
          

ຖະແຫຫງຂຂາວຮຂວມ
ທທ 18 ຕຕຸລາ 2016, ທທຂ ນະຄອນຫຫວງວຽງຈ ຈນ

ງານສ ສາມະນາລະດ ຈບພາກພພພນ ກ ຂຽວກ ຈບຖຖຂນກ ສາເນທດຜະລຖດຕະພ ຈນ (Geographical
Indications ຫຫພ GI) ຄ ຈພງທ ສາອຖດ, ພາຍໃຕຫ ຫວຂສພ « ສ ຫຂງເສທມຖຖຂນກ ສາເນທດ, ຄຕຸນນະພາບ ແລະ

ຄວາມເຊພຂ ອໝ ຈພນໃນຜະລຖດຕະພ ຈນທພອງຖຖຂນ, ກະສຖກ ສາ ແລະ ຫ ຈດຖະກ ສາ »
ທທຂ ນະຄອນຫຫວງວຽງຈ ຈນ, ທທ 25 – 28 ຕຕຸລາ 2016 

ມພພນທພ ສປປ ລາວ ໄດພຖະແຫຫງຂຂາວກຂຽວກ ຈບການຈ ຈດງານສ ຈບປະດາ  GI  ຄ ຈພງທ ສາອຖດ,  ພາຍໃຕຫ ຫວຂສພ  «  ສ ຫຂງເສທມຖຖຂນກ ສາ
ເນທດ,  ຄຕຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມເຊພຂອໝ ຈພນໃນຜະລຖດຕະພ ຈນທພອງຖຖຂນ,  ກະສຖກ ສາ ແລະ ຫ ຈດຖະກ ສາ  »  ທທຂ ນະຄອນຫຫວງ
ວຽງຈ ຈນ, ທທ 25 – 28 ຕຕຸລາ 2016. 

ຕະຫຫອດ  4  ວ ຈນຂອງການຈ ຈດງານດ ຈຂງກ ຂາວ ຈະມ ທຫຫາຍກຖດຈະກ ສາເກທດຂຂພນ  ຈຕຸດປະສ ຫງເພພຂ ອສ ຫຂງເສທມຄວາມເຂຫພາໃຈກຂຽວກ ຈບ
ລະບ ຫບ GI ແລະ ກາລະໂອກາດໃນການສ ຫຂງເສທມ ແລະ ສພາງຊພຂ ສຽງໃຫພແກ ຂຜະລຖດຕະພ ຈນຂອງລາວ ທ ຈງພາຍໃນ ແລະ
ຕຂາງປະເທດ. 

GI  ແມ ຂນສຖດໃນຊ ຈບສຖນທາງປຈນຍາທທຂ ປ ຫກປພອງຜະລຖດຕະພ ຈນທທຂ ມ ທຈຕຸດພຖເສດຕຖດພ ຈນກ ຈບແຫຫ ຂງກ ສາເນທດ  (ເມ ພອງ,ຂ ຫງເຂດ ແລະ
ອພຂ ນໆ). ເຮຫາຈະຮຮ ພ GI ໄດພຈາກຊພຂຂອງຜະລຖດຕະພ ຈນ ເຊຈຂ ນ ເຫຫຫພາແຊມເປນຝຣຂ ຈງ (Champagne de France), ຜຖກໄທ
ກ ສາປຈອດ ຈາກກ ສາປຮເຈຍ (Poivre de Kâmpôt ຫຫພ Kampot pepper), ຊາ Darjeeling Tea ຈາກອຖນເດຍ, ຊາ
Thé Shan Tuyet Moc Chau ຈາກຫວຽດນາມ, ຜພາໄໝລ ສາພຮນຈາກໄທ (Lamphun Brocade), ເຫຫຫພາ Whisky
Scotch ຈາກລາດຊະອານາຈ ຈກອ ຈງກຖດ.

GI  ເກທດຈາກສາຍພ ຫວພ ຈນທທຂ ສະຫຫ ຈບສ ຈບຊພອນ  ລະຫວຂາງ  ສຖຂ ງແວດລພອມ  ແລະ  ຄວາມຮຮ ພຄວາມສາມາດຂອງມະນຕຸດທທຂ ມ ທ
ການພ ຈດທະນາ.  ສ ສາລ ຈບຜຮພບສລຖໂພກ,  GI  ນທພ  ເປຈນສຖຂ ງຮ ຈບປະກ ຈນຄຕຸນນະພາບຂອງຜະລຖດຕະພ ຈນທທຂ ມ ທມາຍາວນານ  ແລະ
ໃຫພຮຮ ພເຖຖງຕ ຫພນກ ສາເນທດ ແລະ ຂະບວນການຜະລຖດແຕຂຕ ຫພນຈ ຫນກາຍເປຈນຜະລຖດຕະພ ຈນ.  ນອກຈາກນທພ, GI  ຍ ຈງມ ທຄວາມສ ສາ
ຄ ຈນສ ສາລ ຈບຜຮພຜະລຖດໃນທພອງຖຖຂນ ແລະ ຊຂວຍພວກເຂຫາສພາງຍຕຸດທະສາດທທຂ ເນຈພນການສ ຫຂງເສທມຄຕຸນນະພາບຂອງຜະລຖດຕະພ ຈນ
ຫຫາຍກວຂາປະລຖມານ ແລະ ເພທຂ ມໂອກາດໃຫພແກ ຂພວກເຂຫາສາມາດຈ ສາໜຂາຍຜະລຖດຕະພ ຈນຂອງຕ ຫນໃນຕະຫຫາດໃໝຂໆ .

ພາຍໃນ 10 ປທ,  ມ ທ 150 GI ທທຂ ຖພກຈ ຫດທະບຽນ, ເຮຈດໃຫພອາຊຽນກາຍເປຈນ ໜຂຂ ງພາກພພພນທທຂ ເຂຈພມແຂງທທຂ ສຕຸດໃນໂລກ. ໃນ
ປະຈຕຸບ ຈນ, ຢຮຂ ສປປ ລາວ ຍ ຈງບສຂ ມ ທ GI ໃດ ຖພກຈ ຫດທະບຽນເທພຂ ອ. 

ແຕຂໃນອານາຄ ຫດອ ຈນໃກ ພ ອາດມ ທການປຂຽນແປງ ເພາະວຂາ ວຂາງບສຂ ດ ຫນມານທພ ກະຊວງວຖທະຍາສາດ ແລະ ເຕຈກໂນໂລຊທ ໄດພ
ເລທຂ ມລ ຫງມ ພຈ ຈດຕ ຈພງປະຕຖບ ຈດລະບ ຫບການຈ ຫດທະບຽນຖຖຂນກ ສາເນທດຜະລຖດຕະພ ຈນ. ທ ຈນທທທທຂ ສ ສາເລຈດ ຂ ຈພນຕອນ ຂສຈ ຫດທະບຽນ GI
ຢຂາງຖພກຕພອງ,  ລະບ ຫບດ ຈຂງກ ຂາວ ຈະຊຂວຍໃຫພຜຮພຜະລຖດຄ ຫນລາວໄດພຮ ຈບການປຫກປພອງ  GI.  ກາເຟບສລະເວນ,  ເຂຫພາໄກ ຂນ ພອຍ
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ແລະ ຊາຜ ຫພງສາລທ ສາມາດກາຍເປຈນຜະລຖດຕະພ ຈນທ ສາອຖດຂອງຄ ຫນລາວທທຂ ຂສຈ ຫດທະບຽນ GI ແລະ ຈະມ ທຜະລຖດຕະພ ຈນອພຂ ນ
ໆຕາມມາ. 

ໃນໂອກາດທທຂ ເປທດລະບ ຫບ GI ໃນ ສປປ ລາວ, ກະຊວງວຖທະຍາສາດ ແລະ ເຕຈກໂນໂລຊທ ພາຍໃຕພການຮຂວມມ ພກ ຈບສະ
ຖານທຮດຝຣຂ ຈງ ປະຈ ສາລາວ,  ອ ຫງການ FAO,  ອ ຫງການ AFD ໃນຂອບໂຄງການ « ສ ຫຂງເສທມການພ ຈດທະນາຊ ຫນນະບ ຫດ
ດພວຍ GI ໃນລະດ ຈບພາກພພພນອາຊທ », ສະພາອຕຸດສາຫະກ ສາ ແລະ ການຄພາຂອງລາວ, ສະພາອຕຸດສາຫະກ ສາ ແລະ ການ
ຄພາເອທຣ ຫບ ຈະຮຂວມກ ຈນຈ ຈດງານ  «  ສ ຈບປະດາຖຖຂນກ ສາເນທດຜະລຖດຕະພ ຈນ »  ຫຫພ  Geographical Indications Week
ທທຂ ນະຄອນຫຫວງວຽງຈ ຈນ, ໃນວ ຈນທທ 25 – 28 ຕຕຸລາ 2016 ຊຂຂ ງຈະມ ທຫຫາຍກຖດ ຈະກ ສາ ທທຂ ແນໃສຂເຜທຍແຜຂຄວາມຮຮ ພກ ຂຽວກ ຈບ
GI  ແລະ ສພາງກາລະໂອກາດໃຫພຜຮພຜະລຖດທທຂ ມາຈາກຂະແໜງການຂອງລ ຈດ ແລະ ເອກະຊ ຫນ ທທຂ ມ ທທຂາແຮງ ໄດພຮ ຈບການ
ຈ ຫດທະບຽນ GI.  

ວ ຈນທທ  25  ຕຕຸລາ  2016,  ຈະມທກອງປະຊຕຸມແລກປຂຽນ ເປຈນພາສາລາວ ເພພຂ ອນ ສາສະເໜທກ ຂຽວກ ຈບ ເງ ພຂອນໄຂສ ສາລ ຈບຜຮພເຂຫພາ
ຮຂວມທທຂ ຕພອງການລ ຫງທະບຽນເຂຫພາລະບ ຫບ  GI.  ຈະມ ທການສະເໜທໃຫພຊາບກຂຽວກ ຈບຂ ຈພນຕອນຕຂາງໆ  ໃນການກະກຽມເອກະ
ສານຂສຈ ຫດທະບຽນ  GI (ການສພາງສະມາຄ ຫມ ຫຫພ  ກຕຸ ຂມ,  ອະທຖບາຍກຂຽວກ ຈບຈຕຸດພຖເສດຂອງ GI  ທທຂ ຖພກຈ ຫດທະບຽນ,  ແຜນ
ໂຄງການ, ການຫຕຸພມຫສຂ  ແລະ ການເກຈບຮ ຈກສາຜະລຖດຕະພ ຈນ ແລະ ອພຂ ນໆ).

ທທ 26 – 27 ຕຕຸລາ 2016, ຈະມທສ ສາມະນາລະດ ຈບພາກພພພນກ ຂຽວກ ຈບການສ ຫຂງເສທມ GI ພາຍໃຕພຫ ຫວຂສພ : ການສ ຫຂງເສທມຖຖຂນ
ກ ສາເນທດ,  ຄຕຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມເຊພຂ ອໝ ຈພນ ຊຂຂ ງຈະມ ທຜຮພບ ຈນຍາຍ ແລະ ຜຮພຕາງໜພາ  GI  ທທຂ ມາຈາກຂະແໜງການຂອງ
ລ ຈດ ແລະ ເອກະຊ ຫນ ຂອງລາວ, ໄທ, ຝຣຂ ຈງ, ກ ສາປຮເຈຍ, ຍທຂ ປຕຸຂນ ແລະ ມາຣ ຫກ ເຂຫພາຮຂວມ ແບຂງປຈນປະສ ຫບການ ແລະ
ແລກປຂຽນຄວາມຮຮ ພຄວາມສາມາດທທຂ ດທ ເພພຂ ອສ ຫຂງເສທມ GI. ຈະມ ທການນ ສາສະເໜທກ ຂຽວກ ຈບປຈດໃຈທທຂ ສ ສາຄ ຈນໃນການສ ຫຂງເສທມ GI
:  ການຈ ຈດຕ ຈພງການຜະລຖດ,  ການຕຖດຕາມກວດກາ ຂ ຈພນຕອນຂອງການຜະລຖດ,  ການປະຕຖບ ຈດຕາມກ ຫດລະບຽບ,  ປຈດໃຈ
ສ ສາຄ ຈນດພານນະໂຍບາຍຂອງລ ຈດກ ຂຽວກ ຈບ GI, ການຮຂວມມ ພລະຫວຂາງພາກລ ຈດ ແລະ ເອກະຊ ຫນ ແລະ ອພຂ ນໆ. ການແບຂງ
ປຈນປະສ ຫບການຂອງຜຮພເຂຫພາຮຂວມໂດຍຜຂານກອງປະຊຕຸມສ ຫນທະນາ ຈະຊຂວຍສພາງຄວາມເຂຫພາໃຈໃຫພແກ ຂມວນຊ ຫນຈ ສານວນຫຫາຍ
ກຂຽວກ ຈບຄວາມສ ສາຄ ຈນໃນການຈ ຈດຕ ຈພງໂຄງສພາງຂະບວນການຜະລຖດແບບຕຂອງໂສພທທຂ ມ ທຄຕຸນຄຂາ  ແລະ  ສ ຫຂງເສທມການປຫກປພອງ
GI ໃນລະດ ຈບທພອງຖຖຂນ ແລະ ສາກ ຫນ. 

ຕອນແລງຂອງວ ຈນທທ 26 ຕຕຸລາ, ສະຖານທຮດຝຣຂ ຈງ ປະຈ ສາລາວ ຈະຈ ຈດງານລພຽງອາຫານຄ ສຂາ ເຊຖຂ ງພາຍໃນງານ ພສຂ ຄ ຫວທທຂ
ມ ທຊພຂ ສຽງ  ຈະມາສະແດງພອນສະຫວ ຈນການປຕຸງແຕຂງອາຫານທທຂ ເປຈນເອກະລ ຈກ  ໂດຍນ ສາໃຊພຜະລຖດຕະພ ຈນທທຂ ໄດພຈ ຫດທະບຽນ
GI ແລພວ. 

ນອກຈາກກຖດຈະກ ສາທ ຈງໝ ຫດທທຂ ກ ຂາວມານ ຈພນແລພວ,  ທທ  26 – 28  ຕຕຸລາ,  ຍ ຈງຈະມ ທງານວາງສະແດງສຖນຄພາສາກ ຫນ ທທຂ ເນຈພນ
ຜະລຖດຕະພ ຈນ GI. ພາຍໃນງານ ບ ຈນດາຜຮພບ ຈນຍາຍ ແລະ ຜຮພຕາງໜພາ GI (ຜຮພຜະລຖດ, ບສລຖສ ຈດນ ສາເຂຫພາ-ສ ຫຂງອອກ, ໂຮງ
ແຮມ-ຮພານອາຫານ, ບສລຖສ ຈດທຂອງທຂຽວ, NGO ແລະ ພາກສຂວນອພຂ ນໆ) ຈະໄດພມາພ ຫບປະກ ຈນ, ຮຮ ພຈ ຈກຜະລຖດຕະພ ຈນ GI
ໃໝຂໆ  ແລະ ຈະສາມາດກ ສານ ຫດກາລະໂອກາດທາງການຄພາໃໝຂໆ  ແລະ ກຖດຈະການທທຂ ກ ຂຽວຂພອງ ໂດຍສະເພາະ ແມ ຂນ
ກຖດຈະການທາງດພານການທຂອງທຂຽວ.  
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ຕຖດຕສຂ ພ ຫວພ ຈນ :
• ກະຊວງວຖທະຍາສາດ ແລະ ເຕຈກໂນໂລຊທ ແຫຂງ ສປປ ລາວ :

ທຂານ ເຈວາລາ ວ ຫງທອງຈຖດ (Chevala VONGTHONGCHIT) / ພະແນກເຄພຂ ອງໝາຍການຄພາ ແລະ ຖຖຂນກ ສາເນທດ
/ che28v@gmail.com

• ສະຖານທຮດຝຣຂ ຈງ ປະຈ ສາ ສປປ ລາວ :
ທຂານ ນາງ ໂມດ ເວແນຈງ (Maud VENNIN) / ພະແນກຂຂາວສານ / maud.vennin@diplomatie.gouv.fr

• ອ ຫງການ  FAO-AFD,  ໂຄງການພ ຈດທະນາຊ ຫນນະບ ຫດ  ຜຂານການພ ຈດທະນາຖຖຂນກ ສາເນທດຜະລຖດຕະພ ຈນໃນພາກພພພນອາຊທ
(Regional  Project  for  the  Promotion  of  Rural  Development  through  Development  of
Geographical Indications at Regional Level in Asia)
Stéphane PASSERI / Stephane.Passeri@fao.org 
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