
ພິທີເປີດໂຕໂຄງການ 

ກອງປະຊມຸໂອລ້ມົກຽ່ວກບັວຽກງານການດ າເນນີທລຸະກດິຢາ່ງມຄີວາມ 
ຮບັຜດິຊອບໃນ ສປປລາວ 

ກັນຍາ

ບດົຂາ່ວ 

ການດ າເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບແມ່ນເປັນສິິ່ງສ າຄັນສ າລບັການຟ ື້ນຕົວທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດໃນ ສປປ ລາວ 

ບັນດາກະຊວງ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ອົງການກ າມະບານ, ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ, ສະຖາບັນການສຶກສາ, ແລະ ບັນດາຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ 
ຮ່ວມຕົວກັນເພ ິ່ອປະຊຸມໂອ້ລົມກ່ຽວກັບວຽກງານການດ າເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ ສປປ ລາວ.

ຮ ບພາບໂດຍ: ສິນສະຫວັນ ສອນປະເສີດ, ອົງການ  ປະຈ າລາວ. 

ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ, ວນັທ ີ  ກນັຍາ  - ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ  ສະພາການຄາ້ 

ແລະ ອຸດສາຫະກ າແຫ່ງຊາດລາວ  ສະຖານທ ດຍີິ່ປຸ່ນ, ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພ ິ່ອການພັດທະນາ 
 ໄດ້ຮ່ວມເປັນເຈົັ້າພາບຈັດການສົນທະນາກ່ຽວກັບການດ າເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ 

ສປປ ລາວ ເພ ິ່ອເປີດໂຄງການໃໝ່ໃນຫົວຂ ໍ້ “ການປັບປຸງປະສິດທິພາບ, ຄວາມຮບັຜິດຊອບ, ຫຼັກການປະຕິບັດ, 

ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ”, ຫຼ  ເປັນທີິ່ຮ ້ຈັກໃນຊ ິ່ໂຄງການ .



 

ໃນຊ່ວງທົດສະວັດທີິ່ຜ່ານມາ, ສປປ ລາວ ເປັນໜຶິ່ງໃນປະເທດທີິ່ມີເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວໄວທີິ່ສຸດໃນອາຊຽນ. 

ແຕ່ໃນຂະນະທີິ່ການເຄ ິ່ອນໄຫວຂອງທຸລະກິດໄດ້ຊຸກຍ ້ຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວນີັ້, ມັນກ ໍ່ຕ້ອງໄດ້

ແລກມາກັບການສ ນເສຍຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ນ າໄປສ ່ຄວາມທ້າທາຍໃນການຮັກສາ
ມາດຕະຖານແຮງງານ. ການເພີິ່ມຂຶັ້ນຂອງມົນລະພິດທາງນ ້າ ແລະ ທາງອາກາດ, ການທ າລາຍຊີວະນາໆພັນ, ແລະ 

ການລະເມີດສິດທິແຮງງານໂດຍທຸລະກິດທີິ່ບ ໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໄດສ້ົົ່ງຜົນກະທົບໃນທາງລົບຕ ໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງ
ແວດລ້ອມ, ເຊິິ່ງກ ຄ ການສົົ່ງຜນົກະທົບຢ່າງຫຼວງຫາຼຍຕ ໍ່ຊວີິດປະຈ າວັນຂອງປະຊາຊົນຈ ານວນຫຼາຍ. 

ເພ ິ່ອຮັບປະກັນວ່າການດ າເນີນກິດຈະການທາງດ້ານທຸລະກິດຈະຍັງຄົງຂັບເຄ ິ່ອນການຂະຫຍາຍໂຕທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດຂອງ ລປປ ລາວ ໂດຍບ ໍ່ກະທົບຕ ໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມເປັນຢ ່ທີິ່ດຂີອງປະຊາຊົນ, ສປປ ລາວຕ້ອງ
ໄດຍ້ອມຮັບ ແລະ ຮອງຮັບເອົາວາລະທາງທຸລະກິດທີິ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ. 

ໂດຍການປະເມີນຜົນກະທົບຢ່າງຫ້າວຫັນ ແລະ ດ າເນີນມາດຕະການເພ ິ່ອປ້ອງກັນຜົນກະທົບທາງດ້ານລົບ, ທຸລະກິດ
ທີິ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສາມາດປັບປຸງການເຂົັ້າເຖິງສິນຄ້າ ແລະ ການບ ລິການທີິ່ຈ າເປັນໃນການສ້າງວຽກເຮັດ
ງານທ າໃຫ້ກຸ່ມຄົນຜ ທ້ີິ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ສ້າງພ ັ້ນຖານພາສີທີິ່ຍ ນຍົງເພ ິ່ອລົງທ ນໃນໂຄງການລິເລີິ່ມທາງສັງຄົມ. 
ທຸລະກິດທີິ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຍັງມີການຮ່ວມມ ໃນການເຮດັວຽກທີິ່ດີຂ ັ້ນກັບຊຸມຊົນທີິ່ເຂາົເຈົັ້າດ າເນີນການຢ ່ 
ແລະ ພ້ອມທັງສາມາດສ້າງກ າໄລທີິ່ສ ງຂ ັ້ນໄດເ້ມ ິ່ອເວລາຜ່ານໄປ. 

“ການສະໜັບສະໜ ນບັນດາທຸລະກິດລາວໃນການດ າເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເປັນຂັັ້ນຕອນທີິ່ສ າຄັນ

ໃນການສ້າງຄວາມໝັົ່ນໃຈວ່າບ ລິສັດລາວຍັງຄົງສາມາດແຂງ່ຂັນໄດ້. ຫຼັກຖານຈາກທົົ່ວໂລກໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ
ທຸລະກິດທີິ່ໃຊ້ແນວທາງປະຕິບັດທີິ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບແມ່ນມີຂ ໍ້ໄດ້ປຽບໃນການດຶງດ ດບຸກຄະລາກອນທີິ່ຫຼາກ
ຫຼາຍຄວາມສາມາດ ແລະ ຂ ໍ້ໄດ້ປຽບໃນການຮັກສາພະນັກງານ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານຊ ິ່ສຽງ ແລະ ທາງກົດໝາຍ 
ສາມາດເຂົັ້າເຖິງຖານຕະຫຼາດໃໝ່ໆ ແລະ ພ້ອມທັງເປັນການສ້າງພາບພົດທີິ່ດີຕ ໍ່ບ ລິສັດອີກດ້ວຍ”, ທ່ານ ໄຊບັນດິດ 

ຣາຊະພົນ, ຮອງປະທານ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກ າແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ແລກປ່ຽນ. 

“ບັນດານັກລົງທຶນໃນທົົ່ວໂລກກ າລັງຊອກຫາການສ້າງຜົນກະທົບໃນທາງບວກຕ ໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ຫຼາຍຂ ັ້ນເລ ັ້ອຍໆ 

ແລະ ຮັບປະກັນວ່າການລົງທຶນແມ່ນຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ສັງຄົມ. ໂດຍອີງໃສ່ທຶນຮອນທີິ່ມີການຂະຫຍາຍຕວົ
ໃນແຕ່ລະປ,ີ ສປປ ລາວ ຈ າເປັນທີິ່ຈະຕ້ອງສ້າງຈຸດຢ ນທີິ່ແຂງແຮງເພ ິ່ອດຶງດ ດການລົງທຶນທີິ່ມີປະສິດທິພາບສ ງ ແລະ 

ຍ ນຍົງໃນໄລຍະຍາວ ເພ ິ່ອຮັກສາການເຂົັ້າເຖິງເສດຖະກິດຂະຫນາດໃຫຍ່ຂ ັ້ນ. ດ້ວຍເຫດນີັ້ ທັງລັດຖະບານ ແລະ 
ພາກເອກະຊົນຈຶິ່ງຕ້ອງມີຄວາມກະຕ ລ ລົັ້ນທີິ່ຈະຮອງຮັບເອົາວຽກງານການດ າເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີຄວາມຮບັຜິດຊອບ
ເຂົັ້າເປັນພາລະບົດບາດຫຼັກ ເພ ິ່ອຊຸກຍ ້ການຟ ື້ນຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ,” ພະນະທ່ານ ດຣ ມະໂນທອງ ວົງໄຊ, ຮອງ

ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ, ໄດເ້ນັັ້ນໜັກ. 

ຫຼັກການຊີັ້ນ າຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ  ວ່າດ້ວຍການດ າເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ເປັນກອບຂອງການເຮັດວຽກລະດັບໂລກທີິ່ຈະຊີັ້ນ າຄວາມກ້າວໜ້າຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການດ າເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ. 

“ຫຼັກການຊີັ້ນ າດັົ່ງກ່າວ ໄດຮ້ຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກປະເທດສ້າງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດວາ່ດ້ວຍການດ າເນີນທຸລະກິດ

ຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ເສດຖະກິດ ທັງ  ແຫ່ງໄດ້ຮັບຮອງເອົາແຜນປະຕິບັດງານແຫງ່ຊາດດັົ່ງກ່າວແລ້ວ, ແລະ 

https://www.undp.org/laopdr/publications/guiding-principles-business-and-human-rights
https://www.undp.org/laopdr/publications/guiding-principles-business-and-human-rights


 

ສປປ ລາວ ບ ໍ່ຄວນຖ ກປະຖິັ້ມໄວ້ຂ້າງຫຼັງໃນທ່າອ່ຽງຂອງໂລກນີັ້,” ທ່ານ ນາງ ເຄັດເທີຣິນ ເຟ ອງ, ຜ ້ຮັກສາການ

ອົງການ UNDP ໄດກ້່າວ. “ເມ ິ່ອບ ໍ່ດົນມານີັ້ ອົງການ  ໄດ້ສະໜັບສະໜ ນການພັດທະນາແຜນປະຕິບັດງານ

ແຫ່ງຊາດຢ ່ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ໄທ, ແລະ ຫວຽດນາມ, ແລະ ພວກເຮົາຫວັງວ່າຈະໄດ້ສະໜັບສະໜ ນ

ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນຂະບວນການນີັ້.” 

ໂຄງການ  ໃໝ່ນີັ້ ແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶິ່ງຂອງໂຄງການລະດັບໂລກ ທີິ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນຈາກ
ລັດຖະບານຍີິ່ປຸ່ນ ໃນ  ປະເທດ ແລະ ໂຄງການນີັ້ມີຄວາມພະຍາຍາມທີິ່ຈະພັດທະນາແນວທາງການດ າເນີນທຸລະ
ກິດຢ່າງມີຄວາມຮບັຜິດຊອບໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍການຊ່ວຍລັດຖະບານສ້າງກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍທີິ່ເຂັັ້ມງວດ
ຍິິ່ງຂ ັ້ນກວ່າເກົົ່າໃນການຄຸ້ມຄອງການດ າເນີນທຸລະກິດ, ແນະນ າທຸລະກິດໃນການດ າເນີນທຸລະກິດ. ການປະເມີນຜົນ

ກະທົບຕ ໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ ຊ່ວຍພາກປະຊາສັງຄົມໃນການຕິດຕາມການດ າເນີນທຸລະກິດທີິ່ບ ໍ່ມີ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນທົົ່ວບັນດາອຸດສາຫະກ າ ແລະ ແຂວງຕ່າງໆ. 

ສ າຫຼບັຂ ໍ້ມ ນເພີິ່ມເຕມີ ຕດິຕ ໍ່ຫາ:  

ທ່ານ ນາງ ອັກສອນທິບ ສົມວ ລະຈິດ 
ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານການສ ິ່ສານຂອງ 

 

ນາງ ສິນສະຫວັນ ສອນປະເສີດ 
ພະນັກງານການສ ິ່ສານ ແລະ ປະຊາສ າພັນສ າຫັຼບການປົກຄອງຂອງ 
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