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Embassy of Japan in the Kingdom of Cambodia 

 

No. 03 PR-19/ EoJ                5 February 2019 

 

Two Vessels of the Japanese Maritime Self-Defense Force to Visit Cambodia 
At the Sihanoukville Autonomous Port 

From 25 (Mon) to 28 (Thu) February 2019 
 
 

1- The Two Vessels of the Japanese Maritime Self-Defense Force (JMSDF) “SETOYUKI” and 
“SHIMAYUKI” led by Captain Yoshiyuki NAKAGAMA, Commander of the Training Division 1 
of JMSDF, will be visiting Cambodia from 25 to 28 February 2019 during their training 
cruise. The objectives of the visit are to strengthen friendship between Japan and 
Cambodia through various exchange programs as well as to give opportunities for 109 
cadet school graduates to learn about the culture and the military of the Kingdom of 
Cambodia. 
 

2- During the stay in Cambodia, Captain Yoshiyuki NAKAGAMA plans to visit Phnom Penh to 
pay a courtesy call on Commander of the Cambodian Royal Navy on 26 February. Captain 
Yoshiyuki NAKAGAMA will also pay courtesy visits to the Ream Naval Base, the Preah 
Sihanouk Provincial Office and the Port Authority of Sihanouk ville on 25 February. 
 

3- The arrival ceremony will be held on 25 February from 10:30 at Old Jetty, Preah Sihanouk 
ville Port. 
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សេចក្ដីប្រកាេព័ត៌មាន 
ស្ថា នទូតជប ៉ុនប្បចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

 
      

No. 03 PR-19/ EoJ                 ថ្ងៃទី៥ ខែរ៉ុម្ភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 

ដាំណ ើ រទស្សនរិចចថ្ននាវាចាំនួន ២ ណប្រឿងរបស់្រងរម្ល ាំងស្វ័យការពារណជើងទឹរជប ៉ុន 

ម្រកាន់ប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា ណោយចូលចតណៅរាំរង់ខែស្វយ័តប្រុងប្រះសី្ហន៉ុ 
រីថ្ងៃច័នទ ទី ២៥  ដល់ថ្ងៃប្រហស្បតិ៍ ទី ២៨ ខែរ៉ុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 

១- នាវាចាំនួន ២ ណប្រឿងរបស់្រងរម្ល ាំងស្វ័យការពារណជើងទឹរជប ៉ុនខដលម្នណ ម្ ះ
ថា “ណស្តូយ៉ុរិ” និង “ស្៉ុីម្ យ៉ុរិ” ដឹរនាាំណោយវរនាវឯីរ យ ូស្៉ុីយូរី ណាកាហ្គា ម្  
ណម្បញ្ជា ការរងរលធាំហវឹរហវឺនណលែ ១ ថ្នរងរម្ល ាំងស្វ័យការពារណជើងទឹរជប ៉ុន 
នឹងម្រណធវើទស្សនរិចចណៅប្បណទស្រម្ព៉ុជា ចប់រីថ្ងៃទី ២៥ ដល់ ២៨ ខែរ៉ុម្ភៈ ឆ្ន ាំ
២០១៩ ណៅរន៉ុងអាំឡ៉ុងណរលថ្នដាំណ ើ រហវឹរហវឺនណលើលាំហស្ម្៉ុប្ទ។ ណោលបាំ ង
ថ្នដាំណ ើ រទស្សនរិចចណនះ រឺណដើម្បីរប្ងឹងទាំនារ់ទាំនងមិ្តដភាររវាងប្បណទស្ជប ៉ុន 
និងប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា តាម្រយៈរម្មវធីិផ្លល ស់្បដូរណែសងៗ រ៏ដូចជាណដើម្បីែដល់  
ឱកាស្ឲ្យនាយនាវរិរម្មសិ្រាការចីាំនួន១០៩របូខដលណទើបបានបពាច ប់ការសិ្រា 
បានខស្វងយល់អាំរីវបបធម៌្ និងវស័ិ្យណោធាណៅប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា ។ 

២- រន៉ុងអាំឡ៉ុងណរលស្ថន រ់ណៅប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា វរនាវឯីរ យ សូ្៉ុយូីរី ណាកា
ហ្គា ម្  ម្នរាំណរាងណធើវទស្សនរិចចណៅរាជធានីភ្នាំណរញ ណដើម្បីចូលជួបស្ាំខដងការរួរ
ស្ម្ជាមួ្យណម្បញ្ជា ការរងទ័រណជើងទឹររម្ព៉ុជា ណៅថ្ងៃទី ២៦ ខែរ៉ុម្ភៈ។ វរនាវឯីរ 
យ ូស្៉ុីយូរី ណាកាហ្គា ម្  រ៏នឹងណធើវទស្សនរិចចណៅមូ្លោា នទ័រណជើងទឹររាម្ 
ស្ថលាណែតដប្រះសី្ហន៉ុ និងរាំរង់ខែស្វយ័តប្រុងប្រះសី្ហន៉ុ ណៅថ្ងៃទី ២៥ ខែ
រ៉ុម្ភៈែងខដរ ។ 

៣- រិធីស្ថវ រម្ន៍ការម្រដល់ នឹងប្បារឰណឡើងណៅថ្ងៃទី ២៥ ខែរ៉ុម្ភៈ ចប់រីណម្ ង ១០:

៣០ ប្រឹរ ណៅឯខែចស់្ថ្នរាំរង់ខែស្វយ័តប្រុងប្រះសី្ហន៉ុ ។  
 
 

ស្ថា នទូតជប ៉ុន អាស័្យោា នណលែ ១៩៤ ម្ហ្គវងីិប្រះនណរាតដម្   ទូរស្រទ័: (០២៣) ២១៧ ១៦១/៤   
ទូរស្ថរៈ (០២៣) ២១៦ ១៦២ អ៉ុីខម្ ល: political.jpn@pp.mofa.go.jp  

ណវបស្ថយែលូវការ: www.kh.emb-japan.go.jp 

mailto:political.jpn@pp.mofa.go.jp

