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ດັດຊະນີ ການພັດທະນາລັດຖະບານອີ ເລັກໂທຣນິ ກທ ື່ ວໂລກ
(EGDI)
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ວິ ທີ ການກ ານ ດດັດຊະນີ ການພັດທະນາລັດຖະບານອີ ເລັກ
ໂທຣນິ ກທ ື່ ວໂລກ

ດັດສະນີ ການພັດທະນາ
ລັດຖະບານອີ ເລັກໂທຣນິ ກ
ທ ື່ ວໂລກໃນປີ 2020 ເປັນ
ແນວໃດ? 

✓ ເພືື່ ອໃຫຸ້ ການວິ ເຄາະກ ື່ ມທີື່
ລະອຽດກວື່ າຂອງບັນດາ
ປະເທດທີື່ ມີ ການປະຕິບັດທີື່
ຄຸ້ າຍຄື ກັນ, ແຕື່ ລະກ ື່ ມ EGDI ໄດຸ້
ຖື ກແບື່ ງອອກເປັນ 4 ໄລຍະທີື່
ກ ານ ດເທ ື່ າທຽມກັນ (ຊັຸ້ ນຈັດ
ລະດັບ), ກ ານ ດໂດຍ:

❑ ຕ ວແປທີ 1
❑ ຕ ວແປທີ 2
❑ ຕ ວແປທີ 3
❑ ຕ ວແປທີ 4 -ຕ ວແປສູງສ ດໃນ

ກ ື່ ມ

ຕ ວຢື່ າງ:

ກ ື່ ມ- EGDI ທີ ື່ ສ ງ ກ ື່ ຈະມີ ຕ ວແປຍື່ ອຍຕືື່ ມອີ ກເປັນ 4 ຕ ວແປ:
❑ VH -ຕ ວແປສູງສ ດລະດັບ 4,ຄະແນນ EGDI ຈາກ 0.8989 ຫາ 0.9758
❑ V3 -ຕ ວແປລະດັບ 3, ຄະແນນ EGDI ຈາກ 0.8375 ຫາ 0.8914 
❑ V2 -ຕ ວແປອັນດັບ 2, ຄະແນນ EGDI ຈາກ 0.7991 ຫາ 0.8361
❑ V1 -ຕ ວແປງອັນດັບ 1, ຄະແນນ EGDI ຈາກ 0.7565 ຫາ 0.7980

ດັດສະນີ ແຕື່ ລະກ ື່ ມປະກອບມີ 4 ຫຸ້ ອງການຈັດລະດັບ
ເຊັື່ ນ: ລະດັບກາງ – M1, M2, M3, M4

Rating Class

Ranking Group

Quartile 1st 2nd 3rd 4th
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ດັດຊະນີ ການພັດທະນາລັດຖະບານອີ ເລັກໂທຣນິ ກທ ື່ ວໂລກ (EGDI) ຂອງ ສປປ
ລາວ
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ອ ງປະກອບຂອງ EGDI

HCI - ດັດສະນີ ຕ ຸ້ ນທຶ ນມະນ ດ
✓ ການຮູຸ້ ໜັງສື ສ າລັບຜູຸ້ ໃຫຍື່
✓ ອັດຕາສື່ ວນການ

ລ ງທະບຽນລວມ
✓ ຄາດຄະເນປີ ເຂ ຸ້ າໂຮງຮຽນ
✓ ສະເລື່ ຍຈ ານວນປີ ເຂ ຸ້ າໂຮງແຮມ

(UNESCO, UNDP data)

TII - ດັດສະນີ ພືຸ້ ນຖານໂຄງລື່ າງດຸ້ ານການ
ໂທລະຄ ມມະນາຄ ມ
• ຜູຸ້ ຈອງໂທລະສັບຖື ຕ ື່ ພ ນລະເມື ອງ 100 
ຄ ນ

• ການສະໝັກໃຊຸ້ ອິ ນເຕີ ເນັດຄວາມສູງ
ຕ ື່ ພ ນລະເມື ອງ 100 ຄ ນ

• ຜູຸ້ ນ າໃຊຸ້ ອິ ນເຕີ ເນັດຕ ື່ ພ ນລະເມື ອງ
100 ຄ ນ

• ການສະໝັກໃຊຸ້ ໂທລະສັບມື ຖື ຄວາມ
ໄວສູງ

(ITU data)

OSI-ດັດສະນີ ການ
ບ ລິ ການທາງອອນລາຍ

✓ ຄ ນລັກສະນະ
✓ ຄ າຕອບຄູື່

• ຄະແນນທັງໝ ດຂອງ
ແຕື່ ລະປະເທດ ແຕື່ 0 
ຫາ 1.

(UNDESA data)
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ທື່ າອື່ ຽງຕ ຸ້ ນຕ 
ຂ ຸ້ ມູນຂະຫຍາຍຕ ວຢື່ າງວຸ້ ອງໄວ, ຈະຮອດ 175 ເຊັດຕະໄບ (zettabytes) ໃນປີ 2025
ໝາຍເຫດ: 1 ເຊັດຕະໄບເທ ື່ າກັບ “1” ຕາມດຸ້ ວຍເລກສູນ 21 ໂຕ

ຂ ຸ້ ມູນອາດມີ ຄວາມຂັດແຍື່ ງ:
1. ຂ ຸ້ ມູນບ ື່ ພຽງແຕື່ ເປັນການປຸ້ ອນເຂ ຸ້ າເທ ື່ ານັຸ້ ນ, ແຕື່ ຍັງເປັນຜ ນໄດຸ້ ຮັບຂອງ
ລັດຖະບານອີ ເລັກໂທຣນິ ກຕືື່ ມອີ ກ. 

2. ຂ ຸ້ ມູນຖື ກນ າໃຊຸ້ ເຂ ຸ້ າຫຸ້ ອງການສື່ ວນໜຸ້ າ ແລະ ຫຸ້ ອງການສື່ ວນຫ ັ ງຂອງ
ລັດຖະບານອີ ເລັກໂທຣນິ ກ

3. ຂ ຸ້ ມູນຈ ານວນໜຶື່ ງຖື ກນ າໃຊຸ້ ; ຂ ຸ້ ມູນຈ ານວນຫ າຍບ ື່ ໄດຸ້ ຖື ກນ າໃຊຸ້ ລວມທັງຂ ຸ້ ມູນ
ຜື່ ານການບ ລິ ການທາງອີ ເລັກໂທຣນິ ກ

4. ຂ ຸ້ ມູນບ ື່ ໄດຸ້ ໃຊຸ້ ໃນທາງທີື່ ເໝາະສ ມ, ຂ ຸ້ ມູນບາງຢື່ າງຖື ກໃຊຸ້ ໃນທາງທີື່ ບ ື່ ຖື ກຕຸ້ ອງ
5. ເຖິງແມື່ ນວື່ າບ ື່ ມີ ຂ ຸ້ ມູນພຽງພ , ແຕື່ ກ ື່ ຂ ຸ້ ມູນຫ າຍເກີນໄປ
6. ພາລະບ ດບາດ 3 ຢື່ າງຂອງລັດຖະບານຄື : ຜູຸ້ ຜະລິ ດ, ຜູຸ້ ບ ລິ ໂພກແລະ ຜູຸ້ ຄວບຄ ມ
ຂ ຸ້ ມູນ

ຂ ຸ້ ຄວາມຫ ັ ກກື່ ຽວກັບການຄ ຸ້ ມຄອງຂ ຸ້ ມູນ
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ຂ ຸ້ ຄວາມຫ ັ ກກື່ ຽວກັບການຄ ຸ້ ມຄອງຂ ຸ້ ມູນ

• ການເພີື່ ມປະສິ ດທິ ພາບຂອງການນ າໃຊຸ້ ຂ ຸ້ ມູນຈະເພີື່ ມຜ ນຜະລິ ດ, ຄວາມເຊືື່ ອ
ໝັື່ ນ ແລະ ທ ື່ ວເຖິງໃນໜື່ ວຍງານລັດ ສອດຄື່ ອງກັບຫ ັ ກການທີື່ ໄດຸ້ ກ ານ ດໄວຸ້
ໃນເປ ຸ້ າໝາຍ 16 ຂອງວາລະ 2030.

• ລັດຖະບານທີື່ ສ ມໃສື່ ຂ ຸ້ ມູນເປັນສູນກາງຍັງຈະຊື່ ວຍສຸ້ າງຄວາມໜຸ້ າເຊືື່ ອຖື
ແລະ ຄວາມໄວຸ້ ວາງໃຈໃນລັດ.

• ຜ ນປະໂຫຍດຫ າຍຢື່ າງກື່ ຽວກັບຂ ຸ້ ມູນຂອງລັດຖະບານຍັງບ ື່ ທັນໄດຸ້ ຮັບຮູຸ້ , ໂດຍ
ສະເພາະໃນປະເທດທີື່ ຢູື່ ໃນສະຖານະການພິເສດ. ອ ປະສັກທີື່ ຍິື່ ງໃຫຍື່ ທີື່ ສ ດ
ຂອງຄວາມຄື ບໜຸ້ າປະກອບມີ ການຂາດຄວາມເຂ ຸ້ າໃຈທ ື່ ວໄປກື່ ຽວກັບຂ ຸ້ ມູນ
ແລະ ວິ ທະຍາສາດຂ ຸ້ ມູນ, ບູລິ ມະສິ ດທາງດຸ້ ານການເມື ອງຕື່ ື່ າ ແລະ ການຂາດ
ການນ າພາຂ ຸ້ ມູນ, ຂ ຸ້ ຈ າກັດຂອງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຄວາມກັງວ ນກື່ ຽວກັບ
ຄ ນນະພາບ, ຄວາມປອດໄພແລະ ຄວາມເປັນສື່ ວນຕ ວຂອງຂ ຸ້ ມູນ.

• ການເກັບກ າມູນຄື່ າລັດຈາກຂ ຸ້ ມູນຮຽກຮຸ້ ອງໃຫຸ້ ມີ ວິ ໄສທັດໄລຍະຍາວ ແລະ
ວິ ທີ ການທີື່ ກື່ ຽວຂຸ້ ອງກັບການຄ ຸ້ ມຄອງຂ ຸ້ ມູນດຸ້ ານເສດຖະກິດ ແລະ
ການເມື ອງ ແລະ ການນ າທາງໄປສູື່ ຄວາມປອດໄພຂອງຂ ຸ້ ມູນ ແລະ ພູມ
ສັນຖານຄວາມເປັນສື່ ວນຕ ວທີື່ ພັດທະນາ. ຍຸ້ ອນວື່ າການຄ ຸ້ ມຄອງຂ ຸ້ ມູນກວມ
ເອ າຫ າຍກວື່ າໜຸ້ າທີື່ ດຸ້ ານວິ ຊາການ, ລັດຖະບານຕຸ້ ອງໃຊຸ້ ວິ ທີ ການລວມສູນ
ລັດໃນການກ ານ ດຂອບເຂດການຄ ຸ້ ມຄອງຂ ຸ້ ມູນ, ສະໜັບສະໜູນໂດຍຍ ດທະ
ສາດ / ນະໂຍບາຍແຫື່ ງຊາດ, ການນ າພາຂ ຸ້ ມູນທີື່ ເຂັຸ້ ມແຂງ ແລະ ລະບ ບ
ນິ ເວດຂ ຸ້ ມູນ.
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ຂອບການຄ ຸ້ ມຄອງຂ ຸ້ ມູນ
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ບັດປະຈ າຕ ວແບບດິ ຈິ ຕອລສ າລັບທ ກຄ ນ
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ຖະແຫ ງການສາກ ນວື່ າດຸ້ ວຍສິ ດທິ ມະນ ດ (Art. 6) 

“ທ ກຄ ນມີ ສິ ດໃຫຸ້ ຖື ກຍອມຮັບວື່ າເປັນບ ກຄ ນກື່ ອນກ ດໝາຍ”

ນິ ຕິບ ກຄ ນສ າທ ກຄ ນ

ສ ນທິ ສັນຍາວື່ າດຸ້ ວຍສິ ດທິ ເດັກ (Art. 7) 

“ເດັກນຸ້ ອຍຈະໄດຸ້ ຮັບການຈ ດທະບຽນທັນທີ ຫ ັ ງການເກີດ ແລະ ຈະມີ ສິ ດແຕື່ ມື ຸ້ ເກີດຈ ນມີ ຊືື່
, ສິ ດທິ ໃນການໄດຸ້ ຮັບຊັນຊາດ.

ສ ນທິ ສັນຍາສັນຍາສາກ ນວື່ າດຸ້ ວຍສິ ດທິ ພ ນລະເມື ອງແລະ ດຸ້ ານການເມື ອງ (Art. 25(b)) 

“ພ ນລະເມື ອງທ ກຄ ນຈະມີ ສິ ດ ແລະ ໂອກາດໃນການລ ງຄະແນນສຽງ ແລະ ລ ງສະໝັກ
ເລື ອກຕັຸ້ ງຕາມໄລຍະເວລາທີື່ ເໝາະສ ມ”

ເປ ຸ້ າໝາຍການພັດທະນາແບບຍື ນຍ ງ (SDG) 16.9  ພາຍໃນປີ 2030, ຈະສະໜອງບັດປະຈ າ
ຕ ວສ າລັບທ ກຄ ນຕັຸ້ ງແຕື່ ມື ຸ້ ລ ງທະບຽນການເກີດ
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ບັດປະຈ າຕ ວດິ ຈິ ຕອລໃນປະເທດສະມາຊິ ກແຫື່ ງອ ງການສະຫະປະຊາຊາດຈ ານວນ 193 
ປະເທດ

Findings: 
(193 ປະເທດສະມາຊິ ກແຫື່ ງ
ອ ງການສະຫະປະຊາຊາດ)

❏ 142 ປະເທດມີ ບັດປະຈ າ
ຕ ວດິ ຈິ ຕອລ

❏ 13 ປະເທດໄດຸ້ ເຮັດບັດປະ
ຈ າຕ ວດິ ຈິ ຕອລໃໝື່

❏ 28 ປະເທດພວມດ າເນີ ນ
ເຮັດບັດປະຈ າຕ ວດິ
ຈິ ຕອລ

❏ 51 ປະເທດບ ື່ ມີ ບັດປະຈ າ
ຕ ວດິ ຈິ ຕອລ

Source: UN DESA research and UN MSQs, 
2020 and 2022
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ບັດປະຈ າຕ ວດິ ຈິ ຕອລໃນປະເທດສະມາຊິ ກແຫື່ ງອ ງການສະຫະປະຊາຊາດຈ ານວນ 193
ປະເທດ

Source: UN DESA research and UN MSQs, 2020 and 2022

ຄວາມແຕກຕື່ າງ: 

➢ ຢູື່ ໃນບັນດາປະເທດທີື່ ພັດທະນາ
ແລຸ້ ວ, ສື່ ວນຫ າຍແມື່ ນການຍ ກ
ລະດັບຈາກ ລະບ ບບັດປະຈ າຕ ວທີ ື່ ມີ
ຢູື່ ແລຸ້ ວແບບບັດທ ື່ ວໄປ

➢ ຢູື່ ໃນບັນດາປະເທດທີື່ ກ າລັງ
ພັດທະນາ/ດຸ້ ອຍພັດທະນາການ
ເຮັດລະບ ບບັດປະຈ າຕ ວ ໃນບາງ
ກ ລະນີ ເຮັດໂດຍກ ງແບບດິ ຈິ ຕອລ, 

ບ ື່ ແມື່ ນແບບບັດທ ື່ ວໄປ
ອ ປະສັກທີື່ ສ າຄັນຍັງແມື່ ນບັນຫາການເຊືື່ ອມຕ ື່ ອິ ນເຕີເນັດ, ອັດຕາການເຂ ຸ້ າເຖິງ, ລາຄາບ ື່ ແພງ

ຊື່ ອງຫວື່ າງທາງກ ດໝາຍ:

➢ ກ ດໝາຍວື່ າດຸ້ ວຍຄວາມເປັນສື່ ວນຕ ວ ແລະ ການປ ກປຸ້ ອງຂ ຸ້ ມູນ
(193 ປະເທດສະມາຊິ ກແຫື່ ງອ ງການສະຫະປະຊາຊາດ)
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ບັດປະຈ າຕ ວຊະນິ ດບັດ

✓ຄ ານິ ຍາມທ ື່ ວໄປທີື່ ໄດຸ້ ຕ ກລ ງກັນວື່ າ: 
✓ ຄ ນລັກສະນະພື ຸ້ ນຖານຂອງບັດປະຈ າຕ ວຂອງ
ແຕື່ ລະຄ ນ ເຊັື່ ນ: ຊືື່ , ເພດ, ສະຖານທີື່ ເກີ ດ ແລະ ວັນທີ
ເກີ ດ ໂດຍຜື່ ານການຈ ດທະບຽນແລະ ການອອກ
ໃບຢັຸ້ ງຢື ນພ ນລະເມື ອງຫ ັ ງການເກີ ດ. 

✓ເຊືື່ ອມຕ ື່ ກັບລະບ ບລ ງທະບຽນພ ນລະເມື ອງ

✓ບັດປະຈ າຕ ວຈະໝ ດອາຍ ຖຸ້ າມີ ການຢັຸ້ ງຢື ນ
ການຕາຍຈາກອ ານາດການປ ກຄອງທີື່
ກື່ ຽວຂຸ້ ອງ

ບັດປະຈ າຕ ວແບບຊະນິ ດບັດແລະ ແບບດິ
ຈິ ຕອລ

ບັດປະຈ າຕ ວແບບດິ ຈິ ຕອລ

✓ບ ື່ ມີ ຄ ານິ ຍາມທີື່ ໄດຸ້ ຖື ກຮັບຮອງເອ າ:

✓ເຂ ຸ້ າໃຈວື່ າເປັນເອກະລັກສະເພາະແລະ
ຕ ື່ ເນືື່ ອງ ເຊັື່ ນ: ບັດປະຈ າຕ ວແບບອອນ
ລາຍ ທີື່ ອອກໃຫຸ້ ບ ກຄ ນທີື່ ມີ ຄວາມ
ຖື ກຕຸ້ ອງວື່ າເປັນຜູຸ້ ຊ ມໃຊຸ້ ອ ປະກອນດິ
ຈິ ຕອລແບບເຄືື່ ອນທີື່ ທັງແບບດິ ຈິ ຕອລ
ເຊັື່ ນ: ການທະນາຄານ, ການຄຸ້ າທາງ
ອອນລາຍ ແລະ ແບບກາຍຍະພາບຖຸ້ າ
ຈ າເປັນຕຸ້ ອງໄດຸ້ ລະບ ຕ ວຕ ນດັື່ ງກື່ າວ.

✓ກື່ ຽວຂຸ້ ອງກັບຊີ ວະມິຕິ ເຊັື່ ນ: ການ
ສະແກນລາຍນິ ຸ້ ວມື ຫ ື ສະແກນມື່ ານຕາhttps://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-Item3k-Overview-E.pdforg)

https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-Item3k-Overview-E.pdf
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ການນ າໃຊຸ້ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃໝື່ ໃນການເຮັດບັດປະຈ າຕ ວຊະນິ ດບັດແລະ ແບບດິ
ຈິ ຕອລ

● 3 ທື່ າອື່ ຽງຫ ັ ກໃນການເຮັດບັດປະຈ າຕ ວດິ ຈິ ຕອລ
Blockchain

● Allows decentralized 

operations

● Allows users greater 

control over their digital 

identity

● Enhances 

interoperability with 

other databases

Artificial Intelligence

● Allows development of 

smart authentication 

solutions (added security)

● Non-static, adaptive 

technology

● However, no government 

has yet implemented or 

used AI technologies for 

digital ID 

● Autonomous, 

decentralized identity 

provision and 

operations

● Allow transparent 

transactions, as well as 

immutable records

Other Distributed 
Ledger 

Technologies
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ການຮວບຮວມແລະ ການກວດສອບຂ ຸ້ ມູນ

ບັດປະຈ າຕ ວຊະນິ ດ
ບັດ ບັດປະຈ າຕ ວແບບດິ

ຈິ ຕອລ
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ການປັບປ ງລະບ ບບັດປະຈ າຕ ວໃຫຸ້ ເປັນແບບດິ
ຈິ ຕອລ

• ການສ ື່ ງ ແລະ ການເຂ ຸ້ າລະຫັດ: 

✓ ແບບຊະນິ ດບັດສູື່ ແບບອີ ເລັກໂທຣນິ ກ => ອາດ
ມີ ການລະເມີ ນຂ ຸ້ ມູນໃນເວລາສ ື່ ງ (ວິ ທີ ແກຸ້ ກ ຄື
ການເຂ ຸ້ າລະຫັດ) 

• ການເກັບຮັກສາ: 
✓ ການສະແກນຂ ຸ້ ມູນເກ ື່ າ ແລະ ປຸ້ ອນຂ ຸ້ ມູນເຂ ຸ້ າ

(ຫຸ້ າມຖິຸ້ ມ/ຍ ກເລີ ກ) 

• ການຮັກສາ ແລະ ຄ ຸ້ ມຄອງຂ ຸ້ ມູນ: 

✓ ພື ຸ້ ນທີື່ ເຊີ ຟເວີ , ຍ ດທະສາດການຄ ຸ້ ມຄອງຂ ຸ້ ມູນ, 
ຄວາມຊັດເຈນກື່ ຽວກັບໄລຍະເວລາ, ວິ ທີ ການ
ບັນທຶ ກແບບດິ ຈິ ຕອລແລະ ອີ ເລັກໂທຣນິ ກ
ອາດຈະຖື ກທ າລາຍແລະ ອືື່ ນໆ.

• ຄວາມຖື ກຕຸ້ ອງ: 
✓ ວີ ທີ ການເພືື່ ອຢັຸ້ ງຢື ນຄວາມຖື ກຕຸ້ ອງ, ໃບຢັຸ້ ງຢື ນ
ເຄືື່ ອງເສຍຫານ, ອືື່ ນໆ.

• ການຮັກສາຄວາມລັບຂອງຂ ຸ້ ມູນບ ກຄ ນ: 

✓ ການຕັຸ້ ງຄື່ າຄວາມປອດໄພງທີື່ ແຂງແຮງ, ການ
ປຸ້ ອງກັນຫ າຍຊັຸ້ ນ, ການເຂ ຸ້ າເຖິງຜູຸ້ ລ ງທະບຽນ

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Handbooks/crvs/crvs-mgt-E.pdf

ບັດປະຈ າ
ຕ ວ

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Handbooks/crvs/crvs-mgt-E.pdf
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ການປັບຂະໜາດແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງລະບ ບບັດດິ
ຈິ ຕອລ

ຄວາມສື່ ຽງຂອງເຄືື່ ອງມື
ຢັຸ້ ງຢື ນ ‘ຊະນິ ດບັດ’ ໄດຸ້ ຮັບ

ການປະນີ ປານອມ

ບ ື່ ກ ງກັບບັດປະຈ າຕ ວສະເ
ໝີໄປ
• ຂ ຸ້ ມູນຊີ ວະປະຫວັດ

ເຊັື່ ນ: ຊືື່ ຫ ື ອາຍ ຂອງ
ເຈ ຸ້ າຂອງບັດ

• ຕຸ້ ອງມີ ເອກະສານກື່ ຽວ
ກັບບັດທີື່ ເຊືື່ ອຖື ກໄດຸ້

ຂະບວນການເລີ ກໃຊຸ້
ບັດດິ ຈິ ຕອລ/ບ ື່ ຊັດ
ເຈນ

ຂະໜາດແລະ ການ
ກວມລວມ
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Key Messages on Digital IDs

• ບັດດິ ຕິຕອລເປັນໂອກາດທີື່ ດີ (ເຊັື່ ນ: ການບ ລິ ການອີ ເລັກໂທຣນິ ກ, ການຄຸ້ າການທະຄານ, ການບ ລິ ການທາງໄກ, ການ
ຮື່ ວມມື ແລະ ອືື່ ນໆ) ເຖິງແນວໃດກ ຕາມ, (ໂດຍຂະໜາດໃຫຍື່ ) ອີ ງໃສື່ ການຄ ຸ້ ມຄອງຂ ຸ້ ມູນທີື່ ມີ ປະສິ ດທິ ພາບ, ລະບ ບໜ
່ື່ ວຍງານທີື່ ມີ ປະສິ ດທິ ພາບ ແລະ ເຂັຸ້ ມແຂງ.

• ສະນັຸ້ ນ, ຕຸ້ ອງມີ ການປັບປ ງ, ຫັນເປັນດິ ຈິ ຕອລ ແລະ ປະສານສ ມທ ບກັບລະບ ບທະບຽນພ ນລະເມື ອງທີື່ ສ າຄັນ ແລະ ມີ ຢູື່
ແລຸ້ ວ,ຜື່ ານວິ ທີ ການລັດລວມສູນ.

• ເຕັກໂນໂລຊີ ໃໝື່ ເຊັື່ ນ: blockchain ແລະ other DLTs, AI ສາມາດປັບປ ງການດ າເນີ ນ, ການຢັຸ້ ງຢື ນ ແລະ ກວດສອບຂ ຸ້
ມູນ, ແຕື່ ກ ື່ ອາດມີ ຄວາມສື່ ຽງ. ຄວາມສື່ ຽງໃນການນ າໃຊຸ້ ຂ ຸ້ ມູນໃນທາງທີື່ ຜິດ ຫ ື ການລະເມີ ດຂ ຸ້ ມູນ; ມີ ຜ ນກະທ ບໃຫຍື່
ກວື່ າເກ ື່ າ (ບາງຂ ຸ້ ມູນກ ື່ ບ ື່ ສາມາດປື່ ຽນແທນໄດຸ້ )

• ການຄ ຸ້ ມຄອງ ແລະ ປ ກຄຸ້ ອງຂ ຸ້ ມູນໃຫຸ້ ມີ ຄວາມເປັນສື່ ວນຕ ວ ແມື່ ນວຽກບ ລິ ມະສິ ດໃນການຈັດຕັຸ້ ງປະຕິບັດ ແລະ ຄ ຸ້ ມ
ຄອງບັດດິ ຈິ ຕອລ.

• ການຮື່ ວມມື ລະຫວື່ າງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊ ນ ຕະຫ ອດຮອດບັນດາອ ງການຈັດຕັຸ້ ງສາກ ນ ແລະ ສະຖາບັນການ
ສຶ ກສາ ເພືື່ ອດ າເນີ ນການແກຸ້ ໄຂບັດດິ ຈິ ຕອລທີື່ ມີ ປະສິ ດທິ ຜ ນແລະ ປະສິ ດທິ ພາບສູງ.

• ຈາກລະບ ບບັດແບບກາຍຍະພາບອາດມີ ຄວາມສື່ ຽງໃນການບ ື່ ລວມເອ າປະຊາຊ ນ ຫ ື ຜ ນລະເມື ອງ; ໃນເວລາດຽວກັນ,
ບັດດິ ຈິ ຕອລ ອາດນ າໄປສູື່ ການນ າໃຊຸ້ ການບ ລິ ການລັດຖະບານອີ ເລັກໂທຣນິ ກໄວຂຶ ຸ້ ນ.

• ມີ ຄວາມຈ າເປັນຕຸ້ ອງໄດຸ້ ອອກນິ ຕິກ າ,ມີ ການສະໜັບສູໜູນໜື່ ວຍງານ ແລະ ມີ ຄ າແນະນ າໃນການຈັດຕັຸ້ ງປະຕິບັດ.

• ການເຊືື່ ອມໂຍງອ ປະກອນດິ ຈິ ຕອບຍັງເປັນວຽກບ ລິ ມະສິ ດຢູື່ .



Division for Public Institutions and Digital Government
Division For Public Institutions and Digital Government

• Handbook on Civil Registration and Vital Statistics Systems: 
Management, Operation and Maintenance, Rev. 1, 

• Report of the Secretary-General on introduction of the UN Legal Identity Agenda – a Holistic 
Approach to Civil Registration, Vital Statistics and Identity Management (approved by ECOSC in June 
2020)

• Overview of the United Nations Legal Identity Agenda (approved by ECOSC in June 2020)
• UNCT Operational Guidelines on UN LIA implementation
• United Nations Legal Identity Agenda Task Force Guidelines: Maintaining Civil Registration and Vital 

Statistics during the COVID-19 Pandemic (living document, to be updated)
• Guidance to UNDP Country Offices on the privacy, data protection and broader human rights 

dimensions of using digital technologies to combat Covid-19
• UN Legal Identity Agenda website

ລິ ງທີື່ ເປັນປະໂຫຍດ:

• ບ ດລາຍງານຂອງເລຂາທິ ການໃຫຍື່ ແຫື່ ງອ ງການສະຫະປະຊາຊາດກື່ ຽວກັບ
“Our Common Agenda”

• ແຜນຍ ດທະສາດຂອງເລຂາທິ ການໃຫຍື່ ສ າລັບການຮື່ ວມມື ດິ ຈິ ຕອລ
• ບ ດສ າຫ ວດລັດຖະບານອີ ເລັກໂທຣນິ ກແຫື່ ງສະຫະປະຊາຊາດ 2020

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Handbooks/crvs/crvs-mgt-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/2020-15-CRVS-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-Item3k-Overview-E.pdf
https://unstats.un.org/legal-identity-agenda/documents/UNCT-Guidelines.pdf
https://unstats.un.org/legal-identity-agenda/documents/COVID-19-Guidelines.pdf
https://unstats.un.org/legal-identity-agenda/documents/unlia-guidance-to-undpOffices.pdf
https://unstats.un.org/legal-identity-agenda/
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شكرا

谢谢

Thank You

Merci

Спасибо

Gracias


