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Master Degree Programs  

+++++++++++++++ 

ဖ  ိုးဖဖြူဥပဒေဒ  ျောင ိုး  

(IQY နည ိုးပညျောဒ ျောလ ပ ) ၏  

မဟျောဥပဒေပညျောသင တန ိုးမ ျောိုး 

+++++++++++++++ 

 

IQY နည ိုးပညျောဒ ျောလ ပ ၏ Phoe Phyu ဥပဒေဒ  ျောင ိုးနငှ ့် St Clements တ ကသ  လ  Myanmar 

College ASIC ဩဒေဒ တိုးလ အေ  ိုးရတွင  မှတ ပ  တင ထျောိုးဒသျော IQY နည ိုးပညျောဒ ျောလ ပ သည  

အင ဂ င နယီျော၊ ေီမ  ခန ့်ခွွဲမှု၊ သတင ိုးအခ   အလ  နည ိုးပညျော၊ လူမှုဒရိုး၊ အသ  ဒမွိုးဝမ ိုးဒ  ျောင ိုး 

ပညျောမ ျောိုးအဖပင   

 

ထင ရှျောိုးဒသျော လူ ့်အခငွ ့်အဒရိုးနငှ ့် လယ သမျောိုးမ ျောိုး အခွင ့်အဒရိုး ဒရှှေ့ဒနဦိုးဖ  ိုးဖဖြူ၏ 

ဖ  ိုးဖဖြူဥပဒေဒ  ျောင ိုး    IQY နည ိုးပညျော ဒ ျောလ ပ  ဥပဒေပညျောဌျောနအဒနဖဖင ့်  

 

ပူိုးဒပေါင ိုး ျော န  င င ဖချောိုးလ ပ ဒဖျော    င ဖ  မ ျောိုးဖဖေ ဒသျော William Wilberforce အဖပည ဖပည ဆ  င ရျော 

လူ ့်အခွင ့်အဒရိုး ဥပဒေေင တျော - ယူအ  ေ ဒအ၊ ေ န ့် လီမင ့် တ ကသ  လ နငှ ့် ဆွေ ဇျောလန န  င င  ရှ  

SCPU ေီိုးပွျောိုးဒရိုးဒ  ျောင ိုးမှ န  င င တ ျော ဥပဒေပညျောသင   ျောိုးဒရိုးနငှ ့် ပတ သ  ဒသျော 

လမ ိုးညွှန ခ   မ ျောိုးနငှ ့် အ   ဉျောဏ မ ျောိုးရယူ ျော  

Master Diploma in Law နငှ ့် Master of Law (LLM) ဥပဒေ မဟျောဘွွဲှေ့ အေီအေဉ်    

သင   ျောိုးဒပိုးမည ဖဖေ ပေါသည ။ 

 

ဖ  ိုးဖဖြူဥပဒေဒ  ျောင ိုးမှ ဖမန မျောန  င င တွင  အဒတွှေ့အ   ြုံရှ  ဒရှှေ့ဒနမ ျောိုးနငှ ့် ဥပဒေပညျောရှင မ ျောိုး  

ဒ  ျောင ိုးသျောိုး မ ျောိုးအျောိုး မ   နျှောခ င ိုးဆ  င နငှ ့် အွန လ  င ိုးသင   ျောိုးမှု    ဒပိုးမည ဖဖေ ပေါသည ။ 

 

IQY နည ိုးပညျောဒ ျောလ ပ သည  ပညျောဒရိုးအရည အဒသိွုး ေေ ဒဆိုးဖခင ိုး၊ 

သင ရ  ိုးညွှန ိုးတမ ိုးဖပင ဆင ဖခင ိုး၊ ပညျောဒရိုး ေ နှုန ိုးမ ျောိုး၊ အွန လ  င ိုးသင   ျောိုးမှု ဒထျော   ူဖပြုံဒပိုးမည  

ဖဖေ ပေါသည ။ 

 

ဖ  ိုးဖဖြူဥပဒေဒ  ျောင ိုးသည  Online နငှ ့် Campus နေှ မ  ြုံိုးေလ  ိုးဖဖင ့် ဒအျော  ဒဖျော ဖပပေါ 

မဟျောဥပဒေဘွွဲှေ့ နငှ ့် မဟျော ေပီလ  မျောသင တန ိုးမ ျောိုး သင   ျောိုးဒပိုးမည  ဖဖေ ပေါသည ။ 

 

• LL.M in International Trade Law and Human Rights Legal Practice 

(အဖပည ဖပည ဆ  င ရျော   န သယွ မှုဥပဒေနငှ ့် လူ ့်အခွင ့်အဒရိုး ဥပဒေ  င ့်ေဉ်ဆ  င ရျော မဟျောဥပဒေဘွွဲှေ့) 



 

• LL.M in International Commercial Law and Human Rights Legal Practice 

(အဖပည ဖပည ဆ  င ရျော  ူိုးသန ိုးဒရျောင ိုးဝယ ဒရိုးဥပဒေနငှ ့် 

လူ ့်အခွင ့်အဒရိုး ဥပဒေ  င ့်ေဉ်ဆ  င ရျော မဟျောဥပဒေဘွွဲှေ့) 

 

• LL.M in International Business Law and Human Rights Legal Practice 

(န  င င တ ျောေီိုးပွျောိုးဒရိုးဥပဒေနငှ ့် လူ ့်အခွင့် အဒရိုး   င ့်ေဉ်ဆ  င ရျော မဟျောဥပဒေဘွွဲှေ့) 

 

• LL.M in Real Estate Law and Human Rights Legal Practice 

(အ မ ဖခ ဒဖမဥပဒေနငှ ့် လူ ့်အခွင့် အဒရိုး ဥပဒေ  င ့်ေဉ်ဆ  င ရျော မဟျောဥပဒေဘွွဲှေ့) 

 

• LL.M in Strategic Litigation Management and Court Practice 

(မဟျောဗ ြူဟျောဒဖမျော   တရျောိုးေွွဲဆ  ဖခင ိုး ေီမ ခန ့်ခွွဲမှုနငှ ့် တရျောိုးရ  ိုး  င့် ေဉ်ဆ  င ရျော မဟျောဥပဒေဘွွဲှေ့) 

 

ဖ  ိုးဖဖြူဥပဒေဒ  ျောင ိုးနငှ ့် IQY Technical College တ  ့်မှ ပူိုးတွွဲခ ီိုးဖမြှင ့်ဒသျော မဟျောဥပဒေ ေပီလ  မျော 

ဒအျောင ဖမင ေွျော ပပီိုးဆ  ိုးသျွောိုးဒသျောအခေါ William Wilberforce အဖပည ဖပည ဆ  င ရျော လူ ့်အခွင ့်အဒရိုး 

ဥပဒေ ေင တျော-ယူအ  ေ ဒအ၊ ေ န ့် လီမင ့်တ က သ  လ နငှ ့် ဆွေ ဇလန န  င င ရှ  SCPU 

ေီိုးပွျောိုးဒရိုးဒ  ျောင ိုးမှ သ  ဆ  င ရျော အထိူုးဖပြုံနယ ပယ အတွ   မဟျောဥပဒေဘွွဲှေ့ Master of Law 

(LLM)     ဆ  လ  ဒပိုးအပ  ထပ မ ခ ီိုးဖမြှင ့်မည  ဖဖေ ပေါသည ။ 

 

Phoe Phyu School of Law မှပ  ့်ခ ဒသျော  

ဥပဒေပညျောသင ရ  ိုးမ ျောိုးသည  

လွတ လပ ဒသျော Legal Professional မ ျောိုးနငှ ့် 

Law Firm Business    ဦိုးဒဆျောင မည ့်  

ဒရှှေ့ဒနလ ပ ငန ိုးရငှ မ ျောိုး အဖပင  

န  င င တ ျောေီိုးပွေါိုးဒရိုးဥပဒေ   တတ ပွန ိုးလ  ဒသျော 

ေွန ့်ဦိုးတီထငွ လ ပ ငန ိုးရငှ မ ျောိုးအတွ    

အထိူုးဖပြုံသင   ျောိုးဒပိုးဖ  ့်ရည ရွယ ပေါသည ။ 

 

သင တန ိုး ျောလမှျော (၁၂) လ   ျောဖမင ့်ပပီိုး 

သင တန ိုးဒ  ိုးမှျော $၅၀၀၀ ဖဖေ ၍ 

အရေ   ဒပိုးသငွ ိုး ေနေ     

ဖပင ဆင ဒပိုးထျောိုးပေါသည ။ 

 

ဒ  ျောင ိုးအပ နှ ဖခင ိုး     

IQY Online Enrolment System  



မှတေ ဆင ့်ဖဖေ ဒေ၊  

ဖ  ိုးဖဖြူဥပဒေဒ  ျောင ိုးနငှ ့်  

တ    ရ    ဖဖေ ဒေ ဖပြုံလ ပ န  င ပေါသည ။ 

 

ဖ  ိုးဖဖြူဥပဒေဒ  ျောင ိုး  

(Phoe Phyu School of Law) 

အမှတ  (၅၀၆)၊ (၅) လွှျော၊ 

လမ ိုး၅ဝ ွန ေ   (ဘ)ီ၊ 

လမ ိုး (၅၀) (ဒအျော  ဘဒလျော  )၊ 

(၅) ရပ  ွ  ၊ဗ  လ တဒထျောင ပမ ြုံှေ့နယ ၊ 

ရန   န ပမ ြုံှေ့။ 

Viber/Hotline : 09 960 278 100 

Office : 09 73000 441 

website : www.uphoephyu.com 

ipleaderphoephyu@gmail.com 

 

IQY Technical College 

အမှတ  ၇၀၄၊ ဒမတတ ျောလမ ိုး၊ ၁၂ ရပ  ွ  ၊ ဒတျောင ဥ ကလျောပပမ ြုံှေ့နယ ၊ ရန   န ပမ ြုံှေ့။ 

www.iqytechnicalcollege.com 

အွန လ  င ိုးဒ  ျောင ိုးအပ နှ ရန  

http://www.iqytechnicalcollege.com/enrolment.htm 

 

Curriculum for Master of Law (LL.M) 

***************** 

LL.M in International Trade Law  

and Human Rights Legal Practice 

 

Core Modules 

1. Law of the World Trade Organization 

and Human Rights Instruments 

2. International Competition  

and Consumer Rights Law 

3. International Commercial Dispute Resolution and Litigation 

4. International Sale of Goods 

5. International Carriage of Goods 

6. Legal Research Skill and Methods,  

and Dissertation 

Optional Modules 

1. Technology Law 

2. Intellectual Property Law 

3. Private International Law 

 

 

http://www.uphoephyu.com/
http://www.iqytechnicalcollege.com/
http://www.iqytechnicalcollege.com/enrolment.htm


LL.M in International Commercial Law  

and Human Rights Legal Practice 

 

Core Module 

1. Foundation of International Commercial Law and Human Rights Instruments 

2. International Competition  

and Consumer Rights Law 

3. International Commercial Dispute Resolution and Litigation 

4. Principles of International Commercial Contracts 

5. International Commercial Payments 

6. Legal Research Skill and Methods, and Dissertation 

Optional Modules 

1. Technology Law 

2. Intellectual Property Law 

3. Private International Law 

 

LL.M in International Business Law  

and Human Rights Legal Practice 

 

Core Module 

1. Foundation of International  

Investment Law and Human Rights Instruments 

2. International Competition  

and Consumer Rights Law 

3. International Commercial Dispute Resolution and Litigation 

4. Principles of International Commercial Contracts and Payments 

5. Comparative Company Laws and Corporate Governance 

6. Legal Research Skill and Methods, and Dissertation 

Optional Modules 

1. Technology Law 

2. Intellectual Property Law 

3. Private International Law 

 

LL.M in Real Estate Law  

and Human Rights Legal Practice 

 

Core Module 

1. Principles of Real Estate Law and Human Rights Instruments 

2. Civil Laws and Civil Procedure Law 

3. Lower & Upper Burma Land and Revenue Law 

4. Town & Village Land Law and Farm Land & Virgin Land Law 

5. Principles of Law of Acquisitions 

6. Legal Research Skill and Methods, and Dissertation 

Optional Modules 

1. Technology Law 

2. Business Law 

3. Private International Law 

 

 

 



LL.M in Strategic litigation Management and Court Practice 

Core Module 

1. Principles of Legal Professional Responsibilities 

and Human Rights Instruments 

2. Civil Laws and Civil Procedure Law 

3. Criminal Laws and Criminal Procedure Law 

4. Principles of Law of Torts 

5. Principles of Law of Evidence 

6. Legal Research Skill and Methods, and Dissertation 

Optional Modules 

1. Technology Law 

2. Business Law 

3. Private International Law 

 

100% fully Assignments System နွဲ ့် အဖချောိုး  န   ေရ တ  အပေါအဝင နေှ ေဉ် မန ဘျောဝင ဒ  ိုး 

မရှ ဒအျောင နွဲ ့် သိီုးဖချောိုးပ  ့်ခ ရေရ တ  မက ီိုးဖမင့် ဒအျောင  ေေီဉ်  ပ ေးမည်၊၊ 

 

#phoe_phyu_school_of_law 

#master_programs 

 


