ပပြိုင်ပခ
ွဲ ေါင်း် စဉ်အမ ြို်းအစ ်းမ ်း
ပပြိုင်ပွဲအမ ြိုျိုးအစ ျိုးခ ေါငျိုး် စဉ် (Award Category) (၆) ုဖြင့်် ပေါဝင်ပပျိုး ယင်ျိုးတ၏
ုို့ အက ဉ်ျိုး ြိုပ်
ရှင်ျိုးလင်ျိုး က်မှ ခအ က်ပေါအတုငျိုး် ဖြစ်ပေါသည်1. The Public Sector
2. The Private Sector
3. Corporate Social Responsibility (CSR)
4. Digital Content
5. Startup Company
6. Research and Development

The Public Sector
အစုျိုးရဌ နမ ျိုးမှ အမ ျိုးဖပည်သူနှင့််လုပ်ငန်ျိုးမ ျိုးသုို့ ဝန်ခ

င်မှုခပျိုးရ တင် အသုျိုးဖပြိုနုင်ခသ

Software Applications and Hardware Devices Product မ ျိုးနှင့်် e-Government
Application မ ျိုး အက ြိုျိုးဝင်သည်။
The Private Sector
ကုမပဏမ ျိုး၊ လုပ်ငန်ျိုးသုျိုး Software Applications/Hardware မ ျိုးဖြစ်ခသ
• Industrial Application - စက်ရု ၊ အလုပ်ရုမ ျိုးတင် Control Software မ ျိုးနှင့််
ပစစည်ျိုးမ ျိုး ခရတက်ခသ စနစ်မ ျိုး၊
• e-Logistics - ကန်ပ ျူတ Software Applications မ ျိုးကု အသုျိုးဖပြို၍ ကုန်ပစစည်ျိုး
မ ျိုး၏စ ရင်ျိုးမ ျိုး ၊ သုခလှ င်သမ်ျိုး

ည်ျိုးထ ျိုးရှရမည့််ခနရ မ ျိုးကု Control လုပ်နုင်

ခသ စနစ်မ ျိုး၊
• Supply Chain Management - ကုန်ပစစည်ျိုးထုတ်လုပ်မှုအတက် ကုန်ကကမ်ျိုးဝယ်ယူဖ င်ျိုး
၊ ထုတ်လုပ်ပပျိုးပစစည်ျိုးမ ျိုးကု ဖြနို့်ခဝဖ င်ျိုးစသည့်် လုပ်ငန်ျိုးမ ျိုးအတက် Software
Applications စနစ်မ ျိုး၊

• Finance Industry Application - ကုမပဏအ င်ျိုး င်ျိုး ခငခကကျိုး
ကုမပဏနှင်ဘ
့် ဏ်မ ျိုးအကက ျိုး ခငခကကျိုး
Customer မ ျိုးအကက ျိုး ခငခကကျိုး

ုင်ရ လုပ်ငန်ျိုးမ ျိုး

ုင်ရ လုပ်ငန်ျိုးမ ျိုး ၊

၊ ကုမပဏနှင့််ဝယ်ယူသူ

ုင်ရ လုပ်ငန်ျိုးမ ျိုး ၊ ကုမပဏတင်ျိုး ခငခကကျိုး

ုင်ရ

လုပ်ငန်ျိုးမ ျိုး စသည်တုို့တင် အသုျိုးဖပြိုနုင်သည့်် Software Application မ ျိုး၊
• Communication - ဖပည်တင်ျိုးဖပည်ပကုမပဏမ ျိုးအ င်ျိုး င်ျိုး
မ ျိုး ၊ ကုမပဏနှင့်် အစုျိုးရဌ နမ ျိုးအကက ျိုး
ဝယ်ယူခသ Customer မ ျိုးအကက ျိုး

က်သယ်ခရျိုးလုပ်ငန်ျိုး

က်သယ်သည့််လုပ်ငန်ျိုးမ ျိုး၊ ကုမပဏနှင့််

က်သယ်ခရျိုးဖပြိုနုငမ
် ည့်် Software Applications

မ ျိုး၊
• e-Health - က န်ျိုးမ ခရျိုးနှင့််ပတ်သက်၍ အသုျိုးဖပြို Software Applications မ ျိုး၊
• Tourism and Hospitality -

ရျိုးသ ျိုးလုပ်ငန်ျိုးမ ျိုးနှင့််ပတ်သက်၍ အသုျိုးဖပြိုခသ

Software Applications မ ျိုး အက ြိုျိုးဝင်ပေါသည်။
Corporate Social Responsibility (CSR)
လူမှုအက ြိုျိုးစျိုးပ ျိုးဘဝြွံ့ပြြိုျိုးတုျိုးတက်မှုကု အခထ က်အကူဖြစ်ခစခရျိုး ၊ ဒဂ စ်တယ်က ဟ
က် (Digital Divide) ကု ခလ ့် နုင်ခရျိုး စသည်တုို့အတက် ရည်ရွယ်ခရျိုးသ ျိုးထ ျိုးခသ
Software Applications/Hardware မ ျိုး အက ြိုျိုးဝင်ပေါသည်။
Digital Content Category
ခ တ်မနည်ျိုးပည ကု အသုျိုးဖပြို၍ ရုပ်ပုမ ျိုး၊ စ မ ျိုး၊ အသမ ျိုး၊ ဗဒယုမ ျိုးကု Digital စနစ်
သုို့ ကူျိုးခဖပ င်ျိုး၍ ခြ ခ
် ဖြမှုပုစကုဖပသနုင်မည့်် Multimedia Software Applications/
Hardware မ ျိုးအက ြိုျိုးဝင်သည်။
Start-up Company
ICT Software Application နှင့်် Hardware ပစစည်ျိုးမ ျိုးကု တထင်ထုတ်လုပ်ရန် ၊ ကုမပဏ
စတင်တည်ခထ င်ရန် ကကြိုျိုးစ ျိုးလ က်ရှခသ ကုမပဏငယ်မ ျိုးဖြစ်ပပျိုး ပပြိုင်ပွဲဝင်သည့််အ န်
တင် ကုမပဏကကျိုးတစ် ု၏ လက်ခအ က် ကုမပဏ မဖြစ်ရပေါ။ Registration က လ (၃)
နှစ်ထက်မပခ
ု သ ကုမပဏမ ျိုး အက ြိုျိုးဝင်သည်။

Research and Development
ခ ျိုးကက်လုအပ် က်ကု ဖြည့််

ည်ျိုးနုင်ရန် လုပ်ခ

င်ခနသည့်် ဗဟုသုတအသစ်မ ျိုး၊

လုပ်ငန်ျိုးစဉ်မ ျိုး (Process)၊ ထုတ်ကုန်မ ျိုး (Product) နှင့်် ဝန်ခ

င်မှုမ ျိုးနှင့်် ပတ်သက်ပပျိုး

သုခတသနဖပြိုလုပ်ထ ျိုးသူမ ျိုး ပေါဝင်ယှဉ်ပပြိုငန
် ုင်သည်။

ပပြိုငပ
် က
ွဲ င််းပမည်အဆင်မ ်း
ပပြိုင်ပက
ွဲ ု ခအ က်ခြ ်ဖပပေါအတုင်ျိုးအ
၁။

ပထမအ

င့်် (၄)

င့််ဖြင့်် က င်ျိုးပဖပြိုလုပ်သ ျိုးမည်ဖြစ်ပေါသည်-

င့််တင် ယှဉ်ပပြိုငသ
် ူမ ျိုးသည် မမတုို့ယှဉ်ပပြိုင်မည့်် အခကက င်ျိုးအရ ကုရှငျိုး် လင်ျိုး

ခြ ဖ် ပထ ျိုးသည့်် (၂) မနစ်မှ (၅) မနစ် နို့်ရှ Video Presentation (.avi format) နှငအ
့်် တူ
ပပြိုင်ပဝ
ွဲ င်ပုစ (Entry Form) အ ျိုး Event Webpage ဖြစ်သည့်် (https://aseanictaward
.org.mm) တင် သက်

ုင်ရ နုငင
် အလုက် National Coordinator မှတစ်

င့်် ခပျိုးပုို့

ခလ က်ထ ျိုးရမည်ဖြစ်ပေါသည်။
၂။

ဒုတယအ

င့််တင် တင်သင်ျိုးထ ျိုးသည့်် ပပြိုင်ပွဲဝင်မ ျိုး၏ Presentation ကု အ

ယ

နုငင
် မ ျိုး၏ ပပြိုင်ပွဲအကွဲဖြတ်ဒုင်မ ျိုးမှ Preliminary Judging ကု Online ဖြင့်် ဖပြိုလုပ်
မည်ဖြစ်ပေါသည်။
၃။

တတယအ

င့််တင် ပပြိုင်ပွဲအမ ြိုျိုးအစ ျိုး တစ် ု င်ျိုးစအတက် Short Listed ခရွျိုး ယ် ရသူ

ပပြိုငပ
် ွဲဝင်မ ျိုး၏ Presentation ရှင်ျိုးလင်ျိုးတင်ဖပ က်အ ျိုး အ

ယနုငင
် မ ျိုး၏ ပပြိုင်ပွဲ

အကွဲဖြတ်ဒုငမ
် ျိုးနှင့်် ဖပင်ပနုင်ငမ ျိုးမှ အကွဲဖြတ်ဒုင်မ ျိုး (အ

ယ၏မတ်ြက်နုငင
် မ ျိုး

ဖြစ်သည့်် တရုတ်နုင်င၊ ဂ ပန်နုင်င၊ ခတ င်ကုရျိုးယ ျိုးနုင်ငတမ
ုို့ ှ Industry Experts) တုို့မှ
Final Judging (Online) ဖပြိုလုပ်မည်ဖြစ်ပေါသည်။
၄။

စတုတထအ

င့််

(ခနောက်

ုျိုးအ

င့််)

တင်

ဖမန်မ နုင်ငမှ

အမ်ရှငအ
် ဖြစ်

Video

Conferencing Meeting ဖြင့်် က င်ျိုးပဖပြိုလုပ်မည့်် ASEAN Digital Minister’s Meeting
(ADGMIN) အစည်ျိုးအခဝျိုးကကျိုးတင် ပပြိုင်ပအ
ွဲ မ ြိုျိုးအစ ျိုးတစ် ု င်ျိုးအလုက် Gold Prize ၊
Silver Prize နှင့်် Bronze Prize ရရှသူမ ျိုးကု ခကကည ၍
ဖြစ်ပေါသည်။

ုခပျိုးအပ် ျိုးဖမြှင့််သ ျိုးမည်

