
Mediator is a neutral third party, one person or team, who may help disputing parties by leading a mediation 

process. What is a Mediation? 

Mediation is a useful method for resolving the disputes, and it can be happened whether outside court or 

attached with the court. For its usefulness, both side disputing parties can get results from resolution on the 

same page. This is called win-win results, and they may communicate and work with each other after finishing 

their disputes. These are crucial for business and family members who always preserve the relationship on 

going. Therefore, matter subjects for offering this service are strongly appropriated to company disputes (such 

as shareholder vs. shareholder, shareholder vs. director/CEO), franchisor vs. franchisee, contractor vs. owner, 

banker vs. debtor, licensor vs. owner, seller vs. buyer, husband vs. wife, family members concerning to 

heritage, so on.) 

អ្នកសរមរុះសរមលួ គឺអាចជាមនុសសម្នន ក់ ឬជារករមមនុសស ដែលែឹកនាំ ការសរមរុះសរមលួ ។ 

អ្វីជាការសរមរុះសរមួល (MEDIATION-MÉDIATION)? 

ការសរមរុះសរមលួ (Mediation) គឺជាយនតការ ឬរបបៀបប ុះស្រាយវវិាទដែល ម្ននភាគីទី៣ ជួយែល់គូវវិាទឲ្យ 
ម្ននលទធភាពអាចចរចាសាំបរចបលើែាំប ុះ ស្រាយវវិាទរបស់ពួកបគប យខ្លួនឯង ។ ភាគីទី៣បនុះ ជាបុគគល 

អ្ពារកឹត្យ ហ្វឹកហាត់្ពីរបបៀបដែលរត្ូវជួយកនុងបញ្ហា ជាំប ុះ និងយល់ពីរបបភទជាំប ុះ ដែលចាត់្ទុកថាជា 

ដផនទីបង្ហា ញផលូវសាំរាប់ង្ហយស្រសួលកនុងការប ុះស្រាយ ។ ែូបចនុះ បរកាមការជួយពីអ្នកសរមរុះសរមួល 
ការសាំរុុះសាំរលួអាចផតល់ផល របបោជន៍ជាបរចើន ែល់គូវវិាទ ។ 

របបោជន៍ទី១៖ គូភាគីម្ននសិទធិកនុងការបរជើសបរ ើសអ្នកសរមរុះសរមួល (Mediator) ពីបររុះថាការសាំរុុះសាំរលួ 

អាចែាំប ើ រការបានទាល់ដត្ភាគីវវិាទ បានរពមបរពៀងគ្នន បលើអ្នកសរមរុះសរមួលរចួសិន ។ ការរពមបរពៀងគ្នន  
បនុះអាច ប្វើមុនបពលម្ននវវិាទបកើត្ប ើងប យម្ននដចងកាំ ត់្ទុកជាមុនបៅកនុង កិចចសនាអាជីវកមម របស់ 

ខ្លួន ឬក៏បនា ប់ពីម្ននវវិាទបកើត្ប ើង ។ ការទទួលបាន សិទធិបនុះ ប្វើឲ្យភាគីវវិាទ អាចពិនិត្យបមើលពី 

គុ សមបត្តិរបស់អ្នកសរមរុះសរមលួ ដែលខ្លួនាគ ល់ប យផ្ទា ល់ ឬតាមរយុះ ាា ប័នប ុះស្រាយវវិាទ 
ដែលបនុះអាច ធានពីភាពម្ននសមត្ាភាព ការបជឿជាក់ និងលកខខ្ ឌ បផសងៗ បទៀត្ននជាំនញ សាំរុុះសាំរលួ 

ដែលអ្នកសរមរុះសាំរលួម្ននសាំរាប់ជួយែល់វវិាទរបស់ពួកបគ ។ ឧទាហ្រ ៍៖ ការយល់ែឹងចាស់ពីរបបភទ 

ននវវិាទ ែូចជា រករមហ្ ុន/រគួារ កមមសិទធិបញ្ហា  ការលក់ទាំនិញ/បសវា កិចចសនា សាំ ង់/ែី្លី…ប្វើឲ្យ 
អ្នកសរមរុះសរមលួ អាចផតល់អ្នុាសន៍ែល់ភាគីវវិាទដែលទាក់ទងនឹង របបភទវវិាទទាាំងបនុះបានលអ 
ជាងការមិនបានែឹង។ ឧទាហ្រ ៍មួយបទៀត្ ការយល់ែឹងពីចាប់ដែល រក់ព័នធនឹងកមមវត្ាុវវិាទខាងបលើ 
វាក៏អាចប្វើឲ្យ អ្នកសរមរុះសរមួល ជួយឲ្យការសាំរុុះសាំរលួអាចរបរពឹត្តបៅបានលទធផលលអផងដែរ ចាំបរុះវវិាទ 

ទាក់ទងនឹងការទាមទារសិទធិ ឬក៏ការទទួលខុ្សរត្ូវនន ។ បហ្តុ្បនុះបានជាចាប់សតីពីមជឈត្តការ 
រ ិជជកមមកមពុជា រត្ង់ម្នរតា៣៨ បានអ្នុញ្ហា ត្ឲ្យមជឈត្តករ (Arbitrator) ប្វើការសាំរុុះសាំរលួវវិាទរ ិជជកមម 
ជាមុន របសិនបបើគូវវិាទយល់រពម ។ 

របបោជន៍ទី២៖ សិទធិបសមើគ្នន កនុងយនតការសាំរុុះសាំរលួរត្ូវបានផតល់ឲ្យគូវវិាទ ។ សិទធិទាាំងបនុះរមួម្នន 
ការពិភាកា ឬក៏ការទាំនក់ទាំនងជាមួយអ្នកសរមរុះសរមួល ការចូលរមួចាំដ កកនុងការចាំ យ (ភាគីវវិាទបង់ 



របាក់បសមើគ្នន  (៥០%–៥០%) ដែលតិ្ចជាងរបព័នធតុ្ ការ ត្ាំរវូឲ្យអ្នកចាញ់រត្ូវចាំ យ ១០០%) និងការ 
ទទួលបានពត៌្ម្នន និងឯការពីយនតការបនុះែូចគ្នន  ។ 

របបោជន៍ទី៣៖ ចាំប ញបពលបវ  ពីបររុះថាការប ុះស្រាយវវិាទប យ ការសាំរុុះសាំរលួ អាចបញ្ច ប់ 

កនុងរយុះបពលខ្លី ។ បរឿងវវិាទខ្លុះបញ្ច ប់រតឹ្មដត្ ២ វគគសាំរុុះសាំរលួ ៣វគគសាំរុុះសាំរលួ ឬ៣នងៃ ១សបាត ហ៍្ ១ដខ្ ៤ដខ្ 
ឬអាចនិោយ ជារមួថាតិ្ចជាង ១ឆ្ន ាំ ដែលកាំ ុងបពលបនុះ របព័នធតុ្ ការពិបាកនឹងប្វើបាន  ស់ ។ 

បហ្តុ្ផលដែលអាចបញ្ច ប់បរឿងវវិាទបានកនុងរយុះបពលខ្លីដបបបនុះ គឺប ត លមកពីកតាត  ជាបរចើនអ្ាំប យ 

ផលម្ននែូចជា បបចចកបទស និង សមត្ាភាពរបស់អ្នកសរមរុះសរមួល ឬ ាា ប័នប ុះស្រាយវវិាទដែល 
ភាគីវវិាទពឹងរក់ ទីកដនលងប្វើការប ុះស្រាយអាចរបរពឹត្តបៅបានបរចើន និង អាស្រស័យបៅនឹងការចង់ 

បានរបស់ភាគីវវិាទ (ឧទាហ្រ ៍៖បៅការោិល័យ របស់អ្នកសរមរុះសរមួល អាស័យ ា នរបស់ភាគីវវិាទ 
ស ា គ្នរ បភាជនី ា ន... តាមរយុះទូរស័ពាខ្នហ្វឺរនិ វបីែអូ្ខ្នហ្វឺរនិ ។ល។) ។ ការបញ្ច ប់វវិាទរហ័្ស 

ប្វើឲ្យគូភាគីមិនសូវម្ននកងវល់បរចើន និងចាំ យរបាក់អ្ស់តិ្ច បហ្ើយអាចបផ្ទត ត្ អារមម ៍លអ និងបរបើរបាស់ 

បពលបវ សាំរាប់ការង្ហរបផសងៗបទៀត្ ែូចជាការង្ហរ អាជីវកមម ជាបែើម ។ 

របបោជន៍ទី៤៖ ភាគីវវិាទទទួលបាននូវលទធផលពីការសាំរុុះសាំរលួ ជារបបោជន៍ ែូចគ្នន  ឬបៅថា 

លទធផលឈ្នុះ–ឈ្នុះ បហ្តុ្បនុះបនា ប់ពីសាំបរចែាំប ុះស្រាយ ភាគីវវិាទដត្ងដត្អ្នុវត្តនូវលកខខ្ ឌ ទាាំង 
ឡាយននការរពមបរពៀង និងបនតរកា បានទាំនក់ទាំនងជាមួយគ្នន បៅខាងមុខ្បទៀត្ ដែលទាាំងបនុះជា 
គុ សមបត្តិលអ ជាងការប ុះស្រាយវវិាទតាមដបបបផសងបទៀត្ ម្ននរបព័នធតុ្ ការជាតួ្ោ៉ាង ។ 

សរបុបសចកតីមក ការសរមរុះសរមួល គឺជារបបៀបននការប ុះស្រាយវវិាទមួយដែល ជួយែល់គូវវិាទ ឲ្យ 
ម្ននលទធភាពអាចពិចារ  និងសាំបរចប យចាស់ ស់ ។ ដផអកបលើបគ្នលបៅបនុះ ផលរបបោជន៍ 

ជាបរចើនដែលរក់ព័នធនឹងភាគី រត្ូវបាន ផតល់ឲ្យរមួម្នន សិទធិបរជើសបរ ើសអ្នកសរមរុះសរមួល សិទធិបសមើគ្នន  
កនុងយនតការ សាំរុុះសាំរលួ ការដចករ ាំដលកការចាំ យជាមួយគ្នន  រយុះបពលប ុះស្រាយបលឿន 

គ្នម នការខ្វល់ខាវ យពីការចាញ់បរបៀបចាំបរុះភាគីម្នខ ងៗ លទធផលបានទាាំងអ្ស់គ្នន  ទាំនក់ទាំនងបៅដត្បនត 
។ល។ ប យារការសាំរុុះសាំរលួម្ននបគ្នលបាំ ង សាំរាប់ភាគីដបបបនុះ បានជាវារត្ូវបានចាប់ 
អារមម ៍ខ្ពស់ពី រ ិជជករ ជនសីុវលិ សងគមសីុវលិ និងរ ា ភិបាល 
និងរត្ូវបានបរជើសបរ ើសយកមកអ្នុវត្តបៅបលើ ពិភពប ក រមួទាាំងកមពុជាផងដែរ ៕ 

By OVT dispute resolution 

ការប ុះស្រាយវវិាទ ប យការសរមរុះសរមួល ផតល់គុ សមបត្តិែូចជា៖ Disputes resolved by 

Mediator/Arbitrator have the following advantages: 

– អាចរកាទាំនក់ទាំនងបនត Still remained the relationship 

– ចាំ យតិ្ច Less expenses 

– បរបើរយុះបពលខ្លី Short time 

– ែាំប ើ រការម្ននភាពង្ហយស្រសលួ Easy process 

– រកាអាង៌កាំបាាំង Keep confidential 


