
ទង្វើ�ើ�  ដែ�ល និិង្វើ�ជក ទង្វើ�ើ�  ដែ�ល និិង្វើ�ជក 

របស់់អ្ននក របស់់អ្ននក 

មិិនិអាច ប្របប្រ�ឹត្តត បានិមិិនិអាច ប្របប្រ�ឹត្តត បានិ

35
សូ់មិច�ចំាំ៖ សូ់មិច�ចំាំ៖ 

អ្ននកមានិសិ់ទិិ  អ្ននកមានិសិ់ទិិ  & ការការពារ ង្វើប្រកាមិ ការការពារ ង្វើប្រកាមិ

ចាប់ស់ត��� ទំនាក់ទំនិ� ការងា រចាប់ស់ត��� ទំនាក់ទំនិ� ការងា រ

ជាតិ្ត  ជាតិ្ត  (NATIONAL LABOR 

RELATIONS ACT)!

ការប្របប្រ�ឹត្តតណាមួិយ ដែ�ល មានិង្វើរៀបរាប់ង្វើ�កន�� សំ់ណុំ�ំ
ឯកសារ ង្វើនិះ  គឺឺចាំត់្តទ�កថា ជា ការ រងំ្វើ�ភបំពានិ ។ 

ប្របសិ់និង្វើប� និិង្វើ�ជក របស់់អ្ននក ប្របប្រ�ឹត្តត ទង្វើ�ើ�ទំាំ�ង្វើនិះ
ណាមួិយ  សូ់មិ កត់្តប្រ� ការប្របប្រ�ឹត្តតង្វើនាះ រមួិទំាំ� ង្វើ�ះ ះ
ប�គឺគល ដែ�លពាក់�័និិ  ង្វើ�លង្វើេ�  និិ�ទ�កដែនិែ�  ។ល។

ង្វើ��យរាយការណ៍ុំ អំ្ន�� ង្វើ�ត្ត�ការណ៍ុំ ង្វើនាះង្វើ�កាន់ិ 
ស់�ជ�� របស់់អ្ននក ។

គំាំប្រទ  គំាំប្រទ  & ង្វើបាះង្វើ�ន ត្ត ឲ្យយ  ង្វើបាះង្វើ�ន ត្ត ឲ្យយ 
ស់�ជ��ប�គឺគលិក  ឧស់ស�កមិះស់�ជ��ប�គឺគលិក  ឧស់ស�កមិះ

ង្វើអ្នឡិិចប្រត្តូនិិក អ្ននិតរជាតិ្ត ង្វើអ្នឡិិចប្រត្តូនិិក អ្ននិតរជាតិ្ត 
(INTERNATIONAL BROTHERHOOD 

OF ELECTRICAL WORKERS)

ច្បាប់និង្វើះគឺឺជាការការ�ារស់មិ្រាប់អ្ន្និក ច្បាប់និង្វើះគឺឺជាការការ�ារស់មិ្រាប់អ្ន្និក 
“ដែ�នកទ�ដែ�នកទ� 8(a) (1) ការ ង្វើប្រជៀត្តដែប្រជក  ការ រារា�ំ  ឬ ការ ប�ិិត្តប�ំិ  ការ ង្វើប្រជៀត្តដែប្រជក  ការ រារា�ំ  ឬ ការ ប�ិិត្តប�ំិ 

និិង្វើ�ជិត្ត កន��ការ  អ្ននិ�េត្តត សិ់ទិិ  ដែ�ល បានិធានា ង្វើ� កន�� ដែ�នក ទ�និិង្វើ�ជិត្ត កន��ការ  អ្ននិ�េត្តត សិ់ទិិ  ដែ�ល បានិធានា ង្វើ� កន�� ដែ�នក ទ�7៖ ៖ (2)  

�មិរយៈការ ង្វើរ �ស់ង្វើអ្ន�� ពាក់�័និិនឹិ� ការជួល មិកបង្វើប្រមិ�ការងារ  ឬ ការ�មិរយៈការ ង្វើរ �ស់ង្វើអ្ន�� ពាក់�័និិនឹិ� ការជួល មិកបង្វើប្រមិ�ការងារ  ឬ ការ

កាន់ិមិ�ខតំ្តដែណុំ�ការងារ  ង្វើ��មិី� ជំរ�ញ ឬ បំបាក់ ទឹក ចិត្តត ស់មាជិកភា�កាន់ិមិ�ខតំ្តដែណុំ�ការងារ  ង្វើ��មិី� ជំរ�ញ ឬ បំបាក់ ទឹក ចិត្តត ស់មាជិកភា�

ង្វើ�កន�� សាា ប័និការងារ ណាមួិយង្វើ�កន�� សាា ប័និការងារ ណាមួិយ… គឺបី� ចាំត់្តទ�ក ជា ការអ្ននិ�េត្តត ការងារ គឺបី� ចាំត់្តទ�ក ជា ការអ្ននិ�េត្តត ការងារ

មិិនិស់មិស្រស់ប  ស់ប្រមាប់ និិង្វើ�ជក ណាមាន ក់។មិិនិស់មិស្រស់ប  ស់ប្រមាប់ និិង្វើ�ជក ណាមាន ក់។ ”

ង្វើត្ត�ង្វើនិះមានិន័ិយ �ា�ង្វើមិាចង្វើត្ត�ង្វើនិះមានិន័ិយ �ា�ង្វើមិាច?
• មានិន័ិយថា  និិង្វើ�ជិត្ត ទំាំ�ឡាយគឺបី� មានិ  ជង្វើប្រមិ�ស់ ង្វើ�យង្វើស់រ �

កន��ការ ស់ង្វើប្រមិចចិត្តត ថា ង្វើត្ត� �ួកង្វើគឺ ច�់អ្ននិ�េត្តត សិ់ទិិ របស់់ខែួនិកន��
ការង្វើរៀបចំបង្វើ�ើ�ត្ត ស់�ជ�� ដែ�រឬអ្នត់្ត។  អ្នើ�ដែ�ល និិង្វើ�ជក ង្វើ�ើ� ង្វើ��មិី�
រារា�ំ �ល់ ជង្វើប្រមិ�ស់ ង្វើ�យង្វើស់រ �ង្វើនិះ  គឺឺជាការ  ប្រប�ំ� ង្វើ�នឹិ� ចាប់ ។ 

• និិង្វើ�ជក មិិនិប្រតូ្តេ   សាកសួ់រ  និិង្វើ�ជិត្តង្វើនាះង្វើទ  ឬសូ់មិី�  ដែត្ត ច�់�ឹ�
ថា ង្វើត្ត� និិង្វើ�ជិត្ត គិឺត្ត�ូចង្វើមិតច ង្វើត្ត�និរណា បានិច�ះ �ត្តាង្វើលខាង្វើល�
ប័ណុំណ  ង្វើត្ត� និិង្វើ�ជិត្ត ណាកំ���ជំរ�ញ ឲ្យយ មានិ ស់�ជ�� និរណា បានិ
ចូលរមួិ ប្របជ�ំ ង្វើត្ត�មានិអ្នើ� ង្វើក�ត្ត  ង្វើឡិ�� ង្វើ�កន�� កិចច ប្របជ�ំ  ។ល។  ក៏មិិនិប្រត្តេូ
ង្វើ�ើ�ដែ�រ ។  វា  មិិនិដែមិនិជាកិចចការ របស់់�ួកង្វើគឺ ង្វើទ ។  

•  មានិន័ិយថា  និិង្វើ�ជក មិិនិ ប្រត្តេូង្វើ�ើ�ការស់និា អំ្ន��ការ �ំង្វើឡិ��
ប្របាក់ដែខ ការ�ំង្វើឡិ�� មិ�ខតំ្តដែណុំ�  ឬ អ្នត្តាប្របង្វើ�ជន៍ិ ង្វើ�ស�ង្វើទៀត្ត
ង្វើ��មិី� មានិឥទិិ�ល ង្វើ�ង្វើល�និិង្វើ�ជិត្ត ង្វើ�កន�� ការអ្ននិ�េត្តត សិ់ទិិ
របស់់�ួកង្វើគឺ ង្វើទ ។  

• មានិន័ិយថា  និិង្វើ�ជក  មិិនិអាច �ក�ូត្ត  ឬ គំឺរាមិ�ក�ូត្ត 
អ្នត្តាប្របង្វើ�ជន៍ិ ណាមួិយ ដែ�ល អ្ននកបានិ ទទួល រចួង្វើ��យ  
ង្វើ�យសារដែត្តស់កមិះភា� ស់�ជ��  របស់់អ្ននក ង្វើនាះង្វើទ ។ 

• មានិន័ិយថា  ការ�ក់ ទណុំឌ កមិះ និិង្វើ�ជិត្ត  ង្វើ�យ ប្របការណាមួិយ 
ង្វើ�យសារដែត្ត ស់កមិះភា� ស់�ជ��  ឬ ជំង្វើនិឿ របស់់ �ួកង្វើគឺ  គឺឺជា
ការ ខ�ស់ចាប់ ស់ប្រមាប់និិង្វើ�ជក ។ ង្វើនិះ រមួិបញ្ចូចូ លទំាំ� ទង្វើ�ើ�
នានា �ូចជា ការ កាត់្ត  ង្វើមាា� បដែនិាមិ ការង្វើ�េរ ង្វើ�កាន់ិការងារ មិិនិសូ់េ
លអ   ការ�យួរ ឬ ការ បង្វើណុំត ញ ង្វើចញ ��ការងារ ។ (ប្របសិ់និង្វើប� និិង្វើ�ជក
ប្របប្រ�ឹត្តត ទង្វើ�ើ� ទំាំ�ង្វើនិះ ណាមួិយ  ង្វើ��យ ទង្វើ�ើ�ង្វើនាះ បានិង្វើ�ើ�ង្វើឡិ��
ង្វើ�យសារដែត្ត ស់កមិះភា� ស់�ជ��  ង្វើនាះ�ួកង្វើគឺ  ប្រត្តេូ ដែត្ត �ក់ បញ្ចូចូ ល
និិង្វើ�ជិត្ត ង្វើ�កន�� មិ�ខ�ំដែណុំ�ង្វើ��មិរបស់់ �ួកង្វើគឺ េញិ  ង្វើ�យ��ំមានិ
បាត់្តប�់ អ្នត្ត�ត្តភា� ការងារង្វើឡិ�យ ង្វើ��យប្រត្តេូ ប�់ ង្វើ�ឲ្យយ  �ួកង្វើគឺ
ស់ប្រមាប់រាល់ ប្របាក់កម្រៃប្រមិ ដែ�លបាត់្តប�់ទំាំ�អ្នស់់។) 

ការង្វើប្រជៀត្តដែប្រជក  ការរារា�ំ  ឬ ការប�ិិត្តប�ំិ ឲ្យយនិិង្វើ�ជិត្តការង្វើប្រជៀត្តដែប្រជក  ការរារា�ំ  ឬ ការប�ិិត្តប�ំិ ឲ្យយនិិង្វើ�ជិត្ត

ដែស់ើ�រក ការង្វើរៀបចំបង្វើ�ើ�ត្ត ឬ ចូលរមួិ កន�� ស់�ជ�� គឺឺជាដែស់ើ�រក ការង្វើរៀបចំបង្វើ�ើ�ត្ត ឬ ចូលរមួិ កន�� ស់�ជ�� គឺឺជា

ការខ�ស់ចាប់ ស់ប្រមាប់ និិង្វើ�ជក អ្ននកប្រគឺប់ប្រគឺ� ឬ ង្វើមិការ ។  ការខ�ស់ចាប់ ស់ប្រមាប់ និិង្វើ�ជក អ្ននកប្រគឺប់ប្រគឺ� ឬ ង្វើមិការ ។  



ចូលរមួិ  ជាមួិយ  ស់�ជ��ប�គឺគលិក  ឧស់ស�កមិះង្វើអ្នឡិិចប្រត្តូនិិក  អ្ននិតរជាតិ្ត  (INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF ELECTRICAL WORKERS)

ង្វើត្ត�អ្ននក�ឹកង្វើទ  ង្វើត្ត�អ្ននក�ឹកង្វើទ  ... និិង្វើ�ជក មិិនិអាច និិង្វើ�ជក មិិនិអាច
1. ការចូលរមួិកន��ការ�មិ�និ ង្វើ�យ  ង្វើប�កចំ� ឬ ង្វើ�យ�ក់ង្វើលៀមិ 

ង្វើ�ង្វើល�ស់កមិះភា� ង្វើរៀបចំ បង្វើ�ើ�ត្ត ស់�ជ�� របស់់ និិង្វើ�ជិត្ត ឬ

បងាា ញ ចំណាប់ អារមិះណ៍ុំប្របាប់  ថា និិង្វើ�ជិត្តគឺឺស់ាិត្តង្វើប្រកាមិការ

�មិ�និ  (�ូចជា ការបញូូ្ចូនិ អ្ននក ប្រគឺប់ប្រគឺ� ឲ្យយ មិកយកការ  ណ៍ុំ កន��

កិចចប្របជ�ំ ស់�ជ�� ការឃ្លាំែ  ំង្វើមិ�ល សាល ស់�ជ��ការ ង្វើល�កទឹកចិត្តត

ឲ្យយនិិង្វើ�ជិត្ត ចូលរមួិ កន��ការ�មិ�និ )។ 

2. ប្របាប់និិង្វើ�ជិត្ត ថា  ប្រកុមិ�ុ�និ នឹិ� បង្វើណុំត ញ ឬ �ក់ទណុំឌ កមិះ �ួកង្វើគឺ   

ប្របសិ់និង្វើប� �ួកង្វើគឺ ចូលរមួិកន��ស់កមិះភា� ស់�ជ��។ 

3. បញ្ចូឈប់ការងារ  បង្វើណុំត ញង្វើចញ  ឬ�ក់�ិន័ិយ និិង្វើ�ជិត្ត ណាមាន ក់

ង្វើ�យសារ ស់កមិះភា� ស់�ជ��    

4. �តល់ ឲ្យយនិិង្វើ�ជិត្ត នូិេការ �ំង្វើឡិ�� ប្របាក់ កម្រៃប្រមិ  ការ�តល់ជូនិ �ិង្វើស់ស់  

ឬ អ្នត្តាប្របង្វើ�ជន៍ិ នានា ង្វើ��មិី� បញ្ចូឈប់ស់�ជ�� ។ 

5. ហាមិ និិង្វើ�ជិត្ត ដែ�ល បំង្វើ�ញ មិ�ខងារ ជា អ្ននក តំ្តណា� ស់�ជ��   មិិនិ

ឲ្យយ ង្វើស់ន�ស់�ំ  និិង្វើ�ជិត្ត មិក កាែ យជា ស់មាជិក ង្វើ� កន�� ឬ ង្វើប្រ� ទ��ំ�

អ្នចលនិប្រទ�យរបស់់ប្រកុមិ�ុ�និ  ង្វើ�អំ្នឡិ��ង្វើ�លង្វើប្រ�ង្វើមាា � ង្វើ�ើ�ការ ។   

6. សាកសួ់រ និិង្វើ�ជិត្ត អំ្ន�� បញ្ហាា  សំ់ខាន់ិរបស់់ ស់�ជ��  កិចចប្របជ�ំ  

។ល។ (និិង្វើ�ជិត្ត មួិយចំនួិនិ អាច នឹិ�ស់ះ័ប្រគឺចិត្តត  �ិភាកា អំ្ន�� បញ្ហាា

សំ់ខាន់ិទំាំ�ង្វើនាះ។ ការសាត ប់ មិិនិដែមិនិជា ការ អ្ននិ�េត្តត ការងារ មិិនិ

ស់មិស្រស់ប ង្វើទ បា�ដែនិត ការសាកសួ់រ ង្វើ��មិី� ទទួលបានិ�័ត៌្តមានិបដែនិាមិ

គឺឺជា ង្វើរឿ� ខ�ស់ចាប់)។ 

7. សាកសួ់រ និិង្វើ�ជិត្ត ��អ្នើ�ដែ�ល �ួកង្វើគឺគិឺត្ត អំ្ន��ស់�ជ��  ឬ

អ្ននកតំ្តណា� ស់�ជ��។ 

8. សាកសួ់រ និិង្វើ�ជិត្ត ��រង្វើបៀប ដែ�ល �ួកង្វើគឺ មានិបំណុំ� ច�់

ង្វើបាះង្វើ�ន ត្ត ។ 

9. គំឺរាមិ កំដែ�� និិង្វើ�ជិត្ត ង្វើ�យការ ស់�សឹ់ក ស់ប្រមាប់ ការចូលរមួិ

កន�� ស់កមិះភា� ស់�ជ�� ។ ឧទាំ�រណ៍ុំ គំឺរាមិកំដែ��ផ្លាែ ស់់ បតូរ

ទ��ំ� ង្វើរា�ចប្រក   ឬ បិទផ្លាអ ក�ំង្វើណុំ� រការអាជ�េកមិះ បនិាយ 

ប្របតិ្តបត្តតិការ  ឬ កាត់្តបនិាយ  អ្នត្តា ប្របង្វើ�ជន៍ិប�គឺគលិក។  

10. ស់និា �តល់អ្នត្តាប្របង្វើ�ជន៍ិ �ល់និិង្វើ�ជិត្ត  ប្របសិ់និង្វើប� �ួកង្វើគឺ

ប�ិង្វើស់�ស់�ជ�� ។ 

11. បង្វើ�ើ�ត្ត  “ស់�ជ��ប្រកមុិ�ុ�និ” ប្រត្តតួ្តប្រ� ឬ �តល់ការគំាំប្រទ ឬ ជំនួិយ

ង្វើ�ស�ៗ �ល់ស់�ជ�� ។ 

12. ប្របកាស់ថា  ប្រកមុិ�ុ�និនឹិ� មិិនិចរចាំ ជាមួិយ ស់�ជ�� ។ 

13. គំឺរាមិកំដែ�� បិទ  បិទ �ំង្វើណុំ� រការ ឬ ផ្លាែ ស់់បតូរ ទ��ំ� អាជ�េកមិះ  ង្វើ��មិី�

ង្វើចៀស់ វា� ការង្វើ�ះស្រសាយ បញ្ហាា  ជាមួិយ ស់�ជ�� ។ 

14. សាកសួ់រ និិង្វើ�ជិត្ត ថា ង្វើត្ត��ួកង្វើគឺ ជា ស់មាជិក ស់�ជ��ដែ�រឬអ្នត់្ត  ឬ

បានិ ច�ះ �ត្តាង្វើលខា ង្វើល�ប័ណុំណ  ឬ សំ់ង្វើណុំ�  ស់�ំ ជា តំ្តណា�  ស់�ជ�� ។ 

15. សាកសួ់រ អ្ននក�ក់ពាកយស់�ំ ង្វើ�អំ្នឡិ�� ង្វើ�ល ស់មាា ស់ ការងារ អំ្ន�� 

ទំនាក់ទំនិ� របស់់�ួកង្វើគឺជា មួិយ សាា ប័និការងារ  ឬ សួ់រ ថាង្វើត្ត��ួកង្វើគឺ

គិឺត្ត �ូចង្វើមិតច អំ្ន��ស់�ជ��។    

16. ង្វើ�ើ� ង្វើស់ចកត�ដែ�ែ� បញូ្ហាក់ ប្រប�ំ� នឹិ� ស់�ជ��  ឬ ង្វើ�ើ�ស់កមិះភា� កន��

លកិណុំៈមួិយដែ�ល អាច បងាា ញ �� ទំង្វើនារ ច�់បានិ ប�គឺគលិកដែ�ល 

មិិនិដែមិនិជា ស់មាជិក ស់�ជ�� ។

17. ដែប�ដែចក ភា� ខ�ស់គាំន  រវា� និិង្វើ�ជិត្ត ដែ�លជាស់មាជិក  ស់�ជ�� 

និិ� និិង្វើ�ជិត្ត ដែ�ល មិិនិដែមិនិ ជាស់មាជិក ស់�ជ�� ង្វើ�ង្វើ�ល �តល់

ការងារ ដែ�មិង្វើមាា �  ឬ ការងារលអៗ   ។ 

18. មានិង្វើចត្តនា ប្របមូិល�ត�ំប�គឺគលិកដែ�ល មិិនិដែមិនិជាស់មា ជិក ស់�ជ�� 

និិ� ឲ្យយ�ួកង្វើគឺ ង្វើ��ា យ�� អ្ននក ដែ�ល គំាំប្រទ ស់�ជ�� ។

19. ង្វើ�េរ ប�គឺគលិក ដែ�អកង្វើល� មូិល�ា និទំនាក់ទំនិ�  ឬ ស់កមិះភា� ស់�ជ�� ។ 

20. ស់ង្វើប្រមិច ឲ្យយ  និិង្វើ�ជិត្ត �ឈប់ ��ការងារ   ង្វើ��មិី�ឲ្យយភា� រ�ឹមំា

របស់់ស់�ជ��ច�ះ  អ្នន់ិ�យ ឬ បំបាក់ទឹកចិត្តត ស់មាជិក ភា�  ង្វើ�កន��

ស់�ជ�� ។ 

21. ង្វើរ ��ង្វើអ្ន��ប្រប�ំ� នឹិ�ប�គឺគលិកស់�ជ��  ង្វើ�ង្វើ�ល �ក់�ិ ន័ិយ  ង្វើល�

និិង្វើ�ជិត្ត ។ 

22. �មិលកិណុំៈម្រៃនិ ការ ចាំត់្ត�ំ� ការងារ បង្វើ�ើ�ត្ត លកិខណុំឌ  ដែ�ល

មានិបំណុំ� កមាច ត់្ត និិង្វើ�ជិត្ត ណាមាន ក់ ង្វើចញ  ង្វើ�យសារដែត្ត

ស់កមិះភា� ស់�ជ�� របស់់�ួកង្វើគឺ ។  

23. មិិនិ�តល់ អ្នត្តាប្របង្វើ�ជន៍ិ   ឬការ�ំង្វើឡិ�� ប្របាក់កម្រៃប្រមិ ដែ�លបានិ ង្វើប្រគាំ�

ទ�ក  ង្វើ�យសារដែត្តស់កមិះភា� ស់�ជ�� ។   

24. ប្របប្រ�ឹត្តត ខ�ស់�� ង្វើគាំលការណ៍ុំ ប្រកុមិ�ុ�និ កន��ង្វើគាំលបំណុំ� កមាច ត់្ត

អ្ននកគំាំប្រទ ស់�ជ�� ។ 

25. ចាំត់្តេធិានិ ការ ដែ�លបាះពាល់ជាអ្នេជូិមានិ �ល់ ការងារឬ ប្របាក់ដែខ

និិង្វើ�ជិត្ត ង្វើ�យសារដែត្ត ស់កមិះភា� ស់�ជ��។  

26. គំឺរាមិកំដែ�� ប�គឺគលិក  ឬ ប�ិិត្តប�ំិ �ួកង្វើគឺ កន�� បំណុំ� ជះឥទិិ�ល

ង្វើ�ការង្វើបាះង្វើ�ន ត្ត របស់់�ួកង្វើគឺ ។ 

27. គំឺរាមិកំដែ�� ស់មាជិកស់�ជ��  ឬ អ្ននកគំាំប្រទ ស់�ជ��  �មិរយៈ

ភាគឺ� ទ�ប� ណាមួិយ ។ 

28. ស់និា �តល់ រងាើ ន់ិ�ល់ និិង្វើ�ជិត្ត  ប្របសិ់និង្វើប�អាជ�េកមិះ មិិនិប្រតូ្តេបានិ

បង្វើ�ើ�ត្ត ជាស់�ជ�� ។ 

29. ប្របាប់និិង្វើ�ជិត្ត ថា ប្របាក់កម្រៃប្រមិ  បដែនិាមិ ង្វើមាា � និិ� ប្របាក់ប��ើ�ភ នឹិ�

ប្រតូ្តេបានិផ្លាត ច់   ប្របសិ់និង្វើប� អាជ�េកមិះ ប្រត្តេូ បានិ បង្វើ�ើ�ត្ត  ជាស់�ជ�� ។ 

30. និិ�យ ថា ការបង្វើ�ើ�ត្ត ជាស់�ជ�� នឹិ� ប�ំិប្រកមុិ�ុ�និឲ្យយ បញ្ចូឈប់

ការងារ ប�គឺគលិក ។ 

31. និិ�យថា ការបង្វើ�ើ�ត្ត ជាស់�ជ�� នឹិ� បំបាត់្តង្វើចាំល ការ

ឈប់ស់ប្រមាក  ឬ អ្នត្តាប្របង្វើ�ជន៍ិ  និិ� អ្នភ័យឯកសិ់ទិិនានា ដែ�ល

កំ��� ដែត្ត មានិ នាង្វើ�លប ចច�បីនិន ។ 

32. ស់និា �តល់ ការ�ំង្វើឡិ�� តួ្តនាទ�  �ំង្វើឡិ�� ប្របាក់ដែខ  ឬ អ្នត្តាប្របង្វើ�ជន៍ិ

ង្វើ�ស�ៗ �ល់និិង្វើ�ជិត្ត  ប្របសិ់និង្វើប� �ួកង្វើគឺ ស់ាិត្តង្វើ� ង្វើប្រ� ស់�ជ�� ឬ

មិិនិ ចូលរមួិកន�� ស់�ជ�� ។ 

33. ចាំប់ង្វើ�ើ�មិ�ក់ សំ់ង្វើណុំ�  ឬ លិខិត្ត បតឹ� ត្តវាា  ប្រប�ំ�នឹិ� ស់�ជ�� ។ 

ង្វើល�កទឹកចិត្តត  ឬ ចូលរមួិកន�� ការបញូូ្ចូនិ សំ់ង្វើណុំ�   បតឹ� ត្តវាា របស់់ខែួនិ  

ប្របសិ់និង្វើប�និិង្វើ�ជិត្ត បានិចាំប់ង្វើ�ត�មិ   �ក់ សំ់ង្វើណុំ� ង្វើនាះ  ។ 

34. ស់�ំឲ្យយនិិង្វើ�ជិត្ត �ា�មិ បញ្ចូច� ះ បញ្ចូចូ ល ឲ្យយអ្ននក�ម្រៃទ ប្រប�ំ� នឹិ�

ស់�ជ��  ឬ ស់ាិត្តង្វើ�ង្វើប្រ�ស់�ជ��។  

35. ច�ះ  �ល់លំង្វើ��ា និ របស់់ និិង្វើ�ជិត្ត ង្វើ��មិី�ទទូចស់�ំឲ្យយ�ួកង្វើគឺ

ប�ិង្វើស់� ស់�ជ�� ។ 

ការប្របប្រ�ឹត្តតណាមួិយ ដែ�ល មានិង្វើរៀបរាប់ខា�ង្វើល�   គឺឺចាំត់្តទ�កថា ជា ការ រងំ្វើ�ភបំពានិចាប់ ទំនាក់ទំនិ� ការងារ ជាតិ្ត  ការប្របប្រ�ឹត្តតណាមួិយ ដែ�ល មានិង្វើរៀបរាប់ខា�ង្វើល�   គឺឺចាំត់្តទ�កថា ជា ការ រងំ្វើ�ភបំពានិចាប់ ទំនាក់ទំនិ� ការងារ ជាតិ្ត  (National Labor Relations Act) �ូចដែ�លបានិ ង្វើ�ើ�េងិ្វើសា�និកមិះ ។ ) �ូចដែ�លបានិ ង្វើ�ើ�េងិ្វើសា�និកមិះ ។ 


