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The Government of Japan approves US$251,970 for Legal Documentation Centre 

relating to Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia  

 

        The Embassy of Japan is pleased to inform that the Government of Japan approved the 

utilization of up to US$251,970 from the counterpart fund for “Fulfilling the Legacy Mandate of the 

Legal Documentation Centre relating to the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (LDC).” 

The Funds will be used for the following activities. 

1. Establishment of Mobile Outreach Unit, consisting of dedicated vehicles, a video recorder, a 

projector, a portable screen, loudspeakers, microphones and laptops to be used for outreach 

activities in the provinces across Cambodia over a three-year period. 

2. An exchange visit to the library of the International Criminal Court (ICC) in the Netherland and 

the other documentation center in Germany that are the most relevant to the functions of the LDC 

for enhancing cooperation and knowledge sharing. 

3. A two-year project for research scholarships for Cambodian undergraduates (LDC is going to 

work closely with partner universities and academic institutions by providing a platform for 

undergraduate students to conduct their research papers and thesis related to the field of 

genocide, the Democratic Kampuchea as well as the legacy of the Extraordinary Chambers in the 

Courts of Cambodia (ECCC). 

4. Improvement and further Development of Virtual Tribunal. 

The Legal Documentation Centre relating to the Extraordinary Chambers in the Courts of 

Cambodia (LDC) serves to carry on the documentation legacy of the ECCC. LDC was established by 

sub-decree No 159 on 16 November 2015 and officially launched on 27 June 2017. 
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ស្ថា នទូតជប ៉ុនប្បចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

សេចក្តីប្រកាេពត័ម៌ាន 
 
លេខៈ ៥៩ PR-១៩/EoJ                           ថ្ងៃទី ៨ ខខ វចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ ២០១៩ 
 

រដ្ឋា ភិបាេជប ៉ុនអន៉ុម័តងវកិាច្ាំនួន ២៥១,៩៧០ ដ៉ុល្លា អាលមរកិ សម្រាប់
មជឈមណ្ឌ េតមកេ់ឯកសារច្ាប់ ពាក់ព័នធនឹងអងគជាំន៉ុាំជម្រមះវសិាមញ្កកន៉ុងត៉ុល្លការ

កមព៉ុជា  
 

 សាា នទូតជប ៉ុនានលសច្កតីលសាមនសសរកីរាយជម្រាបជូនថា រដ្ឋា ភិបាេជប ៉ុនបាន 
អន៉ុម័តការលម្របើម្របាស់ងវកិាច្ាំនួន ២៥១,៩៧០ ដ៉ុល្លា អាលមរកិ (ពីររយហាសិបមួយពាន់ម្របាាំបួន
រយចិ្តសិបដ៉ុល្លា ) ពីងវកិាបដិភាគ សម្រាប់ការអន៉ុវតតគលម្រាង “អន៉ុវតតអាណ្តតិលករដាំខណ្េ
របស់មជឈមណ្ឌ េតមកេ់ឯកសារច្ាប់ ពាក់ព័នធនឹងអងគជាំន៉ុាំជម្រមះវសិាមញ្កកន៉ុងត៉ុល្លការកមព៉ុជា 
(ម.ត.ឯ.ច្.)” ។ ងវកិាលនះនឹងម្រតូវយកលៅលម្របើម្របាស់សម្រាប់សកមមភាពដូច្ខាងលម្រកាម ៖ 
 
១- ការបលងកើតអងគភាពផ្សពធផ្ាយច្េ័ត លដ្ឋយានរងយនត ា ស៉ុីនងតវលីដអូ ា ស៉ុីនបញ្ច ាំង

សាា យ ផ្ទ ាំងបញ្ច ាំងសាា យ ឧបករណ៏្បាំពងសាំលេង មីម្រកូហ្វូន និងក៉ុាំពយូទ័រយួរថ្ដ សម្រាប់
លម្របើម្របាស់កន៉ុងគលម្រាងផ្សពធផ្ាយកន៉ុងលខតតទូទាំងម្របលទសកមព៉ុជាសម្រាប់រយៈលពេ៣ឆ្ន ាំ។ 

 
២-  ការផ្ា ស់បតូរទសសនកិច្ចលៅ បណ្ណា េ័យថ្នត៉ុល្លការឧម្រកិដាកមមអនតរជាតិ (ICC) លៅម្របលទស   

ហូ្េាង់ដ៍ និងមជឈមណ្ឌ េឯកសារលៅម្របលទសអាេាឺម ង់ ខដេកខនាងទាំងពីរលនះគឺសាក
សមបាំផ្៉ុតសម្រាប់ដាំលណ្ើ រការថ្ន ម.ត.ឯ.ច្. កន៉ុងការពម្រងឹងកិច្ចសហ្ម្របតិបតតិការ និងការ
ខច្ករ ាំខេកច្ាំលណ្ះដឹងរវាងគ្នន នឹងគ្នន ។ 

 
៣- ការផ្តេ់អាហារូបករណ៍្ស្រសាវម្រជាវរយៈលពេពីរឆ្ន ាំសម្រាប់និសសិតកមព៉ុជា (ម.ត.ឯ.ច្. នឹងល វ្ើ

ការយ ងជិតសនិទធជាមួយសកេវទិាេ័យ និងម្រគឹះសាា នអប់រ ាំថ្ដគូ លដើមបីផ្តេ់ជាលវទិកា 
សម្រាប់និសសិតកន៉ុងការសរលសរអតាបទស្រសាវម្រជាវ និងសារណ្ណទក់ទងនឹងអាំលពើម្របេ័យ
ពូជសាសន៍កន៉ុងរបបកមព៉ុជាម្របជា្ិបលតយយ ក៏ដូច្ជាលករដាំខណ្េថ្នអងគជាំន៉ុាំជម្រមះវសិាមញ្ក



កន៉ុងត៉ុល្លការកមព៉ុជា (អ.វ.ត.ក.)។ 
 
៤- ការខកេមអ និងការអភិវឌ្ឍបខនាមលទៀតនូវកមមវ ិ្ ីសាល្លកដីទូរនិមមិត ។ 
 

មជឈមណ្ឌ េតមកេ់ឯកសារច្ាប់ ពាក់ព័នធនឹងអងគជាំន៉ុាំជម្រមះវសិាមញ្កកន៉ុងត៉ុល្លការកមព៉ុជា   
(ម.ត.ឯ.ច្.) បលងកើតលេើងជាតម្រមូវការសម្រាប់ការលរៀបច្ាំ ការអន៉ុវតតនូវលករតាំខណ្េ និងការ
បនសេ់ទ៉ុកលរឿងកតីរបស់សាល្លកតីខខមរម្រកហ្ម។ ម.ត.ឯ.ច្. ម្រតូវបានបលងកើតលេើងលដ្ឋយ      
អន៉ុម្រកឹតយលេខ ១៥៩ អនម្រក.បក ច្៉ុះថ្ងៃទី១៦ វចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ ២០១៥ និងម្រតូវបានសលាព ្ជាផ្ាូវ
ការលៅថ្ងៃទី២៧ ខខមិង៉ុនា ឆ្ន ាំ២០១៧។  
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