
85% attendance (or 7:30 p.m) 

အ ားလ  ားပဲ မင်္ဂလ ညချမ်ားပါခငဗ်ျ ။ မက  ခင်မ  ပဲ  ျွန်တတ ်တ  ို့ရဲို့ မင်္ဂလ အခမ်ားအန ား  စတင်တတ ို့မ  ဖြစ်လ  ို့ 

တနရ ယူတပားြ  ို့ ပန်က  ားပါရတစ။ 

Good evening, Ladies and Gentleman. As dinner will be commencing shortly, may we invite 

everyone to kindly be seated please. Thank you. 

After they seated (7:35 p.m) 

တ ်တရ  ်ချ ားဖမြှငို့်တပားက တဲို့ မ တ်တ ွေသူငယ်ချင်ားမျ ားအ ားလ  ားပဲ မင်္ဂလ ပါခင်ဗျ ။    [groom’s name] နဲို့ 

မ[bride’s name]တ  ို့ရဲို့ အတရားက  ားတဲို့ ဘဝမ တတ်  င်တစ်ခ        ယ်တ  ငပ်ါဝင် င်န ဲတပားတဲို့အတွေ ် 

မင်္ဂလ သတ  ို့သ ားနဲို့ မင်္ဂလ သတ  ို့သမ ား   ယစ် ား တ ယ်ပ ဲတ ျားဇူားတင်တက  င်ားတဖပ ပါရတစ။ 

 ျွန်တတ ်တ  ို့တတွေ  ဒ ညမ   အခမ်ားအန ားမ ားအဖြစ်တ  င်ရွေ သ်ွေ ားမ   ဖြစ်ပါတယ်။  ျွန်တတ ်  [mc 1’s 

name]ပါ၊ ဒါ  [mc 2’s name]ပါ။ ဒ တတ ို့ တနရ ယူပပ ား ဒ ညတနခင်ားတလား    တပျ ်တပျ ်ရ င်ရ င ်

ဖြတ်သန်ားသွေ ားက ရတအ င်ပါ။  

Once again a very good evening, ladies and gentleman, friends and beloved ones. We are 

extremely delighted that all of you are here to celebrate this important milestone in [groom’s 

name] and [bride’s name]’s lives. We shall be your emcees tonight. I’m Chan and this is Kyaw. So 

sit down, relax and enjoy the rest of the evening.  

အခမ်ားအန ားမစခင ်ဒ ခန်ားမနဲို့ ပတ်သ တ် တလားတတွေပါ။ သနို့်စင်ခန်ား  ဒ မင်္ဂလ ခန်ားမရဲို့ အဖပင်ဘ ် 

ဘယ်ဘ ်ဖခမ်ားမ   ရ  ပါတယ်။ ညစ      ယ်တ  င်ယူစနစ်နဲို့ပါ၊ ဟင်ားပွေဲတတွေ    ဒ ဘယ်ဘ ်ဖခမ်ားမ   

ဖပင်ထ ားမ  ပါ။ (အခ သွေ ားယူြ  ို့ မဟ တ်ဘူားတန  ်) တ ားလ ပ်တသ  ်တဲို့တနရ  တတ ို့   ားရပ်န ားတဲို့တနရ မ  ပ ဲ

ဖြစ်ပါတယ။် 

Let us do a little of housekeeping here. The restroom is outside of the ball room at the left. 

Dinner would be self-service, the dishes would be served at the left, there. (Not to go there now, 

okay? ). Smoking area is only at the carpark, sorry smokers.   



Okay, so, we are about to present the beautiful couple very soon. But before that, let’s first 

watch their love journey, how they have been lovely, cute and crazy.  

မက  ခငမ်   မင်္ဂလ သတ  ို့သ ားနဲို့ သတ  ို့သမ ား ခန်ားမထဲဝင်တရ  လ် မ   ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတပမဲို့ အဲဒ မတ  င်ခင်မ   

ဒ အချစ်ခရ ား    သူတ  ို့ဘယ်လ  ဖြတ်သန်ားခဲို့သလ ဲ  တ  က ညို့်က ရတအ ငပ်ါ၊ သူတ  ို့ဘယ်လ  ို့ ချစ်ခဲို့က လ၊ဲ 

ရူားသွေပ်ခဲို့က လဲ   တ တတွေတပါို့။   

Start of the montage (7:40 p.m) 

Well, this was prepared by the bride. So, groom’s friends and colleagues don’t blame on us if 

you see less of his photos here. :P 

တ ယ်တတ ို့ ဒ ဗ ဒ ယ      သတ  ို့သမ ား   ယ်တ  င ်ဖပင် င်ထ ားတ ပါ။ ဒ တတ ို့ သတ  ို့သ ားရဲို့ 

မ တ်တ ွေအတပါင်ားအသင်ားတ  ို့တရ၊ တ ယ်လ  ို့မျ ား သတ  ို့သ ားရဲို့ပ  ပါတ နည်ားတနမယ်   ရင ် ျွန်တတ ်တ  ို့    

အဖပစ်မတင်က နဲို့တန ။် 

 

Montage finished (7:50) 

ဗ ဒ ယ  တလားတတ ို့ ပပ ားသွေ ားပပ    တတ ို့  ျွန်တတ တ်  ို့တတွေ တန  ်ထပ်မတစ ငို့ဘ် ဲအသ ်စစ်စစ ်လ ်ထ ားထ ားတဲို့ 

မင်္ဂလ တမ င်န      က  ြို   လ   ်က ရတအ င်လ ားဗျ ။ ဒန် တန် တန ်တန ်

What a lovely clip! Ladies and gentleman, now is the big moment we all have been waiting for. 

Without further ado, would you please rise, put your hands together and give a very warm 

welcome to our newly weds! 

Marching in (7:50) 

*Emcee applause* 

When marching is about to be ended (7:55) 



Gentlemen and gentlewomen, may we now welcome the couple to proceed at the cake’s table 

for cake cutting ceremony.  

မ တ်တ ွေသူငယ်ချင်ားအတပါင်ားတ  ို့ခင်ဗျ ား၊ အခ   ျွန်တတ ်တ  ို့ မင်္ဂလ တမ င်န      မင်္ဂလ   တ်မ နို့လ်  ားြ  ို့ 

ြ တ်တခေါ်လ   ်က ရတအ င်လ ား။ 

Cate cut (8:00) 

*Emcee applause* 

တရ မတခတ် တည်ား  မင်္ဂလ  ဧညို့်ခ ပွေဲတတွေရဲို့ တစ်စ တ်တစ်ပ  င်ားဖြစ်ခဲို့တဲို့ မင်္ဂလ   တမ် နို့်   တ   

  တ  င်ားဖခင်ားနဲို့ မျ ြိုား  ်ဖပနို့်ပွေ ားဖခင်ားတတွေရဲို့ အမ တ်အသ ားတစ်ခ ပ ဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒ မ နို့်    မင်္ဂလ တမ င်န    

မျှတဝစ ားသ  ားတယ်   တ  တစ်ဦား နဒ    တစ်ဦား ဖြညို့်တပားလ  ဖခင်ားနဲို့ ရ  ားရ င်ားတပမဲို့ ခ  င်မ တဲို့ သ တယ ဇဉ်က  ြိုား    

ချည်တန  င်ဖခင်ားလ  ို့ ရည်ည န်ားပါတယ။် 

The cake, which has been a part of wedding celebrations since the Roman times, is a symbol of 

good luck and fertility. The sharing of this food symbolizes the couple’s willingness to fulfill each 

other’s needs, creating a bond so simple yet so strong. 

Cake cut finished (8:05) 

Thanks everyone for joining us this joyous occasion. Now, it’s our favourite time. Yeah.. dinner is 

served! Enjoy yourself at the buffet table. We hope you will enjoy every dish that has been 

specially prepared. 

ဒ လ  မင်္ဂလ အချ န်တလား    လ တရ  ် င်န ဲတပားတဲို့အတွေ  ်အ ားလ  ား    အထူားပဲ တ ျားဇူားတင်ရ  ပါတယ်။ 

အခ အချ န် တတ ို့  ျွန်တတ ်တ  ို့ အက  ြို ်   ားအချ န်    တရ  ်ပါပပ ။ ဟ တ်ပါတယ်၊ ညစ     

တည်ခင်ားပပ ားဖြစ်လ  ို့    ယ်တ  င်ယူတ  င ်သ  ားတ  င်န  င်ပါပပ ခင်ဗျ ား။ တသတသချ ချ  တရွေားချယ်ဖပင ်င်တပားထ ားတဲို့ 

ဒ ညစ     သတဘ  ျန စ်ပခ ြို ်က မယ်လ  ို့ တမျှ လ်ငို့်ပါတယ။် 

ညစ စ ားသ  ားရင်ားနဲို့ မစ ားသ  ားခင်မ   မင်္ဂလ တမ ငန်  နဲို့ အမ တ်တရဓ တ်ပ  တတွေ ရ   ်န  င်မ  ဖြစ်ပါတယ်။ 



Before you proceed to dinner OR during your dinner, you may take memorable photos with the 

beautiful couple in their traditional dress. 

Couple went to upstairs (8:15) 

Before next march in (8:50) 

Ladies and Gentleman, we are back again. We hope you’ve enjoyed your dinner so far? (Say yes 

pls! )  We’ve come to the third highlight of the evening, in case some of you are wondering 

why the 3rd highlight, remember the 2nd highlight was the dinner?!?  

မ တ်တ ွေသူငယ်ချင်ားအတပါင်ားတ  ို့ခင်ဗျ ား၊  ျွန်တတ ်တ  ို့ ဖပန်လ ပါပပ ။ (စင်တအ  ် တန စင်တပေါ်    ဖပန်လ တ  

:P) ညစ သ  ားတ  င်ရတ  အ င်တဖပမယလ်  ို့ တမျှ ်လငို့်ပါတယ်။ အခ    ရင်  ျွန်တတ ်တ  ို့ ဒ ညတနခင်တလားရဲို့ 

တတ ယတဖမ   ် အတရားပါတဲို့အချ န်    တရ  ်လ ဖပန်ပါပပ ။ တ ယ်လ  ို့ ဘယ်လ  ဖြစ်လ  ို့ 

တတ ယဖြစသ်ွေ ားလဲလ  ို့တမားရင်တတ ို့ တ ျားဇူားဖပြိုပပ ား သတ ရလ   ်ပါခင်ဗျ ား၊ အခ အသ  ားတ  င်ပပ ားသွေ ားတဲို့ညစ   

ဒ တ ယအတရားပါတဲို့အချ န်   တ ။  

ဟ တ်ပါပပ ။ အခ  ျွန်တတ ်တ  ို့အ ားလ  ား တန  ်တစ်မျ ြိုားလ တနမယို့ ် မင်္ဂလ တမ င်န      ခန်ားမထဲ တန  ်တစ်တခါ  ်

က  ြို   လ   ်က ရတအ င်ပါ။ 

Okay, now, let’s rise again to welcome the couple back to the stage! 

Marching in (8:50) 

*Emcee Applause* 

When marching is about to be ended (8:55) 

Let’s welcome our newlyweds [groom’s name]& [bride’s name]to come on stage to pop the 

champagne! 

 

မင်္ဂလ သတ  ို့သ ား [groom’s name]နဲို့ မင်္ဂလ သတ  ို့သမ ား [bride’s name]တ  ို့    ရ မ်ပ န်တြ  ်ြ  ို့ 

က  ြို   လ   ်က ရတအ င်လ ားခင်ဗျ ။ 



 

Champagne popped 

*Emcee Applause* 

Champagne poured 

The pouring of champagne symbolizes wealth and the overflowing of their love. 

ရ မ်ပ န်သွေန်ားတလ င်ားဖခင်ား  ဓနဥစစ နဲို့ မင်္ဂလ တမ င်န  ရဲို့အချစ်တတွေ    စ ား င်ားတစဖခင်ားလ  ို့    ပါတယ။် 

အခ    ရင် မင်္ဂလ သတ  ို့သ ားနဲို့ မင်္ဂလ သတ  ို့သမ ား  ရ မ်ပ န်လဲလ ယ်တသ  ်သ  ားမ   ဖြစ်ပါတယ။် 

Next, the couple will have a cross toast with each other. 

 

[Option 1] May we now invite the relatives and friends of the couple onto the stage to join us in 

a toast to their everlasting happiness. 

 ဲ မင်္ဂလ တမ င်န  နဲို့အတူတူ ရ မပ် န်လဲလ ယ်တသ  ်သ  ားြ  ို့ မ တ်တ ွေသငူယ်ချင်ားတ  ို့    စင်တပေါ် ြ တတ်ခေါ်ပါရတစ။ 

[Option 2]*Just the couple do the toast* 

 

Toast finished (9:05) 

 

Thank you to all. Please kindly be seated back as the couple will share their happiness of this 

evening. May we now invite the couple to give the wedding speech. 

အ ားလ  ားပဲ တ ျားဇူားတင်ပါတယ။် မင်္ဂလ တမ ငန်    ဒ ညတနခင်ားတလားရဲို့ တပျ ်ရ င်မှု     ျွန်တတ ်တ  ို့နဲို့ မျှတဝမ   

ဖြစ်တဲို့အတွေ  ် တနရ ဖပနယ်ူတပားက ပါခင်ဗျ ား။  ဲ အခ  မင်္ဂလ စ  ားတဖပ က  ားတပားြ  ို့ မင်္ဂလ တမ င်န      

ြ တ်က  ားပါရတစ။  

Speech 

Speech finished (9:15) 



What a lovely speech. Thank you groom and bride, we wish you all the best as you embark on 

the next stage of your life journey. 

တ ျားဇူားတင်ပါတယ ် [groom’s name]နဲို့ [bride’s name]။ တတ ်တတ ်စ  ားတဖပ တ  င်ားတ ပ ဲ ။ 

ဒ တနို့ စပပ ား န စ်တယ  ်အတူတ ူ သ ယ ချမ်ားတဖမို့တဲို့ ဘဝခရ ားလမ်ား    တလျှ  လ် မ်ားန  င်ပါတစလ  ို့ 

  တတ င်ားတပားလ   ်ပါတယ်။ 

အခ  မင်္ဂလ တမ င်န    စ ားပွေဲတ  င်ား    အမ တ်တရဓ တ်ပ  လ   ်ရ   ်မ   ဖြစ်ပါတယ်။ 

Ladies and gentleman, (optional: if they haven’t finished dinner – please continue enjoy your 

dinner, we hope you are having a pleasant eveing) the couple will now proceed to join you at 

your table for photography! 

Photo taking 

Photo taking finished (9:45) 

Okay, ladies & gentleman. Now that we have recorded the memorable smiles in this joyous 

occasion, what’s next? Yeah… the wedding game. May we invite the couple to be seated at the 

front to see them having fun playing our special game. 

အခ    ရင် ဒ တပျ ်စရ တ  င်ားတဲို့ ညတနခင်ားတလားမ   အမ တ်တရ ဓ တပ်  တလားတတွေလည်ား ရ   ် ူားပပ ားပပ    တတ ို့ 

တန  ်ထပ်အစ အစဉ်  ဘ မျ ားပါလ မို့်။ ဟ တ်ပါတယ်၊ တပျ ်စရ င်္ မ်ား စ ားမယို့ ်အစ အစဉ်တလားပါပဲ။ 

 ျွန်တတ ်တ  ို့ မင်္ဂလ တမ င်န      အတရ ှေ့ဘ မ်   ဖပန်လည်တနရ ယူတပားြ  ို့ ြ တ်တခေါ်ပါရတစ။ 

Game started 

Game finished (9:50) 

Dear guests, we have come to an end of today’s banquet. Again, we would like to express our 

deepest appreciation for your support today. We wish that you will have a happy evening. 

 



မ တ်တ ွေအတပါင်ားအသင်ားတ  ို့ခင်ဗျ ား၊ အခ    ရင် ဒ မင်္ဂလ အခမ်ားအန ားရဲို့ အ   ားသတ်    တရ  ်ရ  လ ပါပပ ။ 

မင်္ဂလ တမ င်န  အတွေ ်တတ ို့ အခ မ  အစဖြစ်ရင် ဖြစ်ပါလ မို့မ်ယ် :P။ ဒ တနို့တလား    တပျ စ်ရ ဖြစ်တအ င် 

ပါဝင် င်န ဲတပားခဲို့က တဲို့အ ားလ  ား    အထူားပဲတ ျားဇူားတင်ရ  တက  င်ား ထပ်တဖပ ပါရတစ။ က ည်နူားစရ ည 

ဖြစ်ပါတစခင်ဗျ ား။ 

 


