្ទដល់ក្លរបំងៅកូៃងដ្ឋយទឹកងដ្ឋោះដល់កមាា ំ្ពលកម្មរប
ស់ខល ៃួ។ SBN កម្ព ុជា ៃឹ្ោំម្ទសមាជិករបស់ខល ៃួយ៉ា ្សកម្មកន ុ្ក្លរអ្ៃុវត្ាកម្ម វធីិងដើម្បីោមំ្ទសុខភាពមាតា 
ៃិ្ក្លរបំងៅងដ្ឋោះកូៃងៅកណៃា្ងធវ ើក្លរ។  
The SUN Business Network (SBN) Cambodia supports the International Code of Marketing of Breastmilk 

Substitutes (BMS Code) and the importance of its articulation and effective enforcement in SUN country national 

legislation to promote and protect optimal infant and young child nutrition. SBN Cambodia recognizes the 

importance of early initiation of and exclusive breastfeeding in the promotion of optimal nutrition in early life and 

reduction of child mortality, and the important role the private sector can play in providing breastfeeding support 

to its workforce. SBN actively supports its members to implement programs to support maternal health and 

breastfeeding in the workplace.  

សមាជកិ SBN ទំ្ អ្ស់ម្ត្វូបាៃដសន ើសុំឱ្យម្បក្លសេី្លិត្កម្េ ឬក្លរ្សេវ្ាយ្លិត្្លអាហារ 
ឬដេសជាៈសម្មាប់កមុារអាយុដម្ក្លម្ ៣៦ បែ ៃិ្ម្បក្លសេីអ្ៃុដោម្ភាេតាម្បទបបញ្ញ ត្ា ិនៃម្កម្ BMS 
ៃិ្ក្លរ្សេវ្ាយពាណិជកម្េ្លិត្្ល
អាហារបំដេញបបៃថម្ប លម្ត្វូបាៃកណំត្់ដោយសៃនបិាត្សុែភាេេិេេដោក (WHA)។ 
All prospective SBN members are asked to disclose any production or promotion of food products or beverages 

for children under 36 months of age, and declared compliance with the provisions of the BMS Code and 

appropriate promotion of complementary foods as defined by the World Health Assembly (WHA). 

 


