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      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៥ ឧសភា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

កម្មវិធីចាក់បញ្ចៃំងខៃស ៃភាពយន្ត   ដកសៃង់

ចៃញពីមូលដ្ឋៃនទិន្នន័យរបស់យើង និង 

ស្ថៃប័នឯកសរនានា នៅថ្ងៃចុងសប្តៃហ៍។ 

ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍

ខៃសៃភាពយន្តនៃះនឹងនាំយើងទាំងអស់គ្នៃៅកាន់

ទន្លៃដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក ដោយចៃញ

ពីមាត់ទន្លៃរហូតៅដល់បៃភពទឹករបស់វា 

នោះគឺទន្លៃកុងហ្គៃ។ ក្នុងរយៈចមា្ងៃយ 

៤៣៧១ គីឡូម៉ៃតៃ យើងនឹងរកឃើញទីកន្លៃង

ដៃលបននាំមកនូវបៃវត្តិសស្តៃដ៏ចៃបូកចៃបល់នៃ

បៃទៃសនៃះ។

cINE SATuRDAY
Cine Saturday is a program of weekly 
screenings. It presents films from our 
archive database and private collections.

ទន្លៃកុងហ្គៃ

ដឹកនាំដោយ ទៃយៃរី មីសៃល ១១៦ នាទី 

ផលិតឆ្នៃំ ២០០៥ ភាសបរាំង
The film takes us from the mouth to the 
source of the largest river basin in the 
world, the Congo River. Throughout these 
4.371 km, we discover the places witnessing 
the tumultuous history of this country.

Saturday, May  5 - 5pm

congo River
Directed by Thierry Michel, 2005, 116min, 
French version
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      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១២ ឧសភា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

ពៃះអង្គមា្ចៃស់វ័យក្មៃងមួយអង្គ តៃងតៃស្វៃងរក

ហៃតុផលតៃឹមតៃូវ និងផ្តល់យុត្តិធម៌ជូន

បៃជារាស្តៃ។ ពៃះមាតុចា្ឆៃមិនដៃលយល់ពៃមជា

មួយពៃះបៃជាកុមារនូវរាល់បទបញ្ជៃផៃសៃងៗ រហូត

ដល់មានការធ្វើអំពើដោយបៃើថ្នៃំស្នៃហ៍ដើមៃបី

អោយគៃសមា្លៃប់បៃជាកុមារទៀតផង.......

ដឹកនំាដោយ សម្ដៃចនរោត្តម សីហនុ 

ផលិតឆ្នៃ ំ១៩៦៦ ៦២ នាទី ភាសខ្មៃរ 

មានអកៃសរបរំាងរត់ពីកៃៃម

ពៃះបៃជាកុមារ

Saturday,  May  12 - 5pm

A young prince always seeks reasons 
and provides justice for his people, but 
his aunt usually abuses his rights. She 
never agrees with any of his orders. She 
also wants to kill him by using magic 
potion……

Prachea Komar
Directed by Norodom Sihanouk, 1966, 
62min, Khmer version with French subtitles

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៩ ឧសភា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

កញ្ចនា ជាសិសៃសវិទៃយាល័យបតថ្នៃក់។ 

ក្នុងពៃលនោះ នាងបនជៃុលជៃួសជាមួយបុរស

មា្នៃក់ រហូតដល់មានផ្ទៃពោះ។ នាងបនទៃៃំលក់

រឿងនៃះទាំងឈឺចាប់ សៃបពៃលដៃលបុរសមា្នៃក់

នោះបនបោះបង់នាងោលទៀត។ កៃៃយមក 

នាងក៏បនជួបបុរសមា្នៃក់នោះជាថ្មី ប៉ុន្តៃក្នុង

នាមជាអនាគតគូដណ្ដឹងបងសៃីនាងៅវិញ......

ផលិតដោយ អង្គការសៃវាផៃសព្វផៃសាយអប់រំសុខភាព

កម្ពជុា (ឆៃមស៍) ផលិតឆ្នៃ ំ២០១០ ៥៨ នាទី 

ភាសខ្មៃរ មានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

នៃះឬស្នៃហ៍ខ្ញុំ?

Kanchana is a weak high school student. 
At that time, she was in a relationship 
with a man until she was pregnant. 
She tried to hide this pain as the man 
abandoned her. Later, she met that 
man again, but as her future sister’s 
fiancé……

Saturday,  May  19 - 5pm

Is this my love?
Produced by Cambodia Health Education 
Media Service (CHEMS), 2010, 58min, Khmer 
version with English subtitles
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មៃរៀនជីវិត

ប្ដខី្ញុំ

ស្នៃមញញឹម

ខៃសៃភាពយន្ដនៃះ និយាយពីគៃៃះថ្នៃក់នៅពៃល

សមៃៃលកូន។ ការសមៃៃលកូននៅផ្ទះ ាច

បៃឈមមុខនឹងគៃៃះថ្នៃក់ ាចបណ្ដៃលឲៃយមា្ដៃយ 

និងទារក ស្លៃប់នៅពៃលសមៃៃល។

ជាធម្មា សៃ្ដីតៃងជួបបៃទះបញ្ហៃសុខភាពជាចៃើន 

នៅពៃលកំពុងមានផ្ទៃពោះ។ សំណងល្អ នារី

មា្នៃក់បនទទួលការយកចិត្តទុកដក់ពីស្វៃមីរបស់

នាង ហើយពួកគៃបនតៃៀមគៃប់មធៃយាបយ

ដើមៃបីសុវត្ថិភាព ទាំងមា្ដៃយ និងទារក។

អ្នកសៃី វា៉ៃ គឹមលត ជាសមាជិកកៃុមបៃឹកៃសាសង្កៃត់

មួយរូប ដៃលគត់បនចូលរួមអប់រំពលរដ្ឋស្ដីពីការ

កាត់បន្ថយអំពើហិងៃសាក្នុងគៃួសរ ពៃមទាំងអប់រំ

កុមារកុំអោយបោះបង់ការសិកៃសា។

ផលិតដោយមណ្ឌលព័ត៌មានសៃ្ដីកម្ពុជា (WMC) 

១៥នាទី ភាសខ្មៃរ មានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

ផលិតដោយមណ្ឌលព័ត៌មានសៃ្ដីកម្ពុជា (WMC) 

១៥នាទី ភាសខ្មៃរ មានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

ផលិតដោយមណ្ឌលព័ត៌មានសៃ្ដីកម្ពុជា (WMC) 

១៩នាទី ភាសខ្មៃរ មានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៦  ឧសភា - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

The film talks about the danger of giving birth. 
Birth at home can be very dangerous. The 
mother or baby can die at birth.

Normally, women experience many health 
problems during pregnancy. Fortunately, a 
woman had her husband’s attention, and they 
are preparing all the strategies for the safety 
of the mother and the baby.

Ms. Va Kimleat is a member of the communal 
council, where she educated citizens about 
reducing domestic violence and also educated 
children not to drop out of school.

Saturday,  May  26 - 5pm

Life Lesson

My Husband

Smile

Produced by Women’s Media Centre of 
Cambodia (WMC), 15 min, Khmer version 
with English subtitles

Produced by Women’s Media Centre of 
Cambodia (WMC), 15 min, Khmer version 
with English subtitles

Produced by Women’s Media Centre of 
Cambodia (WMC), 19 min, Khmer version 
with English subtitles
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ឯកសរនៃះនឹងនាំយើងៅឃើញទិដ្ឋភាពនៃការ
បញ្ជូនបៃជាជនចៃញពីជំរំជនភៀសខ្លួនមួយ ឆ្ពៃះ
ៅកាន់ភាគខាងជើងនៃពៃំដៃនបៃទៃសកម្ពុជា 
និងបៃទៃសថៃ។ ជំនួយមនុសៃសធម៌ាមជួយជីវិត
ជនសុីវិលជានិច្ច។

ឯកសរនៃះនឹងនាំឲៃយយើងដឹងអំពីសកម្មភាព
កាកបទកៃហមអន្តរជាតិ នៅបៃទៃសកម្ពុជា 
និងនៅបៃទៃសឡាវ ក្នុងការជួយដល់ជនភៀស
ខ្លួនទាំងឡាយ។

ជនភៀសខ្លួននៅាមពៃំដៃន

ឆ្ពៃះៅកាន់អនាគតល្អបៃសើរ

ផលិតដោយ គណៈកមា្មៃធិការកាកបទកៃហម
អន្តរជាតិ (CICR) ២៧ នាទី ឆ្នៃ ំ១៩៨៤ ភាសខ្មៃរ

ផលិតដោយ គណៈកមា្មៃធិការកាកបទកៃហមអន្តរ
ជាតិ (CICR) ១៤ នាទី ភាសខ្មៃរ

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២ មិថុនា   - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

This documentary follows the evacuation
of a refugee camp on the northern 
border between Cambodia and Thailand. 
The Humanitarian aid workers help the 
civilians in various ways.

This documentary asks us to follow the 
activities of the Red Cross in Cambodia 
and Laos among the refugees.

Saturday, June  2 - 5pm

Those Forgotten on the 
Border

Towards Better Days

Produced by ICRC (International 
Committee of the Red Cross), 1984, 
27min, Khmer version

Produced by ICRC (International 
Committee of the Red Cross) 14min, 
Khmer version
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ទិព្វសូដច័ន្ទ ជាធីាសួគ៌ៃបនមានចិត្ដសៃលញ់

ាណិតចំពោះបុរសទុរគតមា្នៃក់ ដៃលជា

ទាសករ ឈ្មៃះវាសនា ក៏សមៃៃចចិត្ដសុំឲៃយមា្ចៃស់

បងរបស់ពៃះនាងជួយលក់រឿងនៃះ កុំអោយ

ជៃៃបដល់ពៃះបិា ពៃៃះពៃះនាងចង់មកឋាន

កណ្ដៃលដើមៃបីរួមរស់ជាមួយនឹងបុរសទុរគតមា្នៃក់

នោះ។ កៃៃយមក លោកសៃដ្ឋី ដៃលជាបុគ្គល

មានអំណចមា្នៃក់ បនរិះរកវិធីគៃប់បៃបយា៉ៃង

ដើមៃបីយកទិព្វសូដច័ន្ទធ្វើជាបៃពន្ធរបស់ខ្លួន.......

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៩  មិថុនា  - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

ទិព្វសូដច័ន្ទ
ផលិតដោយ ផលិតកម្ម វណ្ណចន្ទ ភាពយន្ត 
និង សុរិយា ភាពយន្ត ១០៣ នាទី ឆ្នៃំ ១៩៦៨ 
ភាសខ្មៃរ

Tep Sodachan, daughter of the King of 
the sky visited Planet Earth and fell in 
love with the poor Veasna. She asked her 
sisters to hide her relation with Veasna. 
But Veasna was working for a landlord 
who tried everything to get the princess 
from Veasna’s hands…….

Saturday, June  9 - 5pm

Tep Sodachan

Produced by Van Chan Production and 
Sorya Production, 1968, 103min, Khmer 
version
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ខៃសៃភាពយន្តនៃះឆ្លុះបញ្ចៃំងអំពីភាពស្មុគស្មៃញនៃ
បញ្ហៃនានា ដៃលបនជួបបៃទះក្នុងការរៀបចំ
សកម្មភាពជួយសង្គៃៃះជនភៀសខ្លួនកម្ពុជា 
ពោលគឺបញ្ហៃទាក់ទងនឹងជំនួយជាម្ហូបាហារ 
និងបញ្ហៃទាក់ទងនឹងជំនួយផៃសៃងៗទៀតសំរាប់
ជនភៀសខ្លួន គឺមានដូចគ្នៃ។

ដើមៃបីថៃរកៃសាការពារវបៃបធម៌ខ្មៃរ និងជួយជនភៀស
ខ្លួនខ្មៃរ កាកបទកៃហមអន្តរជាតិបនបង្កើត
មជៃឈមណ្ឌលឱសថបុរាណខ្មៃរមួយចំនួន នៅកៃបៃរ
មណ្ឌលសុខភាពសម័យរបស់ខ្លួន។

បញ្ហៃស្មុគស្មៃញនៃការផ្តល់ជំនួយ

ជួយពៃយាបលពួកគៃសិនចុះ 
ចាំខ្ញុំថៃទាំពួកគៃជាកៃៃយ

ផលិតដោយ គណៈកមា្មៃធិការកាកបទកៃហម
អន្តរជាតិ (CICR) ឆ្នៃ ំ១៩៨០ ២៤នាទី ភាសបរំាង

ផលិតដោយ គណៈកមា្មៃធិការកាកបទកៃហម
អន្តរជាតិ (CICR) ឆ្នៃ ំ១៩៨៣ ១៦ នាទី ភាសបរំាង

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៦ មិថុនា   - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

This film reflects the complexity of 
problems encountered by an organization 
that assists Khmer civil populations. The 
difficulties concern both food aid and 
aid for refugees.

In order to preserve Khmer culture and 
help the refugees, the Red Cross has 
added traditional medicine centers next 
to the modern medical centers.

Saturday, June 16 - 5pm

A question of relief

Heal them first, I will 
treat them afterward

Produced by ICRC (International 
Committee of the Red Cross) 1980, 
24min, French version

Produced by ICRC (International 
Committee of the Red Cross), 1983, 
16min, French version
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នៅក្នុងរឿងនៃះ យើងាមដនពីសិសៃសវិទៃយាល័យ

មួយកៃុមដៃលបៃឈមមុខនឹងបញ្ហៃគៃឿងញៀន។

អំពើហិងៃសាក្នុងគៃួសរ ការធ្វៃសបៃហៃសរបស់

ាណពៃយាបល និងការភ្លើតភ្លើនរបស់យុវជនខ្លួន

ឯងផ្ទៃល់ គឺសុទ្ធសឹងជាមូលហៃតុនៃបញ្ហៃ..........

មច្ចុរាជពណ៌ស
ផលិតដោយ មណ្ឌលព័ត៌មានស្តៃីកម្ពុជា (WMC) 

៤៩ នាទី ឆ្នៃំ ២០០៥ ភាសខ្មៃរ

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៣ មិថុនា  - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

In the story, we followed a group of high school 
friends who is confronted with the drug 
problem. Domestic violence, parental 
carelessness and regardless of the dangers by 
the youth are considered as the cause of the 
issue.…..

Saturday, June  23   - 5pm

White Death
Produced by Women’s Media Centre of 
Cambodia (WMC), 2005, 49 min, Khmer 
version

For several years, Phung-Guth Sunthary 
had commenced an investigation into 
the death of her father, imprisoned and 
executed at the S21 security center in 
1977. Through the eyes of Sunthary, the 
challenges of a major trial of the century 
are revealed...

Saturday, June  30 - 5pm

About My Father
Produced by Rithy Panh, 2009, 51min, 
Khmer version with English subtitles

អស់រយៈពៃលជាចៃើនឆ្នៃំ អ្នកសៃី ភួងហា្គៃត់ សុនា្ថៃរី 
បនធ្វើការសុើបអង្កៃតពីការស្លៃប់របស់ឪពុក
គត់ គឺលោក ភួង តុន ជាសស្តៃៃចារៃយដ៏ល្អមា្នៃក់
ដៃលតៃូវគៃឃុំឃាំង និងសមា្លៃប់នៅក្នុងមន្ទីរ
សន្តិសុខ ស២១ នៅឆ្នៃំ ១៩៧៧។ 
ាមរយៈដំណើររឿងរបស់អ្នកសៃី បញ្ហៃចាក់សៃៃះ
នៃការជំនុំជមៃះក្ដីដ៏ធំមួយក្នុងសតវតៃសនៃះនឹងតៃូវ
លតតៃដងឡើង។

រំឭកពីឪពុកខ្ញុំ

ផលិតដោយ រិទ្ធី ប៉ៃន់ ៥១ នាទី ឆ្នៃំ ២០០៩ 
ភាសខ្មៃរ មានអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៣០ មិថុនា   - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    
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ពិព័រណ៍

ពិព័រណ៍នៃះបង្ហៃញពីការជៃើសរីស និងចងកៃង
រូបថតអ្នកធាក់សុីក្លូ នៅជុំវិញផៃសារធំថ្មីក្នុងទីកៃុង
ភ្នំពៃញ ដៃលតៃូវបនថតដោយជនជាតិជប៉ុន 
លោកអៃអីុជីរ៉ូ ហាយា៉ៃសុី អស់រយៈពៃល ៤ ឆ្នៃំ
គិតចាប់ពីឆ្នៃំ ១៩៩៦ ដល់ឆ្នៃំ ១៩៩៩  ។

រូបថតជិត ២៥សន្លឹកនៃះ នឹងបង្ហៃញអំពីជីវិតបៃចំា
ថ្ងៃរបស់បៃជាជនខ្មៃរ ដៃលពួកគត់បៃើបៃៃស់សុីក្លូ 
ជាមធៃយាបយធ្វើដំណើរដ៏ពៃញនិយម សមៃៃប់
បៃជាជនសមញ្ញននៅក្នុងទីកៃុងភ្នំពៃញនៅ
ពៃលនោះ។  

លោកអៃអុីជីរ៉ូ ហាយា៉ៃសុី បនធ្វើការនៅទីកៃុង
ភ្នំពៃញជាលើកដំបូងក្នុងជីវិតរបស់លោកចាប់ពីខៃ
មៃស ១៩៩៦ ដល់ខៃកក្កដ ១៩៩៨ ហើយលោក
ក៏មានសំណងបនតៃឡប់មកធ្វើការនាឆ្នៃកំៃៃយៗ
មក បនពីបីលើកទៀត។ លោកបនចំណយ
រយៈពៃលជាង១០ឆ្នៃំរស់នៅទីកៃុងភ្នំពៃញ។

សូមអញ្ជើញមកទសៃសនាពិព័រណ៍នៃះ 
នៅមជៃឈមណ្ឌលបុប្ជៃណ។

អ្នកធាក់សុីក្លូនៅក្នុងទីកៃុងភ្នំពៃញ - 
ស្តៃចនៅាមដងផ្លូវ 

ពីថ្ងៃទី ១១ ដល់ថ្ងៃទី ៣១ ឧសភា

បើកពិព័រណ៍ ថ្ងៃទី៤ ឧសភា ម៉ៃង ៦:៣០នាទីល្ងច

EXHIBITION 

The photo exhibition of “Phnom Penh Cyclo 
Drivers - Kings on the Streets -” shows 
the selected and compiled portraits of 
cyclo drivers around the Central Market 
(Phsar Thmei) in Phnom Penh which were 
taken by a Japanese expatriate, Eiichiro 
Hayashi, for the period of four years from 
1996 to 1999.

The approximate 25 pictures depict the 
existence of the people who made their 
livelihood by pushing pedal of cyclo as 
popular transport for the common people 
in Phnom Penh at that time.

Eiichiro Hayashi worked in Phnom Penh 
from April 1996 to July 1998 for the first 
time in his life and has fortune to come 
back to work there for a few times 
afterwards. He has spent more than 10 
years in Phnom Penh.

“ Phnom Penh cyclo Drivers 
- Kings on the Streets- ”

From May 11th-31st

Opening exhibition: May 4th at 6:30 pm
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ទសៃសនៈ និងហៃតុផលរបស់ខ្មៃរកៃហមចំពោះ
ាពាហ៍ពិពាហ៍

កិច្ចពិភាកៃសា

និយាយជាភាសខ្មៃរ និងបកបៃៃជាភាសអង់គ្លៃស

ថ្ងៃទី ៧ មិថុនា ២០១៨ ម៉ៃង ៥:៣០នាទីល្ងៃច

ខ្មៃរកៃហមបនបង្ហៃញនូវទសៃសនៈមួយចំនួន

ទាក់ទងនឹងការរៀបការាំងពីខៃកុម្ភៈ ឆ្នៃំ១៩៧៤ 

មកម្លៃះ ាមរយៈការបោះពុម្ពផៃសាយរបស់ខ្លួន

ក្នុងទសៃសនាវដ្តីយុវជន យុវនារី បដិវត្ត។ 

កៃៃយពៃលកាន់អំណច ខ្មៃរកៃហមបនដក់

ចៃញនូវទំរង់នៃការរៀបការថ្មីមួយ ហើយពិធី

រៀបការក៏តៃូវបនផ្លៃស់ប្តូរទាំងសៃុងដៃរ។ 

ពិធីរៀបការតៃូវបនរៀបចំឡើងជាចៃើនគូ ក្នុង

ពៃលតៃមួយហើយកាន់តៃញឹកញាប់ៅនៅ

ឆ្នៃំ១៩៧៨។ តើខ្មៃរកៃហមមានទសៃសនៈយា៉ៃងណ

ចំពោះាពាហ៍ពិពាហ៍ ដៃលខ្មៃរកៃហមៅថ 

“កសងគៃួសរ” នោះ? តើហៃតុអ្វីមានជាខ្មៃរ

កៃហមរៀបចំាពាហ៍ពិពាហ៍បៃបនោះ? 

សូមអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាកៃសានៃះ

ទាំងអស់ ដើមៃបីចៃករំលៃកចំណៃះដឹង 

អមនឹងសំណួរចម្លើយជាមួយវាគ្មិន។

“Khmer Rouge’s View on Marriage”

Khmer Rouge’s view on marriage was 
published into their policy magazine, 
Male and female revolutionary youth 
magazine since February 1974. After 
taking power, the Khmer Rouge introduced 
new form of marriage which was almost 
totally controlled by its Angkar. Wedding 
ceremony was completely changed. 
Wedding ceremony was organized for 
many couples as collective wedding. 
1978, increasing number of couples were 
put into marriages.
How did the Khmer Rouge view the 
marriage which they commonly called, 
“building family”? Why Did Marriage Mat-
ter for the Regime? 
Please join us for a panel discuss with 
Q & A session.

PANEL DIScuSSION

June 7th, 5:30pm

Khmer with English interpretation
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ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍
ថ្ងៃទី៥ ខៃឧសភា 

ថ្ងៃ ទី១២ ខៃឧសភា

ថ្ងៃ ទី១៩ ខៃឧសភា

ថ្ងៃ ទី២៦ ខៃឧសភា

ថ្ងៃ្ងទី២ ខៃមិថុនា

ថ្ងៃ្ងទី៩ ែខមិថុនា

ថ្ងៃ្ងទី១៦ ខៃមិថុនា

ថ្ងៃ្ងទី២៣ ខៃមិថុនា

ថ្ងៃ្ងទី៣០ ខៃមិថុនា

ទន្លៃកុងហ្គៃ

ពៃះបៃជាកុមារ

នៃះឬស្នៃហ៍ខ្ញុ?ំ

មៃរៀនជីវិត & ប្ដីខ្ញុ ំ & ស្នៃមញញឹម

ជនភៀសខ្លួននៅាមពៃំដៃន & ឆ្ពៃះៅកាន់អនាគតល្អ...

ទិព្វសូដច័ន្ទ

បញ្ហៃស្មុគស្មៃញនៃការផ្តល់ជំនួយ & ជួយពៃយាបលពួកគៃ...

មច្ចុរាជពណ៌ស

រំឭកពីឪពុកខ្ញុំ

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

អ្នកធាក់សុីក្លូនៅក្នុងទីកៃុងភ្នំពៃញ - ស្តៃចនៅាមដងផ្លូវពីថ្ងៃទី ១១ ដល់ថ្ងៃទី ៣១ ឧសភា

ពិព័រណ៍

ថ្ងៃឈប់សមៃៃក
១ ,  ៣, ១៤, ១៥, ១៦ ឧសភា , ១, ១៨ មិថុនា  

ទសៃសនៈ និងហៃតុផលរបស់ខ្មៃរកៃហមចំពោះាពាហ៍ពិពាហ៍ថ្ងៃទី ៧ មិថុនា ២០១៨ ម៉ៃង 

៥:៣០នាទីល្ងៃច

កិច្ចពិភាកៃសា

cINE SATuRDAY 
May 5   
May  12
May  19
May  26
June 2
June 9
June 16
June 23
June 30

Congo River
Prachea Komar
Is this my love
Life Lesson & My Husband  & Smile
Those Forgotten on the Border & Towards... 
Tep Sodachan
A question of relief & Heal them first...
White Death
About My Father

5pm
5pm
5pm
5pm
5pm
5pm
5pm
5pm
5pm

From May 11th - 31st

EXHIBITION 

“ Phnom Penh Cyclo Drivers - Kings on the Streets-”

closing Dates 
May 1, 3, 14, 15, 16  June 1, 18 

Date: June 7th, 5:30pm Khmer Rouge’s View on Marriage

PANEL DIScuSSION
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ទសៃសនាភាពយន្តឯកសរជាកៃុមអំពីបៃវត្តិសស្តៃកម្ពុជា 

សូមទំនាក់ទំនងាមរយៈលៃខទូរស័ព្ទ ០៩៣ ៣៦ ៥៥ ៦៥ ឬអ៊ីម៉ៃល
sopheaktra.an@bophana.org

To organize group screening on Cambodian history, contact us 
at 093 365 565 or sopheaktra.an@bophana.org

ចង់ឲៃយបណ្ណសររបស់អ្នករស់ឡើងវិញម្តងទៀត 

សូមទំនាក់ទំនងាមរយៈលៃខទូរស័ព្ទ ០២៣ ៩៩ ២១ ៧៤ ឬអ៊ីម៉ៃល 
archives@bophana.org 

To revive your archive, contact us at 023 99 21 74 or 
arhcives@bophana.org


