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

ပ် ျက်၊ (၇) နိဂို်း၊ (၈) ခနောက်ဆက်တွွဲ (လိအ
ို ပ်လျှင်)၊ (၉) ကျမ််းကိို်းစာရင််း ပေါ င်ရမည် ဖြစ် ည်။

တ ါင််းစဉ်
စာတမ််းခ ေါင််းစဉ်ကက်း

ည် စာတမ််းမျာ်းရိိုကရ
် န်

ျထာ်းခ ာ စာ ွင်၏ အလယ်ဗဟိိုတွင် ရိရမည် ဖြစ် ည်။

စာလ်းို အရွယ် (size) ကိို Font – Pyidaugsu size (16) points(Font style-bold) ဟို

တ်မတ်ပေါ ည်။

စာေြ််းအက ဉ််း
စာတမ််း၏အဓိကကျ
ခ ေါင််းစဉ်ကိို
မိမိ၏

ိုခတ

ညော့် အ ျက်အလက်မျာ်းကိို စာတမ််းအကျဉ််းတွင် ခြာ်ဖပရမည်။ စာတမ််းအကျဉ််းဆိိုခ ာ

Pyidaungsu

Size

(13)

points

(Font

နရည်ရွယ် ျက်၊ခလော့လာမညော့် နည််းစနစ်၊ အခလော့လာ

အကျဉ််း ျြုံ်းခြာ်ဖပရန် ဖြစ် ည်။ စာတမ််းအကျဉ််းရိ တဖ ာ်းစာ
တ်မတ်ပေါ ည်။ စာတမ််းအကျဉ််း

style-bold)

ဖြငော့်

ရိိုက်ရမည်ဖြစ်ပပ်း

အိရ
ို တိက
ိုို့ ိို ခြာ်ဖပရန်နငော့် ရာခြွခတွွေ့ရိ ျက်မျာ်းကိို
ာ်းမျာ်းကိို Pyidaungsu Size (10) points ဟို

ည် စာလ်းို ခရ ၁၅၀ မ၂၅၀အတွင််း

ာ ရိရမည်။ စာတစ်ပိိုဒတ
် ည််း ဖြစ်ရမည်။

တသာော့ က်တ ါဟာရြ ာ်း
စာတမ််းတွင် အဓိကကျခ

ာ

ခ ေါဟာရမျာ်း

အထ်း

ဖြငော့်

စာတမ််းတွင်

အဓိကကျ

ညော့်

ပညာရပ်ဆိိုင်ရာ

ခ ေါဟာရမျာ်းကိို ခြာ်ဖပရန် ဖြစ် ည်။ စာလ်းို ပိုစနငော့် အရွယ်အစာ်းကိို Pyidaungsu Size (10) points (Font style-bold)
ဟို

တ်မတ်ပေါ ည်။

နိဒါန််း
နိဒေါန််းခ ေါင််းစဉ်ငယ်အတွက် စာလို်းအရွယ်ကိို Pyidaungsu Size (14) points (bold) ဖြငော့်
ခလော့လာခတွွေ့ရိ ျက်တဖ ာ်းစာ

ာ်းမျာ်းကိို Pyidaungsu Size (11) points ဟို

တ်မတ်ပပ်း၊ နိဒေါန််း၏

တ်မတ်ပေါ ည်။

စာကိုယ်
စာကိိုယ်ရိ

ခ ေါင််းစဉ် ၏
ွွဲ ခအာက်တွင်

ခ ေါင််းစဉ်ငယ်မျာ်းဖြငော့်

ထပ်ဆငော့် ွွဲဖ ာ်းနိိုင် ည်။

ခ ေါင််းစဉ် ွွဲနငော့်

ခ ေါင််းစဉ် ွွဲငယ်မျာ်းအတွက် စာလို်းပိုစနငော့် အရွယ်အစာ်းကိို font – Pyidaungsu size (14) points, font style – bold ဟို
တ်မတ်ပေါ ည်။ ခ ေါင််းစဉ်၊ ခ ေါင််းစဉ် ွွဲ၊ ခ ေါင််းစဉ် ွွဲငယ် တစ် ိုစတိိုင်း် ခ ေါင််းစဉ်ခအာက်ရိ ပထမဦးဆို်းစာပိိုဒ်၏ အစ ည်
အတွင််းဘက် ိိုို့ မဆိုတ်ဘွဲ လက် ွဲဘက်ထိပ်မ စရမည်ဖြစ် ည်။ ခနောက်စာပိဒ
ို ်မျာ်းမ အတွင််း

ိိုို့ Indentation-Special:

10 mm ဖြငော့် အနည််းငယ်ဆိုတက
် ာ စရမည်။ ခ ေါင််းစဉ်အလိိုက် ပေါ င်မညော့် စာပိိုဒ်မျာ်းကိို

ွွဲဖ ာ်းခြာ်ဖပ ညော့် ခဘာ

ဖြစ် ည်။
ဥပမာ -

၂။ ခ ေါင််းစဉ် ွွဲ
၂၊ ၁။ ခ ေါင််းစဉ် ွွဲငယ်
၂၊ ၂။ ……….

ခ ံြုံငံုသံု်းသပ် က်
အထက်တွင် ခြာ်ဖပ ခ
ွဲော့

ာ ရာခြွခလော့လာခတွွေ့ရိ ျက်မျာ်းနငော့်

ိုခတ

နရလဒ် တိက
ိုို့ ိို ခ ြုံငိုခြာ်ဖပခရ်း

ာ်းရန်

ဖြစ် ည်။
နိင်္ံု်း
စာတမ််းတွင်
လိုပ်ငန််းမျာ်းကိို

ိုခတ

န လိုပ်ခဆာင် ျက်နငော့် ပတ် က်၍ လည််းခကာင််း၊ ဆက်လက် လိုပ်ခဆာင်ရမညော့်

လည််းခကာင််း၊

ိုခတ

နရလဒ်ကိို အခကာင်အထည်ခြာ် ခဆာင်ရွကခ
် ရ်းအတွက် လည််းခကာင််း

ခြာ်ဖပနိိုင်ပေါ ည်။
တနောက်ဆက်ေွဲ
မိမိ ိုခတ

နနငော့်

က်ဆိိုငခ
်

ာ

ဓေါတ်ပိုမတ်တမ််းမျာ်း၊

အခထာက်အထာ်းမျာ်းကိို

ခနောက်ဆက်တအ
ွွဲ ဖြစ်

ခြာ်ဖပနိိုင် ည်။
က ြ််းကို်းစာရင််း
စာတမ််းဖပြုံစိုခရ်း
ိုခတ

နစာတမ််းမျာ်း၊

ာ်း

ည် မိမိဖပြုံလိုပ်ထာ်းခ

ိုခတ

နကျမ််းမျာ်း စ

ာ

နစာတမ််းနငော့် ဆက်စပ် ညော့် ယ င်ဖပြုံလိုပ်ခ

ည်တက
ိိုို့ ိို ကိ်းို ကာ်းခြာ်ဖပရန် ဖြစ် ည်။ ခရ်း

အရွယ်အစာ်းကိို Font Pyidaungsu size – (11) points ဟို
ဥပမာ -

ိုခတ

ာ

ာ်းရာတွင် စာလ်းို ပစ
ို နငော့်

တ်မတ်ပေါ ည်။

က ြ််းကို်းစာရင််း

င်မင်၊ ခမာင်(ဓနိုဖြြူ)။ (၂၀၁၁) ။ တရ်းဟန်ပညာနိဒါန််း။ ရန်ကိုန်၊ စိတက
် ်း ျိြုံ ျိြုံ။
Wales, Katies, (2001), A Dictionary of Stylistics, 2nd Edition, Harlow, Pearson Education Limited.
စာေြ််းရိက
ု ်ရန်အတနအထာ်း
စာတမ််းရိက
ို ်ရန် စာ ွငက
် ိို ခအာက်ပေါအတိိုင််း
Top

တ်မတ်ပေါ ည်။

= 1"

Bottom = 1"
Left

= 0.7"

Right

= 0.5"

စာေြ််းရိက
ု ်ရန် စာလံ်းု ပံုစန
ံ ှငော့် အရွယ်အစာ်း
စာတမ််းအတွင််း စာ

ာ်းမျာ်း ရိက
ို ်နပ
ိ ်ရန် စာလို်းပိုစနငော့် အရွယ်အစဉ်အတွက် ခ ေါင််းစဉ်ကိို Font – Pyidaungsu

size – (14) points, Font style – Bold နငော့်
(11) points, Font style – Regular ဖြငော့်

ိုခတ

နခလော့လာခတွွေ့ရိ ရင််းလင််း ျက်မျာ်းကိို Font – Pyidaungsu size –

တ်မတ်ထာ်းပေါ ည်။

