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ការ្រសាវ្រជវ្របកបេដាយ្រកមសីលធម៌វជិ� ជីវៈខ�ស់េលី                    
ការបេង�ីតពុទ�ិ េដាយឈរេលីមូលដា� នៃនការអភិវឌ្ឍ
សហគមន៍្រសាវ្រជវ និងផល្របេយជន៍ និងសន�សុិខជតិ 
េដីម្បវីឌ្ឍនភពសុខុមលភពេសដ�កិច�-សង�ម។

ការ្រសាវ្រជវែដលមន្រកមសីលធម៌ ទាមទារឱ្យមន

ការពិចារណឱ្យបនដិតដល់េលីអ�ក្រសាវ្រជវផ� ល់ 

សា� ប័ន្រសាវ្រជវ និងផលប៉ះពាល់េផ្សងៗដល់បរសិា� ន។

អ�ក្រសាវ្រជវ នងិសា� បន័្រសាវ្រជវ ្រត�វអនុវត�កាតព�កិច�របស់ខ�ួន
្របកបេដាយ្រកមសីលធម៌ខ�ស់ ក�ុងេគលេដធនឱ្យបននូវ
គុណតៃម�ក�ុងការ្រសាវ្រជវែដលមនដូចជ៖
•ការេលីកកម�ស់ឥរយិបថល� និងសីលធម៌ក�ុងសហគមន៍ និងសង�ម
•ការេលីកកម�ស់ផ�ត់គំនិតផ�ល់តៃម�េលីផល្របេយជន៍រមួរបស់សង�ម
•ការជរំញុ និង  គ្ំរទដល់ការអភិវឌ្ឍការ្រសាវ្រជវ្របកបេដាយបរយិបន�
•ការបណ�ុ ះវប្បធម៌្រសឡញ់ការ្រសាវ្រជវ។

• ្រត�វទទួលខុស្រត�វ និងរក្សោឱ្យបននូវភពេសា� ះ្រតង់ ចំេពាះ     
                                                 ការ្រសាវ្រជវរបស់ខ�ួន។ 
• ្រត�វេគរពឱ្យបនយ៉ងហ�ត់ចត់នូវបទប្ប��តិ�ៃនការ្រសាវ្រជវ និង
   េគលនេយបយេផ្សងៗ ែដលមនការទាកទ់ងេទនឹងការ្រសាវ្រជវ។
• ្រត�វេធ�ីការវនិិច�័យ និងសន�ិដា� នេលីការ្រសាវ្រជវរបស់ខ�ួន េដាយ
   ែផ�កេទេលីទិន�ន័យែដល្របមូលបន និងលទ�ផលវភិគលក�ណៈ
   បេច�កេទស ែដលបនមកពីវធិីសា�ស�ែបបវទិ្យោសា�ស�។

• ្រត�វែតរក្សោទុកនូវរាល់ទិន�ន័យឱ្យបនច្បោស់លាស់ កត់្រតានូវអ�ីែដល
   ពិត្របកដ និងជក់លាក់្រគប់ដំេណីរការៃនការ្រសាវ្រជវ 
   ែដលអាចឱ្យអ�ក្រសាវ្រជវដៃទេធ�ីការ្រត�តពិនិត្យ  ប�� ក់  និង
   អាចេធ�ីជឯកសារេយង  និងវាយតៃម�េលីកិច�ការ្រសាវ្រជវ។ 
• ្រត�វែតែចករែំលកឱ្យបនទាន់េពលនូវលទ�ផល្រសាវ្រជវជចំហ 
   និងទិន�ន័យែដលមិនប៉ះពាល់ដល់សន�ិសុខេសដ�កិច�-សង�ម។
• ្រត�វេគរពឱ្យបននូវវជិ� ជីវៈខ�ស់ក�ុងេពលផ�ល់េយបល់និងទំនក់
   ទំនងជសាធរណៈេដាយែបងែចកឱ្យបនច្បោស់លាស់នូវេយបល់
   ែបបវជិ� ជីវៈក�ុងកិច�ការ្រសាវ្រជវ និងទស្សនៈផ� ល់ខ�ួន។ 
• ្រត�វេគរពឱ្យបនខា� ប់ខ�ួននូវត្រម�វការចាបំច់េផ្សងៗក�ុងការរាយការណ៍
   ទាក់ទងនឹងលទ�ផល្រសាវ្រជវ និងថវកិាចំណយេផ្សងៗផងែដរ។

•  ្រត�វេ្របី្របស់នូវវធិីសា�ស�្រសាវ្រជវឱ្យបន្រតឹម្រត�វតាមបទដា� ន          
    វទិ្យោសា�ស�ច្បោសល់ាសេ់ដាយមនឯកសារេយងជេគលេលីវធិីសា�ស�
    ៃនការ្រសាវ្រជវរបស់ខ�ួន។     
•  ្រត�វេធ�ីេសចក�ីសន�ិដា� នេដាយែផ�កេលីការវភិគ  និងពិភក្សោឱ្យបន
    សីុជេ្រម និងែផ�កេលីភស�ុតាង។ 
•   ្រត�វរក្សោនូវសំេណេដីមេផ្សងៗក�ុងេពល្រសាវ្រជវឱ្យបន្រតឹម្រត�វ
     និងច្បោស់លាស់  េដីម្បីជទឡ�ីករណ៍ក�ុងការេផ��ងផ� ត់  និង្រតាប់
     ការ្រសាវ្រជវម�ងេទៀត េដាយអ�ក្រសាវ្រជវដៃទេទៀត។
•   ្រត�វទទួលខុស្រត�វេលីការរួមចំែណកេផ្សងៗក�ុ ងកិច�ការ្រសាវ្រជវ
     របស់ខ�ួនេដាយេគរពឱ្យបននូវកាតព�កិច�្រកមសីលធម៌ និងថ�ងឹែថ�ងឱ្យ
     បនច្បោស់លាស់ពីផល្របេយជន៍សង�ម និងហានិភ័យជយថេហតុ។ 
•  ្រត�វេរៀបលំដាប់េឈា� ះអ�ក្រសាវ្រជវក�ុងប�� ីអ�កនិពន�េដាយែផ�កេលី
    ក្រមិតៃនការចូលរួមក�ុងសកម�ភព្រសាវ្រជវរបស់ពួកេគ។ 
•  ្រត�វេធ�ីេសចក�ីែថ�ងអំណរគុណដល់អ�កចូលរូមចំែណក្រសាវ្រជវែដល
    មិនបំេពញលក�ណៈជអ�កនិពន�។
•  ្រត�វធនជដាច់ខាតនូវការវភិគេដាយយុត�ិធម៌  ទាន់េពលេវលា  
                          និងហ�ត់ចត់ និងរក្សោការសម� ត់ក�ុងេពលេដីរតួជវនិិច�យករ។

•     ្រត�វែតរាយការណ៍ជូនបុគ�លមនសមត�កិច� ចំេពាះរាល់សកម�ភព

    ែដលគ� នការទទួលខុស្រត�វេផ្សងៗក�ុងការ្រសាវ្រជវជអាទិ៍៖

     ការ្របឌិត ការែក�ងបន�ំ ឬការលួចចម�ងសា� ៃដអ�កដៃទ និងការអនុវត�

    ការ្រសាវ្រជវមិនមនលក�ណៈទទួលខុស្រត�វេផ្សងេទៀត។ 

Lorem ipsum

សា� ប័ន្រសាវ្រជវ្រត�វេរៀបចំបរយិកាសសម្របកប  និងការេ្រជមែ្រជងឱ្យមនភព្រសបច្បោប់ស្រមប់អ�ក្រសាវ្រជវក�ុង
ការបេង�ីតចំេណះដឹង្របកបេដាយ្រកមសីលធម៌ ្រសបតាមផល្របេយជន៍សង�ម និងសន�ិសុខជតិ។

• ្រត�វមននីតិវធិី និងយន�ការក�ុងការេចាទ្របកាន់ េលីការ្រសាវ្រជវខុស 
   នងិការ្រសាវ្រជវេដាយគ� នការទទួលខុស្រត�វ នងិផ�ល់ដំេណះ្រសាយ។ 
• ្រត�វមននតីវិធិ ីនងិយន�ការក�ុងសា� ប័ន េដមី្បកីារពារបុគ�លែដលរាយការណ៍
   ក�ុងេគលេដែកលម�ពីទេង�ីអវជិ�មនទាងំឡយ។
• ្រត�វកំណត់អំពីការេឆ�ីយតបដ៏សម្រសបមួយ រួមទាំងការែកត្រម�វេលី
   កំណត់្រតា្រសាវ្រជវឱ្យទាន់េពលេវលា  េពលរកេឃីញនូវកំហុសឆ�ង
   និងការអនុវត�ការ្រសាវ្រជវែដលគ� នការទទួលខុស្រត�វ។
                   

• ្រត�វមនការពិចារណឱ្យបនដិតដល់បំផុត   ដល់ផលប៉ះពាល់ែដលអាចេកីតមនេលី បរសិា� នរួមរបស់សង�ម។
• ្រត�វគិតគូរឱ្យបនច្បោស់លាស់អំពីផលអវជិ�មនេផ្សងៗដល់ចីរ ភពបរសិា� នធម�ជតិែដលមនមនុស្ស សត� និងរុក�ជតិ។
• ្រត�វធនឱ្យបនជអតិបរមិនូវេសចក�ីៃថ�ថ�ូ រ ព័ត៌មនសម� ត់ ឯកជនភព សិទ�ិ សុវត�ិភព សុខុមលភព និងការ្រពមេ្រពៀង
   ជមុនេលីបុគ�លែដល្រត�វបនេ្រជីសេរសីក�ុងការយកសំណក និង/ឬ្រត�វបនសម� សន៍ជេដីម។ 
• ្រត�វយកចិត�ទុកដាក់េទេលីតៃម�្របវត�ិសា�ស� និងមនុស្សជតិឱ្យបនជដាច់ខាតក�ុងេពលេធ�ីការ្រសាវ្រជវដូចជកំណយបុរាណដា� នេផ្សងៗ ។

• សា� ប័ន្រសាវ្រជវ្រត�វេរៀបចំនិងែថរក្សោឱ្យមនបរយិកាសល�េដីម្បផី�ល់
       គុណតៃម�និងមនសុចរតិភពតាមរយៈការអប់រនិំងបណ�ុ ះបណ� ល
                       សមត�ភពដល់អ�ក្រសាវ្រជវ េគលនេយបយច្បោស់លាស់ និងក្រមិត
                           ស�ង់ដារសមេហតុផលេផ្សងៗក�ុងេគលេដជំរុញភពេជឿនេលឿន។  

•  សា� ប័ន្រសាវ្រជវ្រត�វេគរពឱ្យបន និងជំរុញឱ្យមននូវកាតព�កិច�្រកមសីលធម៌ េដាយថ�ឹងែថ�ងឱ្យបនច្បោស់លាស់រវាងផល្របេយជន៍សង�ម
    និងហានិភ័យជយថេហតុក�ុងសមត�កិច�ការ្រសាវ្រជវរបស់ខ�ួន។
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Conducting research with high professional ethics
of knowledge creation on the basis of research for 
the community development, the national interests, 
and security in respect of socio-economic welfare.

Ethical research requires a high consideration
from researchers, research institutions, and other 
impacts on the environment.

ETHICS
RESEARCH

VISION PURPOSE

PRINCIPLE

•To take responsibility for and be honest with
  their research
•To strictly abide by research regulations and
  other policies related to research
•To make judgments and conclusions based
  on data col lected and resul ts o f  technical
  analysis derived from scientif ic methods.

•To keep accura te  data,  record fac ts ,  and 
  spec i f i cs  of  the en t i re  research process
  enabling other researchers to review, verify,
  reference and evaluate the research work
•To share on time research results and data,
  which do not affect socio-economic security 
•To respond in a highly professional manner
  when communicating with the public by clearly
  differentiating between professional research
  advice and personal opinions
•To adhere to necessary reporting requirements
  regarding research results and expenses.

Honesty Professional Courtesy

Accountability

Goodwill 

Principle for Researcher

•To use the r ight research methods based on 
  clear scient i f ic  standards, with references as
  the basis for their research methods
•To employ an in-depth, evidence-based analysis
  and discussion prior to concluding 
•To properly and clearly keep the original copies
  for verif ication and imitation by others
•To comply wi th e th ica l  ob l iga t ions  we igh ing
  the social benefits and potential r isks
•The list authors based on the level of involvement
  in knowledge creation from the research
•To acknowledge proper ly contributors that do
  not meet the author criteria
•To ensure a fair, timely, and thorough analysis
  and confidential ity once taking responsib i l i ty
  as reviewer. 

•To have procedures and mechanisms to prosecute
  research misconducts and irresponsible research
  practices and provide solutions 
•To have procedures and mechanisms to protect
  individuals who report with the intention to correct
  these unfavorable actions. 
•To determine an appropriate response, including
  a  t imely cor rec t ion  o f  research records  when
  research misconducts and irresponsible research
  practices are detected.

Inst i tut ions must create and maintain a
favorable environment to endorse the value
of integrity through educating and training
researchers, specific policies, and various
reasonable standards aiming at promoting
advancement.

To report to relevant authorities for any irresponsible
research activities include fabrication, forgery or
plagiarism, and other irresponsible research practices.

Researchers and research institutions to perform
their duties with high ethical standards ensuring
the value of research.
•To promote good  manne rs  and morals in the
  community and society
•To promote the mindset of valuing the common
  interests of society
•To promote  and suppor t  inc lus i ve  r esea r ch
  development 
•To cult ivate a culture of caring for research.

Institution is to build appropriate environment and legal support for researchers for the ethical creation
of knowledge in line with social interest and national security.

•To  p lace  a  care fu l  cons idera t ion  on the  impact  on the  overa l l  env i r onmen t  o f  soc i e t y
•To be  mind fu l  on  nega t i v e  impacts  on the  sus t a i nab i l i t y  o f  the  na tu ra l  env i r onmen t ,
  including humans, animals and plants
•To ensure digni ty,  conf ident ia l i ty ,  pr ivacy, rights, security, wel l -being, and pr io r  consent
  o f  ind i v idua ls  se lec ted  to  be  sampled  and /  or interv iewed fo r  human-related research
•To pay close attention to histor ical  and human values for research that involves d i f f e ren t
  archeological  excavat ions.

Responding to irresponsibility Research Environment 

Principle for Research Institution

•Research ins t i tu t ions  must  respec t  and promote ethical  obl igat ions by c lear ly weighing
  the social  benef i ts and unforeseeable r isks under their  research author i ty.

Social Responsibility

Environment
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