កម្មវធ
ិ គ
ី ស្ូ នេហអ
៍ ម្តៈ
COUPLE AMTAK PROGRAM
១.

ើ
ស្នចកតស្ី ផតម្
កមមវធ
ត ់ជូនតែគូររករតដលមានអែថរញ្ញាណកនុងការបញ្ញាក់ថា ពែ
ិ នី នេះគផ
ឺ ល
ិ ជាបានររលាញ់ គ្នន យល់

ចែ
ត ន មានឆនទៈបនងកើែជារគួសារថ្មីរម
ួ គ្នន នង
ិ គ្ន
ិ បានទទួលសាគល់ពីឪពុកមាតយទាំងរងខាង រពមទាំងមានការនរែៀម
ខ្លួនរួចជានររចកនុងការបនងកើែតផនការជីវែ
ថានែើនឹងរែូវរិកាតរវងយល់យ៉ាងណា អាំពីដាំនណើរននជីវែអាពាហ៍
ិ
ិ

ពពា
ាំ នៅនលើបញ្ញាននការ ន្លេះរបតកកគ្នន មន
ិ ហ៍ តដលនៅកនុងនពលបចចុបបននននេះកាំពុងតែរបឈមយ៉ាងខាលង
ិ យល់ ពី
ែរមូវការគ្នននៅវញនៅមក
មន
មន
ិ
ិ
ិ នចេះឲ្យែនមលគ្នននៅវញនៅមក
ិ មាននគ្នលជាំហរដឹកនាំតថ្រការគួសារ មន
ិ បាន
រិកាតរវងយល់ បតនថមពីការតថ្រការរុ ខ្ភាពបនតពូជរបរ់ នដគូ ជីវែរបរ់
ខ្ួ ន
ល
ិ

មន
ិ មាននគ្នលការណ៍រគប់រគង

ហរិ ញ្ា វែថុរគួសារ បញ្ញានរដឋកច
ច ងគម រមាារៈនយ
ិ
ិ រ
ិ ម ជាំននឿនយ
ិ ម នង
ិ បញ្ញានផេងៗនទៀែ តដលបងករឲ្យជីវែ
អាពាហ៍ពិពាហ៍ចាប់នផតើមររ់ នៅមន
ិ ចុេះររមុងនឹងគ្ននរហូែដល់ការតលងលេះគ្នន។
២.

ស្ោលបំណង (Purpose)
កមមវធ
ួ ២គូ នដើមបជា
ិ នី នេះផតល់ជូនការនរៀបចាំមងគលការដល់គូររករចាំនន
ី ការរួមចាំតណកនៅកនុង៖
1) រកមមភាពរងគម

To involve in social activities
2) ចូលរួមអភរិ កេទាំននៀមទមាលប់របនពណីអាពាហ៍ ពិពាហ៍តខ្មរ
To conserve Khmer Traditional Wedding

3) នលើកកមពរ់ និងនអាយែនមលរីលធម៌រងគម រាំ រាប់បុររ និងនរ ី នោយតរតងនចញពីនរចកតី
ររលាញ់ តដលអាច្នដល់ការនរៀបអាពាហ៍ ពពា
ិ ហ៍ នោយររបចាប់

To support social morality to couples whose hearted love is to marry legally.
4) បនងកើនរមែថភាពបុររ និងនរឲ្យមានការទទួ
លខ្ុររែូវររមាប់ដាំនណើរជីវែអាពាហ៍
ពិពាហ៍
ិ
ី
To enhance lady and gentleman's capacity to take action for wedding life.

៣.

ការផតលជ
់ ន
ូ (Offer for free)
៣.១

រិកាគនរមាងចាំណាយការនរៀបចាំពិធីអាពាហ៍ ពិពាហ៍ជូនគូររករ

Prepare budget plan for the whole process of wedding to couples
៣.២

ផតល់ជូនការនដញនពលាកាំណែ់នថ្ៃនរៀបអាពាហ៍ ពិពាហ៍ ររមាប់គូររករ
Offer for selecting the wedding date for couples

៣.៣ នរៀបចាំលិខ្ិែអនញ្ា ើ ញនភញៀវនៅតាមចាំនន
ួ នភញៀវរបរ់ គូររករ
Prepare the letter of invitation

៣.៤

ផតល់កញ្ច ប់រមាាងជូនគូររករែនមល ១,៨០០ ដុលាលរ
Offer full set of $1,800 costume packages for couple

៣.៥

នរៀបចាំមូ បអាហារទទួ
ា
លនភញៀវររមាប់ពធ
ួ ៣៥ែុ
ិ នី រៀបអាពាហ៍ពពា
ិ ហ៍ ចាំនន
Offer full set of wedding party reception for food 35 tables

៣.៦

នរៀបចាំនភរជាៈររមាប់ពិធីនរៀបអាពាហ៍ ពិពាហ៍ ចាំនន
ួ ៣៥ែុ (រសានបៀរ, ទឹករកូច, ទឹកតផលនឈ,ើ ទឹក
រុ ទ)ធ

Offer full set of wedding party reception for beverage 35 tables ( beer, Juice,
water)
៣.៧ នរៀបចាំកញ្ច ប់ថ្ែរូប (ថ្ែរទូឌនី យនៅរិរមងគ
)
ី
ី ល, ថ្ែរនលក
ឹ , ថ្ែវនដអូ

Offer photo package ( Sereimongkul studio, fix-photo, video)

៣.៨

នរៀបចាំនរាងពធ
ិ រ
ី រមាប់ពិធីអាពាហ៍ពពា
ិ ហ៍(នរាង, ែុ ,នៅអ,ី មា៉ារុ ី ននភលង
ើ ,ឧបករណ៍បាំពងរាំ នេង,)
Prepare equipments for wedding program (tent, table, chairs,....)

៣.៩

នរៀបចាំជាំនូន និងវែថុអនុរាវរយររមាប់
ិ៍
កុ ងព
ន ិធី

Prepare dowry and gifts for the program
៣.១០ ផតល់ចាំណងនដទាំងអរ់ជូនដល់ គូសាវមភ
ី រយ
ិ

Give all money from wedding party reception to couples

៣.១១ ផតល់រមាារៈនរបរើ បារ់តផនកវជា
(ចានឆ្នង
ាំ , ចង្រ្កកន, ទក
ិ ា នមផទេះររមាប់គូសាវមភ
ី រយ
ិ
ឹ រែី, ទក
ឹ រុ ី អវុី ,
នខ្នើយកននទល, មុងភួយជានដើម)

Offer house accessories to couples after the finished wedding

៣.១២ និងផតល់ជូនដាំនណើរនរកបច័នទ
ទ ឹកឃមុាំដល់គូររករបនទប់ពីនរៀបអាពាហ៍ ពិពាហ៍ រច
ួ រាល់
Offer full set of honeymoon trip after finishing married day

៤.

លកខខណឌចូលរ ួម្ (Conditions)
៤.១

គូររកររែូវតែជាជនជាែិតខ្មរនហើយររ់ នៅកនុងរបនទរកមពុជា
Couples are cambodians

៤.២

គូររកររែូវមាននរៀវនៅរគួសារ ឬអែតរញ្ញាណប័ណណ ឬរាំ បុរែកាំនណើែ, លិខ្ែ
ិ បញ្ញាក់ករិ យ
ិ
មាយទ និងលិខ្ិែបញ្ញាក់ភាពនៅលីវ (បុររនពាេះមា៉ាយ ឬង្រ្រី នត មមា៉ាយមន
ិ អនុ ញ្ញាែ)

Couples must hold family record books or Identity card or certification of birth
៤.៣

គូររកររែូវមានអាយុ (នរអាយុ
ចាប់ពី១៨ឆ្ន ាំ និងបុររអាយុចាប់ព២
ី
ី ០ឆ្ន)ាំ

Couples must be from 18 years old for women and 20 years old for men
៤.៤

គូររកររែូវមានលិខ្ិែបញ្ញាក់ពីអាជាញធរមូលោឋនរតីអាំពីការសានក់នៅអចិនង្រ្នត

Family condition of couples is required to be certified by the local authority of living
location
៤.៥

អនកតដលចូលរួមបានគឺមហាជនទូនៅ

The application is open for all people.
៥.

និតវ
ិ ធ
ិ ី និងដស្ំ ណើរការ (Rules and Processes)
៥១.

ជូនដាំណឹងកមមវធ
ត ញរងគម
ី ីននេះ តាមរយៈទាំពរ័ បណា

(www.facebook.com/sereimongkulwedding )និង នគហទាំពរ័

(www.sereimongkul.com.kh) របរ់ រកុមហុ នរិរមងគ
ាំ របនទរ ។
ី ល ររមាប់ទូទង
Promote this event via FB and website of Sereimongkul
៥.២

នបកខភាពតដលចូ លរួមរែូវបាំនពញពាកយនរនើរុាំ (របវែតិរូបរនងខប៖ ន្មេះ រូបថ្ែគូររករ ទីលាំនៅ

បចចុបបនន អែតរញ្ញាណប័ណណ នរៀវនៅរគួសារ នង
ិ នលខ្ទូររពទទាំនក់ទាំនង) តដលអាចទញយក
នចញពីនគហទាំពរ័ របរ់រិរមងគ
ី លតាម http://www.sereimongkul.com.kh/pro/map.pdf។

All applicants are required to fill up the Application Form with consist of information
(backgrounds such as names, photos, addresses , IDs, family books, and contact
numbers) which can dowload from http://www.sereimongkul.com.kh/pro/map.pdf.
៥៣.

នបកខភាពតដលចូ លរួមរែូវនរៀបចាំនធវើតផនការជីវែររមាប់
រគួសារថ្មីរបរ់ ខ្ួ ន
ល នោយនរបើរបារ់ ទរមង់
ិ
ឬឯកសារផ្ទទល់ខ្ួ ន។
ល

All applicants are required to prepare the Llife Plan for their new family by using
personal Format or document.
៥.៤

នបកខភាពរែូវោក់ពាកយនរនើរុាំ និងតផនការជីវែ
យរកុមហុនរិរមងគ
ិ មកកាន់ការយល័
ិ
ី ល តដល
មានទីតាង
ាំ នៅផទេះនលខ្ #១១ ផលូវ ២៣០ រកកែ់ទឹកលាកប
់ ី ទួលនគ្នក រាជធានីភននាំ ពញ ឬនផញើរតាម
របព័ននធ អេច
ិ រែូនច
ិ អុតី មល

info@sereimongkul.com.kh

នង
ិ ទាំនក់ទាំនងមកនលខ្ទូររពទ

016 /017/098/ 099 703 703 នដើមបទ
៌ នបតនថម។
ី ទួលបានព័ែមា

All applicants are required to submit the Application Form and Life Plan to
Sereimongkul office located at #11, street 230, Teuk Laak III, Toul Kork, Phnom
Penh, or e-mail to info@sereimongkul.com.kh and contact to 077 /085/081/ 011
703 703

៥.៤

ដាំនណើរការកនុងការនរជើរនររ៖
(Selecting Process)
ើ

1) នធវើការវាយែនមលនលើនបកខភាពតដលបានោក់ពាកយនរនើរុាំរែឹមរែូវតាមនគ្នលការណ៍កាំណែ់ និងមាន
ឯកសាររគប់រគ្នន់នៅតាមលកខខ្ណឌ។

Evaluate by selecting all applicant's Application Form who were submitted correctly
according to the requirements
2) នធវកា
រគួសារថ្មីរបរ់ ខ្ួ ន
ល តដលលាជាងនគ
ិ
ើ រវាយែនមលនលើនបកខភាពតដលមានតផនការជីវែររមាប់
នោយនរជើរនររយកចាំ
នួនរបាាំនបកខភាពនដើមបរ
ើ
ី មាារន៍នោយផ្ទទល់។

Evaluate by selecting all applicant's Life Plan which is the most for five couples to
directly take an interview
3) នធវើការវាយែនមលនបកខភាពតាមរយៈការរមាារន៍ផ្ទទល់របរ់គណៈកមាមធិការនរៀបចាំកមមវធ
ិ ី។
Evaluate by taking an interview directly from program committee

4) នធវើការវាយែនមលនោយរបជុាំគណៈកមាមធិការ និងបូកររុបលទធផលររមាប់នបកខភាពតដលជាប់
Evaluate by committee conference and finalize couples who pass an interview

5) លទធផលនឹងនធវកា
ិ ព
ើ រផេពវផាយនៅកនុងកមមវធ
ី ព
ិ រ័ ណ៍អាពាហ៍ ពពា
ិ ហ៍ នលើកទី០៤ មនហាររពមាូប

អាហារតខ្មរនលើកទី១៨ និងរនមលៀកបាំពាក់របនពណីនលើកទី១៧ នោយពិធីករ និងពិធីការនី ជាមួយ
នង
ឹ ការផតល់ជូនជាលិខ្ែ
ិ បញ្ញាក់ពនី បកខភាពតដលឈនេះ នង
ិ ទទួលបានរកវន់គូនរនហ៍អមែៈ។

The result will announce and provide the letter on Wedding, Khmer Food 18 th and
Costume 17th Exhibition, Saturday & Sunday 05th-06th August 2017, Diamond
Island Convention and Exhibition Center by Master of ceremony (MC).
រាជធានភ
ាំ ០១៧
ី ននាំ ពញ នថ្ៃទី ០៧ តខ្មថ្
ិ ុន ឆ្ន២
ហែថនលខា

របធានតផនកទផ
ី ារ នង
ិ លក់

បាននឃញ
ើ បរ
ើ នង
ិ បញ្ាូ នមកអគគនយករងនដម
ី នរមច
នយករគប់រគងទូនៅ

បាននឃញ
ើ នង
ិ រនរមច
ជ. អគគនយក

ពាក្យស្ន្
ើ ក្
ុំ ម្មវធ
ិ ីគូស្នហអ
៍ ម្តៈ

ររវតតិរ ូរគូរ្ក្រ

3×4

3×4

ស្រី

ប្រុរ

គោត្តនាម(នារ)៖.................................................អាយុ
...........................................................................................
ី
ថ្ងៃខែឆ្នក
ាំ ាំគ
ទក
ី ខលលងកាំគ

ើ ត្៖...................................................................................................................................................
ើ ត្៖...................................................................................................................................................

គោត្តនាម(បុរស)៖.............................................អាយុ.............................................................................................
ថ្ងៃខែឆ្នក
ាំ ាំគ
ទីកខលលងកាំគ

ើ ត្៖...................................................................................................................................................
ើ ត្៖...................................................................................................................................................

រយៈគេលរសឡាញ់ ោនៈ .........................................................................................................................................

គគរោងគរៀបអាពាហ៍េិពាហ៍៖ថ្ងៃទី.....................ខែ.............................ឆ្ន.ាំ ..................................................................
ទត
ាំ គរៀបអាពាហ៍េពា
ី ង
ិ ហ៍៖ គែត្ត..................រកុង.....................................................................................................
សោលរុំណងររ្់អនក្ស្ន្
ើ ុំ

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
គ្វគើ ៅ............................ថ្ងៃទ.ី ..............ខែ...............ឆ្ន២
ាំ ០១៧
ហត្ថគលខាសាមែ
ល
ី ួល

ហត្ថគលខាឳេុកោតយសងខាង

នារ ី

___________

បុរស
______________

ឳេុ កោតយ ខាងនារ ី

ឳេុ កោតយ ខាងបុរស

________________

______________

លក្ខខណឌនៃការដាក្់ពាក្យ


រត្ូវោលពាកយគសនើរសុ ាំ កមមវ្
ិ គ
ី ូគសនហ៍អមត្ៈ



រត្ូវោលអត្តសញ្ញា



រូបងត្ទាំហាំ ៤x៦ ចាំលួល២សលលក
ឹ លង
ឹ ៣x៤ ចាំលួល ២សលលក
ឹ



សាំ គ



ែុ ត្កាំ

ប

ណ គសៀវគៅរគួសារ រសាំ
ឺ បុរត្កាំគ

ើ ត្

រអាំេីខែលការជិវត្ឬខែលការសរោប់
រគួសារ(ការរគប់រគងរគួសារ, ហិរញ្ា វត្ថុ,លិង សុ ែភាេបលតេូជ)
ី
ត្់ថ្លការទទួលពាកយគៅថ្ងៃទ២
ាំ ០១៨
ី ៨ខែកកកដាឆ្ន២

សូ មមកដាក់ពាកយគៅការយាល័
យសិរមងគ
់ (០១១/០៨១ ៧០៣ ៧០៣)
ិ
ី ល ែទះគលែ១១ ែលូវ២៣០ សង្កកត្់ទឹកលអក៣

បញ្ញាក់៖ គូ រសករលីមយ
ួ ៗលឹងមិលរត្ូវបាលគរជើសគរស
ើ សរោប់វគគបលតគនាះគទ របសិលគបើែះវ តមលកខែ ឌ ខាងគលើ។

