
 

Why a business Company needing a service of  

“Consultant for dispute resolution/commercial law” 

ហេតុអ្វីក្រុមេ នុជំនួញក្តូវការហេវារមម “ទីក្រឹរាហ ោះស្រាយវវិាទ&ច្បារ់ពាណិជជរមម”? 

 

 

ទីរបឹក្សាដ ោះស្រាយវវិាទ/ច្បាប់ពាណិជ្ជក្សមម គឺជាដេវាក្សមមមួយដែលជួ្យែល់រក្សមុហ ុនដែើមបីអាច្ប         
បដ ច្ ៀេបាននូវបញ្ហា អនតរាយ/ការខាតបង់ និងស្រាយបញ្ហា វវិាទដែលដក្សើតដ ើងក្សនុងរក្សុមហ ុន និងក្សនុងរបតិបតតិ
ការអាជី្វក្សមម ពីដរពាោះវាមានតួនាទីផតល់ដោបល់ រតតួពិនិតយលិខិតាន ម/កិ្សច្បចេនាស្រេបតាមច្បាប់តំរវូ និងចូ្បល
រមួដ ោះស្រាយវវិាទ ក្សនុងដោលបំណងទប់ាា ត់ ឬបនថយនូវកំ្សដណើ នវវិាទ និងផតល់លទទភាពែល់រក្សមុហ ុនទទួល
បានរបដោជ្ន៍ដរច្បើនជាអតិបរមិា ។ ដហតុដនោះដេវាក្សមមទីរបឹក្សាដ ោះស្រាយវវិាទ/ច្បាប់ពាណិជ្ជក្សមម រតវូបាន
ចាត់ទុក្សថាជាដផនក្សមួយដធវើឲ្យកយកិ្សច្បចការជំ្នួបរបេ់រក្សមុហ ុនមានការរកី្សចំ្បដរ ើន ។ ដតើវាបានដធវើឲ្យកយមានការរកី្សចំ្បដរ ើន
ែូច្បដមតច្បខលោះ? 

 
ទី១ ដេវាក្សមមទីរបឹក្សាដ ោះស្រាយវវិាទ/ច្បាប់ពាណិជ្ជក្សមម ដធវើឲ្យកយកិ្សច្បចការជំ្នួបមានការរកី្សចំ្បដរ ើន តាម

រយោះការជួ្យផតល់ដោបល់៖ ការផតល់ដោបល់ដនោះ ដតត តដៅដលើវធីិាស្តេតននការដ ោះស្រាយវវិាទ និងច្បាប់ចំ្ប
បងឬេំខាន់ដែលពាក់្សព័នធ នឹងកិ្សច្បចការជំ្នួប ែូច្ប
ជា ច្បាប់រក្សមុហ ុន ច្បាប់ក្សមម េិទធិបញ្ហា  ច្បាប់កិ្សច្បច
េនា ច្បាប់របកួ្សតរបដជ្ង ច្បាប់លក់្សទំនិប/ដេវា
ក្សមមជាអនតរជាតិ ច្បាប់ដ ោះ ស្រាយវវិាទ ។ល។  
អាជី្វក្សមម ឬមាច េ់ហ ុន ឬ ថាន ក់្សែឹក្សនំាជាន់ខពេ់នន
រក្សមុហ ុន អាច្បដធវើការ េដរមច្បចិ្បតតែ៏រតឹមរតូវ 
ឬអាច្បដរៀបចំ្បបង្កា រទុក្សជាមុន បានលអ របេិនដបើបាន
ទទួលនូវព៌តមានច្បាេ់ និង ែឹងពីវធីិាស្តេតរតូវដធវើ
ជាមុន ។  ក្សតាត ទំងពីរដនោះ ជាធនធានែ៏លអេំរាប់
ការចូ្បលរមួចំ្បដណក្សក្សនុងការដធវើពាណិជ្ជក្សមម ជាពិដេេចំ្បដពាោះពាណិជ្ជក្សមមរទង់រទយធំ ែូច្បជារក្សមុហ ុន ជាដែើម 
ពីដរពាោះដតពួក្សវាបានជួ្យកាត់បនថយនូវភាពេមុរគាម បននបញ្ហា  ឬការបារមភននវវិាទដែលអាច្បដក្សើតមាន និងរកី្ស
រាល លកាន់ដតធំ ការពារនូវការខាតបង់ និងការអនតរាយរក្សមុហ ុន និងរក្សាបាននូវផលចំ្បដណបដ យភាព
ដជ្ឿជាក់្ស ។ ផទុយដៅវបិ ការមិនយល់ែឹង និងដច្បោះដតអនុវតតេក្សមមភាពអាជី្វក្សមមដ យការខុេឆ្គងពីមួយនថៃដៅ
មួយនថៃ គឺជាទដងវើគួរឲ្យកយបារមភ និងបណ្តត លឲ្យកយជួ្បបញ្ហា ធៃន់ធៃរ ពីដរពាោះដតវាបានផតល់ឧិកាេែល់ជ្នខិលខូច្ប ដធវើ
េក្សមមភាពនគបនលំរបាក់្សកាេ ឬធនធាន ឬដធវើអវីមួយដែលនំាឲ្យកយរក្សមុហ ុនឈានដៅែល់ការអនតរាយ ឬរលំ
រលាយនាដពលខាងមុខជាមិនខាន ។ ែូច្បដនោះការទទួលបានដោបល់ពីទីរបឹក្សាដែលមានជំ្នាបដលើកិ្សច្បចការ
អេ់ទំងដនោះ ដធវើឲ្យកយរក្សមុហ ុនហាក់្សែូច្បជាមានរតីវេ័ិយដែើមបីបង្កា បទិេច្បាេ់ក្សនុងការដែើរ ផងដែរ ។ 

 



ទី២ ដេវាក្សមមទីរបឹក្សាដ ោះស្រាយវវិាទ/ច្បាប់ពាណិជ្ជក្សមម ដធវើឲ្យកយកិ្សច្បចការជំ្នួបមានការរកី្សចំ្បដរ ើន តាម
រយោះការជួ្យពិនិតយកិ្សច្បចេនា និង លិខិតាន មចំាបាច់្ប៖ កិ្សច្បចការភាគដរច្បើនននអាជី្វក្សមមររបេ់រក្សុមហ ុនគឺដធវើកិ្សច្បច
េនា និងលិខិតាន ម ចំាបាច់្បមួយចំ្បនួន។ កិ្សច្បច
ការដនោះអាច្បរាប់បានតំាងពី ការចាប់ដផតើមបដងាើតរក្សមុ
ហ ុនតំបូង និងដពលែំដណើ រ ការអាជី្វក្សមមរបេ់ខលួន ែូច្ប
ជាកិ្សច្បចេនាបដងាើតរក្សមុហ ុន ឬលក្សខនិតក្សៈរក្សមុហ ុន កិ្សច្បច
េនាអាជី្វក្សមម កំ្សណត់ដហតុរបជំុ្រក្សុម
របឹក្សាភិបាល កំ្សណត់ដហតុ មហាេននិបាតេមាជិ្ក្ស
ភាគហ ុន ឬឯក្សារមាន លក្សខណោះគតិយុតតែ៏នទ
ដទៀត ។ល។ លិខិតាន ម ទំងដនោះ គឺជាអាយុជី្វតិ 
និងដបោះែូងរបេ់រក្សមុហ ុន ពីដរពាោះថា ការេដរមច្ប 
និងការរពមដរពៀង ទំងឡាយេំរាប់ែំដណើ រ
ការអាជី្វក្សមមរបេ់រក្សមុហ ុនរតូវបានកំ្សណត់ដៅក្សនុងឯក្សារទំងដនាោះ ។ ដលើេពីដនោះ កិ្សច្បចេនាលក់្សទំនិប/ដេ
វាក្សមមរបេ់រក្សុមហ ុន ក៏្សអាច្បដធវើឲ្យកយរក្សមុហ ុនទទួលការខាតបង់ផងដែរ។ ដហតុដនោះការមានទីរបឹក្សាដែលឯក្សដទេ
អាច្បដធវើឲ្យកយរក្សមុហ ុនបដ ច្ ៀេបាននូវកំ្សហុេឆ្គង និងការពាររបដោជ្ន៍បានោ៉ាងក្សក់្សដតត  ។ 

 

ទី៣ ដេវាក្សមមទីរបឹក្សាដ ោះស្រាយវវិាទ/ច្បាប់ពាណិជ្ជក្សមម ដធវើឲ្យកយកិ្សច្បចការជំ្នួបមានការរកី្សចំ្បដរ ើន តាម
រយោះការជួ្យច្បរចាដ ោះស្រាយវវិាទ៖ ទីរបឹក្សាដែលមានជំ្នាបច្បាេ់លាេ់ អាច្បច្បរចា ឬជួ្យេរមុោះេរមលួ
វវិាទដែលកំ្សពុងដក្សើតដ ើងក្សនុងរក្សមុហ ុន ែូច្បជា វវិាទេមាជិ្ក្សភាគហ ុន ឬនែគូជំ្នួប ឬវវិាទជាមួយថាន ក់្សែឹក្សនំា
រក្សមុហ ុន ។ វវិាទនផទក្សនុងទំង ដនោះ ដទោះបីតិច្បតួច្បក៏្ស
ដ យ េុទធដតជាដហតុនំាឲ្យកយ រក្សមុហ ុនឈានដៅរក្ស
ការបិទទវ រនាដពលខាងមុខ ។ មា៉ាងវបិដទៀត ក្សនុង
ែំដណើ រការជំ្នួប រក្សុមហ ុន អាច្បមានបញ្ហា វវិាទដលើ
កិ្សច្បចេនា ឬក៏្សការលក់្ស ទំនិប/ដេវាក្សមម ដែល
ទមទរឲ្យកយមានមានអនក្ស ជំ្នាបតំណ្តងរក្សមុហ ុន
ដធវើការច្បរចាដែើមបីការពារ ផលរបដោជ្ន៍របេ់
រក្សមុហ ុន និងរក្សាអតិថិជ្ន ដែលដនោះជាកិ្សច្បចការែ៏
ាក្សេមយរបេ់ទីរបឹក្សា ។ 

 
េរបុដេច្បក្សតីមក្ស ដេវាក្សមមទីរបឹក្សាដ ោះស្រាយវវិាទ/ច្បាប់ពាណិជ្ជក្សមម ពិតជាចូ្បលរមួជួ្យដធវើឲ្យកយរក្សុម

ហ ុនមានការរកី្សចំ្បដរ ើន ឬទទួលបានដជាគជ័្យ ពីដរពាោះដតវាបានជួ្យផតល់ដោបល់ដលើការដ ោះស្រាយវវិាទ/ច្បាប់
បដច្បចក្សដទេននកិ្សច្បចការជំ្នួប ពិនិតយលិខិតាន ម/កិ្សច្បចេនាអាជី្វក្សមម និងអនុវតតច្បរចា/េរមុោះេរមួលប ច្ ប់វវិាទ 
។ ការដរបើដេវាក្សមមដនោះ គឺជាការវនិិដោគទុនមួយែ៏តិច្បតួច្ប ដតទទួលបានផលរបដោជ្ន៏ែ៏ដរច្បើនរហូតហួេពី
ការាម ន៕ ដ យ៖ អូវធីី ដ ោះស្រាយវវិាទ www.ouchvutthy.wordpress.com 
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