
 
 
 
 
 
 

Embassy of Japan  

in the Kingdom of Cambodia 
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No. 27PR-19/EoJ                      29 April, 2019 

 
Commemorative Guest Book to Celebrate the Enthronement  

of His Imperial Highness the Crown Prince of Japan 

 
 

The Embassy of Japan is pleased to announce that His Imperial Highness the Crown 

Prince will accede to the Throne on 1st May 2019. 

On this Occasion, the Embassy will open a Commemorative Guest Book for public to 

celebrate the enthronement as follows: 

 

Venue: Embassy of Japan in Cambodia, Multi-Purpose Hall (Next to the Entrance of 

Consular Section) 

Date:   03 May (Fri) and 06 May (Mon) 

Time:   9:00-11:00 AM and 2:00-4:00 PM 

Remark:  -Photo ID card will be necessary to enter the Embassy.  

-There is no parking inside the Embassy 

-The Consular office in Siem Reap will also open a Commemorative Guest Book.  

 

For further information, please contact the Culture and Information Section of the 

Embassy of Japan at 023 217 161 (1122) or email to info.jpn@pp.mofa.go.jp . 
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ស្ថា នទតូជប ៉ុនប្បចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

សេចរតីប្បកាេរត័៌មាន 
 

ការទទួលស្ថា គម្នស៍្ថធារណជនេរសេរស្ថរថ្វា យប្រះររ                                   
និងអបអរស្ថរទរការស ើងប្គងរាជយរបេប់្រះអងគមាា េរ់ាជទាយាទ 

 

លេខៈ 27PR-19/EoJ                         ថ្ងៃទី២៩ ខខលេសា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
សាា នទូតជប ៉ុនមានលេចក្តីលសាេនេសរកី្រាយេូេជម្រមាបជូន សាធារណជនឲ្យបានម្រាបថា 

ម្ររះអង្គមាា េ់ ណារហូ៉ុីតូ ម្ររះរាជទាយាទ នឹង្ល ើង្ម្ររង្រាជយ ាម្ររះលៅអធិរាជជប ៉ុន លៅថ្ងៃទី ១                       
ខខឧេភា ឆ្ន ាំ២០១៩។ 

ល្លៀតក្ន៉ុង្ឱកាេលនះ សាា នទូតជប ៉ុន នឹង្លបើក្ទទួេសាា រេន៍សាធារណជនចូេសាា នទូតល ើេបី
េរលេរសារថាា យម្ររះររ និង្អបអរសារទរការល ើង្ម្ររង្រាជលនះ  ូចខាង្លម្រកាេ៖ 
ទីតាំង្៖ សាា នទូតជប ៉ុនម្របចាំក្េព៉ុា សាេរហ៉ុម្របលយាជន៍ (លៅបន្ទា ប់រីម្រចក្ទាា រចូេខននក្

ក្៉ុង្េ ៉ុេ) 
កាេបរលិចេទ៖ ថ្ងៃេ៉ុម្រក្ ទី៣ និង្ថ្ងៃច័នា ទី៦ ខខឧេភា 
លរេលេលា៖ លមា ង្ ៩:០០-១១:០០ ម្ររឹក្ និង្លមា ង្ ២:០០-៤:០០ រលេៀេ 
បញ្ជា ក់្៖  - សាធារណៈជនទាាំង្អេ់ េូេយក្េក្ាេួយនូេអតតេញ្ជា ណប័ណណ។ 
    - ក្ន៉ុង្សាា នទូតេិនមានទីក្ខនលង្ចាំណតយានយនតលទ។ 
    - ការយិាេ័យក្៉ុង្េ ៉ុេ លខតតលេៀេរាប នឹង្លបើក្ទទួេការេរលេរសារថាា យម្ររះររនង្ខ រ។ 

 
េម្រមាប់រ័ត៌មានបខនាេេូេទាក់្ទង្េក្កាន់ខននក្េបបធេ៌ និង្រ័ត៌មានថ្នសាា នទូតជប ៉ុន តេរយៈ

ទូរេ័រាលេខ ០២៣ ២១៧ ១៦១ (លេខបនត១១២២) ឬ លនញើអ៉ុីលេ េេក្កាន់អាេ័យដ្ឋា ន៖ 
info.jpn@pp.mofa.go.jp ។ 
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