ច្បាប់នេះគឺជាការការពារសម្រាប់អ្នក
“ផ្នែផ្នែ�ក
ែ ទីី8(a) (1) ការជ្រៀ��ៀតជ្រែ�ែក ការរារាំំងឬការបង្ខិិ�តបង្ខំំ�
និិយោ�ជិិតក្នុុ�ងការអនុុវត្តតសិទ្ធិ
ិ ដែ�ិ �លបានធានានៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ក
ែ ទីី7៖
ទីី ៖ (2)

តាមរយៈៈការរើើ �សអើ�ើងពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការជួួលមកបម្រើ�ើ�ការងារ ឬការ
កាន់់មុុខតំំណែ�ងការងារ ដើ�ើម្បីី�ជំំរុុញឬបំំបាក់់ទឹឹកចិិត្តស
ត មាជិិកភាព

នៅ�ក្នុុ�ងស្ថាាប័័នការងារណាមួួយ… គប្បីី�ចាត់់ទុុកជាការអនុុវត្តតការងារ
មិិនសមស្រ�បសម្រា�ប់់និិយោ�ជកណាម្នាាក់់។”

តើ�ើនេះ�ះមានន័័យយ៉ាា ងម៉េ�េច?
ងម៉េ�េច

• មានន័័យថា និិយោ�ជិិតទាំំងឡាយគប្បីី�មានជម្រើ�ើ�សដោ�យសេ�រីី
ក្នុុ�ងការសម្រេ�េចចិិត្តថាតើ�ើពួួ
ត
កគេ�ចង់់អនុុវត្តតសិទ្ធិ
ិ រ�ិ បស់់ខ្លួួ�នក្នុុ�ង
ការរៀ�ៀបចំំបង្កើ��តសហជីីព
ើ
ដែ�រឬអត់់។ អ្វីី�ដែ�លនិិយោ�ជកធ្វើ��ដើើ �ើម្បីី�
រារាំំងដល់ជម្រើ�ើ�
់
សដោ�យសេ�រីីនេះ�ះ គឺឺជាការប្រ�ឆាំំងទៅ�នឹឹងច្បាាប់់។
• និិយោ�ជកមិិនត្រូ�វ
ូ សាកសួួរនិិយោ�ជិិតនោះ�ះទេ�ឬសូូម្បីី�តែ�ចង់់ដឹឹង
ថាតើ�ើនិិយោ�ជិិតគិិតដូូចម្តេ�េច តើ�ើនរណាបានចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាលើ�ើ
ប័័ណ្ណណ តើ�ើនិិយោ�ជិិតណាកំំពុុងជំំរុុញឲ្យយមានសហជីីព នរណាបាន
ចូូលរួួមប្រ�ជុំំ� តើ�ើមានអ្វីី�កើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងកិិច្ចប្រ�ជុំំ�
ច
។ល។ ក៏៏មិិនត្រូ�វូ
ធ្វើ��ដែើ �រ។ វាមិិនមែ�នជាកិិច្ចកា
ច ររបស់់ពួួកគេ�ទេ�។
• មានន័័យថា និិយោ�ជកមិិនត្រូ�វធ្វើ
ូ �ើ�ការសន្យាាអំំពីីការដំំឡើ�ើង
ប្រា�ក់់ខែ� ការដំំឡើ�ើងមុុខតំំណែ�ងឬអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ផ្សេ�េងទៀ�ៀត
ដើ�ើម្បីី�មានឥទ្ធិិ�ពលទៅ�លើ�ើនិិយោ�ជិិតនៅ�ក្នុុ�ងការអនុុវត្តតសិទ្ធិ
ិ �ិ
របស់់ពួួកគេ�ទេ�។
• មានន័័យថា និិយោ�ជកមិិនអាចដកហូូតឬគំំរាមដកហូូត
អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ណាមួួយដែ�លអ្ននកបានទទួួលរួួចហើ�យ
ើ
ដោ�យសារតែ�សកម្មមភាពសហជីីពរបស់់អ្នក
ន នោះ�ះទេ�។
• មានន័័យថា ការដាក់់ទណ្ឌឌកម្មមនិិយោ�ជិិតដោ�យប្រ�ការណាមួួយ
ដោ�យសារតែ�សកម្មមភាពសហជីីពឬជំំនឿ�ឿរបស់់ពួួកគេ�គឺឺជា
ការខុុសច្បាាប់់សម្រា�ប់់និិយោ�ជក។ នេះ�ះរួួមបញ្ចូូ�លទាំំងទង្វើ��ើ
នានាដូូចជាការកាត់់ម៉ោ�ោងបន្ថែ�ែម ការផ្ទេ�រេ ទៅ�កាន់់ការងារមិិនសូវូ
ល្អអ ការព្យួួ�រឬការបណ្តេ�េ ញចេ�ញពីីការងារ។ (ប្រ�សិិនបើ�ើនិិយោ�ជក
ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តទង្វើ
ត �ទាំំ
�ើ ងនេះ�ះណាមួួយ ហើ�យ
ើ ទង្វើ��នោះ�
ើ ះបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង
ដោ�យសារតែ�សកម្មមភាពសហជីីពនោះ�ះពួួកគេ�ត្រូ�ូវតែ�ដាក់បញ្ចូ
់
ូ� ល
និិយោ�ជិិតទៅ�ក្នុុ�ងមុុខដំំណែ�ងដើ�ើមរបស់់ពួួកគេ�វិ ិញ ដោ�យពុំំ�មាន
បាត់់បង់់អតីីតភាពការងារឡើ�ើយ ហើ�យ
ើ ត្រូ�ូវបង់់ទៅ�ឲ្យយពួួកគេ�
សម្រា�ប់់រាល់់ប្រា�ក់់កម្រៃ�ៃដែ�លបាត់់បង់់ទាំងអ
ំ ស់់។)

សូូមចងចាំំ៖

អ្ននកមានសិិទ្ធិ�ិ & ការការពារក្រោ��ម
ច្បាាប់់ស្តីី�ពីីទំំនាក់់ទំំនងការងារ
ជាតិិ (NATIONAL LABOR
RELATIONS ACT)!
ការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តណា
ត
មួួយដែ�លមានរៀ�ៀបរាប់់នៅ�ក្នុុ�ងសំំណុំំ�
ឯកសារនេះ�ះ គឺឺចាត់់ទុុកថាជាការរំ ំលោ�ភបំំពាន។
ប្រ�សិិនបើ�ើនិិយោ�ជករបស់់អ្នក
ន ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តទង្វើ
ត ��ទាំ
ើ ំងនេះ�ះ
ណាមួួយ សូូមកត់់ត្រា�ការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តនោះ�
ត ះ រួួមទាំំងឈ្មោះ�ះ�
បុុគ្គគលដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធពេ�លវេេលានិិងទីីកន្លែ�ែង។ល។
ហើ�យ
ើ រាយការណ៍៍អំំពីីហេ�តុុការណ៍៍នោះ�ះទៅ�កាន់់
សហជីីពរបស់់អ្នក
ន ។

គាំំទ្រ�& បោះ�ះឆ្នោ�ោតឲ្យយ

សហជីីពបុុគ្គគលិិកឧស្សសហកម្មម
អេ�ឡិិចត្រូ�ូនិិកអន្តតរជាតិិ

(INTERNATIONAL BROTHERHOOD
OF ELECTRICAL WORKERS)

35
ទង្វើ��ើដែ�លនិិយោ�ជក
របស់់អ្ននក

មិិនអាចប្រ�ព្រឹ�ឹត្តបាន
ត
ការជ្រៀ��ៀតជ្រែ�ែក ការរារាំំងឬការបង្ខិិ�តបង្ខំំ�ឲ្យយនិិយោ�ជិិត
ស្វែ�ែងរកការរៀ�ៀបចំំបង្កើ��ត
ើ ឬចូូលរួួមក្នុុ�ងសហជីីព គឺឺជា

ការខុុសច្បាាប់់សម្រា�ប់និិ
់ យោ�ជកអ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងឬមេ�ការ។

ចូូលរួួមជាមួួយ សហជីីពបុុគ្គគលិិក ឧស្សសហកម្មមអេ�ឡិិចត្រូ�ូនិិក អន្តតរជាតិិ (INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF ELECTRICAL WORKERS)

តើ�ើអ្ននកដឹឹកទេ�... និិយោ�ជកមិិនអាច

1.

ការចូូលរួួមក្នុុ�ងការតាមដានដោ�យបើ�ើកចំំហឬដោ�យលាក់់លៀ�ៀម

11.

ទៅ�លើ�ើសកម្មមភាពរៀ�ៀបចំំបង្កើ��តសហជីីព
ើ
របស់់និិយោ�ជិិតឬ

បង្ហាាញចំំណាប់់អារម្មមណ៍៍ប្រា�ប់់ថានិិយោ�ជិិតគឺឺស្ថិិ�តក្រោ��មការ

តាមដាន(ដូូចជាការបញ្ជូ�ន
ូ អ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងឲ្យយមកយកការណ៍៍ក្នុុ�ង

12. ប្រ�កាសថា ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ននឹឹងមិិនចរចាជាមួួយសហជីីព។
13. គំំរាមកំំហែ�ងបិិទ បិិទដំំណើ�ើ រការ ឬផ្លាាស់់ប្តូូ�រទីីតាំំងអាជីីវកម្មមដើ�ើម្បីី�

ប្រា�ប់់និិយោ�ជិិតថា ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ននឹឹងបណ្តេ�េ ញ ឬដាក់់ទណ្ឌឌកម្មមពួួកគេ�

14. សាកសួួរនិិយោ�ជិិតថាតើ�ើពួួកគេ�ជាសមាជិិកសហជីីពដែ�រឬអត់់ ឬ

បញ្ឈឈប់់ការងារ បណ្តេ�េ ញចេ�ញ ឬដាក់់ពិិន័័យនិិយោ�ជិិតណាម្នាាក់់

15. សាកសួួរអ្ននកដាក់់ពាក្យយសុំំ� នៅ�អំំឡុុងពេ�លសម្ភាាសការងារ អំំពីី

ប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគេ�ចូូលរួួមក្នុុ�ងសកម្មមភាពសហជីីព។
3.

ផ្សេ�េងៗដល់់សហជីីព។

កិិច្ចប្រច �ជុំំ�សហជីីព ការឃ្លាំំ�មើ�ើលសាលសហជីីពការលើ�ើកទឹឹកចិិត្តត
ឲ្យយនិិយោ�ជិិតចូូលរួួមក្នុុ�ងការតាមដាន)។
2.

ចៀ�ៀសវាងការដោះ�ះស្រា�យបញ្ហា
ា ជាមួួយសហជីីព។

បានចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាលើ�ើប័័ណ្ណណ ឬសំំណើ�ើសុំំ�ជាតំំណាងសហជីីព។

ទំំនាក់់ទំំនងរបស់់ពួួកគេ�ជាមួួយស្ថាាប័័នការងារ ឬសួួរថាតើ�ើពួួកគេ�

ដោ�យសារសកម្មមភាពសហជីីព
4.

ផ្តតល់ឲ្យយនិិ
់
យោ�ជិិតនូូវការដំំឡើ�ើងប្រា�ក់់កម្រៃ�ៃការផ្តតល់់ជូូនពិិសេ�ស
ឬអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍នានាដើ�ើម្បីី�បញ្ឈឈប់់សហជីីព។

5.

អចលនទ្រ�ព្យយរបស់់ក្រុ�មហ៊ុ
ុ
ុ�ននៅ�អំំឡុុងពេ�លក្រៅ��ម៉ោ�ោងធ្វើ�ើ�ការ។
សាកសួួរនិិយោ�ជិិតអំំពីីបញ្ហា
ា សំំខាន់់របស់់សហជីីពកិិច្ចប្រច �ជុំំ�

។ល។ (និិយោ�ជិិតមួួយចំំនួួនអាចនឹឹងស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តពិ
ត ិភាក្សាាអំំពីីបញ្ហា
ា
សំំខាន់់ទាំំងនោះ�ះ។ ការស្តាាប់់មិិនមែ�នជាការអនុុវត្តតការងារមិិន

សមស្រ�បទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែការសាកសួួរដើ�ើម្បីី�ទទួួលបានព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែម
7.

លក្ខខណៈៈមួួយដែ�លអាចបង្ហាាញពីីទំំនោ�រចង់់បានបុុគ្គគលិិកដែ�ល
មិិនមែ�នជាសមាជិិកសហជីីព។

17.

បែ�ងចែ�កភាពខុុសគ្នាារវាងនិិយោ�ជិិតដែ�លជាសមាជិិកសហជីីព

និិងនិិយោ�ជិិតដែ�លមិិនមែ�នជាសមាជិិកសហជីីព នៅ�ពេ�លផ្តតល់់
ការងារថែ�មម៉ោ�ោងឬការងារល្អអៗ។

18. មានចេ�តនាប្រ�មូូលផ្តុំំ�បុុគ្គគ
� លិិកដែ�លមិិនមែ�នជាសមាជិិកសហជីីព
និិងឲ្យយពួួកគេ�នៅ�ឆ្ងាាយពីីអ្នក
ន ដែ�លគាំំទ្រ�សហជីីព។

19. ផ្ទេ�រេ បុុគ្គគលិិកផ្អែ�ក
ែ លើ�ើមូូលដ្ឋាានទំំនាក់់ទំំនងឬសកម្មមភាពសហជីីព។

សាកសួួរនិិយោ�ជិិតពីីអ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�គិិតអំំពីីសហជីីពឬ

20. សម្រេ�េចឲ្យយនិិយោ�ជិិតលាឈប់់ពីីការងារ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយភាពរឹ ឹងមាំំ

សាកសួួរនិិយោ�ជិិតពីីរបៀ�ៀបដែ�លពួួកគេ�មានបំំណងចង់់
បោះ�ះឆ្នោ�ោត។

9.

16. ធ្វើ��សេ�
ើ ចក្តីី�ថ្លែ�ង
ែ បញ្ជាាក់់ប្រ�ឆាំំងនឹឹងសហជីីពឬធ្វើ��ស
ើ កម្មមភាពក្នុុ�ង

គឺឺជារឿ�ឿងខុុសច្បាាប់់)។

អ្ននកតំំណាងសហជីីព។
8.

គិិតដូូចម្តេ�េចអំំពីីសហជីីព។

ហាមនិិយោ�ជិិតដែ�លបំំពេ�ញមុុខងារជាអ្ននកតំំណាងសហជីីពមិិន
ឲ្យយស្នើ�ើ�សុំំ�និិយោ�ជិិតមកក្លាា យជាសមាជិិកនៅ�ក្នុុ�ងឬក្រៅ��ទីីតាំំង

6.

បង្កើ��ត
ើ “សហជីីពក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន” ត្រួ�ួតត្រា� ឬផ្តតល់់ការគាំំទ្រ�ឬជំំនួួយ

គំំរាមកំំហែ�ងនិិយោ�ជិិតដោ�យការសងសឹឹកសម្រា�ប់់ការចូូលរួួម
ក្នុុ�ងសកម្មមភាពសហជីីព។ ឧទាហរណ៍៍ គំំរាមកំំហែ�ងផ្លាាស់់ប្តូូ�រ
ទីីតាំំងរោ�ងចក្រ�ឬបិិទផ្អាា កដំំណើ�ើ រការអាជីីវកម្មម បន្ថថយ
ប្រ�តិិបត្តិិ�ការ ឬកាត់់បន្ថថយអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍បុុគ្គលិ
គ ិក។

10. សន្យាាផ្តតល់់អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ដល់់និិយោ�ជិិតប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគេ�
បដិិសេ�ធសហជីីព។

របស់់សហជីីពចុះះ�អន់់ថយ ឬបំំបាក់់ទឹឹកចិិត្តស
ត មាជិិកភាពនៅ�ក្នុុ�ង
សហជីីព។

21. រើើ �ងអើ�ើងប្រ�ឆាំំងនឹឹងបុុគ្គលិ
គ ិកសហជីីពនៅ�ពេ�លដាក់់ពិិន័័យលើ�ើ
និិយោ�ជិិត។

22. តាមលក្ខខណៈៈនៃ�ការចាត់់តាំំងការងារ បង្កើ��ត
ើ លក្ខខខណ្ឌឌដែ�ល
មានបំំណងកម្ចាាត់់និិយោ�ជិិតណាម្នាាក់់ចេ�ញ ដោ�យសារតែ�
សកម្មមភាពសហជីីពរបស់់ពួួកគេ�។

24. ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តខុុសពីីគោ�
ត
លការណ៍៍ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នក្នុុ�ងគោ�លបំំណងកម្ចាាត់់
អ្ននកគាំំទ្រ�សហជីីព។

25. ចាត់់វិ ិធានការដែ�លប៉ះះ�ពាល់់ជាអវិ ិជ្ជជមានដល់់ការងារឬប្រា�ក់់ខែ�
និិយោ�ជិិត ដោ�យសារតែ�សកម្មមភាពសហជីីព។

26. គំំរាមកំំហែ�ងបុុគ្គគលិិក ឬបង្ខិិ�តបង្ខំំ�ពួួកគេ�ក្នុុ�ងបំំណងជះះឥទ្ធិិ�ពល
ទៅ�ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតរបស់់ពួួកគេ�។

27. គំំរាមកំំហែ�ងសមាជិិកសហជីីពឬអ្ននកគាំំទ្រ�សហជីីពតាមរយៈៈ
ភាគីីទីីបីីណាមួួយ។

28. សន្យាាផ្តតល់រង្វាាន់់
់
ដល់និិ
់ យោ�ជិិតប្រ�សិិនបើ�ើអាជីីវកម្មមមិិនត្រូ�វូ បាន
បង្កើ��ត
ើ ជាសហជីីព។

29. ប្រា�ប់់និិយោ�ជិិតថា ប្រា�ក់់កម្រៃ�ៃបន្ថែ�ែមម៉ោ�ោង និិងប្រា�ក់់បុុព្វវលាភនឹឹង
ត្រូ�ូវបានផ្តាាច់់ ប្រ�សិិនបើ�ើអាជីីវកម្មមត្រូ�ូវបានបង្កើ��ត
ើ ជាសហជីីព។

30. និិយាយថា ការបង្កើ��ត
ើ ជាសហជីីពនឹឹងបង្ខំំ�ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នឲ្យយបញ្ឈឈប់់
ការងារបុុគ្គគលិិក។

31. និិយាយថា ការបង្កើ��ត
ើ ជាសហជីីពនឹឹងបំំបាត់់ចោ�លការ

ឈប់់សម្រា�ក ឬអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ និិងអភ័័យឯកសិិទ្ធិ�នា
ិ នាដែ�ល
កំំពុុងតែ�មាន នាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន។

32. សន្យាាផ្តតល់ការដំំ
់
ឡើ�ើងតួួនាទីីដំំឡើ�ើងប្រា�ក់់ខែ�ឬអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍

ផ្សេ�េងៗដល់់និិយោ�ជិិតប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគេ�ស្ថិិ�តនៅ�ក្រៅ��សហជីីព ឬ
មិិនចូូលរួួមក្នុុ�ងសហជីីព។

33. ចាប់់ផ្ដើ��មដាក់
ើ
់សំំណើ�ើ ឬលិិខិិតប្តឹឹ�ងតវ៉ាាប្រ�ឆាំំងនឹឹងសហជីីព។

លើ�ើកទឹឹកចិិត្តត ឬចូូលរួួមក្នុុ�ងការបញ្ជូ�នសំ
ូ
ំណើ�ើប្តឹឹ�ងតវ៉ាារបស់់ខ្លួួ�ន
ប្រ�សិិនបើ�ើនិិយោ�ជិិតបានចាប់់ផ្តើ��មដាក់
ើ
់សំំណើ�ើនោះ�ះ។

34. សុំំ�ឲ្យយនិិយោ�ជិិតព្យាាយាមបញ្ចុះះ� �បញ្ចូូ�លឲ្យយអ្ននកដទៃ�ប្រ�ឆាំំងនឹឹង
សហជីីពឬស្ថិិ�តនៅ�ក្រៅ��សហជីីព។

35. ចុះះ�ដល់់លំំនៅ�ដ្ឋាានរបស់់និិយោ�ជិិតដើ�ើម្បីី�ទទូូចសុំំ�ឲ្យយពួួកគេ�
បដិិសេ�ធសហជីីព។

23. មិិនផ្តល់
ត ់អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ ឬការដំំឡើ�ើងប្រា�ក់់កម្រៃ�ៃដែ�លបានគ្រោ��ង
ទុុក ដោ�យសារតែ�សកម្មមភាពសហជីីព។

ការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តណា
ត
មួួយដែ�លមានរៀ�ៀបរាប់់ខាងលើ�ើគឺឺចាត់់ទុុកថាជាការរំ ំលោ�ភបំំពានច្បាាប់់ទំំនាក់់ទំំនងការងារជាតិិ (National Labor Relations Act)) ដូូចដែ�លបានធ្វើ�ើ�វិ ិសោ�ធនកម្មម។

