
 

[AWGEE] [Cross Sectorial] Competition Information – Underwriters Laboratories 

ASEAN–US Science Prize for Women 2022 ဆုချးီြြှင့်ြခင်း အစီအစဉ်တွင် 

အြျ ိုးသြီးြျားအနေြြင့် ပါဝင်ယှဉ်ပပိုင်န ျှောက်ထားနုိင်ပါန ကာင်း အသိနပးြခင်း 

 

၁။ ASEAN–US သိပ္ပဳနယ်ပယ်ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵအစီအစဉ်အရ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှစတင်၍ ချ ီဵ ြမှင်ဴ 

ခဲဴသညဴ ် Underwriters Laboratories ASEAN–US Science Prize for Women ဆု (၂၀၂၂) အတွက် 

သတ်မှတ်အရည်အချင်ဵနှင်ဴကိုက်ညသီညဴ် အမျ ို ဵသမီဵမျာဵအေနြဖင်ဴ ၃၁-၃-၂၀၂၂ ေန့ေနာက်ဆဳုဵထာဵ၍  

ယှဉ်ပပိုင် ေလျှောက်ထာဵနုိင်ပါသည်။   

၂။ အဆုိပါ အစီအစဉ်တွင် ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက် သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေဆာင်ပုဒ်မှာ “Artificial 

Intelligence (AI) in Health and Safety” ြဖစ်ပပီဵ အာဆီယဳအသုိက်အဝန်ဵအတွင်ဵ သိပ္ပဳနှင်ဴ 

သုေတသနနယ်ပယ်ရှိြပဿနာမျာဵကို ေြဖရှင်ဵရာ၌ Artificial Intelligence (AI) ဆုိင်ရာ သုေတသန 

ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵတွင် အမျ ို ဵသမီဵမျာဵ၏ စွမ်ဵေဆာင်ရည်မျာဵနှင်ဴ တိုဵတက်မှုမျာဵ အေကကာင်ဵ 

အသိပညာြမှငဴ်တင်ရန်၊ အာဆီယဳေဒသတွင်ဵ မှီတင်ဵေနထိငု်သူ လူဦဵေရသန်ဵေပါင်ဵ (၆၆၀) ေကျာ်အာဵ 

ပိုမိုေကာင်ဵမွန်ေသာ ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာက်မှု ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ ြမှငဴ်တင်ေပဵရန်၊ ထို့အြပင် 

ခိုင်မာေသာ AI အပလီေကဵရှင်ဵမျာဵသည် လုပ်ငန်ဵခွင်အတွင်ဵ ေေဵကင်ဵေရဵစနစ်ကို အာဵေကာင်ဵ 

ေစကာ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှုစနစ်မျာဵကုိ လုခဳခုဳမှုရှိေစပပီဵ အနာဂတတ်ွင် ကပ်ေရာဂါမျာဵကုိ ဟန့်တာဵ 

ရန်နှငဴ် COVID-19 ကူဵစက်ေရာဂါ ြပန်လည်ထေူထာင်ေရဵဆုိင်ရာ ကကိုဵပမ်ဵမှုမျာဵကုိ ကိုင်တွယ် 

ေြဖရှင်ဵရာတွင် ကူညေီပဵနိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။  

၃။ အဆုိပါဆုကိ ု ရရိှသူအာဵ US$12,500 ချ ီဵ ြမှငဴ်ြခင်ဵခဳရမည် ြဖစ်ပါေကကာင်ဵ၊ ေနာက်ဆဳုဵအဆင်ဴ 

ေရွဵချယ်မှုစာရင်ဵတွင် ပါဝင်သူမျာဵကုိ US$5,000 ချ ီဵ ြမှင်ဴမည်ြခင်ဵခဳရမည် ြဖစ်ပါေကကာင်ဵ၊ National 

Finalist စာရင်ဵအာဵ (၁၈-၄-၂၀၂၂) ေန့တွင်လည်ဵေကာင်ဵ Regional Finalist စာရင်ဵအာဵ (၁၉-၈-

၂၀၂၂) ေန့တွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊ Head to Head Pitch list စာရင်ဵအာဵ (၁၁-၁၀-၂၀၂၂) 

ေန့တွင်လည်ဵေကာင်ဵ ထုတြ်ပန် ေကကညာနိုင်ရန် စီစဉ်ထာဵပါေကကာင်ဵနှငဴ် Winner and Award 

Ceremony အာဵ ၁၁-၁၀-၂၀၂၂ ေန့တွင် ကျင်ဵပြပုလုပ်နိုင်ေရဵ စီစဉ်ထာဵပါေကကာင်ဵ 

ေဖာ်ြပပါရိှပါသည်။ 



၄။ သိပ္ပဳ၊ နည်ဵပညာ၊ အင်ဂျင်နီယာ နှင်ဴ ကိန်ဵဂဏန်ဵအချက်အလက်ေလဴလာမှု နယ်ပယ်မှ ပါဝင် 

ေလျှောက်ထာဵလိသူု အမျ ို ဵသမီဵမျာဵအေနြဖင်ဴ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ နယ်ပယ်နှစ်ခုတွင် ေလျှောက်ထာဵနုိင် 

ပါေကကာင်ဵ ေဖာ်ြပပါရိှပါသည်- 

 (က) Mid-career scientist category for scientists (aged 45 years and below) 

 (ခ) Senior Scientist category scientists (aged 46 and older) 

၅။ ေလျှောက်ထာဵလိသူု အမျ ို ဵသမီဵမျာဵအေနြဖင်ဴ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴ ကိုက်ည ီ

ရမည်ြဖစ်ပါသည်- 

 (က)  အသဳုဵချသိပ္ပဳပညာရပ်နယ်ပယ်တွင် ေဆာင်ရွက်ေနသူ အမျ ို ဵသမီဵြဖစ်ရမည်။ 

 (ခ) အာဆီယဳအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳမျာဵ၏ နိုင်ငဳသာဵြဖစ်ရမည်။ 

(ဂ) Ph.D သ့ုိ မဟုတ် ပါရဂူေွဲ့ ရရိှထာဵသူြဖစ်ရမည်။ ( Ph.D သ့ုိမဟုတ် ပါရဂူေွဲ့ရရှိရန် 

ြပင်ဆင်ေဆာင်ရွက်ေနသူမျာဵ အကျုဳဵမဝင်ပါ ) 

(ဃ) Mid-career scientist category for scientist ဆု ေလျှောက်ထာဵသူမျာဵသည် 

ေလျှောက်လွှာပိတ်ရက်တွင် အသက် ၄၅ နှစ် နှငဴ် ေအာက်ြဖစ်ရမည်။ 

(င) Senior Scientist category scientists’ ဆု ေလျှောက်ထာဵသူမျာဵသည် ေလျှောက်လွှာ 

ပိတ်ရက်တွင် အသက် ၄၆ နှစ် နှငဴ် အထက်ြဖစ်ရမည်။ 

၆။ သ့ုိြဖစ်ပါ၍ ြမန်မာနိုင်ငဳအေနြဖင်ဴ ASEAN–US သိပ္ပဳနယ်ပယ်ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵ အစီအစဉ် 

အရ ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက် ချ ီဵ ြမှင်ဴမညဴ် Underwriters Laboratories ASEAN–US Science Prize for 

Women ဆုကို ပတ်ဝန်ဵကျင်ထနိ်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာနရှိ သတ်မှတ်အရည်အချင်ဵနှင်ဴ ကိုက်ညသီည်ဴ 

အမျ ို ဵသမီဵမျာဵအေနြဖင်ဴ The Underwriters Laboratories ASEAN-US Science Prize for Women 

2022 မှတစ်ဆငဴ် ယှဉ်ပပိုင် ေလျှောက်ထာဵနုိင်ပါေကကာင်ဵအသိေပဵေကကာ်ြငာအပ်ပါသည်။  

 

ြြေ်ြာနိုင်ငံကိုယ်စားြပု အာဆီယံပတ်ဝေ်းကျင် ထိေ်းသိြ်းနေးဆိုင်ော  ုပ်ငေ်းအြွဲ့ 

ပတ်ဝေ်းကျင်ထိေ်းသိြ်းနေးဦးစီးဌာေ 

 

 

 

 



 

 


