သုတေသနစာေမ်းပံုစံ
စာေမ်းအင်္ဂါရပမ ာ်း
စာတမ််းတွင်- (၁) ခ ေါင််းစဉ်၊ (၂) စာတမ််းအကျဉ််း၊ (၃) ခ ာော့ ျက်ခ ေါဟာရ၊ (၄) နိဒေါန််း၊ (၅)စာကိိုယ်၊ (၆) ခ ြုံငို

ို်း ပ် ျက်၊

(၇)နိဂို်း၊ (၈) ခနောက်ဆက်တွွဲ (လိိုအပ် လျှင်)၊ (၉) ကျမ််း ကိို်း စာရင််း ပေါ င်ရမည်ဖြစ် ည်။

တ ါင်းစဉ
စာတမ််းခ ေါင််းစဉ်ကက်း

ည် စာတမ််းရိိုက်ရန် ျထာ်းခ

font- Pyidaungsu size-18 points ဟို

တ်မတ်ပေါ

ာ စာ ွင်၏ အလယ်ဗဟိိုတွင်ရိ ရမည် ဖြစ် ည်။ စာလို်းအရွယ် (size) ကိို

ည်။

စာေမ်းအက ဉ်း
စာတမ််း၏အဓိကကျ

ညော့် အ ျက်အလက်မျာ်းကိို စာတမ််းအကျဉ််းတွင် ခြာ်ဖပရမည်။ စာတမ််းအကျဉ််းဆိိုခ

ာ ခ ေါင််းစဉ်ကိို font-

Pyidaungsu size-10 points font style-bold ဖြငော့် ရိိုက်ရမည်ဖြစ်ပပ်း ခ ေါင််းစဉ်နငော့် စာပိိုဒ်ကကာ်းတွင် Spacing- 6 points နငော့်
စာခကကာင််းတစ် ိုနငော့်တစ် ိုကကာ်းတွင် Line Spacing – 1.06 ဖြငော့်ထာ်းရိရမည်ဖြစ် ည်။ ရာခြွခတွွေ့ရိ ျက်၊
အခလ်းခပ်းခြာ်ဖပရန် ဖြစ်ပေါ

ည်။ စာတမ််း အကျဉ််း

စာတမ််းအကျဉ််းကိို စာ ွင်နစ်ြက်၏ အတွင််း

ို်း

ပ်ခြာ်ဖပ ျက်မျာ်းကိို

ည် စာလို်းခရ (၃၀၀) ထက်မပိိုရပေါ။ စာပိိုဒ်မ ွွဲရပေါ။ စာတစ်ပိိုဒ် တည််းဖြစ်ရပေါမည်။

ိုို့ိ Indentation-Special: 10 mm ဖြငော့်

စာလို်းပိုစနငော့် အရွယ်အစာ်းကိို font- Pyidaungsu size-10 points ဟို

တ်မတ်ပေါ

တ်မတ်၍ အနည််းငယ်ဆတ
ို ်၍ ရိိုက်ရမည်။

ည်။

တသာော့ ကတ ါဟာရမ ာ်း
စာတမ််းတွင်
ခြာ်ဖပရန်ဖြစ်

အဓိကကျခ

ာ

ခ ေါဟာရမျာ်းအထ်း

ဖြငော့်

စာတမ််းတွင်အဓိကကျ

ညော့်

ည်။ စာလို်းပိုစနငော့် အရွယ်အစာ်းကိို font- Pyidaungsu size-9 points ဟို တ်မတ်ပေါ

ပညာရပ်ဆိိုင်ရာခ ေါဟာရမျာ်းကိို
ည်။

နိဒါန်း
နိဒေါန််းခ ေါင််းစဉ်ငယ်အတွက် စာတမ််းပိုစနငော့် စာလို်းအရွယ်ကိို font- Pyidaungsu size-10 points font style-bold ဖြငော့်
တ်မတ်ပပ်း နိဒေါန််း၏ ခလော့လာခတွွေ့ရိ ျက်မျာ်းကိို မိတ်ဆက်တင်ဖပရာ၌ font- Pyidaungsu size-10 points font style-Regular
တ်မတ် ပေါ

ည်။ နိဒေါန််းခ ေါင််းစဉ်ငယ်ကိို စာ ွင်၏ လက် ွဲဘက် အစတွင်ထာ်းရမည်။ စာပိိုဒ်မျာ်းကိို စတင်ခရ်း

Special: 10 mm ဖြငော့်

တ်မတ်ပေါ

ာ်းရာတွင် Indentation-

ည်။

စာကိယ
ု
စာကိိုယ်တွင် ခ ေါင််းစဉ် ွွဲ၏ခအာက်တွင် ခ ေါင််းစဉ်ငယ်မျာ်းဖြငော့် ထပ်ဆငော့် ွွဲဖ ာ်းနိိုင်

ည်။ ခ ေါင််းစဉ် ွွဲနငော့် ခ ေါင််းစဉ် ွွဲငယ်မျာ်းအတွက်

စာလို်းပိုစနငော့် အရွယ်အစာ်းကိို font- Pyidaungsu size-10 points font style-bold ဟို
ခ ေါင််းစဉ် ွွဲငယ်

တစ် ိုစတိိုင််း

ခ ေါင််းစဉ်ခအာက်ရိ

ပထမဉ်းဆို်းစာပိိုဒ်၏

လက် ွဲဘက်ထိပ်မစရမည်ဖြစ် ည်။ ခနောက်စာပိိုဒ်မျာ်းမာ အတွင််း
ခ ေါင််းစဉ်အလိိုက်ပေါ င်မညော့် စာပိိုဒ်မျာ်းကိို ွွဲဖ ာ်းခြာ်ဖပ

ညော့်

တ်မတ်ပေါ
အစ

ည်

ည်။ ခ ေါင််းစဉ်၊ ခ ေါင််းစဉ် ွွဲ၊
အတွင််းဘက် မ
ိိုို့ ဆိုတ်ဘွဲ

ိိုို့ Indentation-Special: 10 mm ဖြငော့် အနည််းငယ်ဆိုတ်ကာ စရမည်။

ခဘာဖြစ်

ည်။

ခ ံြုံငံုသံု်းသပ က
အထက်တွင်ခရ်း
ဖြညော့်စွက်ခရ်း

ာ်းထာ်းခ

ာ

ခလော့လာခတွွေ့ရိ ျက်မျာ်းကိို

ာ်းပပ်းထပ်မခြာ်ဖပရမည်ဖြစ် ည်။

ခ ြုံငို ို်း

ပ်တင်ဖပရမည်။

အ ျက်အလက်အ

စ်မျာ်း

ကိိုလည််း

နိင်္ံု်း
စာတမ််းတွင်
ိုခ

ိုခတ

နလိုပ်ခဆာင် ျက်မျာ်းကိို

တနလိုပ်ငန််းစဉ်ကိိုလည််းခကာင််း၊

ိုခတ န

ခကျ်းဇ်းတင်စကာ်းကိိုလည််း ခကာင််း နိဂို်းတွင် ခြာ်ဖပနိိုင်ပေါ

နိဂို်း ျြုံပ်ခြာ်ဖပရမည်
လိုပ်

ခဆာင် ျက်နငော့်

ဖြစ် ည်။
ပတ်

က်ပပ်း

ဆက်လက်

လိုပ်ခဆာင်မညော့်

ခကျ်းဇ်းတင်ထိိုက်

မျာ်းအာ်း

ည်။

တနောကဆကေွဲ
လိိုအပ်လျှင် ဆက်လက်ခြာ်ဖပနိိုင်ရန် ခနောက်ဆက်တွွဲအဖြစ်

ိုခတ နဖပြုံလိုပ် ျက် မျာ်းကိို ခြာ်ဖပရမည်ဖြစ် ည်။

က မ်းကို်းစာရင်း
စာတမ််းဖပြုံစိုခရ်း

ာ်း

ည်

ိုခတ နစာတမ််းဖြစ်ခပေါ်မှုအတွက်

စာတမ််းမျာ်း၊ ကျမ််းမျာ်းကိို ရည်ညွှန််းခြာ်ဖပရန် ဖြစ်ပေါ
points ဟို

ည်။ ခရ်း

ဆက်စပ်လိုပ်

ခဆာင် ွဲော့ထာ်းခ

ာ

တဖ ာ်း

မျာ်း၏

ာ်းရာတွင် စာလို်းပိုစနငော့် အရွယ်အစာ်းကိို font- Pyidaungsu size-10

တ်မတ်ပပ်း စာတမ််းတစ် ို ျင််းစတွင် ဖမန်မာဂဏန််းမျာ်း ဉပမာ- (၁).... တိဖိုို့ ြငော့် ခြာ်ဖပရမည်ဖြစ် ည်။

စာေမ်းရိုကရနအတနအထာ်း
စာတမ််းရိိုက်ရန် စာ ွင်ကိို ခအာက်ပေါအတိိုင််း

တ်မတ်ပေါ



လက် ွဲဘက်၊ လက်ယာဘက်- 14.2 mm (0.56”)



အခပေါ်ထိပ်ဘက် - 19 mm (0.75”)



ခအာက်ခဖ - 33 mm (1.3”)



ျြုံပ် ာ်း - 11.9 mm (0.47”)



ခကာ်လ နစ် ို ွွဲ၍ ခရ်း

ည််း

ာ်းရမည်ဖြစ်ပပ်း ခကာ်လနစ် ိုကကာ်းအကွာ်းအခ ်း မာ- 4.3 mm (0.17”)ဖြစ်ရမည်။

စာသာ်းရိုကရန စာလံ်းု ပံုစန
ံ ှငော့ အရွယအစာ်း
စာတမ််းအတွင််းစာ
style-bold နငော့်
ဖြငော့်

တ်မတ်ထာ်းပေါ

ာ်းမျာ်း ရိိုက်နိပ်ရန် စာလို်းပိုစနငော့် အရွယ်အစာ်းအတွက် ခ ေါင််းစဉ်ကိို font- Pyidaungsu size-10 points font

ိုခတ နခလော့လာခတွွေ့ရိ ရင််းလင််း ျက်မျာ်းကိို font- Pyidaungsu size-10 points font style-Regular
ည်။

အဂဂလိပ်စာ

ာ်းမျာ်းကိိုလည််း

font-

Pyidaungsu

size-10

points

ဖြငော့်

ာ

ရိိုက်ရမည်ဖြစ် ည်။

စာတစ်ပိိုဒ်နငော့်တစ်ပိိုဒ်အကွာအခ ်းကိို Spacing- 6 points နငော့် စာခကကာင််းတစ် ိုနငော့်တစ် ိုကကာ်းတွင် Line Spacing – 1.06
ဖြငော့်ထာ်းရိရမည်ဖြစ် ည်။ စာပိိုဒ်မျာ်းမာ အတွင််း

ိုို့ိ Indentation-Special: 10 mm ဖြငော့် အနည််းငယ်ဆိုတ်ကာ စရမည်။

