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ICC/ESOMAR 
International Code 
on Market, Opinion and Social Research and Data Analytics 

ေစျးကွက်၊ ထင်ြမင်ယူဆချက ်ှင့် လမူေရးဆိုင်ရာ သုေတသန ှင့် 
အချက်အလက်ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမ ဆိုင်ရာ  

ICC/ESOMAR အဖွဲ႔၏ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 
ကျင့်၀တ်စည်းမျဉ်း 
 
ICC (the International Chamber of Commerce)1 သည ်ိုင်ငံေပါငး် (၁၃၀) ေကျာ် တွင် 
အဖွဲ၀့င်ေပါင်း ၆.၅ သန်းေကျာ် ှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် ကမ္ဘာ့အကီးဆုံး စီးပွားေရးအဖွဲ ့
အစည်းြဖစ်ပါသည။်  
 
ိုင်ငံေပါင်း (၁၃၀)ေကျာ်မ ှ  သုေတသန (research) ှင့ ် အချက်အလက်ခွဲြခား စိတ်ြဖာ 
သည့ ် လုပ်ငန်း(data analytics)များကို ေဆာင်ရွက်ေပးေနေသာ သို့မဟုတ ် ေဆာင်ရွက ်
ေစေသာ လုပ်ငန်းကမ်းကျင်သ ူ (ပေရာ်ဖက်ရှင်နယ်) အေယာက် (၄၉၀၀)ေကျာ် ှင့် 
ကုမ္ပဏီေပါင်း (၅၀၀)ေကျာ်တို့ကို ကိုယ်စားြပuကာ အချက်အလက်များ (data)၊ 
သုေတသန (research) ှင့် သုေတသနဆိုင်ရာ အသိုက် အ၀န်း(research community) 
အေကာင်းများကို ESOMAR2 သည ် တစ်ကမ္ဘာလုံး ကုိ ထုတ်ေဖာ ် ေြပာကားေပးသည။် 

                                      
1 အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကုန်သည်အသင်း 
2 European Society for Opinion and Marketing Research (ထင်ြမင်ယူဆချက်ၙ ှင့် 
ေဈးကွက်သုေတသနဆိုင်ရာ ဥေရာပအဖဲွ)့ 
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ESOMAR တွငပ်ါဝင်သူများ အားလံုးသည ် ICC/ ESOMAR အြပည်ြပည် ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်း 
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All ICC codes and guidelines are available at www.iccwbo.org 
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မာတိကာ 
အမှာစာ                                                                              ၃ 

နိဒါန်း                                                                               ၄ 

ရည်ရွယ်ချက်ှင့် နယ်ပယ်                                                                        ၅ 

ဖွင့်ဆုိရှင်းလင်းတင်ြပချက်                                                                        ၆ 

အဓိပ္ပါယ် ဖငွ့်ဆုိချက်များ  ၇ 

အေြခခသံေဘာတရားဥပေဒသများ ၉ 

စည်းမျည်းများ                                                                                ၁၀ 

ေလ့လာေမးြမန်းခံရေသာသူများေပၚတွင ်ထားရှိရမည့် ဝတရားများ               ၁၀ 

စည်းမျည်း ၁ - ဂုစိုက်ေပးရမည့် တာဝန ်                                                ၁၀ 

စည်းမျည်း ၂ - ကေလးသူငယ်များ၊ ငယ်ရွယ်သူများှင့် အြခားထိခိုက ်လွယ်သူများ ၁၀ 

စည်းမျည်း ၃ - ေဒတာအချက်အလက်များကုိ အကန့်အသတ်င့်ှ ေဖာ်ြပြခငး်        ၁၁ 

စည်းမျည်း ၄ - ေဒတာအချက်အလက်များကုိ ကုိယ်တုိငတုိ်က်ုိက်ေကာက်ခံြခငး်  ၁၁ 

စည်းမျည်း - တစ်ဆင့်ခ ံေဒတာအချက်အလက်များကုိ အသုံးြပuြခင်း                 ၁၂ 

စည်းမျည်း ၆ - ေဒတာအချက်အလက်များကုိ ကာကွယ်ေပးမှင့် လံုြခuံမ ၁၂ 

အလုပ်အပ်သူများ (clients) ေပၚတွင် ထားရှရိမည့် ဝတရားများ ၁၄ 

စည်းမျည်း ၇ - ပွင့်လငး်ြမင်သာမ ၁၄ 

အများြပည်သူအေပၚတွင် ထားရှရိမည့် ဝတရားများ ၁၄ 

စည်းမျည်း ၈ - ေတွ့ရှိချက်များကို ထုတ်ြပန်ေကညာြခင်း  ၁၄ 

သုေတသန ပညာရှင်များ ထားရှရိမည့ ်ဝတရားများ ၁၅ 

စည်းမျည်း ၉ - ပေရာ်ဖယ်ရှငန်ယ်ဆိုင်ရာ ဝတရား  ၁၅ 

စည်းမျည်း ၁၀ - ဥပေဒေရးရာ ၀တရား                                                         ၁၆ 

စည်းမျည်း ၁၁ - စည်းမျဉ်းများှင့် ကုိက်ညီေအာင်ေဆာင်ရွက်ြခငး် ၁၆ 

စည်းမျည်း ၁၂ - အေကာင်အထည ်ေဖာ်ေဆာင်ြခင်း  ၁၆
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အမှာစာ 
ေဈးကွက်သုေတသန (market) ၊ ထင်ြမင်ယူဆချက်သုေတသန (opinion) ှင့် လူမေရးဆုိင ်

ရာ သုေတသန (social research) လုပ်ငန်းသည ်သမိုင်းေကာင်းတစ်ေလာက်၌ ကုန်ပစ္စည်း 

ှင့ ်ဝန်ေဆာငမ် ေပးသူများ၊ အစိုးရများ၊ တစ်သီး ပုဂ္ဂလများ ှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းစသည်တို့မ ှ

ဆံုးြဖတ်ချက် ချမတ်ှရာတွင ် အေထာက်အကူြဖစ်ေစမည့် အချက်အလက်များ ြဖစ်ေသာလ ူ

အများ၏ အြပuအမူ၊ လုိအပ်ချက်များ၊ စိတ်ေန သေဘာထားများှင့ ်ပတ်သက်ေသာ သတင်း 

အချက် အလက်များငှ့် ထိုးထွင်းသိြမင်မ (insights) ေတွကုိ ေပးစွမ်းလျက်ရှိပါသည်။ ထိုသို့ 

လုပ်ေဆာင်ကရာတွင ်သုေတသီများသည်ပါ၀ငေ်လ့လာ ေမးြမန်းခံရသူတစ်ဦး တစ်ေယာက ်

ချငး်စီှင့် တိုက်ိုက်ထိေတွ့ ဆက်ဆသံလုိ၊ ေစာင့်ကည့် ေလ့လာကာ အချက်အလက်များကိ ု

ေကာက်ယူသည်။ တစ်ဖက်မှာလည်း ထုိပါဝင်သူ တစ်ဦးတစ်ေယာက်ချင်းစီ၏ ကိုယ်ေရး 

အချက်အလက ် လံုြခuံေရးကုိ အထူး အေလးထားကာကွယ်ကရသည်။  ဤက့ဲသ့ုိ ကုိယတုိ်င ်

ချမှတထ်ားသည့် စည်းမျဉ်းများကုိ အေလးထား လိုက်နာကျင့်သုံးမသည် ကန်ပ်တ့ုိ 

အသက်ေမွး ဝမ်းေကျာငး်လုပ်ငန်း၏ ေအာငြ်မင်ေသာ သမုိင်းေကာင်းတွင် အဓကိကျေသာ 

အချက်ပင်ြဖစ်သည်။ 

 
ကမ္ဘာကီးဟာေြပာင်းလဲေနသည်ှင့်အမ ထုိေြပာငး်လဲမ ှင့်အတ ူကု်ပ်တ့ုိအေနှင့် လိုက ်
ပါ ေြပာငး်လဲဖ့ုိရာ အလွန်အေရးကီး ပါသည်။ 
 
လွနခ်ဲ့ေသာ ှစ၂်၀ခန့်အတွငး် လူေတွ၏ ေနထိုင်ပုံများှင့် အလုပ်လုပ်ကုိင်ပုံများကိ ုအေြခခ ံ
ကျကျ ေြပာင်းလဲေပးေနေသာ ဒီဂျစတ်ယ ်ေတာ်လှန်ေရး (digital revolution) ကုိေတွြ့မင်က 
ရပီးြဖစပ်ါသည။် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အင်တာနက်၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာ၊ မိုလ်ဘိုင်းဖုန်းနည်း 
ပညာများှင့် သတင်းအချက် အလက်များကိ ု ေကာက်ယူိုင်စွမ်း၊ သိမ်းဆည်းိုင်စွမ်း ှင့် 
လုပင်န်းစဉ ် အဆင့်ဆင့် ေဆာင်ရွက်ိုင်စွမ်းများ သိသိသာသာ တိုးတက်လာြခင်း ြဖစပ်ါ 
သည်။ 
 
ရလဒ်အေနှင့် ဒီဂျစတ်ယ်ပံုသဏ္ဌာန်ြဖင့် ရှင့်ပီးေသာ အချက်အလက်များအေပတွင ်
ယုံကည်အား ထားမတိုးတက် လာသည်ှင့်အည ီ သုေတသနလုပ်ငန်းကုိ အသင်ွေြပာငး်လဲ 
လာေစပါသည။် သုေတသတီစဦ်း၏ အခန်းကဏ္ဏသည် ေတွ့ဆုံေမးြမနး်သ ူ (interviewer) 
အေနအြဖစ်မှ အချက်အလက်များ ကုိ ကီးကပ်သူ (Data Curator) အြဖစ်သို ့ အသွင်ေြပာငး် 
တိုးတက်လာပီး အများအားြဖင့ ်ရရိှ ထားပီးေသာ အချက်အလက်များကို စုစည်းေပါင်းစပ် 
ရာတွင်လည်း ပုိ၍အေလးေပး ေဆာငရွ်က်လာ ရသည်။  



 

 

 
သုေတသနြပuလုပ်ြခင်းှင့် ထိုးထွင်းသိြမင်မ (insight) လုပ်ေဆာင်ချက်သည ်အချက်အလက် 
ေကာက်ယူမ ှင့် ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာ သုံးသပ်ြခင်း (analysis) တို့မှသည ် အုပ်စုဖွဲေ့ဆွးေွးြခင်း 
(Focus Group)၊ နမနူာ ေကာက်စစ်တမ်း (Sample Survey)၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာ ှင့်ကွန်ပျူတာ 
ြဖင့် များြပားစွာ သိမ်ဆည်း ထားသည့် အချက်အလက်စသည့် အချက်အလက်ရင်းြမစ်မျuိးစုံမ ှ
ရရှိထားသည့ ် အချက ် အလက်များကို  စီမံခန့်ခွဲြခင်း ှင့် စုေပါင်းချိတ်ဆက်ြခင်းများအထ ိ
ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့ ်တိုးတက် ေြပာင်းလ ဲလုပ်ေဆာင်လာေန ပီြဖစ်ပါ သည်။ 

 
ြပင်ဆင်ေရးဆွဲထားသည့ ် ICC/ESOMAR ကျင့်၀တ်စည်းမျဉ်းသည ် သုေသတန အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျာင်း လုပ်ငန်းအေပ သက်ေရာက်မရှိသည့် ေဖြပပါနည်းပညာ အသစ်များကိုထည့် 
သွင်းထား သည်။  
 
ဤေခါင်းစဉ်ေအာက်မှာ အချက်အလက်များ ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမ (data analytics) ကိုထည့် 
သွင်းထားြခင်းက သုေတသီများအတက်ွ များြပားေသာ  အချက်များရှိြခင်းသည ် သုေတသန 
လုပ်ငန်းအတွက ် လုံး၀ကွဲြပားြခားနားသည့် ချညး်ကပမ် ြပuလုပ်ရမည်ဆိုသည်ကိ ု အသ ိ
အမှတ်ြပuသည။်  သုေတသီများသည် အချက်အလက်များရှ ိပုံစံများကိုေဖာ်ထုတ်၍ စမွး်အင် 
ြမင့်မားသည့် ထိုးထွင်းသိြမင်မ အသစ် များ (powerful new insights)ကုိ  အလုပ်အပ်သူများ 
(Clients) အတွက်ေပးအပ်ရန်အတွက ် ကွနပ်ျူတာ ှင့်သိမ်းဆည်းထားသည့ ် များြပားလ ှ
သည့် အချက်အလက်များအား စုစည်းပီးခွဲြခမ်း စိတ်ြဖာသည်။  
 
အချက်အလက်များကို ခွဲြခမ်းစတိ်ြဖာသုံးသပ်ြခင်း (data analytics)သည ် အြခားေသာ 
ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အသုံးြပuိုင်ေသာ်လည်း သုေတသနလုပ်ငန်းအတွက် အသုံးြပu 
မည်ဆိုပါက ဤကျင့် ဝတ်စည်းမျဉ်း အတိုင်း လိုက်နာကျင့်သုံးရပါမည်။  
 
မေြပာငး်လဲသည့် အချက်တစ်ခမုှာ အများြပည်သူ၏ ပူးေပါငး်ေဆာငရ်ွက်မအေပ ကနပ်တ်ို့ 
၏ ယုံကည ် အားထားမှင့ ် သုေတသနတင်ွ ပါဝင်သူေလလ့ာေမးြမန်းခံရသူတို့၏ ေဒတာ 
အချက်အလက်များ လုံြခuံမကုိမကျိuးေပါက်ေအာင်ှင့်  ၄င်းတို့အတွက်ဆိုးကျuိးများ မြဖစ ်
ေပေစဘ ဲက်ုပ်တို့အေန ှင့် သုေတသနကိ ုိုးိုးသားသား၊ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျ ေဆာင်ရွက်က 
သည်ဆိုသည်ကို အများြပည်သူတုိ့က ယုံကည်ြခင်းပင ်ြဖစသ်ည။် 
 
တစ်ဦးချင်းစီ၏အေရးပါမှင့်ပတ်သက်၍ ြပည်သလူူထု၏စိုးရိမမ်ြမင့်မားလာေနသည့် 
အတွက ် ၄င်းတို့၏ ကိုယ်ေရး ကိုယ်တာအချက်အလက်များကိ ု မည်သို့အသုံးြပuမည်၊ 
မည်သည့်အတွက် အသုံးြပuမည်ဆိသုည်တို့ကိ ု ထိန်းချuပ်ရန်အတွက ် ေဒတာအချက်အလက် 
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များကိ ုတာ၀န်သိစွာ ကိုင်တွယ်ိုင်မည့် ရှင်းလင်းြပတ်သားေသာ ကျင့်၀တ်ှင့် အသက်ေမွး 
၀မ်းေကျာငး်လုပ်ငနး်ဆိုင်ရာ လမ်းညန်ချက်များမှာ အေရးတကီး လုိအပ်လာေနပါသည်။ 
  
လူအများ၏ ကိုယ်ေရးအချက်အလက်ေတွကို အသံုးြပuသည့်အခါ ထားရှိရမည့် ကျင့်ဝတ ်
ဆုိငရ်ာ (ethical)၊ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းဆိုင်ရာ (professional) ှင့် လူမေရးဆိုင်ရာ 
(social) ဝတရားများ ှင့် ပတ်သက်၍ က်ုပ်တို့၏ အေလးထားဂြုပuမကို ဆက်လက ်
လက်ေတွ့ြပသရန်ှင့် သုေတသန အေပမှာ လူထုကထားရိှေသာ ယံုကည်မကုိဆက်လက ်
ထိနး်သိမး်ုိငရ်န် ယခင်ကထက်ပင်ပို၍ အေရးကီး လာပါ သည်။  
 
ICC ှင့် ESOMAR တ့ုိအေနှင့် ေနာက်ဆုံးထွက်ရှိထားေသာ ဤကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်း ြပဋ္ဌာန်း 
ချက်ကုိ ဝမ်းေြမာက်စာွ တငြ်ပအပ်ပါသည်။ ြမင့်မားေသာ စံချိန်စံညန်းရှိသည့် ကျင့်ဝတ်ှင့် 
ကုိက်ညီေသာ အြပuအမူများကိ ု ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ပီး သုေတသနအေပ လူထုကထား 
ရှိေသာ ယုံကည်မကုိ တိုးြမင့်ေစိုင်မည်ဟု ယုံကည်ပါသည်။ ဤစည်းမျဉး်ကုိ တစက်မ္ဘာလံုး 
လိုက်နာကရန ်တိုက်တွန်း အပ်ပါသည်။  
 
 
 
John Danilovich, ICC အေထွေထွ အတွင်းေရးမှူ း 
Finn Raben, ESOMER အေထွေထ ွဒါိုကတ်ာ



 

 

ICC/ESOMAR 
International Code 
on Market, Opinion and Social Research and Data Analytics 

နိဒါန်း 

ESOMAR သည ် ၁၉၄၈ခုှစ်တွင ် ေဈးကွက်ှင့် လူမေရးသုေတသနဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်စည်း 
မျဉ်း ှင့် ပတ်သက်သည့် ပထမဆံုး စည်းမျဉ်းကုိ ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။ ထုိသ့ုိ ထုတ်ြပန်ပီး 
ေနာက်ပိုင်းှစ်များတွင ် ိုင်ငံအများစုကလည်း ၄င်းတ့ုိိုင်ငအံလုိက် မိမိတို့ှင့်သက်ဆိုင ်
သည့ ်စည်းမျဉ်းများကုိ ထုတ်ြပန်ခဲ့ ကပါသည်။ 
 
၁၉၇၆ ခုှစတ်င်ွ Global Marketing and Advertising Code of Conduct မှအစြပuပီး 
ုိင်ငတံကာ စည်းမျဉ်းအသီးသီးရှိခဲ့သည့် ESOMAR ှင့် ICC သည် တစ်ခုတည်းေသာ ုိငငံ် 
တကာ စည်းမျဉ်းထားရှိရန် သေဘာတူညီခဲ့ကသည်။ ေနာက်တစှ်စ်မှာပင် ICC/ESOMAR 
ပူးတွဲစည်းမျဉ်းကို ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။ ထုိ၁၉၇၇ ခုှစ် စည်းမျဉ်းကိ ု၁၉၈၆၊ ၁၉၉၄ ှင့် ၂၀၀၇ 
ခုှစမ်ျားတွင ် ြပန်လည်ြပငဆ်င် မွမ်းမံြဖည့်စွက်ခဲ့သည်။ ိုင်ငံေပါင်း ၅၀ေကျာ်ရှိ အဖွဲ ့
အစည်း ၆၀ေကျာ်က ဤကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းကုိ လက်ခံလုိက်နာ ကျင့်သံုးေနကပါ သည်။  
 

ရည်ရွယ်ချက်ှင့် နယ်ပယ် 

ဤစည်းမျဉး်သည် ေဈးကွက်၊အေတွးအြမင်ထင်ြမင်ယူဆချက်ှင့် လူမေရးဆိုင်ရာ သုေတ 
သန၊ ှင့် အချက်အလက် ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာ သံုးသပ်ြခင်းတွင ်ပါဝင်လုပ်ကိုင်ေနသူတို့ အတက်ွ 
ကိုယ်တိုင်ချမှတ ် ကျင့်သုံးသည့်စည်းမျဉ်း (self-regulation)လုပ်ေဆာင်ရာမှာ ပီး ြပည့်စုံ 
ေသာ မူေဘာင်တစ်ခုအေနြဖင့ ်အသံုးြပuိုင်ရန ်ေရးဆွဲထားသည်။ ဤစညး်မျဉး်တွင ်သုေတ 
သနအေပ၌ လူထုကထားရှိေသာ ယံုကည်မ (public confidence)ကုိ ထိန်းသိမ်းရန ်
အတွက် ေရးဆွဲထားေသာ မရိှမြဖစ်လိုအပ်သည့် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ (ethical)ှင့ ်  အသက ်
ေမွး၀မ်းေကျာင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ (professional) စံန်းများကုိ ြပဌာန်းထားသည်။ တပိuင ်
တည်းမှာပင ် သက်ဆိုငရ်ာ နယ်ပယ်အလုိက်၊ ုိငငံ်အလုိက် ှင့် ေဒသအလုိက် ဥပေဒများ 
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သို့မဟုတ ် စည်းမျဉ်းများှင့ ် ပုိမိုြမင့်မားေသာ စံန်းများ ချမတှထ်ားေသာ လုပ်ငန်း 
နယ်ပယ်ဆိုင်ရာ (industry)/ အသက်ေမွး၀မ်းေကျာင်းဆိုင်ရာ လိုက်နာ ေဆာင်ရွက ်ရမည့် 
စည်းမျဉ်းများကိုလည ် တင်းကျပ်စွာစွဲမ ဲ လိုက်နာရန ် လိုအပ်သည်။ သမားိုးကျ အချက် 
အလက်ရရှိပုံ ှင့် အချက်အလက ် အရင်းအြမစအ်သစ်များမှရရှိပု ံ ှစ်မျိuးလုံးှင့် လုပ်ကိုင ်
ေနေသာ သုေတသမီျား ှင့ ် ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာသူများ (analysts) အေနှင့် သုေတသန တွင ်
အသံုးြပuေသာ တစ်းဉီးတစေ်ယာက်ချင်း၏ အချက်အလက်များှင့် ၄ငး်တ့ုိ ဝန်ေဆာင်မေပး 
ေနရေသာ အလုပ်အပ်သူများ (clients) ှင့် အဖွဲအ့စည်းများအေပ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာများ၊ 
အသက် ေမွး၀မ်းေကျာင်း ဆုိင်ရာများ၊ ဥပေဒဆိုင်ရာ ဝတရားများှင့်အည ီ ဆက်လက် 
ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန ် ဤစည်းမျဉး်က  သတ်မှတ်ြပဌာန်း သည်။ ဤစည်းမျဉ်းသည ် United 
Nations International Covenant on Civil and Political Rights ၏ ပုဒ်မ ၁၉ တွင ်ြပဠာန်း 
ထားသည့် အချက်အလက်များ ရှာေဖွရယ ူ ေဖာ်ြပရာတွင ် သုေတသီများ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို 
ကာကွယ်ေပးိုင်ရန်လည်း ရည်ရွယ်သည။် 
 
ဤစည်းမျဉ်းကို ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ သုေတသနလုပ်ငန်း အားလုံးတွင် လက်ခံကျင့်သုံးက 
သည်။ ESOMAR အဖွဲဝ့င်များှင့ ် ဤစညး်မျဉး်ကုိ လက်ခံကျင့်သုံးေနေသာ အြခားေသာ 
သုေတသန အဖွဲအ့စည်းများမ ှ အဖွဲ့ဝင်များသည် ဤစည်းမျဉ်းဥပေဒသကို လက်ခံပီး 
လိုက်နာေစာင့်ထိန်းရန ်မြဖစမ်ေန လိုအပ်သည်။ 
 

အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရှင်းလင်းတင်ြပချက ်

ဤစည်းမျဉ်းကို ေရးသားထားသည့်စာသားစည်းမျဥ◌်းသေဘာအရသာ မဟုတ်ပဲ၊  လိုက်နာ 
ရြခင်း၏ အေကာင်းတရားကိုပါ စတိ်အတွင်းမ ှ သိရှိနားလည်၍ မိမိဆ္ဒအရ လိုက်နာလို 
စတိ်ရှိသည့် အေလျာက ်ကျင့်သံုးလိုက်နာရမည်ြဖစ်သည်။ ၎င်းကိ ုအြခားဆီေလျာသ်ည့ ် ICC 
ှင် ့ ESOMAR စည်းမျဉ်းများ၊ လမး်ညနခ်ျက်များ၊ အေြခခံစည်းမျဉ်းများ၊ သတ်မှတ်ထား 
ေသာ သုေတသနနည်းလမ်းများှင့် ကျင့်သုံးမစည်းမျဉ်းကုိ လက်ခံကျင့်သုံးရန ် ရည်ရယ ်
ထားေသာ အေြခခံသေဘာတရားများ၊ ေဖာ်ထုတ်တင်ြပချက်မေူဘာင်များှင့် တွဲဖက်ဖတ် 
သင့်သည်။ ဤသို့ေသာ ကျင့်၀တ်ြပဋ္ဌာန်းချက်ှင့် ၎င်းှင့်အလားတူရာများကို www.iccwbo. 
org ှင့် www.esomar.org တွင်ရယူုိင ်ပါသည။် 
 

ဤြပဌာန်းချက်တစ်ေလာက်လုံးတွင ် “ရမည”် (must) ဟူေသာ စကားလုံးကို  မြဖစမ်ေန 
လပုေ်ဆာငရ်န ်လိုအပ်သည်များကို ေဖာ်ြပရာတွင် အသုံးြပuသည။် ဆိုလိုသည်မာှ သုေတသ ီ
များ မြဖစ်မေန လိုက်နာရမည့် အေြခခံသေဘာတရားများ သို့မဟုတ် လုပ်ထုံးများ ြဖစ ်
သည်။ “သင့်သည်” (should) ဟူေသာ စကားလုံးကို  အေကာင်အထည ် ေဖာ်ေဆာင်ရာ 
မာှြဖစ်ေစ၊ အကံြပuလိုသည့်လုပ်ထုံးကို ရည်ညန်းသည့်အခါမှာြဖစ်ေစအသုံးြပuသည်။   



 

 

အဓိပ္ပာယဖွ်င့်ဆုိချကမ်ျား 

ဤကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းတွင်ပါ၀ငေ်သာ အသံုးအန်းေတွများတင်ွ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ သတမှ်တ ်
အဓိပ္ပာယ်များရှိပါသည်။ 
 
ကေလးသူငယ်များ (Children) - သုေတသနများတွင ်ပူးေပါင်းပါဝင်ရန် မိဘ (သို့မဟုတ)် အုပ်ထိန်း 
သူများ၏ သေဘာတ ူခွင့်ြပuချက်ကုိ မြဖစမ်ေန ေတာငး်ခံရန ်လုိအပ်သူများကုိ ဆိုလုိသည်။ အသက် 
အရွယ ်အပိုင်းအြခားကို ကေလးဟု သတ်မှတ်သည် ဆုိသည်မှာ အမျိuးမျuိး ကဲွြပားပးီ ိုင်ငံအလိုက ်
ဥပေဒှင့် ကိုယ်တိုင ် ချမှတ်ထားေသာ စည်းမျဉ်းများေပ မူတည်သည်။ ိုင်ငံအလိုက်တိကျသည့် 
အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များမရှိခဲ့လင ် ေယဘုယျအားြဖင့် အသက်၁၂ ှစ်ှင့်ေအာက် ရှိသူများကိ ု
ကေလးသူငယ်များအြဖစ ် သတ်မှတ်ပီး အသက်၁၃စှ်မှ အသက်၁၇ှစ်ကားရှိ သူများကိ ု
“ငယ်ရွယ်ေသာသ”ူ (young person) အြဖစ်သတ်မှတ်သည်။  
 
အလုပ်အပ်သူများ (Client) ဆုိသည်မှာ သုေတသန စီမံချက်တစ်ခု၏အစိတ်အပိုင်း (သ့ုိမဟုတ်) 
စီမခံျက်တစခု်လုံးကုိ လုပ်ကိငုေ်ပးရန် ေတာင်းဆိုေသာ၊ အလုပ်အပ်ေသာ သိုမ့ဟုတ် အလပု ်
အတွက်ကိuတငေ်ပးေချထားေသာ အလုပ်အပ်သည့် အဖဲွ့အစည်း (သ့ုိမဟုတ်) တစ်သီးပုဂ္ဂလကိုဆို 
လုိသည်။ 
 
သေဘာတူ ခွင့်ြပuချက် (Consent) ဆိုသည်မှာ လူတစ်ဦးတစ်ေယာက်အေနြဖင့်  ၄င်း၏ကိုယ်ေရး 
အချက်အလက်များကို ေကာက်ယူြခင်း၊ ထည့်သွင်းသုံးသပ ်အသုံးြပuြခင်းတို့ှင့် ပတ်သက်ပီး အသ ိ
ေပးခံရပီးေနာက ်၎ငး်ကုိယ်တုိင် လွတ်လပ်စွာ ဆုံးြဖတ်၍ခွင့်ြပuေပးထားြခင်းကုိ ဆိုလုိသည်။ 
 
အချက်အလက်များ ခွဲြခမ်းစိတြ်ဖာေလ့လာမ (Data analytics) ဆိုသည်မှာ ဝှက်ထားေသာ ပုံစံများ 
(hidden patterns)၊ မသိေသးေသာ ဆက်ွယ်မများ (unknown correlation)၊ ေခတ်ေရစးီေကာငး် 
များ (trends)၊ ကိuက်ှစ်သက်ရာများ (preferences) ှင့် အြခားေသာ အသံုးဝင်သည့် သတငး် 
အချက်အလက်များကို သုေတသန ရည်ရွယ်ချက ် အတွက် ေဖာ်ထုတ်ရန ် အချက်အလက်အစုံကုိ 
စူးစမ်းစစ်ေဆးသည့ ်လုပ်ငန်းစဉ ်(process of examining data sets) ြဖစ်သည်။  
 
ေလ့လာ ေမးြမန်းခရံသူ (Data subject) ဆုိသည်မှာ သုေတသနတွင် ၄င်း၏ကိုယ်ေရးေဒတာ 
အချက်အလက်များ (personal data) ကုိ ထည့်သွင်းအသံုးြပuြခင်းခရံသူများ ြဖစသ်ည်။   
 
ဆုးံးံနစ်နာမများ (Harm) ဆုိသည်မှာ လက်ဆပ်ုလက်ကုိငြ်ပုိငသ်ည့် ထိခိုက်ဆုံးံးနစ်နာမများ 
(ဥပမာ- ခ္ဓာကုိယ် ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်ဆံုးံးနစ်နာမများ သို့မဟုတ ် ေငွေကးပိုင်းဆိုင်ရာ ဆုံးံး 
နစ်နာမများ)၊ လကဆု်ပ်လက်ကုိင ် မြပုိင်သည့ ် သို့မဟုတ ် စတိ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခုိက်ဆုံးံး နစ်နာ 
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မများ (ဂုဏ်သတငး် သို့မဟုတ ်နာမည်ေကာငး်ကုိ ထိခိုက်မ စသြဖင့်)၊ သို့မဟုတ ်ေတာင်းဆိုထား 
ြခငး်မရိှသည့် တစ်ဦးတစ်ေယာက်တည်းကုိ ဦးတည်ေသာ အေရာင်းြမင့်တင်ေရး စာတိုများေပး 
ပ့ုိြခငး်က့ဲသ့ုိ အတွင်းေရး ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ ကိစ္စများကုိ အလွန်အမင်း အေှာင့်အယှက် ြဖစေ်စ 
ေသာ အရာများ ပါဝငသ်ည်။ 
 
သုေတသနမဟုတေ်သာ လုပ်ငန်းစဉ် (Non-research activity) ဆိုသည်မှာ တစ်ဦးတစေ်ယာက်၏ 
စိတ်ေနသေဘာထား၊ အေတးွ အြမင်ထငြ်မင်ယူဆချက်ေတ ွ သို့မဟုတ ် လုပ်ေဆာင်ချက်ေတကွို 
ေြပာငး်လဲရန် ရည်ရွယ်ချက်ှင့် အဆုိပါတစ်ဦး တစ်  ေယာက်၏ ကိုယ်ေရး အချက်အလက် များကို 
ေကာက်ယူ သ့ုိမဟုတ် ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာသုံးသပ်ပီး  တုိက်ုိက် လုပ်ေဆာငြ်ခင်းမျိuး ြဖစ်သည။်  
 
အချက်အလက်များကို အလိုအေလျာက် တဆင့ ်ေကာက်ခံြခင်း (Passive data collection) ဆုိသည်မှာ 
တစ်ဦး တစ်ေယာက်၏ လုပ်ေဆာင်ချက်များ သို့မဟုတ ် ြပuမူမများကုိ ကည့်ေလ့လာြခင်း၊ 
တိုင်းထွာြခင်း သ့ုိမဟုတ် အချက်အလက်များ မတ်ှတမး်တငထ်ားြခငး်အားြဖင့် ကိုယ်ေရးအချက ်
အလက်များကုိ ေကာက်ယူြခင်းြဖစ ်သည်။  
 
ကုိယ်ေရး အချက်အလက်များ (Personal data) (တစခ်ါတစ်ရံ မည်သူမည်ဝါ ြဖစ်သည်ကုိ ေြပာိုင ်
သည့် ကိုယ်ေရးကုိယ်တာ သတငး်အချက်အလက်များ သို့မဟုတ ် Personally identifiable 
information (PII) ဟူ၍လည်းရည်ညနး် ကသည်။) သည် သက်ရိှလူတစဦ်းတစ်ေယာက်ှင့်ပတ ်
သက်၍ ၄င်းပုဂ္ိဂuလ်သည် မညသူ်မည်ဝါြဖစ်ေကာင်းကုိ ေဖာ်ြပိုင်သည့ ် သတငး်အချက်အလက ်
အေကာငး်အရာတိုင်းကုိ ဆိုလိုသည်။ ဥပမာ-တုိက်ုိက် ရည်ညန်းသည့်အရာများ (အမည်၊ တိကျ 
ေသာ ပထဝီတည်ေနရာအေနအထား၊ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်၊ ဓာတ်ပုံ၊ အသံသ့ုိမဟုတ ် ဗီဒီယိုမှတ ်
တမ်းတင်မများကဲ့သို့) သို့မဟုတ ် တုိက်ိုက်ရည်ညန်းသည် မဟုတ်ေသာအရာများြဖစ်ေသာ လူ 
တစ်ဦး တစ်ေယာက်ရဲ့ခ္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဇိ၀ကမ္မဆုိင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆုိင်ရာ၊ စီးပွားေရးပိုင်း 
ဆုိငရ်ာ၊ ယဉ်ေကျးမပိုင်းဆိုင်ရာ သ့ုိမဟုတ ် လူမေရးပိုင်းဆိုင်ရာ ဝိေသသလက္ခဏာများ ပါဝင ်
သည်။  
 
ကုိယ်တိုင ် တိုက်ိုက်ေကာက်ခံရေသာ အချက်အလက် (Primary data) ဆိုသည်မှာ သုေတသန၏ 
ရည်ရွယ်ချက် အတွက် တစ်ဦးတစ်ေယာက်အေကာင်း သ့ုိမဟုတ် ထုိတစဦ်းတစေ်ယာက်စမှီရရိှ 
ထားေသာ အချက်အလက်များကို သုေတသီများ ကိုယ်တိုင် ေကာက်ခံထားေသာ အချကအ်လက ်
များြဖစ်သည်။  
 
လံုြခu ံမဆိုင်ရာ အေၾကာင်းၾကားမ (Privacy notice) (တစ်ခါတစရ် ံလံုြခuံမဆိုင်ရာ မူဝါဒေပလစ ီဟူ၍ 
လည်း ရည်ညန်းကသည)် ဆိုသည်မှာ ေလ့လာ ေမးြမနး်ခံရသူ (Data subject) ၏ ကိုယ်ေရး 
အချက်အလက်ေတွကို အဖဲွ ့အစည်းတစ်ခ ုအေနှင့်စုစည်းပုံ၊ အသံုးြပuပံု၊ ထုတ်ေဖာ်ြပသပုံေတ ွငှ့် 



 

 

စီမံခန့်ခွဲပုံေတွကိ ု ေဖာ်ြပထားေသာ ထိုအဖွဲ ့ အစည်း၏လုံြခuံမဆိုင်ရာ လုပထ်ုံးများကို အကျဉ်းချuပ ်
ထုတ်ြပန်ထား ြခင်းြဖစ်သည။် 
 
သုေတသန (Research) ဆိုသည်မှာ တစ်ဦးတစ်ေယာက်ချင်းအေကာင်း၊ အဖွဲအ့စည်းများ 
အေကာင်း သတငး်အချက်အလက်များကိ ုစနစ်တကျစုစည်းပီး အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသည့်လုပ်ငန်း ြဖစ ်
သည။် သုေတသနဟုဆိုရာတွင ် ေဈးကွက ် သေုတသန (market research)၊ ထင်ြမင ် ယူဆချက ်
သုေတသန (opinion research) ှင့် လူမေရးဆိုင်ရာ သုေတသန (social research) ှင့် အချက ်
အလက် ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာ သုံးသပ်ြခင်းများ (data analytics) တို့အားလုံး အကျuံး၀င်ပါသည်။ ထိုးထွင်း 
သိြမငမ် (insights)များကို ေဖာ်ထုတ်ရန်ှင့် ကုန်ပစ္စည်းှင့ ် ဝန်ေဆာငမ်ေပးသူများ၊ အစိုးရအဖွဲ ့
အစည်းများ၊ အကျိuးအြမတ်ကိ ု အဓိကမထားေသာ အဖဲွအ့စညး်များ (non-profit organisations) 
ှင့် အများြပည်သူ လူထုတို့ ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ရာမှာ အေထာက်အပံ့ ြဖစ်ေစရန်အတွက ်သုေတ 
သနသည် အသုံးချလူမေရးသိပ္ပံ၊ အမူအကျင့်သိပ္ပ (behavioral science) ှင့်  အချက်အလက်သိပ္ပ 
(data science) တ့ုိ၏ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ှင့် ခွဲြခမ်းစိတြ်ဖာ နည်းလမ်းများ ပါ၀င်သည့ ်နည်းစနစ် 
များကိ ုအသံုးြပuသည်။   
 
သုေတသီ (Researcher) ဆိုသည်မှာ သုေတသနလုပ်ငန်းတွင ် တစ်ဦးတစ်ေယာက်ချင်းြဖစ်ေစ၊ အဖွဲ ့
အစည်းလိုက်ြဖစေ်စ အကံေပးအြဖစ ် လပု်ကိုင်ေနကသူများ ြဖစသ်ည်။ ထိုအထဲတွင ် အလုပ်အပ ်
သည့်အဖဲွအ့စည်း (client organisations) များတငွ ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနသူများှင့်  ဆပက်နထ်ိုက ်
လုပ်ငန်း(တာ၀န်လက်ခွဲေပးသူများ)တွင ် လုပ်ကိုင်သ ူ (subcontractors)  များလည်း အပါအဝင 
ြဖစသ်ည်။  
 
တစ်ဆင့်ခ ံအချက်အလက ် (Secondary data) ဆိုသည်မှာ အြခားရည်ရွယ်ချက်အတွက ်ေကာက်ယ ူ
ထားပီးြဖစ ်ေသာအချက်အလက်များြဖစ်ပီး ေနာက်ပိုင်းတွငသ်ုေတသန လပု်ငန်းအတွက ်အသုံးြပu 
ြဖစေ်သာ အချက် အလက်များ ြဖစသ်ည်။    
 
ထိခိုက်လွယ်ေသာ သူများ (Vulnerable people) ဆိုသည်မှာ မိမိဆ္ဒအေလျာက်ှင့် အချက်အလက ်
(သို့မဟတု)် သတငး်အချက်အလက်များအေပ အေြခခံသည့် ဆုံးြဖတ်ချက်များ ချိုင်ရန ် အခက ်
အခဲရှိသူများ၊ မစွမ်းိုင်သူများ ြဖစသ်ည။် ယင်းတို့တွင် အသိအြမင်ေတွးေခိုင်စွမး်အားြဖင့် 
ချuိ့ယွင်းချက်ရှိသူများ သို့မဟုတ ်ေြပာဆိုဆက်ဆံိုငစွ်မ်း ချိu့တ့ဲသူများ ပါဝင်သည်။  
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အေြခခံသေဘာတရားဥပေဒသများ 

ဤကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းကို သမိုင်းေကာင်း တစ်ေလာက်က ေဈးကွက်ဆိုင်ရာ၊ အေတွးအြမင ်ထင်ြမင်ချက ်
ဆိုင်ရာှင့် လူမေရးဆိုင်ရာ သုေတသနလုပ်ငန်းများှင့် ပတ်သက်ပီး အေြခခဥံပေဒသ (၃)ရပ ် အေပမ ူ
တည်၍ ဖွဲစ့ည်းထား သည်။ ထုိအေြခခဥံပေဒ (၃)ရပ်သည် ဤစည်းမျဉ်း၏ ထိေရာက်ေသချာေသာ 
ပုဒ်မများကုိ လိုက်နာကျင့်သုံးရန ်အတွက် ေဖာ်ြပ ထားသည့် ေနာက်ခံေကျာိုးရှင်းလင်းချက်ြဖစ်သည်။   
 
၁။ သုေတသနအတက်ွ ရည်ရွယ်ချက်ပီး ေလ့လာေမးြမန်းခံရသူထံမှ ကိုယ်ေရးအချက ် အလက်များကိ ု
ေကာက်ယူသည့်အခါ သုေတသီများသည ် ေကာက်ယူလိုသည့် သတငး်အချက်အလက်များအေကာင်း၊ 
ေကာက်ယူရသည့် ရည်ရွယ်ချက်၊ ထိုသတင်းအချက်အလက်များကို မည်သူမည်ဝါှင့်မ ေဝမည့် အေကာငး် 
ှင့် မည်သည့်ပုံစံြဖင့် မေဝမည့် အေကာင်းတို့ှင့် ပတ်သက်ပီး ပွင့်လငး်ြမင်သာမရှိရမည်။ 
 
၂။ သုေတသီများသည် သုေတသနတွငအ်သံုးြပuသည့် ကိုယ်ေရး အချက်အလက်များကုိ တရားမဝင ် ရယ ူ
သုံးစွဲြခင်းမ ှ ကာကွယ်ထားေကာင်း ှင့် ေလ့လာေမးြမန်းခံရသူထံမ ှ သေဘာတ ူ ခွင့်ြပuချက်မပါဘဲ 
ထုတ်ေဖာ်ဖွင့်ဟြခငး် ြပuလုပ်မည ်မဟုတ်ေကာင်း ကုိ အာမခံရမည်။ 
 
၃။ သုေတသမီျားသည ် ကျင့်ဝတ်ှင့်အည ီ  အမဲတေစြပuမူေနထုိငက်ာ  ေလ့လာေမးြမနး်ခံရသူအား  
ထိခုိက် နစန်ာေစုိင်ေသာ သို့မဟုတ ် ေဈးကွက်ဆိုင်ရာ၊ ထငြ်မင်ယူဆချက်ဆုိငရ်ာှင့် လူမေရးဆိုင်ရာ 
သုေတသန၏ ဂုဏ်သတင်းအားပျက်စီးေစိုင်ေသာ မည်သည့်အေကာင်းအရာကုိမှ မြပuလုပ်ရပါ။



 

 

စည်းမျဉ်းများ 

ေလ့လာေမးြမန်းခံရေသာသူများေပတွင် ထားရှ ိရမည့် ဝတရားများ  

Article 1 Duty of care 
စည်းမျဉ်း ၁ ဂစုိုက်ေပးရမည့် တာဝန် 
 
(က) ေလ့လာေမးြမန်းခံရသူများ၏ ကိုယ်ေရး အချက်အလက်များကို သုေတသနတွင ် ထည့်သွင်းအသုံး 
ြပuြခင်းေကာင့် ထိုသူတ့ုိကို ထိခိုက်နစ်နာမ မြဖစ်ေအာင ် သုေတသီများအေနှင့် အေလးအနက် ဂုြပuရ 
မည်။ 
 
(ခ) သုေတသနလုပ်မည့ ် အေကာင်းအရာသည ် ထိလယွ်ရှလွယ်ြဖစ်ေနေသာအခါ (သ့ုိ) အချက်အလက ်
ေကာက်ယူေသာ အေနအထားသည် ေလ့လာေမးြမန်းခံရေသာသူများအတွက် စိတ်အေှာင့်အယှက်ြဖစ ်
စရာ၊ စိတ်မသက်မသာ ြဖစစ်ရာ ြဖစ်ေနိုင်ေသာအခါမျိuးတွင ် သုေတသီများအေနှင့် အထူးဂုစိုက ်
ကိုင်တွယ်ရမည်။ 
 
(ဂ) သုေတသနသည် ယင်း၏ေြဖာင့်မတ်မှန်ကန်မအေပ လူထုကထားရိှေသာ ယုံကည်မှင့် ေအာင်ြမင ်
ေသာ သုေတသန ြဖစ်ဖို့ရာအတွက် သတင်းအချက်အလက်များကုိ လံုြခuံစွာကိုင်တွယ်မတို့ အေပမှာ 
မှီတည်ေနသည်ကုိ သုေတသီများအေနှင့် အမဲသတိြပuေနရပါမည်။ သို့ပါေသာေကာင့် သုေတသနဆိုင်ရာ 
လုပ်ငန်းစဥ◌်များှင့် သုေတသနမဟုတ်ေသာ လုပ်ငန်းစဉ်များ ကားမှကွာြခားမကုိ ဆက်လက် ထိန်းသိမ်း 
ဖ့ုိရာကုိလည်း အမဲကိuးစား အားထုတ်ရပါမည်။ 
 
(ဃ) အကယ်၍ သုေတသီများအေနှင့် သုေတသနမဟုတ်ေသာ လုပ်ငန်းစဉ်းများတွင် ပါ၀င်ပတ်သက ်
ရလင ် (ဥပမာ ေလ့လာေမးြမန်းခံရသူများကို တိုက်ိုက်ဉီးတည်ေသာ အေရာငး်ြမင့်တင်ေရး သို့မဟုတ် 
ေကာ်ြငာပိုင်းဆိုင်ရာ လုပင်န်းများ) ၄င်းတို့အေနှင့် ထိုလုပ်ငန်းစဥ◌်များကို သုေတသနလုပ်ငန်းစဉ်များမှ 
ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ခွဲြခားထား ရမည်။  
 
Article 2 Children, young people and other vulnerable individuals 
စည်းမျဉ်း ၂ ကေလးသူငယ်များ၊ ငယ်ရွယ်ေသာသူ များှင့် အြခားထိခိုက်လွယ်သူများ  
 
(က) သုေတသီများသည် ကေလးသူငယ်များ သ့ုိမဟုတ် ဥပေဒအရ အုပ်ထိန်းသူေအာက်တွင် ေနရသူများ 
ထံမှ ကိုယ်ေရး အချက်အလက်များကို ေကာက်ခံရာတွင ် မိဘ သို့မဟုတ ် အုပ်ထိနး်သူ၏ သေဘာတ ူ
ခင့်ွြပuချက်ကုိ မြဖစ် မေနရယူရမည။် 
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 (ခ) သုေတသနတွင ် ကေလးသူငယ်များှင့် ငယ်ရွယ်ေသာသူများကိ ု ထည့်သွင်းရန ် သင့မ်သင့ကုိ် 
သုေတသမီျား အေနှင့် အထူးအေလးထား စဉ်းစားဆံုးြဖတ်ရမည်။ ေမးြမန်းမည့် ေမးခွန်းများတွင ်သတူိ့ု 
၏ အသက်ှင့်ရင့်ကျက်မ အဆင့်ကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားရမည်။ 
 
(ဂ) အြခားထိခိုက်လွယ်သူများှင့် လုပ်ကိင်ုရာတွငလ်ည်း အဆုိပါပုဂ္ိဂuလ်များအေနှင့ ် ရရှိထားသည့် 
အချက်အလက်များ အေပတွင ်သိရှိဆုံးြဖတ်ိုင်စွမ်းရှိပီး သုေတသနတွင ်ပါ၀င်ရန် အတင်းအကပ်ဖိအား 
ေပးခံရမများ မရှိေစရ ေအာင ်သုေတသမီျား အေနင့်ှ  ဂုစိုက်ရမည်။  
 
Article 3 Data minimization 
စည်းမျဉ်း ၃ အချက်အလက်များအား အနည်းဆုးံသာေကာက်ယူြခင်း 
သုေတသီများအေနှင့် သုေတသနှင့် ဆီေလျာ်ေသာ ကိုယ်ေရး အချက်အလက်များကုိ ေကာက်ယူရာတွင ်
ြဖစ်ေစ၊   ယင်းတ့ုိကုိ စိစစ်လုပ်ေဆာင်ရာတွငြ်ဖစ်ေစ အကန့်အသတ်ြဖင့်သာ လုပ်ေဆာငရ်မည်၊ လုိအပ် 
သေလာက်သာ လုပ်ေဆာင်ရမည်။ 
 
Article 4 Primary data collection 
စည်းမျဉ်း ၄ အချက်အလက်များကုိ တိုက်ုိက်ေကာက်ခံြခင်း  
 
(က) သုေတသန၏ ရည်ရွယ်ချက်အတွက် ေလ့လာေမးြမနး်ခံသူထံမှ ကိုယ်ေရးအချက်အလက်များကို 
တုိက်ုိက် ေကာက်ခံရာတွင ် 
 
၁) သုေတသီများသည် မိမိတို့ မည်သမူည်ဝါြဖစသ်ည်ဆိုသည်ကုိ ဉီးစွာေြပာြပထားရမည်ြဖစ်ပီး သုေတသ ီ
ြဖစ်ေကာင်း အေထာက်အထား မှန်ကန်မကုိ ေလ့လာေမးြမန်းခံရသူများ အေနင့်ှ အခက်အခဲမရှ ိစစ်ေဆး 
ုိင်ခင့်ွရိှရမည်ြဖစသ်ည်။  
 
၂) သုေတသီများသည ်သုေတသန၏  ေယဘုယျရည်ရွယ်ချက်ကုိ အလျင်းသင့်သည်ှင့်တပိuင်နက် ရှင်းရှင်း 
လင်းလင်း ေဖာြ်ပရမည် ြဖစ်သည်။ 
 
၃) သုေတသနတွင်ပါ၀င်မသည ် ပါ၀ငသူ်၏ ကိုယ်ပိုင်ဆ္ဒအေလျာက်ြဖစ်ပီး သုေတသနအ ေကာငး် 
သေဘာ ှင့်  ေယဘုယျ ရည်ရွယ်ချက်တ့ုိှင့် ပတ်သက်သည့် လုံေလာက်ပီး ထင ် ေယာင်ထငမှ်ား မြဖစေ်စ 
ုိင်ေသာ အချက်အလက်များ ေပတွင ်အေြခခ ံေကာငး် သုေတသီများအေနှင့် ေသချာေစရပါမည်။  

၁) သုေသသီမဟုတ်သူများသည်လည်း သုေတသနလုပ်ငန်းစဉ်များှင့် သုေတသနမဟုတ်ေသာ လုပ်ငန်းစဉ ်
များကုိ ရှင်းရင်ှးလင်းလင်း ခဲွြခားသိရန် အေရးကီးသည့်အတွက် ICC ေကာ်ြငာလုပ်ငန်းဆိင်ုရာ စညး်မျဉ်းှင့် 
ေစျးကွက်ဆက်သွယ်ေရး ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးကို သတိမူရမည်ြဖစ်သည ်“ေစျးကွက်ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ် ေရး လုပ်ငန်း 
များသည ် ယင်းတ့ုိ၏ စီးပွားေရးအကျိuးအြမတ်ဆိုင်ရာ ရည်ရွည်ချက်အစစ်အမန်ှကုိ တလဲွ ပံုေဖာြ်ခင်းမျိuး မြပu 



 

 

လုပ်သင့်ပါ။ သ့ုိြဖစ်ပါ၍ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခု၏ အေရာင်းြမင့်တင်ေရးအတွက ်  ဆက်သွယ် ေဖာ်ြပမကုိ ေစျးကက်ွ 
သုေတသန၊ စားသံုးသူစစ်တမ်း၊ သံုးစွဲသူများဖန်တီးေသာ အ  ေကာင်းအရာအချက်အလက်၊ ကုိယ်ပုိင် ဘေလာဂ့၊် 
သ့ုိမဟုတ် လွတ်လပ်စာွေရးသားထားေသာ ကုန်ပစ္စည်းအညန်းများအေနြဖင့် အ  ေယာင်ေဆာင ်မထားသင့်ပါ။ 

 

၄) အကယ်၍ ေလ့လာေမးြမန်းခံရသူများကို ြပန်လည်ဆက်သွယ်ရမည့်ြဖစ်စဉ်မျိuးပါ၀င်ခ့ဲလင် သုေတသ ီ
များသည် ေလ့လာေမးြမန်းခံရမည့်သူများကို အသေိပးအ ေကာင်းကားရမည်ြဖစ်ပီး ေလ့လာေမးြမန်းခံရ 
သူများထံမှ ြပနလ်ည် ဆက်သွယ်ရန ် သေဘာတူခွင့်ြပuချက်ကိုရယူရပါမည်။ အရည်အေသွး ထိနး်ချuပ်မ 
(quality control) ရည်ရွယ်ချက ်အတွက် ြပန်လည်ဆက်သွယ်ရြခင်းမျိuးကိုမ ူခင်းချက်အေနှင့်သတ်မှတ ်
ုိင်သည်။ 
 
၅) သုေတသမီျားသည် ေလ့လာေမးြမန်းခံရသူများမ ှသုေတသနတွင်ပါ၀င်ရန်ေတာင်းဆိုချက်ကို ြငငး်ပယ ်
ုိင်ခင့်ွကုိ ေလးစားရမည်။ 

 

(ခ) သုေတသီများသည် ေလ့လာေမးြမန်းခံရသူများအေနှင့် သုေတသနတွင ် ဆက်လက်ပါ၀င်ရန ်
မည်သည့်အချိန ် အခါတွင်မဆိုြငင်းဆိုိုင်ခွင့်ှင့် ၄ငး်တ့ုိ၏ ကိုယ်ေရးေဒတာ အချက်အလက်များကို ရယ ူ
ုိငခင့်ွ သို့မဟုတ ်ြပင်ဆင ်ုိင်ခင့်ွကုိ ခွင့်ြပuရပါမည်။    

(ဂ) (Passive data collection) ဟု ေခသည့် ေလ့လာခံရသူကိုကuိတင်ခွင့်ြပuချက်မေတာင်းသည့် အချက ်
အလက် ေကာက်ယူမတွင ်ေလ့လာေမးြမနး်ခံရသူ၏ သေဘာတူခင့်ွြပuချက်ကုိ ရယူရမည ် ြဖစ်ကာ ပုဒ်မ ၄ 
(က) တွင်ပါ ေသာ အေကာငး် အေြခအေနများ အားလုံးှင့် ကုိက်ညီေနရပါမည။် 
 
(ဃ) သေဘာတူခင့်ွြပuချက်ကိ ုရယူရန် မြဖစ်ိုင်သည့် Passive data collection နည်းလမ်းများကို အသုံး 
ြပuရာတွင ် ထုိသို့ေသာ အချက်အလက်များကို ေကာက်ယူုိင်ရန် ဥပေဒအရ ခွင့်ြပuထားမရှိရမည်ြဖစ်ပီး 
မည်သူမည်ဝါြဖစ်သည်ကုိ သိေစုိင်သည့် ကုိယ် ေရးအချက်အလက်များကိ ု လုပ်ုိငသ်ည့်အချိနတွ်င ်
တတ်ိုင်သမ ေစာလျင်စာွ ဖယ်ရှားေပးရ မည်၊ သိုမဟုတ ်ဖုံးကွယ ်ေပးထား ရမည်။ 

 

Article 5 Use of secondary data 
စည်းမျဉ်း ၅ အြခားသေူကာက်ယူထားသည့် အချက်အလက်များကိ ုအသံုးြပuြခငး် 
 
ကိုယ်ေရး အချက်အလက်များပါ၀င်ေသာ အြခားသူေကာက်ယူထားသည့်အချက်အလက်များကိ ု အသုံးြပu 
ရာတွင ်သုေတသမီျား အေနင့်ှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအချက်များကုိ ဂုြပuရမည်။  
 
(က) အသံုးြပuမည့်ရည်ရွယ်ချက်သည ်မူလက အချက်အလက်ေကာက်ခသံည့် ရည်ရွယ်ချက်ှင့် ေလျာည်ီမ 
ရှ ိရမည်။  
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(ခ) ေကာက်ယူရရှိထားသည့်    အချက်အလက်များသည ်ဥပေဒအရ တားြမစ်ချက်များကို ချuိးေဖာက်၍ေသာ ်
လည်းေကာင်း၊ ေလ့လာေမးြမန်းခံရသူများ ယုံကည်လာေအာင(်သို့)သိသာထင်ရှားြခင်းမရှိေအာင ် လှည့် 
ြဖားေသာ နည်းလမ်း များြဖင့် ေသာ်လည်းေကာင်း ေကာက်ယထူားြခငး်မျိuးမြဖစ်ရပါ။ 
 
(ဂ) မူလက အချက်အလက်ေကာက်ယူရာတွင်  အသိေပးထားေသာ လံုြခuမံဆိုင်ရာအ ေကာင်းကားမတွင ်
ယင်းအချက် အလက်များကုိ အသံုးြပuရန်ရည်ရွယ်ထားေသာ အ ေကာင်းအရာကို တမငဖ်ယခ်ျန ်ထားြခင်း 
မြဖစ်ရပါ။ 
 
(ဃ) ေလ့လာေမးြမန်းခံရသူတစ်ဥ◌ီးစီမ ှ ယင်းတို့၏ အချက်အလက်များကုိ အြခားရည်ရွယ်ချက်များ 
အတွက ် အသုံးမြပuရန ်ေတာင်းဆိုမများကို အထူးအေလးထားရမည်။ 
 
(င) အချက်အလက်များကို အသုံးြပuြခင်းြဖင့် ေလ့လာေမးြမန်းခံရသူများကို ထိခိုက်နစန်ာမမရှိေစရန်ငှ့် 
ထုိသို့ေသာ ထိခိုက်နစ်နာမများမ ှကာကွယ်ေပးရန ်နည်းလမ်းများလည်းရှိပီးြဖစ်ရပါမည်။ 
 
Article 6 Data protection and privacy 
စည်းမျဉ်း ၆ ေဒတာအချက်အလက်များကုိ ကာကွယ်ေပးမှင့် လံုြခu ံမ 
 
(က) အကယ်၍ သုေတသီများအေနှင့် သုေတသနအတွက်အြပင် သုေတသနှင့် မသက်ဆိုင်ေသာ 
ရည်ရွယ်ချက်အတွက ် အသုံးြပuမည့ ် ကိုယ်ေရးေဒတာ အချက်အလက်များကို ေကာက်ယူလင ်  အချက ်
အလက် ေကာက်ယူြခင်း မတုိင်ခင်ကပင ် ေလ့လာေမးြမန်းခံရသူများကို ဤအ ေကာင်းှင့်ပတသ်က်ပီး 
ကိuတင၍် ရင်ှးလငး်အသိေပး ထားရမည်ြဖစ်ပီး သုေတသနှင့် မသက်ဆိုင်ေသာ အသုံးြပuမများအတွက ်
၄င်းတို့ထံမ ှသေဘာတူခွင့်ြပuချက် ကုိရယူ ပီးသားြဖစ်ရပါမည်။ 
 
 (ခ) သုေတသီများအေနှင့် ေလ့လာေမးြမနး်ခံရသူများ၏ ကုိယေ်ရးေဒတာ အချက်အလက်များကို ၎င်းက 
သေဘာတူညမီ ေပးထားပီးြဖစ်သည့် အေြခအေနမှလဲွ၍ အလုပ်အပ်သူထံသ့ုိ မ ေဝြခင်းမြပuလုပ်ရပါ။ (၎ငး် 
အေနြဖင့် မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက ်အတွက်သုံးရန ်မ ေဝမည်ဆိုသည်ကုိလည်း သေဘာတူပီးြဖစ ်ရပါမည်။) 
 
 (ဂ) သုေတသီများအေနှင့် လံုြခuံမဆိုင်ရာအေကာငး်ကားမရှိရမည်ြဖစ်ကာ  ေလ့လာေမးြမန်းခံရ သူများ 
အတွက ် အချိန်မေရွး လက်လှမ်းမီေစရမည်ြဖစ်ပီး အလွယ်တကူနားလည်လွယ်ုိငေ်စရမည်။ 
 
(ဃ) ေလ့လာေမးြမနး်ခရံသူများ၏ ကိုယ်ေရး အချက်အလက်များကို စုံစမ်း၍မရိုင်ေစ ရန်ှင့် တစ်ဉီး 
တစ်ေယာက်ချင်းစီ၏ အ ေကာငး်ကုိ ထုတ်ယူဆင်ြခင်၍ေဖာ်ထုတ်သိုိင်ြခငး်မျိuး မရှိေစရန ် သုေတသ ီ
များမ ှ အထူးဂုြပuရမည်။ (ဥပမာ- တစ်ဦး တစေ်ယာက်စ၏ီ အေကာင်းကုိ ဆက်စပ်စစိစ်ေတွ့ရှိချက်မ ှ
တဆင့်ြဖစ်ေစ၊ နမူနာ samples ငယ်များ မှ ြဖစ်ေစ၊ သ့ုိမဟုတ် အလုပ်အပ်သ၏ူ မှတ်တမ်းေတွထဲမှြဖစ်ေစ 



 

 

သို့မဟုတ ်အများြပည်သူအတကွ ်ထုတ်ြပန်ထားတဲ့ တစ်ဆင့်ခံ အချက် အလက်ေတွမှြဖစ်ေစ စုစည်းထား 
ေသာအချက်အလက်များ မှတစ်ဆင့်ြဖစ်ေစ) 
 
 (င) ကိုယ်ေရးအချက်အလက်များကို လုံြခuံမရှိေကာင်းေသချာေစရန ် သုေတသီများအ ေနှင့ ် သင့တ်င့် 
ေလျာ်ညီေသာ ကိuတင်ကာကွယ်မများကိ ုလုပ်ေဆာင်ထားရပါမည်။ ေပျာက်ဆုံးသွားြခငး်၊ ခွင့်ြပuချက်မရှိပဲ 
ရယူသွားိုင်ြခင်း၊ ဖျက်စီးခံရြခင်း၊ အလွဲသုံးစားလုပ်ြခင်း၊ ကိuးကိုင်ြခယ်လှယ်ြခင်း သို့ ထုတ်ေဖာ်ြပသြခငး် 
က့ဲသ့ုိ ြဖစ်ိုင်ေချရှိိုင်ေသာ အ္တရာယ်များမ ှကာကွယ်ထားရမည်။ 
  
(စ) ကိုယ်ေရး အချက်အလက်များကုိ ေကာက်ယထူားေသာရည်ရွယ်ချက်အတွက် လုိအပ်သည်ထက်ပို၍ 
ကာရှည်စွာ သိမး်ဆည်း ထားရှိြခင်းမြပuရပါ။  
 
(ဆ) အကယ်၍ ကိုယ်ေရးအချက်အလက်များကို ဆပ်ကန်ထုိက်များ (တာ၀န်လက်ခွဲေပးသူများ) 
သို့မဟုတ ် အြခား ၀န်ေဆာငမ်ေပးသမူျားသ့ုိ လဲေြပာင်းရာမျိuးတွင ် အဆိုပါလက်ခံရရှိသူများ၏လုံြခuေံရး 
နည်းလမ်း ေဆာင်ရွက်ချက်များသည ် သုေတသီများှင့ ် တူညေီသာအေနအထားတွင် အနည်းဆံုးရှိ 
ေကာင်း ၎င်းတို့အေနှင့် ေသချာေစရ မည်။ 
 
(ဇ) သက်ဆိုင်ရာတစ်ခုမ ှ အြခားတစ်ခုသို့ ကိုယ်ေရးအချက်အလက်များကိ ု လဲေြပာင်းရာတွင ် ေလ့လာ 
ေမးြမန်းခရံသူအများ၏ အချက်အလက်ဆိုင်ရာ ကာကွယ်ေရးအခွင့်အေရးကို ထိန်းသိမ်းရန ်သုေတသီများ 
အေနှင့် အထူးအေလးေပး ဂုစိုက်ရပါမည်။ ေလ့လာေမးြမန်းခံရသူ၏ ခွင့်ြပuချက်(သ့ုိ) အြခားေသာ 
ဥပ   ေဒအရ ခွင့်ြပuချက်များ မပါရှိပါက အဆိုပါကိုယ်ေရးေဒတာ အချက်အလက်များကို လဲေြပာင်းြခင်း 
မြပuလုပ်ရပါ။ ထ့ုိအြပင် လံုြခuံေရးဆိုင်ရာ နည်းလမ်း ေဆာင်ရွက်ချက်များ လံုလုံေလာက်ေလာက် ရှိရန်ှင့် 
ဤကျင့်၀တ်စည်းမျဉ်းပါ အချက်အလက်ကာကွယ်ေရးဆုိင်ရာ စည်းမျဥ◌်းများှင့် ညီညွတ်မရှိရန ် လိုအပ ်
သည့် ေလျာ်ညီေသာ လုပ်ေဆာင်ချက်အဆင့်များကို သုေတသီများ အေနှင့် ဂုြပuလုပ်ေဆာင်ရမည်။  
  
(ဈ) ကိုယ်ေရး အချက်အလက်များပါ၀င်သည့်  အချက်အလက်များ ေပါက်ကားသည့်အြဖစ်မျuိးတွင ် ထိ ု
ေပါက်ကားမတွင် ပါ၀င်သွားေသာ ေလ့လာေမးြမန်းခံရသူများ၏အချက်အလက်များအတွက် သုေတသ ီ
များမ ှတာ၀န်ယူရမည်ြဖစ်ပီး အချက်အလက ်ေပါက်ကားမှင့် သက်ဆုိင်ေသာ ဥပေဒလုပ်ထုံးများအတုိင်း 
လုိက်နာ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 
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အလုပ်အပ်သူများ (clients) ေပတွင် ထားရိှရမည့် ဝတရားများ 

Article 7 Transparency 
စည်းမျဉ်း ၇ ပွင့်လင်းြမင်သာမ 
 
(က) သုေတသီများသည် သုေတသနဒီဇိုင်းေရးဆဲွရာတွင်စည်းမျဉ်း ၉(က) ှင့် ကိုက်ညီရမည်ြဖစ်ပီး 
အလုပ်အပ်သူှင့် သေဘာတူညီ ထားသည့် အရည်အေသွးှင့် အေသးစိတ်အချက်အလက်အတိုင်း  ေရးဆွ ဲ
ရမည်။ 
 
(ခ) ေတွ့ရှိချက်များှင့် ၄င်းတို့ကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များသည ်  ရှင်းလင်းရမည်ြဖစ်ပီး ေဒတာအချက ်
အလက် များြဖင့် လုံေလာက်စွာအေြခခံထားရမည်။ 
 
(ဂ) သုေတသီများသည် အလုပ်အပ်သူများမ ှ အချက်အလက်ေကာက်ယူမှင့်  အချက်အလက်ှင့်ပတ်က်၍ 
ကိuတင ် ြပင်ဆင်မများအေပတွင ် သီးသန့်လွတလ်ပ်စွာ စစ်ေဆးမများ (independent checks) အတွက် 
ေတာင်းဆိုလာပါလင ်ခင့်ွြပuေပးရမည်။ 
 
 (ဃ) အလုပ်အပ်သူများအေနှင့ ် ကျိuးေကာင်းညီညွတ်ခိုင်လုံေသာရလဒ်များ အကဲြဖတ်ိုင်ရန်ှင့် 
ေကာက်ချက်များ ဆဲွယုိူငရ်န် အတွက် သုေတသနှင့်ပတ်သက်ေသာ နည်းပညာအချက်အလက်များကို 
သုေတသမီျားက ပံ့ပိုးေပးရ မည်။  
 
 (င) သုေတသနမှ ရလဒ်များကုိ ထုတ်ြပန်အစီရင်ခံရာတွင ် သုေတသီများသည် ေတွ့ရှိချက်များှင့် 
ယင်းေတွ့ရှိချက်များ အေပတွင ် သုေတသီ၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များှင့် ဆဲွယူထားေသာ ေကာက်ချက ်
များ (သိ့ု) အကံြပuချက်များအကား ရှင်းလင်းစွာ ခွဲြခားေဖာ်ြပရမည်။  
 

အများြပည်သူအေပတွင် ထားရိှရမည့ ်ဝတရားများ 

Article 8 Publishing findings 
စည်းမျဉ်း ၈ ေတွ့ရှိချက်များကုိ ထုတ်ြပန်ေၾကညာြခင်း  
 
(က) သုေတသနေတွရိှ့ချက်များကုိ ထုတ်ြပန်ေကညာရာတွင ် အများြပည်သူများအေနြဖင့် အသုံးြပuထား 
ေသာ   အချက်အလက်များ၏အရည်အေသွးှင့် ချထားေသာေကာက်ချက်များ၏ခိုင်လုံမကိ ု သံုးသပ်ိုင ်
ေစရန ်လံုေလာက်ေသာ အေြခခ ံအချက်အလက်များကုိ ရရှ ိေကာငး် သုေတသီများက ေသချာေစရပါမည်။  
  



 

 

(ခ) စာချuပ်အရ တားြမစ်ထားသည်မှလွဲ၍ ထုတြ်ပနထ်ားေသာ ေတွ့ရှိချက်များ၏ ခိုင်လုံမကို အကဲြဖတ်ရန ်
လုိအပ်ေသာ နည်းပညာဆိုင်ရာ သတငး်အချက်အလက်များကုိ ထပ်ေဆာငး်ေတာင်းဆုိမအေပ သုေတသ ီ
များက ေပးအပ်ရပါမည်။ 
 
(ဂ) အလုပ်အပ်သူက သုေတသနစမံီချက်မ ှ ေတွ့ရှိချက်များကို ထုတ်ြပန်ေကညာရန ် ရည်ရွယ်ထားသည့် 
အခါတွင ်   ထုိထုတ်ြပနေ်ကညာမတွင်ပါ၀ငေ်သာ အချက်များှင့် ပံုစံကုိ သုေတသီများက ပါ၀င်ေဆွးေွး 
အကuံြပuသင့်ပါသည်။ ထိုထုတ်ြပန် ေကညာချက်များသည် အထင်အြမင်လွဲမှားေစြခင်းမျuိး၊ မှားယွငး် 
နားလည်ေစြခင်းမြဖစ်ေစရန် အလုပ် အပ်သူှင့် သုေတသီှစ်ဥ◌ီးှစ်ဖက်လံုးတွင် တာ၀န်ရိှပါသည်။ 
 
(ဃ) သုေတသနစီမံချက်မှ ေကာက်ချက်များကိ ု အကျယ်တဝင့်ြပန့့်ံှြခင်းတွင ် အဆိုပါေကာက်ချက်များ 
သည်  အချက်အလက်များ အေပ လံုလံုေလာက်ေလာက် အေြခခံထားြခင်းမျuိးမဟုတ်လင ် သေုတသမီျား 
အေန ှင့် ယင်းတို့၏ အမည် (သို့မဟုတ)် အဖွဲ့အစည်း၏အမည်ကို ေဖာ်ြပခွင့်မြပuရပါ။ 
 

သုေတသန ပညာရှင်များ ထားရိှရမည့် ဝတရားများ 

 
Article 9 Professional responsibility 
စည်းမျဉ်း ၉ ပေရာ်ဖယ်ရငှ်နယ်ဆိုင်ရာ (အသက်ေမွး၀မ်း ေၾကာင်းလုပ်ငန်းဆုိင်ရာ)ဝတရား  
 
(က) သုေတသီများသည် ိုးသားရမည်၊ မှန်မှန်ကန်ကန်ှင့ ် ဓမ္မဓိဠာန်ကျရမည်ြဖစ်ပီး ှင့် ၄င်းတို့၏ 
သုေတသနသည ်ဆီေလျာ်ေသာ သိပ္ပနည်းကျသည့် သုေတသန အေြခခံသေဘာတရားများ၊ နည်းလမ်းများ၊ 
နည်းနာနိဿယများ ှင့်အညီ လုပ်ေဆာင်ထားရမည်။  
 
(ခ) သုေတသီများသည်  ကျင့်ဝတ်ှင့်အညီအမဲတေစ ကျင့်ကံေနထိငုရ်မည်။ သုေတသန၏ ဂုဏ်သတငး် 
များကိ ု မေလျာ်ေသာ နည်းြဖင့် ပျက်စီးဆံုးံးေစိုင်ေသာ အရာများ သ့ုိမဟုတ် အများြပည်သူ၏ ယုံကည်မ 
ကုိ ေလျာ့ပါးေစိုင်ေသာ အရာများကို မြပuလုပ်ရပါ။   
 
 (ဂ) သုေတသီများသည် ၄င်းတို့၏ ပေရာ်ဖယ်ရှင်နယ်(အသက်ေမွး၀မ်း ေကာင်းလုပ်ငန်းဆုိင်ရာ) ဆိုင်ရာ 
ှင့် စီးပွားေရး လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပတ်သက်ဆက်ဆမံ အားလံုးတင်ွ ိုးသားေြဖာင့်မတ်ရမည်။  
 
 (ဃ) သုေတသီများသည် အြခား သုေတသမီျားကုိ ကျိuးေကာင်းခိုင်လုံမှန်ကန်မမမရှိပ ဲ ေဝဖန်ြခင်းများ 
မြပuလုပ်ရပါ။  
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 (င) သုေတသီများသည် ၄ငး်တ့ုိ၏ (သို့မဟုတ)် ၄ငး်တ့ုိ အဖဲွအ့စည်း၏ ကမ်းကျင်မများ၊ အေတွအ့ကu ံ
သို့မဟုတ ် လုပ်ေဆာင် ေနသည့် လုပ်ငန်းများှင့်ပတ်သက်ပီး မှားယွငး်ေသာ သို့မဟုတ ် အထင်အြမင ်
လဲွမှားေစုိငေ်သာ ထုတ်ြပန်ချက်များ မြပuလုပ်ရပါ။  
 
 (စ) သုေတသီများသည် ေယဘုယျအားြဖင့် လက်ခံထားေသာ တရားမတေသာ ယှဉ်ပိuငမ်များ ဆုိင်ရာ 
အေြခခ ံသေဘာတရားများှင့် ေလျာ်ညီစွာေဆာင်ရွက်ရမည်။  
 
Article 10 Legal responsibility 
စည်းမျဉ်း ၁၀ ဥပေဒေရးရာ ၀တရား 
 
သုေတသမီျားသည် သက်ဆုိငေ်သာ ုိင်ငတံကာှင့် ိုငငံ်အလုိက်ဥပ ေဒများှင့်  ေဒသတင်ွးချမှတ ်
ထားေသာ စည်းမျဉ်းဥပေဒသများှင့် သုေတသနအသက်ေမွး၀မ်းေကျာငး်ဆုိင်ရာ စံန်းများ သို့မဟုတ ်
စည်းကမ်းချက်များ အားလုံးကို လိုက်နာရမည်။ 
 
Compliance 
စည်းမျဥ်းများှင့် အညီလိုက်နာေဆာင်ရွက်ြခင်း 
 
(က) သုေတသီများသည ်သုေတသနလုပ်ငနး်များ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဤကျင့်၀တ်စည်မျဉ်းှင့် ေလျာ်ညီစွာ 
လုပ်ေဆာင်ရမည်။ သုေတသနှင့်ဆိုင်ေသာ အလုပ်အပ်သူများှင့ ် အြခားပါ၀င်ေသာအဖွဲအ့စည်းများ 
သည်လညး် ဤလုိအပ်ချက်များ အတုိင်းလိုက်နာကျင့်သုံးရမည်ြဖစ်ကာ ဤပုဒ်မစည်းမျဉ်းအရ လိုအပ်ချက ်
များကိ ုလိုက်နာကျင့် သုံးရန ်သေဘာတူညီေစရမည်။ ဤစည်းမျဉ်းကို ပတ်သက်ပါ၀ငေ်သာ အားလုံးေသာ 
အဖွဲအ့စည်းများ၊ ကုမ္ပဏီများ ှင့ ်တစ်ဉီး တစ် ေယာက်ချင်းစီမ ှေလျာ်ညီေသာေနရာတိုငး်ှင့် သုေတသန၏ 
အဆင့်တိုင်းတွင ်လိုက်နာကျင့်သုံးရမည်။  
 
(ခ) သုေတသတီစ ် ေယာက်အေနြဖင့် ဤစည်းမျဉ်းကိုေဖာက်ဖျက်မကုိ ြပန်လည်အမှားြပင်ဆင် ုိငေ်သာ ်
လည်း အဆုိပါေဖာက်ဖျက်မအတွက် အေကာင်းြပချက်မြဖစ်ေစပါ။  
 
(ဂ)ဤစည်းမျဉ်းကို ကျူးလွနေ်ဖာက်ဖျက်ုိငေ်ြခရိှေသာအေနအထားတွင် ESOMAR ၏စည်းကမ်း ထိန်း 
သိမ်းေရးဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ေဆးေဖာ်ထုတ်မကုိ လက်ခံပူးေပါင်းရန ် ပျက်ကက်ွလင်လညး် ယင်း ESOMAR 
အဖွဲ့၀င်သည် ဤစည်းမျဉ်းကုိ ကျူးလွန်ေဖာက်ဖျက်သည်ဟု သတ်မှတ်သည်။ ဤစည်းမျဉ်းကိ ု လုိက်နာ 
ေသာ အြခားေသာ အဖွဲ့များှင့် တစသီ်းပုဂ္ဂလ အဖဲွ၀့င်များ တွင်လည်း ဤအတိုင်းသက်ေရာက ်မရှိသည်။  
      
 
 



 

 

Implementation 
အေကာငအ်ထည် ေဖာ်ေဆာင်ြခင်း  
 
(က) ဤေနရာတွင ် ြပဌာန်းထားေသာ စည်းမျဉ်း ှင့် အေြခခသံေဘာတရားများကုိ လက်ခကံျင့် သုံးသင့် 
သည်။ မိမိသေဘာအေလျာက် ကျင့်၀တ်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည့ ် သက်ဆိုင်ရာေဒသ အလုိက်၊ ိုင်ငံ 
အလုိက်ှင့် အြပည် ြပည်ဆုိငရ်ာ အဖွဲမ့ျားသည ် ဤစည်းမျဉ်းကို လက်ခံကျင့်သုံးပီးေနာက ် ယင်းကိ ု
မိမိိုင်ငံအတွင်းှင့် ိုင်ငံတကာတွင ် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်သင့်သည်။  သုေတသနှင့်ပတ ်
သက်၍ ဆီေလျာ်သည့် ေဒသတွင်းချမှတ်ထားေသာ ြပဋ္ဌာန်းချက်များှင့ ်သင့်ေလျာ်ရာ ကုိယ်တုိင ်စည်းမျဉ်း 
ကျင့်သံုးြပဋ္ဌာန်းသ/ူအဖွဲအ့စည်း၏ ချမှတထ်ားေသာ ဆုံးြဖတ်ချက်များ ှင့ ် သုေတသမီျား (Researchers) 
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Preface 
Throughout its history market, opinion and social research has delivered information 
and insights about people’s behaviour, needs and attitudes to inform decision making 
by providers of goods and services, governments, individuals and society at large. 
In doing so researchers relied primarily on data collected through direct interaction 
with and observation of participating individuals, while placing a strong focus on 
safeguarding their privacy. This focus has been at the core of our profession’s 
successful history of self-regulation.

The world is changing and it is imperative that we change with it. 

Over about the last 20 years we have seen a digital revolution – dramatic increases 
in the ability to collect, store and process information, the global Internet, social 
media, mobile technology – that is radically changing the way people live and work.

As a result, research is being transformed with increasing reliance on data already 
available in digital form. The role of the researcher is evolving from interviewer 
to data curator, focusing more on organising and integrating data, much of which 
already exists. The research and insight function is extending beyond data collection 
and analysis to managing and synthesising data from a diverse range of sources, 
from focus groups and sample surveys to social media and large databases.

This revision of the ICC/ESOMAR Code takes account of the impact of these 
new technologies on the research profession. The inclusion of data analytics in 
the title recognises that the proliferation of data has resulted in an entirely new 
approach to research within our profession wherein researchers assemble and 
analyse large databases to uncover patterns in the data and deliver powerful 
new insights to clients. Data analytics can be used for other purposes, but when 
used for research, this Code applies.

One thing that has not changed is our reliance on the cooperation of the public 
and their confidence that research is carried out honestly and objectively without 
infringing their privacy or creating disadvantages for those whose data is used in 
research.

With increasing public concerns about the importance of individuals being able to 
control how their personal data is used and for what purpose comes a pressing need 
for clear ethical and professional guidance on how to handle that data responsibly. 
It is more important than ever before to maintain public confidence in research and 
to continue to demonstrate our recognition of the ethical, professional and social 
responsibilities that come with using people’s personal data.

ICC and ESOMAR are delighted to present this latest revision of the Code, one that 
we believe will continue to promote high standards of ethical behaviour and reinforce 
public confidence in research. We recommend use of this Code worldwide.

John Danilovich, Secretary General of ICC

Finn Raben, Director General of ESOMAR

5

 
 
 

Introduction 
ESOMAR published the first Code of Marketing and Social Research Practice in 
1948. In subsequent years, a number of national bodies published their own codes. 

In 1976, ESOMAR and ICC – who had a related international code stemming from 
their Global Marketing and Advertising Code of Conduct – agreed that it would be 
preferable to have a single international code. A joint ICC/ESOMAR Code was 
published the following year. This 1977 code was revised and updated in 1986, 
1994 and, most recently, in 2007. More than 60 associations in over 50 countries 
have adopted or endorsed it. 

Purpose and scope
This Code is designed to be a comprehensive framework for self-regulation for those 
engaged in market, opinion and social research and data analytics. It sets essential 
standards of ethical and professional conduct designed to maintain public confidence 
in research, while also requiring strict adherence to any relevant regional, national and 
local laws or regulations, and industry/professional codes of conduct that may 
set a higher standard. It ensures that researchers and analysts working with both 
traditional and new sources of data continue to meet their ethical, professional 
and legal responsibilities to the individuals whose data they use in research and to 
the clients and organisations they serve. It also is intended to safeguard the right 
of researchers to seek, receive and impart information as stated in Article 19 of the 
United Nations International Covenant on Civil and Political Rights.

This Code applies to all research worldwide. Acceptance and observance of the 
Code is mandatory for ESOMAR members and the members of other research 
associations that have adopted it. 

Interpretation
This Code is to be applied in the spirit in which it was written as well as to the 
letter. It should be read in conjunction with other relevant ICC and ESOMAR codes, 
guidelines, principles, and framework interpretations intended to apply the Code in 
the context of specific research methods and applications. These and other similar 
documents are available at www.iccwbo.org and www.esomar.org.  

Throughout this document the word “must” is used to identify mandatory requirements, 
that is, a principle or practice that researchers are obliged to follow. The word “should” 
is used when describing implementation and denotes a recommended practice.
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Definitions
For the purpose of this Code the following terms have this specific meaning:

Children means individuals for whom permission to participate in research must 
be obtained from a parent or responsible adult. Definitions of the age of a child vary 
substantially and are set by national laws and self-regulatory codes. In the absence 
of a national definition, a child is defined as being 12 and under and a “young 
person” as aged 13 to 17.

Client means any individual or organisation that requests, commissions or 
subscribes to all or any part of a research project. 

Consent means freely given and informed indication of agreement by a person 
to the collection and processing of his/her personal data. 

Data analytics means the process of examining data sets to uncover hidden 
patterns, unknown correlations, trends, preferences and other useful information 
for research purposes. 

Data subject means any individual whose personal data is used in research. 

Harm means tangible and material harm (such as physical injury or financial 
loss), intangible or moral harm (such as damage to reputation or goodwill), or 
excessive intrusion into private life, including unsolicited personally-targeted 
marketing messages. 

Non-research activity means taking direct action toward an individual whose 
personal data was collected or analysed with the intent to change the attitudes, 
opinions or actions of that individual.

Passive data collection means the collection of personal data by observing, 
measuring or recording an individual’s actions or behaviour. 

Personal data (sometimes referred to as personally identifiable information or 
PII) means any information relating to a natural living person that can be used 
to identify an individual, for example by reference to direct identifiers (such as a 
name, specific geographic location, telephone number, picture, sound or video 
recording) or indirectly by reference to an individual’s physical, physiological, 
mental, economic, cultural or social characteristics. 

Primary data means data collected by a researcher from or about an individual 
for the purpose of research.

Privacy notice (sometimes referred to as privacy policy) means a published 
summary of an organisation’s privacy practices describing the ways an organisation 
gathers, uses, discloses and manages a data subject’s personal data. 

Research which includes all forms of market, opinion and social research and 
data analytics, is the systematic gathering and interpretation of information about 
individuals and organisations. It uses the statistical and analytical methods and 
techniques of the applied social, behavioural and data sciences to generate insights 
and support decision-making by providers of goods and services, governments, 
non-profit organisations and the general public.

Researcher means any individual or organisation carrying out or acting as a 
consultant on research, including those working in client organisations and any 
subcontractors used.

Secondary data means data collected for another purpose and subsequently used 
in research.

Vulnerable people means individuals who may have limited capacity to make 
voluntary and informed decisions, including those with cognitive impairments or 
communication disabilities.

Fundamental principles
 
This Code is based upon three fundamental principles that have characterised market, 
opinion and social research throughout its history. They provide an interpretative 
background for the application of the substantive articles of the Code: 

1.  When collecting personal data from data subjects for the purpose of 
research, researchers must be transparent about the information they plan 
to collect, the purpose for which it will be collected, with whom it might be 
shared and in what form. 

2.  Researchers must ensure that personal data used in research is thoroughly 
protected from unauthorised access and not disclosed without the consent of 
the data subject. 

3.  Researchers must always behave ethically and not do anything that might 
harm a data subject or damage the reputation of market, opinion and social 
research.
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Research which includes all forms of market, opinion and social research and 
data analytics, is the systematic gathering and interpretation of information about 
individuals and organisations. It uses the statistical and analytical methods and 
techniques of the applied social, behavioural and data sciences to generate insights 
and support decision-making by providers of goods and services, governments, 
non-profit organisations and the general public.

Researcher means any individual or organisation carrying out or acting as a 
consultant on research, including those working in client organisations and any 
subcontractors used.

Secondary data means data collected for another purpose and subsequently used 
in research.

Vulnerable people means individuals who may have limited capacity to make 
voluntary and informed decisions, including those with cognitive impairments or 
communication disabilities.

Fundamental principles
 
This Code is based upon three fundamental principles that have characterised market, 
opinion and social research throughout its history. They provide an interpretative 
background for the application of the substantive articles of the Code: 

1.  When collecting personal data from data subjects for the purpose of 
research, researchers must be transparent about the information they plan 
to collect, the purpose for which it will be collected, with whom it might be 
shared and in what form. 

2.  Researchers must ensure that personal data used in research is thoroughly 
protected from unauthorised access and not disclosed without the consent of 
the data subject. 

3.  Researchers must always behave ethically and not do anything that might 
harm a data subject or damage the reputation of market, opinion and social 
research.
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Articles
Responsibilities to data subjects
Duty of care

Researchers must ensure that data subjects are not harmed as a direct result of 
their personal data being used for research. 

Researchers must exercise special care when the nature of the research is 
sensitive or the circumstances under which the data was collected might cause a 
data subject to become upset or disturbed.

Researchers must remain mindful that research relies on public confidence in the 
integrity of research and the confidential treatment of the information provided 
for its success, and therefore must remain diligent in maintaining the distinction 
between research and non-research activities. 1)

If researchers engage in non-research activities, for example promotional or 
commercial activities directed at individual data subjects, they must clearly  
distinguish and separate those activities from research. 

Children, young people and other vulnerable individuals  

Researchers must obtain the consent of the parent or responsible adult when collecting 
personal data from children or anyone for whom a legal guardian has been appointed. 

Researchers must take special care when considering whether to involve children 
and young people in research. The questions asked must take into account their 
age and level of maturity.

When working with other vulnerable individuals, researchers must ensure that 
such individuals are capable of making informed decisions and are not unduly 
pressured to cooperate with a research request.

Data minimisation

Researchers must limit the collection and/or processing of personal data to those 
items that are relevant to the research.

Primary data collection 

When collecting personal data directly from a data subject for the purpose of research:

i.  Researchers must identify themselves promptly and data subjects must be 
able to verify the identity and bona fides of the researcher without difficulty.

ii.  Researchers must clearly state the general purpose of the research as soon 
as methodologically possible.

iii.  Researchers must ensure that participation is voluntary and based on 
information about the general purpose and nature of the research that is 
adequate and not misleading.

iv.  Researchers must inform data subjects if there is any activity that will involve 
re-contact and data subjects must agree to be re-contacted. The only exception 
to this is re-contact for quality control purposes.

v.  Researchers must respect the right of data subjects to refuse requests to 
participate in research.

Article 1

(a)

(b)

(c)

(d)

Article 2

(a)

(b)

(c)

Article 3

Article 4

(a)

1)  As it is important that non-researchers also clearly distinguish research from commercial activities, attention is drawn to Article 9  
of the consolidated ICC Code of Marketing and Marketing Communications Practice: “Marketing communications should not 
misrepresent their true commercial purpose. Hence a communication promoting the sale of a product should not be disguised 
as for example market research, consumer surveys, user-generated content, private blogs or independent reviews.”

Researchers must allow data subjects to withdraw from the research at any time 
and access or rectify personal data held about them. 

Passive data collection should be based on the consent of the data subject and 
meet all conditions in Article 4(a). 

When using passive data collection methods where it is not possible to obtain 
consent, researchers must have legally permissible grounds to collect the data 
and they must remove or obscure any identifying characteristics as soon as 
operationally possible.

Use of secondary data

When using secondary data that includes personal data researchers must ensure that: 

The intended use is compatible with the purpose for which the data was originally 
collected. 

The data was not collected in violation of restrictions imposed by law, through 
deception, or in ways that were not apparent to or reasonably discernible and 
anticipated by the data subject.

The intended use was not specifically excluded in the privacy notice provided at 
the time of original collection.

Any requests from individual data subjects that their data not be used for other 
purposes are honoured.

Use of the data will not result in harm to data subjects and there are measures in 
place to guard against such harm. 

Data protection and privacy

If researchers plan to collect personal data for research that may also be used 
for a non-research purpose, this must be made clear to data subjects prior to 
data collection and their consent for the non-research use obtained.

Researchers must not share a data subject’s personal data with a client unless 
the data subject has given consent to do so and has agreed to the specific 
purpose for which it will be used.

Researchers must have a privacy notice that is readily accessible by data 
subjects and is easily understood.

Researchers must ensure that personal data cannot be traced nor an individual’s 
identity inferred via deductive disclosure (for example, through cross-analysis, 
small samples or combination with other data such as a client’s records or 
secondary data in the public domain). 

Researchers must take all reasonable precautions to ensure that personal data 
is held securely. It must be protected against risks such as loss, unauthorised 
access, destruction, misuse, manipulation or disclosure. 

Personal data is to be held no longer than is necessary for the purpose for which 
it was collected or used.

If personal data is to be transferred to subcontractors or other service providers, 
researchers must ensure that the recipients employ at least an equivalent level of 
security measures.

(b) 

(c)

(d)

Article 5

(a) 

(b)

(c)

(d)

(e)

Article 6

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)
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Articles
Responsibilities to data subjects
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Researchers must allow data subjects to withdraw from the research at any time 
and access or rectify personal data held about them. 

Passive data collection should be based on the consent of the data subject and 
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When using passive data collection methods where it is not possible to obtain 
consent, researchers must have legally permissible grounds to collect the data 
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Researchers must ensure that personal data cannot be traced nor an individual’s 
identity inferred via deductive disclosure (for example, through cross-analysis, 
small samples or combination with other data such as a client’s records or 
secondary data in the public domain). 

Researchers must take all reasonable precautions to ensure that personal data 
is held securely. It must be protected against risks such as loss, unauthorised 
access, destruction, misuse, manipulation or disclosure. 

Personal data is to be held no longer than is necessary for the purpose for which 
it was collected or used.

If personal data is to be transferred to subcontractors or other service providers, 
researchers must ensure that the recipients employ at least an equivalent level of 
security measures.
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Researchers must take particular care to maintain the data protection rights of 
data subjects whose personal data is transferred from one jurisdiction to another. 
Such transfers must not be made without the consent of the data subject or other 
legally permissible grounds. In addition, researchers must take all reasonable 
steps to ensure that adequate security measures are observed and that the data 
protection principles of this Code are complied with.

In the event of a data breach containing personal data researchers have a duty 
of care for the data subjects involved and must follow all applicable data breach 
notification laws.
 

Responsibilities to clients
Transparency

Researchers must design research to the specification and quality agreed with 
the client and in accordance with Article 9(a).

Researchers must ensure that findings and any interpretation of them are clearly 
and adequately supported by data.

Researchers must on request allow clients to arrange for independent checks on 
the quality of data collection and data preparation.

Researchers must provide clients with sufficient technical information about the 
research to enable them to assess the validity of the results and any conclusions 
drawn.

When reporting on the results of research, researchers must make a clear 
distinction between the findings, the researchers’ interpretation of those findings 
and any conclusions drawn or recommendations made.

Responsibilities to the general public
Publishing	findings	

When publishing research findings, researchers must ensure that the public has 
access to sufficient basic information to assess the quality of the data used and 
the validity of the conclusions. 

Researchers must make available upon request the additional technical information 
necessary to assess the validity of any published findings, unless contractually 
prohibited.

When the client plans to publish the findings of a research project, researchers 
should ensure that they are consulted as to the form and content of publication. 
Both the client and the researcher have a responsibility to ensure that published 
results are not misleading.

Researchers must not allow their name or that of their organisation to be associated  
with the dissemination of conclusions from a research project unless those 
conclusions are adequately supported by the data.

(h)

(i)

Article 7

(a)

(b)

(c)

(d) 

(e) 

Article 8

(a)

(b)

(c)

(d)

Responsibilities to the research profession
Professional responsibility

Researchers must be honest, truthful and objective and ensure that their research is 
carried out in accordance with appropriate scientific research principles, methods 
and techniques.

Researchers must always behave ethically and must not do anything that might 
unjustifiably damage the reputation of research or lead to a loss of public  
confidence in it. 

Researchers must be straightforward and honest in all of their professional and 
business dealings.

Researchers must not unjustifiably criticise other researchers.

Researchers must not make false or otherwise misleading statements about their 
skills, experience or activities, or about those of their organisation.

Researchers must conform to the generally accepted principles of fair competition. 

Legal responsibility

Researchers must conform to all applicable international and national laws, and 
local codes of conduct and professional standards or rules.

Compliance 

Researchers must ensure that research is carried out in accordance with this Code, 
that clients and other parties to the research agree to comply with its requirements, 
and that the Code is applied, where appropriate, by all organisations, companies 
and individuals at all stages of the research. 

Correction of a breach of this Code by a researcher, while desirable, does not 
excuse the breach.

Failure by an ESOMAR member to co-operate with a disciplinary investigation by 
ESOMAR into a possible breach of this Code, will be considered a breach of this 
Code. This also applies to members of other self-regulatory bodies implementing 
this Code.

Implementation

This Code and the principles enshrined in it should be adopted, and if it is adopted, 
must be implemented, nationally and internationally by the relevant local, national and 
international self-regulatory bodies. Researchers and clients also should familiarise 
themselves with relevant local self-regulatory documents on research and with 
decisions taken by the appropriate self-regulatory body.

Requests for interpretation of the principles contained in this Code must be  
submitted to the ESOMAR Professional Standards Committee or the ICC Commission 
on Marketing and Advertising for interpretation.

Article 9

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Article 10 

Article 11

(a) 

(b)

(c)

Article 12

(a)

(b)
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Researchers must take particular care to maintain the data protection rights of 
data subjects whose personal data is transferred from one jurisdiction to another. 
Such transfers must not be made without the consent of the data subject or other 
legally permissible grounds. In addition, researchers must take all reasonable 
steps to ensure that adequate security measures are observed and that the data 
protection principles of this Code are complied with.

In the event of a data breach containing personal data researchers have a duty 
of care for the data subjects involved and must follow all applicable data breach 
notification laws.
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the client and in accordance with Article 9(a).

Researchers must ensure that findings and any interpretation of them are clearly 
and adequately supported by data.

Researchers must on request allow clients to arrange for independent checks on 
the quality of data collection and data preparation.

Researchers must provide clients with sufficient technical information about the 
research to enable them to assess the validity of the results and any conclusions 
drawn.

When reporting on the results of research, researchers must make a clear 
distinction between the findings, the researchers’ interpretation of those findings 
and any conclusions drawn or recommendations made.
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access to sufficient basic information to assess the quality of the data used and 
the validity of the conclusions. 

Researchers must make available upon request the additional technical information 
necessary to assess the validity of any published findings, unless contractually 
prohibited.

When the client plans to publish the findings of a research project, researchers 
should ensure that they are consulted as to the form and content of publication. 
Both the client and the researcher have a responsibility to ensure that published 
results are not misleading.

Researchers must not allow their name or that of their organisation to be associated  
with the dissemination of conclusions from a research project unless those 
conclusions are adequately supported by the data.
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carried out in accordance with appropriate scientific research principles, methods 
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unjustifiably damage the reputation of research or lead to a loss of public  
confidence in it. 

Researchers must be straightforward and honest in all of their professional and 
business dealings.

Researchers must not unjustifiably criticise other researchers.

Researchers must not make false or otherwise misleading statements about their 
skills, experience or activities, or about those of their organisation.

Researchers must conform to the generally accepted principles of fair competition. 

Legal responsibility

Researchers must conform to all applicable international and national laws, and 
local codes of conduct and professional standards or rules.
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Researchers must ensure that research is carried out in accordance with this Code, 
that clients and other parties to the research agree to comply with its requirements, 
and that the Code is applied, where appropriate, by all organisations, companies 
and individuals at all stages of the research. 

Correction of a breach of this Code by a researcher, while desirable, does not 
excuse the breach.

Failure by an ESOMAR member to co-operate with a disciplinary investigation by 
ESOMAR into a possible breach of this Code, will be considered a breach of this 
Code. This also applies to members of other self-regulatory bodies implementing 
this Code.

Implementation

This Code and the principles enshrined in it should be adopted, and if it is adopted, 
must be implemented, nationally and internationally by the relevant local, national and 
international self-regulatory bodies. Researchers and clients also should familiarise 
themselves with relevant local self-regulatory documents on research and with 
decisions taken by the appropriate self-regulatory body.

Requests for interpretation of the principles contained in this Code must be  
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About the International Chamber of Commerce (ICC)
The International Chamber of Commerce (ICC) is the world’s largest business organization with a 
network of over 6.5 million members in more than 130 countries. ICC works to promote international 
trade, responsible business conduct and a global approach to regulation through a unique mix of 
advocacy and standard setting activities – together with market-leading dispute resolution services.  
ICC members include many of the world’s largest companies, SMEs, business associations and local 
chamber of commerce.

About ESOMAR
ESOMAR is the global voice of the data, research and insights community, speaking on behalf of over 
4900 individual professionals and 500 companies who provide or commission data analytics and research 
in more than 130 countries, all of whom agree to uphold the ICC/ESOMAR International Code.

Together with national and international research associations, we set and promote professional 
standards and self-regulation for our sector and encourage, advance and advocate the role and value 
of data analytics, market and opinion research in illuminating real issues and bringing about effective 
decision-making.
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