ស្ថាប័នមជ្ឈត្តការពាណិជ្ជកមមដែលបានបង្កើត្ង

ើយងោយច្បាប់ អនុរកឹត្យ និ្ បទបបញ្ដ ត្ិងត ផេ្ៗ

ងទៀត្ រពមទាំ្បានទទួលការជ្ួយរជ្ុមដរជ្្ពីរាជ្រោាភិបាល ជាពិងេេ រកេួ្ពាណិជ្ជកមម
និ្វ ិេ័យឯកជ្ន ផ្ង

ោះ បានអនុម័ត្បទបញ្ដ ត្ិត េាំខាន់ៗ និ ្វ ិធានមជ្ឈត្តការេាំរាប់ ទទួល

ការងោោះស្រស្ថយវ ិវាទ ដែលជាេមត្ាកិច្បច របេ់ខ្ួន
ល កាលពីថ្ងៃទី ១១-កកកោ-២០១៤ ។

ងនោះមានន័យថា ងៅកមពុជាមានស្ថាប័ ន ទទួលងោោះស្រស្ថយវ ិវាទពាណិជ្ជកមមងរៅត្ុ លាការ និ ្ធា
នូវគុណភាព ថ្នមជ្ឈត្តករ (អាជាញកណ្ត
ត ល) ែូច្បបណ្ត
ត របងទេ
ែាំងណើរការង

ងៅងលើពិភពងលាក ចាប់

ើយ ។ ស្ថាប័នងនោះមានង្មោះថា "មជ្ឈមណឌលជាត្ិថ្នមជ្ឈត្តការដផនកពាណិជ្ជកមម

ងៅកាត្់ថា ម.ជ្.ម." និ្ មានមជ្ឈត្តករច្បាំនួន ៤២ រូប ដែលបានទទួ លការបណុត ោះបណ្ត
ត ល
ពីអនកជ្ាំ

ញច្បាប់ ែ៏លបីលាញកនុ្របងទេ និ្ពីមជ្ឈមណឌលផតល់ងេវាកមមដផនកមជ្ឈត្តការងៅ

របងទេេឹ្ហបុរ ីែ៏ងពញនិយម ។ ងលើេពីងនោះ មជ្ឈត្តករទាំ្អេ់ េុទធដត្បានរបល្ជាប់ពីការជ្ាំរោះុ
ងច្បញពីច្បាំនួន ៦៤ រូប ដែលង្វើងោយអនកជ្ាំ

ញ កនុ្របងទេ និ ្ ងរៅរបងទេ ទាំ្ពី រខា្ងលើ

និ្ងរកាមការរត្ួត្ពិនិត្យ និ្េាំងរច្ប ងោយគណៈកមមការ ដែលមានទាំ្ដផនករាជ្រោាភិបាល
និ្ដផនកឯកជ្ន ។ មា៉ា ្វ ិញ ងទៀត្ មជ្ឈត្តករទាំ្ង

ោះមានបទពិងស្ថ្ន៍ងរច្បើនឆ្នាំងលើរបធានបទ

ថ្នវ ិវាទ និ្ មានឯកងទេជាងរច្បើនវ ិេ័យ ពី ងរពាោះពួ កងគមានរបភពមកពីងរច្បើ នកដនល្ ែូ ច្បជា ងមធាវ ី
ស្ថស្រ្ស្ថតចារយ មន្តនតីរាជ្ការ អនកជ្ាំ

ញ ទីរបឹកា ពាណិជ្ជករ...។ល។

ដែលផតល់លទទភាពែ៏ទូលាយថ្នជ្ាំងរ ើេែល់គូវ ិវាទ ង្វើការេាំងរច្បងោយការងពញច្បិត្ត េាំរាប់
ងោោះស្រស្ថយវ ិវាទឲ្យខ្លួន ។ ែូ ងច្បនោះ ការងោោះស្រស្ថយវ ិវាទពាណិជ្ជកមម ង្វើង
បានចាប់ងផតើមយនតការរបេ់ខ្ួនង
ល

ើ្ ងោយ ស្ថាប័ នម.ជ្.ម.

ើយ ដែលគូ វ ិវាទអាច្បងេនើេុាំ ងេវាកមមងនោះ របេិនងបើមិនច្ប្់ងោោះ

ស្រស្ថយវ ិវាទតាមផលូវត្ុ លាការ ឬងរបើ របាេ់ ងេវាកមមរបេ់មជ្ឈមណឌលងោោះស្រស្ថយវ ិវាទ

ងៅងរៅរបងទេ ។ ែូ ច្បគ្ននផ្ដែរ គូ វ ិវាទ ក៏អាច្បពឹ្ពាក់ មជ្ឈត្កករមួយៗ ឬការ ិយាល័យរបេ់ពួកងគ
េាំរាប់ការង្វើមជ្ឈត្តការ ពាណិជ្ជកមម ងលើងរឿ្កតីរបេ់ខ្ួន
ល ែូច្បជា ការ ិយាល័យ អូ វ ី្ី ងោោះស្រស្ថយវ ិវាទ
ជាងែើម កនុ្ករណីយល់ថា អាច្បជ្ួយែល់ការងោោះ ស្រស្ថយវ ិវាទរបេ់ខ្ួន
ល និ្មានការងពញច្បិត្ត ងលើ
ងេវាកមមរបេ់ងគ ។ ងេច្បកតីេាំងរច្ប របេ់មជ្ឈត្តករ ដែលង្វើង

ើ្ងរៅស្ថាប័ន ឬ ងៅស្ថាប័នម.ជ្.ម.

មានត្ាំថ្លងេមើគ្នន ងោយបិទផលូវត្វា៉ា និ្អាច្បយកងៅអនុវត្តងៅ ងរៅរបងទេបាន ។
Commercial Arbitration Institution constituted by law, sub-decree and other regulations and supported
by the Royal Government of Cambodia, especially Ministry of Commerce, and Private sectors was
adopted its main provisions such as internal rules and arbitration rules for accepting the dispute
resolution as its competency on dated July 11, 2014. This means that in Cambodia has permanently
been an Institution who is in charge to provide a service of Alternative Dispute Resolution relating to
business and in charge to register a professional arbitrator likely to most countries in the world starts
to accept the cases. This Institution has been named as "National Commercial Arbitration Centre"
called an abbreviation as "NCAC" and has 42 arbitrators trained on commercial laws and arbitration
techniques from a popular expert in Cambodia and from SIArb & SIAC of Singapore. In addition, all
arbitrators working with NCAC had been passed the examinations from a number of 64 candidates
prepared by two fields of experts inside and outside of Cambodia above as well as from monitored
and decided by a commission mixed by Government and Private Sector members. On the other hand,
those arbitrators have been many experiences on subject matters of disputes and different areas
because they come from many sources differently such as attorney at law, professor, government
officials, experts, advisors, merchant, so on. who may reply to a disputing party a choice for his/her
dispute resolution. Therefore, the resolution of commercial disputes conducted by NCAC Institution
has been started to process its mechanism, and the disputants can apply or register their cases to it if
they do not need to submit them to the court or apply to foreign Institutions outside Cambodia.
Similarly, both sides of disputing parties could apply their cases to each arbitrator or at his/her office,
for example, office of OVT dispute resolution, for the Ad Hoc arbitration, in case the parties need and
are convenient with his/her service. Arbitral Awards made with NCAC Institution or without the
Institution (Ad Hoc) are equal, unappealable and enforceable at foreign country.

By OVT dispute resolution

