
ြမန်မာနုိင်ငံေရေကြ ာင်းပညာတက္ကသုိလ် 
ဘဲွ့လွန်ဒီပလုိမာသင်တန်းသားများေခါ်ယူခြ င်း 

 

၁။  မြ န်မာနုိင်ငံေရေကြ ာင်းပညာတက္ကသုိလ်( Myanmar Maritime University ) တွင် ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ 

ပညာသင်နှစ်အတွက် ေအာက်ပါဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းများကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ( ၃ )ရက ်

ေန့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ပုိ့ချမည်ြဖစ်ပါသည်-  
 

ဖွင့်လှစ်မည့်သင်တန်းများ            သင်တန်းကာလ        လက်ခံမည့်ဦးေရ 

(က) သေ င်္ဘာလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ     အချိန်ပိုင်း(၁ )နှစ်        ၅၀         

       (Post Graduate Diploma in Shipping Management) 

( ခ) ဆိပ်ကမ်းစီမံခန့်ခဲွမှုဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ           အချိန်ပိုင်း(၁ )နှစ်        ၅၀ 

        (Post Graduate Diploma in Port Management) 

၂။ ပညာအရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက် 

(က) တက္ကသုိလ်တစ်ခုခုမှ ဘဲွ့တစ်ခုခုရရှိပြ ီးသ ူ ဖြ စ်ရမည်။ 

 ( ခ) လုပ်ငန်းခွင်နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသူများကို ဦးစားေပးစဥ်းစားမည်။ 
 

၃။ ဒီပလုိမာသင်တန်းအားလံုးအတွက် ဝန်ထမ်းဖြ စ်လျှင်( ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းအပါအဝင် )၊ ဌာနဆိုင်ရာ 

အကးီအက၏ဲ ခွင့် ပြ ုချက်ပါရှိရမည်။  
 

၄။ အချိန်ပိုင်းသင်တန်းကုိ တစ်ပတ်လျှင်( ၆ )ရက် ( တန င်္လာေန့ မှ ေသာကြ ာေန့ ) အထိ နံနက ်

(၇း၀၀)နာရီမှ နံနက်(၉း၀၀)နာရီ နှင့် စေနေန့ နံနက်(၈ း ၀၀ )မှ ညေန( ၄ း ၃၀ )အထိ သတ်မှတ်ထားေသာ 

အချိန်ဇယားအတုိင်း ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ အလံုမြ ို ့နယ်၊ သခင်မြ ပန်းခြ အံနီး၊ မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပုိင် 

ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းဌာန၀င်းအတငွ်းရှိ  မြ န်မာနိုင်ငံေရေကြ ာင်းပညာတက္ကသိုလ်၊ လူ့စွမ်းအားအရင်း 

အမြ စ်ဖံွ့ဖြ ို းတုိးတက်မှုဌာန( HRDC ) )တွင် ပို့ချေပးမည်ဖြ စ်ပါသည။် 

၅။ သင်တန်းေအာင်မြ င်ပြ းီဆံုးပါက ေအာက်ပါအတုိင်း  ဒီပလုိမာဘဲွ့များ ေပးအပ်မည်ဖြ စ်ပါသည်- 

 (က)  သေ င်္ဘာလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ Dip. SM 

 (ခ )  ဆိပ်ကမ်းစီမံခန့်ခဲွမှုဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ  Dip. PM 
 

၆။ ဝင်ခွင့်ေလျှာက်လွှာပံုစံများကုိ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မြ ို ့နယ်၊ မြ န်မာနုိင်ငံေရေကြ ာင်း 

ပညာတက္ကသုိလ်တွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ(၂၄)ရက်မှ စတင်ထုတ်ယူနုိင်ပြ းီ ေအာက်တုိဘာလ 

(၂၂)ရက်ေန့ ေနာက်ဆံုးထား၍  ပြ န်လည်တင်သွင်းရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ဝင်ခွင့်ေလျှာက်လွှာနှင့်အတူ ပတ်စပုိ့ 

အရွယ်ဓါတ်ပံု(၃)ပံု၊ ဘဲွ့လက်မှတ်မူရင်းနှင့်မိတ္တ ူ၊ အမျို းသားမှတ်ပုံတင်(သို့မဟုတ်) နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 



ကတ် ပြ ားမူရင်းနှင် ့မိတ္တ ူတို့ကို ပူးတွဲတင် ပြ ရမည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက် ေနာက်ကျေရာက်ရှိေသာ 

ေလျှာက်လွှာများကုိ လက်ခံစဥ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။  

၇။ အထက်ပါ ဘဲွ့လွန်ဒီပလုိမာနံနက်ပုိင်းသင်တန်းများအတွက် လူေတွ့ေဖြ ဆုိခွင့်ရရိှသူများစာရင်း၊ 

လူေတွ့ေြဖဆုိခွင့်ကတ်ပြ ား ထုတ်ေပးမည်ေန့ရက်နှင့် လူေတွ့ေဖြ ဆုိရမည့်အစီအစဥ်များကုိ ဤတက္ကသုိလ်၌ 

၂၆.၁၀.၂၀၁၈ ရက်ေန့တွင် ေကြ ညာထားမည်ဖြ စ်ပါသည်။ မြ န်မာနိုင်ငံေရေကြ ာင်းပညာတက္ကသိုလ်၏  

Website www. mmu.edu. mm တွင်လည်း ၀င်ေရာက်ကြ ည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။ 

၈။ သင်တန်းတက်ေရာက်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်းကုိ ၃.၁၂.၂၀၁၈(တန င်္လာ)ေန့တွင် ထုတ်ပြ န်ေကြ ညာ 

ပါမည်။ 
 

   

 

၉။ အေသးစိတ် အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက မြ န်မာနိုင်ငံေရေကြ ာင်းပညာတက္ကသိုလ်သို့ 

လူကုိယ်တုိင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဖုန်းနံပါတ်-၀၉၂၆၄၅၇၂၃၆၁ နှင့် ၀၉-၄၅၈၁၃၈၀၇၇ သုိ့ လည်းေကာင်း 

ဆက်သွယ်ေမးမြ န်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ 

 

 မြ န်မာနုိင်ငံေရေကြ ာင်းပညာတက္ကသုိလ် 

 

  
 



ြမန်မာနုိင်ငံေရေကြ ာင်းပညာတက္ကသုိလ် 
 Logistics ဘဲွ့လွန်ဒီပလုိမာညေနပုိင်းသင်တန်းသားများေခါ်ယူခြ င်း 

 

၁။  မြ န်မာနုိင်ငံေရေကြ ာင်းပညာတက္ကသုိလ်( Myanmar Maritime University ) တွင် ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ 

ပညာသင်နှစ်အတွက် ေအာက်ပါဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းကိ ု၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၃)ရက်ေန့တွင် 

စတင်ဖွင့်လှစ်ပို့ချမည်ြဖစ်ပါသည-်  
 

ဖွင့်လှစ်မည့်သင်တန်း                သင်တန်းကာလ        လက်ခံမည့်ဦးေရ 

Post Graduate Diploma in Transport         အချိန်ပိုင်း(၁)နှစ်                     ၁၂၀ 
           and Logistics  Management 
၂။ ပညာအရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက် 

 (က)တက္ကသုိလ်တစ်ခုခုမှ ဘဲွ့တစ်ခုခုရရိှပြ းီသူ ဖြ စ်ရမည်။ 

 

( ခ) လုပ်ငန်းခွင်နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသူများကို ဦးစားေပးစဥ်းစားမည်။ 
 

၃။ အဆုိပါသင်တန်းအတွက် ဝန်ထမ်းဖြ စ်လျှင် (ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းအပါအဝင်)၊ ဌာနဆိုင်ရာအကးီအကဲ 

၏ ခွင့်ပြ ုချက်ပါရှိရမည်။ 
 

၄။ သင်တန်းကုိ တစ်ပတ်လျှင်( ၅ )ရက် ( တန င်္လာေန့ မှ ေသာကြ ာေန့ ) အထိ ညေန (၅း၃၀)နာရီမှ 

ည( ၇ း ၃၀ )နာရီအထိ သတ်မှတ်ထားေသာ အချိန်ဇယားအတုိင်း ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ အလုံမြ ို ့နယ်၊ 

သခင်မြ ပနး်ခြ ံအနးီ၊ မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းဌာန၀င်းအတွင်းရှိ  မြ န်မာနိုင်င ံ

ေရေကြ ာင်းပညာတက္ကသိုလ်၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြ စ်ဖံွ့ဖြ ို းတိုးတက်မှုဌာန( HRDC )တွင် ပို့ချေပးမည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ 

၅။ သင်တန်းေအာင်မြ င်ပြ ီးဆုံးပါက  Diploma in Transport and Logistics Management 

( Dip. TLM) ဘွဲ့အပ်နှင်းမည်ဖြ စ်ပါသည်။ 

၆။ ဝင်ခွင့်ေလျှာက်လွှာပံုစံများကုိ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်မြ ို ့နယ်၊ မြ န်မာနုိင်ငံေရေကြ ာင်း 

ပညာတက္ကသုိလ်တွင် ၂၀၁၈ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ(၂၄)ရက်မှ စတင်ထုတ်ယူနုိင်ပြ းီ ေအာက်တုိဘာလ(၂၂) 

ရက်ေန့ ေနာက်ဆုံးထား၍  ပြ န်လည်တင်သွင်းရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ဝင်ခွင့်ေလျှာက်လွှာနှင့်အတူ ပတ်စပို့ 

အရွယ် ဓါတ်ပံု(၃)ပံု၊ ဘဲွ့လက်မှတ်မူရင်းနှင့်မိတ္တ ူ၊ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်(သို့မဟုတ်) နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ် ပြ ားမူရင်းနှင် ့မိတ္တ ူတို့ကို ပူးတွဲတင် ပြ ရမည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက် ေနာက်ကျေရာက်ရှိေသာ 

ေလျှာက်လွှာများကုိ လက်ခံစဥ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ 

၇။ Logisticsဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ၀င်ခွင့်အတွက် လူေတွ့ေဖြ ဆိုခွင် ့ရရှိသူများစာရင်း၊ လူေတွ့ေြဖ 

ဆိုခွင် ့ကတ်ပြ ား ထုတ်ေပးမည်ေန့ရက်နှင့် လူေတွ့ေဖြ ဆိုရမည့် အစီအစဥ်များကို ဤတက္ကသိုလ်၌ 



၂၆.၁၀.၂၀၁၈ ရက်ေန့တွင် ေကြ ညာထားမည်ဖြ စ်ပါသည်။ မြ န်မာနုိင်ငံေရေကြ ာင်းပညာတက္ကသုိလ်၏ 

Website www. mmu. edu. mm တွင်လည်း ၀င်ေရာက်ကြ ည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။ 
 

၈။ သင်တန်းတက်ေရာက်ခွင့် ရရိှသူများစာရင်းကုိ ၃.၁၂.၂၀၁၈(တန င်္လာေန့)တွင် ထုတ်ပြ န်ေကြ ညာ 

ပါမည်။ 
   

 
 

၉။ အေသးစိတ် အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက မြ န်မာနိုင်ငံေရေကြ ာင်းပညာတက္ကသိုလ်သို့ 

လူကုိယ်တုိင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဖုန်းနံပါတ်-၀၉၂၆၄၅၇၂၃၆၁ နှင့် ၀၉-၄၅၈၁၃၈၀၇၇ သုိ့ လည်းေကာင်း 

ဆက်သွယ်ေမးမြ န်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ 

 

 မြ န်မာနုိင်ငံေရေကြ ာင်းပညာတက္ကသုိလ် 
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