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မြန်ြာမြည၌်  LGBT + တန််းတညီူမျှြှု ရရ ှိရရ်း စီ်းြ ာ်းရရ်းလြ်ုငန််းြ ာ်း ြါဝငလ်ြ်ုရ ာငရ်န် လှိအုြ်  

မြနြ်ာနှိိုငင်ရံ ှိ LGBT + ြ ာျားတနျ်ားတူညီမျှကှိို ရရ ှိရ ေးအတကွ် စီျားပ ာျားရရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျားြ  ြည်သှိို ို့ ပံို့ပှိိုျားရပျားနှိိုငသ်ည်ကှိို 

ရ  ျားရန ျားရန၊် ရနက်ိုနမ်ြှိ ြို့ န ငျ်ား  ီဥယ ာဉ် ဟှိိုတယ်တ င ်၂၈၊၂၉  ရက်တှိို ို့တ င ်က ငျ်ားပမပ လိုပ်ရသာ အလိုပ်ရံိုရ  ျားရန ျားပ ွဲ 

သှိို ို့ မြနြ်ာနှိိုငင်နံ ငို့ ်နှိိုငင်တံကာြ  စီျားပ ာျားရရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျား LGBT + အရရျား လှုပ်ရ ာျားရ ာငရ် က်ရနကကရသာ အဖ ွဲြို့ြ ာျား၊ 

အလိုပ်သြာျားသြဂ္ဂြ ာျား၊ နှိိုငင်တံကာအဖ ွဲြို့အစည်ျားြ ာျား၊ ကျွြ်ျားက ငသ်ူြ ာျားန ငို့ ် ဥပရေပညာရ ငြ် ာျား စိုစိုရပေါငျ်ား 

အရယာက ်၆၀ ခန ို့ ်ပေါဝငတ်က်ရရာက်ရ  ျားရန ျားခွဲို့ကကသည်။ 

Colors Rainbow, the Institute of Human Rights and Business န ငို့ ် မြနြ်ာို့စီျားပ ာျားရရျားကဏ္ဍ 

တာဝနယ်ူမှုရ ှိရ ေး အရ ောက်အကူပ ြုအဖ ွဲြို့ (MCRB) တှိို ို့ြ  Open Society Foundation (OSF) ၏ 

အရ ာက်အပံို့မဖငို့ ်က ငျ်ားပမပ လိုပ် ရသာ အလိုပ်ရံိုရ  ျားရန ျားပ ွဲသည် 

 ခ ွဲမခာျား က် ြံှုကှိို တှိိုက်ဖ က်ရန ် စှိတ်ဝငစ်ာျားသညို့် စီျားပ ာျားရရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျားအရနမဖငို့ ် မြနြ်ာနှိိုငင်တံ င ်

LGBTI အခ ငို့အ်ရရျားန ငို့ ်ပတ်သက်ရသာ အရကကာငျ်ားအရာြ ာျား န ငို့ ်စည်ျားရံိုျားလှုံြို့ရ ာ်ြှုြ ာျားကှိို သှိရ ှိနာျားလည် 

ရအာင ်လိုပ်ရ ာငရ်န ်

 စီျားပ ာျားရရျားလိုပ်ငနျ်ားရ ငြ် ာျား ၎ငျ်ားတှိို ို့န ငို့ ် ၎ငျ်ားတှိို ို့၏ ြှိတဖ်က်လိုပ်ငနျ်ားြ ာျားလိုပ်ကှိိုငရ်ာ လိုပ်ငနျ်ားခ ငတ် င ်

မဖစ်ရစ၊ လူြှုအသှိိုငျ်ားအဝှိိုငျ်ားတ ငမ်ဖစ်ရစ၊ ြတူက ွဲမပာျားြှုြ ာျား၊ ရလျားစာျားြှုရ ှိရသာ အရလို့အ ြ ာျားန ငို့ ်

တနျ်ားတူညီြျှြှု ြ ာျားကှိို မြြှငို့တ်ငရ် ေး စီျားပ ာျားရရျားလိုပ်ငနေ်းမ ောေးကှိို အာျားရပျားရန ်

 စီျားပ ာျားရရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျားန ငို့ ် LGBTI အခ ငို့အ်ရရျားလှုပ်ရ ာျားသူြ ာျားကှိို ခ ှိတ် က်ရပျားရနန် ငို့ ် အတူပူျားရပေါငျ်ား 

ရ ာငရ် က်ြှုကှိို မြြှငို့တ်ငရ်န ်

 မပစ်ြှု ှိိုငရ်ာ ဥပရေပိုေြ် ၃၇၇ အပေါအဝင ် ဥပရေရရျားရာ စှိနရ်ခေါ်ြှုြ ာျားန ငို့ ် စီျားပ ာျားရရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျား 

လိုပ်ရ ာငခ်ွဲို့သညို့် အခနျ်ားကဏ္ဍြ ာျားန ငို့ ်ပတ်သက၍် အာရ ရေသြ  အရတ ြို့ ကကံ ြ ာျားကှိို သငယ်ရူန ်

 အရ ာက်အပံို့ရနှိိုငသ်ညို့ ် ရငျ်ားမြစ်ြ ာျားန ငို့ ် ရနာက် က်တ ွဲ လိုပ်ရ ာငြ်ှုြ ာျားကှိို ရဖာ် ိုတ်သတ်ြ တ်နှိိုင ်

ရန ်ရည်ရ ယ်၍ က ငျ်ားပခွဲို့မခငျ်ား မဖစ်သည်။ 

MCRB ကှိို  ရူ ာင ်ာျားသညို့် အဖွ ွဲ့အစည်ျားတစ်ခိုမဖစ်ရသာ IHRB တ င ် ကြဘာရရျားရာကှိစစရပ်ြ ာျား ှိိုငရ်ာ 

အကကီျားတနျ်ား အကကံရပျားသ ူ တစ်ဦျားလည်ျားမဖစ် ကိုလသြဂ္ဂ၏ စီျားပ ာျားရရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျား လှိိုက်နာက ငို့သ်ံိုျားရန ်



 

 

စံနှုနျ်ားြ ာျားကှိို  ပူျားတ ွဲရရျားသာျားခွဲို့သူလည်ျားမဖစ်သညို့် Sail Tripathi ြ  UN လူ ို့အခ ငို့အ်ရရျားရံို ျားြ  ၂၀၁၇ ခိုန စ်တ င ်

ရဖာ် ိုတ်ခ ြ တ် ခွဲို့သညို့် အ ှိိုပေါ စံနှုနျ်ားြ ာျားန ငို့ပ်တ်သတ်၍ ရမပာကကာျားခွဲို့သည်ြ ာ “ ကိုလသြဂ္ဂစံနှုနျ်ားရတ  က 

စီျားပ ာျားရရျားလိုပ်ငနျ်ားရတ  အရနနွဲ ို့ လိုပ်ငနျ်ားခ ငြ် ာ ခ ွဲမခာျား က် ြံှုြရ ှိရရျား ရ ာငရ် က်ဖှိ ို့အပေါအဝင ် LGBT+ ြ ာျားရွဲ ို့ 

အခ ငို့အ်ရရျားရတ ကှိို ဘယ်လှိို ရလျားစာျားလှိိုက်နာနှိိုငသ်ငို့တ်ယ် ှိိုတာရတ ကှိို ြီျားရြာငျ်ား ှိိုျားမပ ာျားပေါတယ်။ ေေါ ို့အမပင ်

စီျားပ ာျားရရျားလိုပ်ငနျ်ားရတ ဟာ သူတှိို ို့ရွဲ ို့ အဝနျ်ားအဝှိိုငျ်ားကှိို ရက ာ်လ နမ်ပီျား လူြှုအသှိိုငျ်ားအဝှိိုငျ်ားရွဲ ို့ သရဘာ ာျား၊ 

ခ ွဲမခာျား က် တံွဲို့ ဥပရေရတ  ရမပာငျ်ားလွဲဖှိို ို့အတ က် သူတှိို ို့ရွဲ ို့ လိုပ်ငနျ်ားပေါတနာရတ နွဲ ို့ ပူျားရပေါငျ်ားမပီျား 

အြ ာျားမပည်သူရရျားရာ ကှိစစရပ်ရတ ြ ာပေါ ပေါဝငလ်ှုပ်ရ ာျားကကဖှိို ို့ တှိိုက်တ နျ်ား အာျားရပျား ာျားပေါတယ်။” 

MCRB ၏ ေေါရှိိုက်တာ Vicky Bownman ြ  “ ကျွနြ်တှိို ို့ရတ ဟာ Colors Rainbow နွဲ ို့ ၂၀၁၆ ခိုန စ်ရလာက်က စမပီျား 

စီျားပ ာျားရရျားလိုပ်ငနျ်ားရတ အရနနွဲ ို့ မြနြ်ာနှိိုငင်ြံ ာ LGBT + တနျ်ားတူညီမျှမှု အခ ငို့အ်ရရျားရတ ကှိို မြြှငို့တ်ငတ်ွဲို့ 

လှုပ်ရ ာျားြှုရတ ြ ာ ဘယ်လှိို ပေါဝငလ်ာရအာင ် လိုပ်ရ ာငရ်ြယ် ှိိုတာရတ ကှိို ရ  ျားရန ျားခွဲို့ကကပေါတယ်။ ၂၀၁၉  

ခိုန စ်ြ ာရတာို့ ကျွနြ်တှိို ို့ရွဲ ို့ ပူျားရပေါငျ်ားြှုကှိို အရ ှိနမ်ြြှငို့ခ်ွဲို့မပီျား ပ ြ ံိုျား အရနနွဲ ို့ နှိိုငင်တံကာ လှိငတူ်ခ စ်သူြ ာျား အရပေါ် 

ရ ံ ြို့ ရ ာြိုနျ်ားတျီားြှုကှိို  န ို့က် ငရ်သာရန ို့ (IDAHOT) မဖစ်တွဲို့ ရြလ ၁၇ ရက်ရန ို့ြ ာ မြနြ်ာနှိိုငင်ြံ ာရ ှိတွဲို့ စီျားပ ာျားရရျား 

လိုပ်ငနျ်ားရတ ကှိို သက်တန ို့ရ်ရာငအ်လံရတ  လွှငို့ ်ကူကဖှိို ို့ တှိိုက်တ နျ်ားခွဲို့ပေါတယ်။ ကျွနြ်တှိို ို့အရနနွဲ ို့အခို အလိုပ်ရံို 

ရ  ျားရန ျားပ ွဲကတ ငို့ ် LGBT+ အသှိိုငျ်ားဝှိိုငျ်ားအဖ ွဲြို့ရတ နွဲ ို့ မြနြ်ာနှိိုငင်ြံ ာ ရ ှိတွဲို့ မပညတ် ငျ်ား၊ မပည်ပ စျီားပ ာျားရရျား 

လိုပ်ငနျ်ားရတ ကကာျား ခ ှိတ် က်ြှုရတ  ပှိိုြှိိုအာျားရကာငျ်ားလာြယ်လှိို ို့ရြျှာ်လငို့ပ်ေါတယ်။ ကျွနြ်တှိို ို့အရနနွဲ ို့ မြနြ်ာနှိိုငင် ံ

ြ ာရ ှိတွဲို့ ခ ွဲမခာျား က် တံွဲို့သရဘာ ာျားရတ နွဲ ို့ အယူအ ရတ ကှိို ရမပာငျ်ားလွဲဖှိို ို့ Color Rainbow, the Business 

Coalition for Gender Equality Association (BCGE) နွဲ ို့ အခိုအခနျ်ား ွဲြ ာ တက်ရရာက်ကကတွဲို့ စီျားပ ာျားရရျား 

လိုပ်ငနျ်ားရတ  အပေါအဝင ် စှိတ်တူကှိိုယ်တူ ရ ှိကကတွဲို့အမခာျားအဖ ွဲြို့အစည်ျားရတ နွဲ ို့ လာြယို့်န စ်ရတ ြ ာ ပှိိုြှိိုပူျားရပေါငျ်ား 

ရ ာငရ် က်ကကဖှိို ို့ ရည်ရ ယ်ပေါတယ်” ဟို ရမပာကကာျား၍ အလိုပ်ရံိုရ  ျားရန ျားပ ွဲကှိို စတငြ်ှိတ် က်ခွဲို့ပေါသည်။ 

 

Salil ြ  ကြဘာတဝ ြ်ျားတ င ် စီျားပ ာျားရရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျားအရနမဖငို့ ် ြည်သှိို ို့ လိုပ်ရ ာငရ်နကကသည်ကှိို မ ေးရမောငေ်း ှိ ေး 

မပခွဲို့သည်။ “တခေါတရံြ ာ အရြရှိက၊ ယူဂ္နေ်ေါ၊ အှိနဒှိယနွဲ ို့ စငက်ာပူတှိို ို့ြ ာလှိို စီျားပ ာျားရရျားလိုပ်ငနျ်ားရတွအရနနွဲ ို့ ြှိြှိတှိို ို့ရွဲ ို့ 

သရဘာ ာျားကှိို အြ ာျားမပည်သူရရ ြို့ ရဖာ် ိုတ်ခ မပဖှိို ို့အတ က် အရရျားတကကီျား လှိိုအပ်ရကာငျ်ား 

လှိိုအပ်လာနှိိုငပ်ေါတယ်။ LGBT + အခ ငို့အ်ရရျားရတ ကှိို ပံို့ပှိိုျားရပျားမခငျ်ားမဖငို့ ်ကိုြပဏြီ ာျားအရနနွဲ ို့ရရရ ည်စဉ် က်ြမပတ် 

ဖ ံြို့ မဖှိ ျားတှိိုျားတက်ြှု ပနျ်ားတှိိုငရ်တ ရွဲ ို့ ရည်ြ နျ်ားခ က်မဖစ်တွဲို့ “ ဘယ်သူကှိိုြ  ရနာက်ခ နြ် ာျား” ရရျား ှိိုတွဲို့ ပနျ်ားတှိိုငက်ှိို 

အရရာက်လ ြ်ျားဖှိို ို့ တနည်ျားတလြ်ျားနွဲ ို့ ပေါဝင ်မဖညို့် ည်ျားရပျားရာလည်ျား ရရာက်ပေါတယ်။” 

 

၂၀၁၈ခိုန စ် မြနြ်ာနှိိုငင်၏ံ ရရရ ည်တည်တံို့ခှိိုငမ်ြွဲမပီျား ဟနခ် က်ညီရသာ ဖ ံြို့ မဖှိ ျားတှိိုျားတက်ြှုစီြံကှိနျ်ား ြဟာဗ ျူဟာ ၄.၅ 

အရ “လိုပ်ငနျ်ားခ ငြ် ာျားတ င ် ခ ွဲမခာျား က် ခံံရြှုန ငို့ ် အလ ွဲသံိုျားစာျားြှုြ ာျားကငျ်ားရ ငျ်ားမပီျား သငို့တ်ငို့ရ်လ ာက်ပတ်ရသာ 



 

 

အလိုပ်အကှိိုငြ် ာျားကှိို လ တ်လပ်စ ာ လိုပ်ကှိိုငန်ှိိုငရ်န ်လူတစ်ဦျားခ ငျ်ားစီ၏ အခ ငို့အ်ရရျားကှိို ရ ာက်ပံို့သညို့် အရနမဖငို့ ်

ဥပရေြ ာျားမဖငို့ ် ကာက ယ်ရပျားရန ် မြနြ်ာနှိိုငင်အံရနမဖငို့ ် ကတှိကဝတ်မပ  ာျားပေါသည်။ မြနြ်ာနှိိုငင်သံည် အ ှိိုပေါ 

ကတှိကဝတ်မပ ြှုအရပေါ်တ င ်အရရျားပေါသညို့် လိုပ်ငနျ်ားစဉ်ြ ာျား စတငရ် ာငရ် က် ခွဲို့ပေါသည်။ သှိို ို့ရာတ င ်အ က်ပေါ 

အကာအက ယ်ရပျားရရျား ှိိုငရ်ာလိုပ်ငနျ်ားန ငို့ ် စပ်လ ဉ်ျား၍ တာဝနယူ်ရြညို့ ် အဖ ွဲြို့အစည်ျားြ ာျားန ငို့ ် ဖ ွဲြို့စည်ျားပံိုြ ာျားကှိို 

ခှိိုငြ်ာအာျားရကာငျ်ားရစရရျားအတ က်  ပ်ြံအာျား ိုတ်ကကှိ ျားပြ်ျားသ ာျားရ ြည်မဖစ်ပေါသည်။ တစ်ဦျားခ ငျ်ားစအီတ က ်

အ ျူား တလည် ကာက ယ်ရစာငို့ရ်ရ ာက်ရပျားြှုန ငို့ ် ပံို့ပှိိုျားရပျားြှုြ ာျား ပှိိုြှိိုလှိိုအပ်ရနသညို့် အြ ှိ ျားသြီျားြ ာျား၊ 

ကရလျားသငူယ် ြ ာျားန ငို့ ် ရရွှြို့ရမပာငျ်ားလိုပ်သာျားြ ာျား၏ အခ ငို့အ်ရရျားြ ာျားကှိို အကာအက ယ်ရပျားရာတ င ်အ ျူားဂ္ရိုမပ  

ရ ာငရ် က် မခငျ်ားမဖငို့ ် နှိိုငင်၏ံ လိုပ်ငနျ်ားခ ငြ် ာျားတ င ် ဖှိန ှိပ်ြှု၊ ခ ွဲမခာျား က် ြံှုန ငို့ ် န ှိပ်စက်ညြှဉ်ျားပနျ်ားြှုတှိို ို့ြ  

ကငျ်ားရဝျားရစရရျား ရ ာငရ် က်ခ က်ြ ာျားကှိို မြနြ်ာနှိိုငင်အံရနမဖငို့ ်အရလျား ာျားရ ာငရ် က်သ ာျားြည် မဖစ်သည်။”  

လိုပ်ငနျ်ားစဉ် ၃.၂.၃ အရ အစှိိုျားရသည် တူညီသညို့် လိုပ်ငနျ်ားြ ာျားအတ က ်လိုပ်ခလစာတနျ်ားတူရပျားသညို့် အရလို့အ ၊ 

အာျားလံိုျားပေါဝငခ် ငို့ရ် ှိမပီျား ပံိုစံအြ ှိ ျားြ ှိ ျားမဖငို့ ် ခ ွဲမခာျား က် ြံှုြရ ှိရရျားန ငို့ ် လိုပ်ငနျ်ားခ ငရ်ဘျားအနတ ောယ်ကငျ်ားရ ငျ်ားရရျားန ငို့ ်

 က်န ွှယ်သညို့် စည်ျားြ ဉ်ျားစည်ျားကြ်ျားြ ာျားန ငို့ ်အကာအက ယ်မပ ြှုြ ာျား စတငရ် ာငရ် က်လာပေါသည်။ 

 

Colour Rainbow ြ  ေိုတှိယ ညွှနက်ကာျားရရျားြ ျားမဖစ်သ ူလ မြတ်  နျ်ားြ  လိုပ်ငနျ်ားခ ငတ် င ်ခ ွဲမခာျား က် ြံှုန ငို့ ်ှိိုငသ်ညို့ ်

လက်ရ ှိအရမခအရနကှိို တငမ်ပခွဲို့သည်။ လှိငစ်ှိတ်တှိြ်ျားညွှတ်ြှု (Sexual Orientation) က ာျား/ြ ၊  LGBT + 

အစရ ှိသမဖငို့ ်ြှိြှိကှိိုယ်ပှိိုင ် မဖစ်တည်ြှု (Gender Identity) န ငို့ ်၎ငျ်ားတှိို ို့ကှိို ရဖာ်မပြှု (SOGIE) န ငို့ပ်တ်သက်သညို့ ်

သူ၏ ရ ငျ်ားလငျ်ားတငမ်ပြှုသည် တက်ရရာက်လာသူြ ာျားအတ က် လ နစ် ာ အသံိုျားဝငခ်ွဲို့မပီျား အြ ာျားြ  

န စ်မခှိ က်ခွဲို့ကကပေါသည်။ ကိုြပဏြီ ာျား၏ လူသာျားအရငျ်ားအမြစ်ဌာန တ င ် တာဝနယ်ူရနကကရသာ ဝန ်ြ်ျားအြ ာျား 

တက်ရရာက်ခွဲို့ကကရာ၊ ၎ငျ်ားတှိို ို့ြ  အလာျားတူ သငတ်နျ်ားြ ာျားကှိို ၎ငျ်ားတှိို ို့၏ ဝန ်ြ်ျားြ ာျားအတ က်  ပ်ြံ ပှိို ို့ခ ရပျားပေါရန ်

ရတာငျ်ား ှိိုခွဲို့ကကသည်။ 

 

လ မြတ်  နျ်ားအပေါအဝင၊် အမခာျားတက်ရရာက်သူြ ာျားြ  ၂၀၁၉ ခိုန စ်၊ ဇ နလ် ွဲတ င ် Myanmar Imperial 

University ၏ LGBT ဝန ်ြ်ျားတစ်ဦျား ြှိြှိကှိိုယ်ကှိို ြှိြှိ အ ံိုျားစီရငြ်ှုန ငို့ ် ပတ်သက်၍ စီျားပ ာျားရရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျား 

အရနမဖငို့ရ်သာ် လည်ျားရကာငျ်ား၊ LGBT + အသှိိုငျ်ားအဝှိိုငျ်ားြ ာျား အရနမဖငို့ ်ရသာ်လည်ျားရကာငျ်ား ရရ ှိခွဲို့သညို့် သငခ်နျ်ားစာ 

အရပေါ် အရမခခံ၍  ငမ်ခင ်သံိုျားသပ်ခွဲို့ကကသည်။ 

 

“LGBT + အရပေါ် ခ ွဲမခာျား က် ြံှုကှိို လ စ်လ ျူရှု ာျားတယ် ှိိုရင ် စီျားပ ာျားရရျားလိုပ်ငနျ်ားရတ အတ က် အကိုန ်

အက ြ ာျားလ နျ်ားပေါတယ်။ အ ျူားသမဖငို့ ်ဝန ်ြ်ျားတစ်ရယာက်က စှိတ်ြရကာငျ်ားဖ ယ်ရာ ြှိြှိကှိိုယ်ကှိို ြှိြှိအ ံိုျားစီရင ်

သ ာျားတွဲို့မဖစ်ရပ်ရတ အ ှိ မဖစ်ပ က်သ ာျားခွဲို့တယ် ှိိုရင၊် ရင ရကကျားပှိိုငျ်ား ှိိုငရ်ာ အရရရာ၊ လူသာျားအရငျ်ားအမြစ် ံိုျား 

ရှု ံျားြှုရရာ နစ်နာြှုရတ မဖစ်ကကရတယ်။ ေေါရပြွဲို့ တနျ်ားတူညီမျှြှုနွဲ ို့ ရလျားစာျားြှုရ ှိတွဲို့ လိုပ်ငနျ်ားခ ငတ်စ်ခို မဖစ်ြယ် ှိိုရင ်



 

 

စီျားပ ာျားရရျားအရ အက ှိ ျားအမြတ်ရ ှိတယ်  ှိိုတာ၊ စီျားပ ာျားရရျားလိုပ်ငနျ်ားရတ  အရနနွဲ ို့ အသှိအြ တ်မပ သငို့တ်ယ်။ 

ရပ ာ်ရွှငတ်ွဲို့ အလိုပ်သြာျားရတ ဟာ လိုပ်ငနျ်ားခ ငြ် ာ စှိတ်အာျား  က်သနက်ကတယ်။ အလိုပ်မြွဲကကတယ်။ 

 

လ မြတ်  နျ်ားြ   က်လက်ရမပာကကာျားရာတ င ် “Colours Rainbow နွဲ ို့ LGBT + အသှိိုငျ်ားအဝှိိုငျ်ား အတ က် 

ရက ာ်ဇငဝ်ငျ်ား ရသ ံိုျားြှုနွဲ ို့ပတ်သက်မပီျား ဘယ်လှိိုတံို ို့မပနရ် ာငရ် က်ကကဖှိို ို့လှိိုတယ် ှိိုတာကှိို  ငမ်ခငရ်တ ျားရတာ 

ြှိပေါတယ်။ ကျွနရ်တာ်တှိို ို့တရတ  စှိတ်တှိို၊ ရေေါသ  က်ကကတယ်။ ေေါရပြွဲို့လည်ျား လူြှုက နယ်က် ြီေယီာရတ ြ ာ 

အြိုနျ်ားစကာျားရတ  ြမပန ို့ဖ်ှိို ို့ရတာို့ လှိိုပေါတယ်။ 

 

ကျွနရ်တာ်တှိို ို့ အရနနွဲ ို့ အခိုလှိို ဝြ်ျားနည်ျားရကကက ွဲဖ ယ်မဖစ်ရပ်ရတ   ပ်ြမဖစ်ဖှိို ို့ ခ ွဲမခာျား က် ြံှုရတ  ပရပ ာက်ရအာင ်

ဘယ်လှိို လိုပ်ရ ာငက်ကြယ် ှိိုတွဲို့ နည်ျားလြ်ျားရတ ကှိို စီျားပ ာျားရရျားလိုပ်ငနျ်ားရတ ပေါဝငမ်ပီျား အရမဖရ ာသငို့တ်ယ်။  

ကျွနရ်တာ်တှိို ို့တရတ  လူ ို့အခ ငို့အ်ရရျား ရကာ်ြရ ငရ်ံို ျားက စံိုစြ်ျားြှုရတ ဟာ လံိုရလာက်ြှု၊ ရသခ ာြှု ြရ ှိတွဲို့အတ က ်

စှိိုျားရှိြ်တွဲို့အရ ကောငေ်း သြမတ တံငမ်ပပေါြယ်။ အစှိိုျားရကှိိုလည်ျား ဥပရေရတ  မပ မပငဖ်ှိို ို့ တှိိုက်တ နျ်ားသ ာျားပေါြယ်။” ဟို 

ရမပာကကာျားခွဲို့သည်။ 

 

IFC ြ  Ellen Mecynes န ငို့ ် Dean Laplong တှိို ို့ြ   LGBT + ဝန ်ြ်ျားြ ာျား အရပေါ် ခ ွဲမခာျား က် မံခငျ်ားန ငို့ ်

 ှိပေါျားရန ာငို့ယ် က်မခငျ်ားြ ာျားန ငို့ ်ပတ်သက်၍ ရတ ြို့ ရ ှိခ က်အခ ှိ ြို့ကှိို တငမ်ပခွဲို့ကကသည်။ Dana Facility န ငို့ ်တ ွဲဖက်၍ 

IFC ြ  မပ လိုပ်ခွဲို့ရသာ ရလို့လာြှု တစ်ခို မဖစ်သညို့် “ ရလျားစာျားြှုရ ှိသညို့် လိုပ်ငနျ်ားခ ငြ် ာျား။ ။ မြနြ်ာနှိိုငင်ရံ ှိ စီျားပ ာျားရရျား 

လိုပ်ငနျ်ားြ ာျားတ င ် လိုပ်ငနျ်ားခ ငန်ှိိုင ်က်စီျားနငျ်ားမပ လိုပ်မခငျ်ားန ငို့လ်ှိငပ်ှိိုငျ်ား ှိိုငရ်ာ  ှိပေါျားရန ာငို့ယ် က်မခငျ်ားြ ာျားရကကာငို့ ်

မဖစ်ရပေါ်ရသာ  ံိုျားရှုျံားနစ်နာြှုြ ာျားအာျား ရလို့လာ နျ်ားစစ်မခငျ်ား” အစရီငခ်ံစာ (ြတ်လ၊ ၂၀၁၉ )၏ မြနြ်ာဘာသာမပန ်

ကှိိုလည်ျား စတင ် ြှိတ် က်ခွဲို့သည်။ IFC ြ  ကျွြ်ျားက ငသ်ူြ ာျားန ငို့ ် စီျားပ ာျားရရျားလိုပ်ငနျ်ားရ ငြ် ာျား က ာျား၊ြ 

တနျ်ားတူညီမျှရရျား ပူျားရပေါငျ်ားရ ာငရ် က်ြှု အသငျ်ား (MBCGE) ြ  ေေါရှိိုက်တာ ရက ာို့ရကသဝီငျ်ားန ငို့ ် MBCGE ၏ 

 ရူ ာငသ်ူအဖ ွဲြို့ဝင ် တစ်ဦျားမဖစ်သညို့် ရရွှရတာငအ်ိုပ်စိုတှိို ို့ အလိုပ်ရံိုရ  ျားရန ျားပ ွဲသှိို ို့ တက်ရရာက်ခွဲို့ကကမပီျား၊ 

လိုပ်ငနျ်ားခ ငတ် ငခ် ွဲမခာျား က်  ံြှုကှိို ရမဖရ ငျ်ားရန ်သငတ်နျ်ားြ ာျား ပှိို ို့ခ ရပျားလ က်ရ ှိရကကာငျ်ား ရမပာကကာျားခွဲို့သည်။ 

 

အှိနဒှိယ၊ စငက်ာပူန ငို့ ်  ှိိုငျ်ားနှိိုငင်တံှိို ို့ြ ကျွြ်ျားက ငသ်ူြ ာျားြ လည်ျား LGBT + တနျ်ားတညီူမျှြှု ရရ ှိရရျား အတ က် 

စီျားပ ာျားရရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျားြ  ြည်သှိို ို့ လိုပ်ရ ာငခ်ွဲို့ကကရကကာငျ်ားကှိိုမျှရဝခွဲို့သည်။ 

 

 ှိိုငျ်ားနှိိုငင်ြံ  အာရ ပစှိဖှိတ်ရေသ အြ ှိ ျားသာျားလှိင ် က နျ်ားြာရရျားညွှနျ်ားရပေါငျ်ားအဖ ွဲြို့၏ အြှုရ ာငေ်ေါရှိိုက်တာ မဖစ်သ ူ

Midnight Poonkasetwattana ြ   ှိိုငျ်ားနှိိုငင်ရံ ှိ စီျားပ ာျားရရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျားြ  တနျ်ားတူညီမျှြှု ပနျ်ားတှိိုငသ်ှိို ို့ 

အရရာက်လ ြ်ျား နှိိုငရ်န ်ြည်သှိို ို့ ပံို့ပှိိုျားြှုြ ာျား မပ လိုပ်လ က်ရ ှိသည်ကှိို ရ ငျ်ားလငျ်ားတငမ်ပခွဲို့သည်။ 

 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/region__ext_content/ifc_external_corporate_site/east+asia+and+the+pacific/resources/respectful+workplaces-myanmar
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/region__ext_content/ifc_external_corporate_site/east+asia+and+the+pacific/resources/respectful+workplaces-myanmar
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/region__ext_content/ifc_external_corporate_site/east+asia+and+the+pacific/resources/respectful+workplaces-myanmar
https://ifcextapps.ifc.org/IFCExt/Pressroom/IFCPressRoom.nsf/0/AB23E2EFA208D58B85258464001F7DBD


 

 

“ ှိိုငျ်ားနှိိုငင်ြံ ာ ကျွနရ်တာ်တှိို ို့ရတ  အခို ရလာရလာ ယ် LGBT + ရတ အတ က် တရာျားဝငရ်ပေါငျ်ားသငျ်ားရန ှိိုငြ်ှုကှိို 

အသှိအြ တ်မပ ခံရဖှိို ို့ ရ  ျားရန ျားရနတယ်။ ေေါရပြွဲို့ စီျားပ ာျားရရျားလိုပ်ငနျ်ားရတ အရနနွဲ ို့ ဥပရေရကကာငျ်ားအရ လှိိုက်နာ 

ရ ာငရ် ကရ်ြယ် ှိိုတာ က် လိုပ်ရ ာငန်ှိိုငတ်ာရတ  ရ ှိတယ်။ ဥပြာ လှိငတ်ူခ ငျ်ားရပေါငျ်ားရဖာ်ရန ှိိုငတ်ွဲို့ 

အတ ွဲရတ ကှိို အမခာျားသူရတ လှိိုပွဲ လိုပ်ငနျ်ားခ ငြ် ာ တနျ်ားတူအက ှိ ျားခံစာျားခ ငို့ရ်တ  ရပျားတာြ ှိ ျားရပေါ ို့။ LGBT+ အသှိိုငျ်ား 

အဝှိိုငျ်ား အဖ ွဲြို့အစည်ျားရတ  အရနနွဲ ို့ သူတှိို ို့ရွဲ ို့ ရန ို့စဉ်ဘဝရတ ြ ာ ကကံ ရတ ြို့ရနရတွဲို့ ကှိစစရပ်ရတ ၊ အခက်အခွဲရတ ကှိို 

အြ ာျားသှိလာဖှိို ို့ ရဖာ် ိုတ်တွဲို့ရနရာြ ာ စီျားပ ာျားရရျားလိုပ်ငနျ်ားရတ ကှိိုပေါ ပူျားရပေါငျ်ားလိုပ်ရ ာငရ်စခ ငက်ကတယ်။ 

သူတှိို ို့ စည်ျားရံိုျားလှုပ်ရ ာျားတွဲို့ လိုပ်ရ ာငြ်ှုရတ အတ က် က ငို့ဝ်တ်အရရရာ၊ ရင ရကကျားပှိိုငျ်ားအရရရာ အရ ာက်အပံို့မပ  

ရပျားဖှိို ို့ ရမျှောလ်ငို့က်ကတယ်။ အှိနဒှိယနွဲ ို့ စငက်ာပူတှိို ို့ြ ာ စီျားပ ာျားရရျားလိုပ်ငနျ်ားရတ  အရနနွဲ ို့ LGBT+ ရတ ရွဲ ို့လှုပ်ရ ာျား 

ရ ာငရ် က်ြှု မဖစ်တွဲို့ “ မပစ်ြှု ြရမြာက်ရရျား စည်ျားရံို ျားလှုပ်ရ ာျားြှုရတ ြ ာ ဘယ်လှိို ရ ာက်ပံို့ကူညီကကတယ် ှိိုတာ 

ကကာျားရတာ အာျားရစရာရကာငျ်ားပေါတယ်။” 

 

စငက်ာပူ တ င ် လှိငတ် ူ စံိုြက် ခ စ်ခငမ်ခငျ်ားအရပေါ် မပစ်ြှုရမြာက်ရစသညို့ ် ဥပရေကှိို ပယ်ဖ က်ရန ်

လိုပ်ရ ာငရ်နသညို့် လှုပ်ရ ာျားြှု တ င ်တက်ကကသူ တစ်ဦျား မဖစ်သညို့် စငက်ာပူ နှိိုငင်သံာျား ဥပရေ ပညာရ ငတ်စ်ဦျား 

မဖစ်သူ Remy Choo ြ  စငက်ာပူ နှိိုငင်တံ င ် န စ်စဉ် က ငျ်ားပမပ လိုပ်သညို့် Pink Dot ပနျ်ားရရာင ်အစက် ပ ွဲရတာ ်

အရကကာငျ်ားမျှရဝခွဲို့သည်။ 

၎ငျ်ားပ ွဲရတာ်ကှိို ၂၀၀၉  ခိုန စ်တ င ်လူရပေါငျ်ား ၂၅၀၀ ပေါဝင ်ငန် ွဲခွဲို့မပီျား ၂၀၁၅ ခိုန စ်တ င ်လူရပေါငျ်ား ၂၈၀၀၀ အ ှိ ပေါဝင ်

လာခွဲို့ကကရာ ၊ ပှိိုြှိို က ယ်မပန ို့လ်ာခွဲို့သည်။ “စီျားပ ာျားရရျား လိုပ်ငနျ်ားရတ က အွဲေပီ ွဲကှိို အဓှိက ပံို့ပှိိုျားရပျားကကတာပေါ။ ၂၀၁၆ 

ခိုန စ်ြ ာ အစှိိုျားရက နှိိုငင်မံခာျား ကိုြပဏရီတ  အွဲေပီ ွဲကှိို ရင ရကကျားရ ာက်ပံို့ရပျားတာကှိို ပှိတ်ပငခ်ွဲို့တွဲို့အခေါြ ာ စငက်ာပူ 

ကိုြပဏ ီ၁၁၈ ခိုနွဲ ို့ တစ်ဦျားခ ငျ်ား ပေါဝငသ်ညို့် ညို့်ရဝြှုရတ ကပွဲ စငက်ာပူရေေါ်လာ တသနျ်ားရွဲ ို့ ရလျားပံိုတစ်ပံိုရလာက်ကှိို 

ရ ှိခွဲို့ပေါတယ်။ သူက  က်လက်ရမပာကကာျားရာြ ာ “ LGBT + တနျ်ားတူညီ မျှ ရရျားအတ က် စငက်ာပူနှိိုငင်ြံ ာ အဓှိက 

ကကှိ ျားစာျား ရ ာငရ် ကရ်တွဲို့ အပှိိုငျ်ားန စ်ပှိိုငျ်ားရ ှိပေါတယ်။ Pink Pot လှိို ပ ွဲရတ  က ငျ်ားပမပီျား လူ ို့အသှိိုငျ်ားအဝှိိုငျ်ားရွဲ ို့ 

သရဘာ ာျားရတ  ရမပာငျ်ားဖှိို ို့ လိုပ်ရတာ၊ ဥပရေမပ မပငရ်မပာငျ်ားလွဲဖှိို ို့ လိုပ်ရာတာရတ  မဖစ်ပေါတယ်။ ကျွနရ်တာ်တှိို ို့ 

ရာဇသတ်ကကီျား ပိုေြ် ၃၇၇ (က) ကှိို မပငဖ်ှိို ို့ လိုပ်ရ ာငရ်နတိုနျ်ားပေါပွဲ။” 

 

အှိနဒှိယ နှိိုငင်၏ံ တရာျားရံိုျားခ  ပ် ရရ ြို့ရြ ာက် တ င ်လှိငတ်ူခ စ်ခငစ်ံိုြက်မခငျ်ားအရပေါ် မပစြ်ှုရမြာက်ရစသညို့် ဥပရေကှိို 

ပယ်ဖ က်ရန ်ခိုခံရခ ပခွဲို့သညို့ ်အကကီျားတနျ်ားရရ ြို့ရနြ ာျား ွဲြ  တစ်ဦျားမဖစ်သညို့် Jayna Kothari ြ  အရ ယ်ရရာက်မပီျား 

သူြ ာျားအကကာျား ၊ န စ်ဦျားရဘာတူ  က် ြံှုအတ က် ပိုေြ် ၃၇၇ ကှိို မပစ်ြှု ြရမြာက်ရစရဟို ၂၀၁၈ စက်တငဘ်ာလ 

တ င ်တရာျားရံိုျားခ  ပ်ြ  သြှိိုငျ်ားတ ငရ်စြညို့် စီရင ်ံိုျားမဖတ်ခ က်ကှိို ရရ ှိရန ်အန စ် ၂၀ နျီားပေါျား ြည်သှိို ို့စည်ျားရံိုျားလှုပ်ရ ာျားခွဲို့ 

ရသည်ကှိို ရ ငျ်ားမပခွဲို့သည်။ သြူက “ ပိုေြ် ၃၇၇ က သဘာဝ ြဟိုတ်ရသာ” လှိငြ်ှု  ှိိုငရ်ာ အမပ အြှုြ ာျားကှိို မပစ်ြှု 

ရမြာက်ရစသည်ဟရူသာ ကှိိုလှိိုနလီက် က်ြ  မပဌာနျ်ားခွဲို့တွဲို့ ရာဇသတ်ပိုေြ် ၃၇၇ ကှိို အှိနဒှိယြ ာလှိို 

မြနြ်ာမပည်ြ ာလည်ျား အရြ ရခွဲို့တယ်။ မြနြ်ာမပည်ြ ာလည်ျား အှိနဒှိယြ ာ ကကှိ ျားစာျားပနျ်ားစာျား တှိိုက်ပ ွဲဝငမ်ပီျား၊ ရမပာငျ်ားလွဲ 



 

 

ခွဲို့တွဲို့ ရမပာငျ်ားလွဲြှုြ ှိ ျား မဖစ်လာနှိိုငဖ်ှိို ို့ရြျှာ်လငို့ပ်ေါတယ်။ သူြက ြည်ကွဲို့သှိို ို့ အန စ် ၂၀ နျီားပေါျား  ိုတ်ယိုတ်ြှုအခ ှိ ြို့ 

ရ ှိခွဲို့ရကကာငျ်ားန ငို့ ် သှိို ို့ရာတ င ် မပ မပငရ်မပာငျ်ားလွဲြှုအတ က် လှုပ်ရ ာျားြှုသည် ြည်ကွဲို့သှိို ို့ အရ ှိနအ်ဟိုန ် ရခွဲို့ရကကာငျ်ား 

ရဖာ်မပခွဲို့သည်။ “ ဥပရေရရျားရာ ရအာငမ်ြငြ်ှု ရခွဲို့တာဟာ LGBT + အရရျား တက်ကက လှုပ်ရ ာျားသူြ ာျား၊ ြှိသာျားစိုြ ာျား၊ 

ပညာရ ငြ် ာျား က နျ်ားြာရရျားအဖ ွဲြို့ြ ာျားနွဲ ို့  ငရ် ာျားတွဲို့စီျားပ ာျားရရျားလိုပ်ငနျ်ားရ ငြ် ာျား အစရ ှိတွဲို့ လူ ို၊ လူတနျ်ားစာျားအလွှာ 

ရပေါငျ်ားစံို ပူျားရပေါငျ်ားမပီျား၊ ရမပာငျ်ားလွဲဖှိို ို့အတ က် ရတာငျ်ား ှိိုခွဲို့ကကတွဲို့ အတ က် မဖစ်ပေါတယ်။” 

 

အလိုပ်ရံိုရ  ျားရန ျားပ ွဲတက်ရရာက်လာကကရသာ သြူ ာျားြ  Mentimeter ြ  တ ငို့ ် ြွဲရပျားခွဲို့ကကရာ၊ ၅၉  % ြ  ၅ 

န စ်အတ ငျ်ား မြနြ်ာနှိိုငင် ံတ င ်ဥပရေ ှိိုငရ်ာမပ မပငရ်မပာငျ်ားလွဲြှု မဖစ်နှိိုငသ်ည်ဟို  ငရ်ကကျားရပျားခွဲို့ကကမပီျား ၃၆ % ြ  ၁၀ 

န စ်အတ ငျ်ား မဖစ်နှိိုငသ်ည်ဟို ြွဲရပျားခွဲို့ကကသည်။ ဥပရေမပ မပငရ်မပာငျ်ားလွဲြှုအတ က် ြည်သညို့် အရာက အကကီျားြာျား ံိုျား 

အဟန ို့အ်တာျားမဖစ်ပေါသနည်ျား ှိိုသညို့် ရြျားခ နျ်ားအတ က် တက်ရရာက်လာသြူ ာျားက “ အသှိပညာအာျားနည်ျားြှု” ၊ “ နှိိုင ်

ငရံရျားဦျားရ ာငသ်ူြ ာျားအကကာျား ခ ွဲမခာျား က် သံညို့ ်သရဘာ ာျားြ ာျား”၊ လူ ိုအကကာျားခ ွဲမခာျား က် သံညို့် သရဘာ 

 ာျားြ ာျား န ငို့ ်ဘာသာရရျားအရ ရရ ျားရှိို ျားစ ွဲ အယူအ ြ ာျားရကကာငို့ဟ်ို အသျီားသျီားရမဖ ှိိုကကသည်။ ကိုလသြဂ္ဂစံနှုနျ်ားြ ာျား 

န ငို့ပ်တ်သက်၍ စီျားပ ာျားရရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျားြ  အရရျားကကီျား ံိုျား လိုပ်ရ ာငန်ှိိုငသ်ည်ြ ာ လိုပ်ငနျ်ားခ င ်တ င ်LGBT + ြ ာျား၏ 

အခ ငို့အ်ရရျားြ ာျားကှိို ရလျားစာျားလှိိုက်နာရန ် မဖစ်သည်ဟို  ငမ်ြငရ်ကကာငျ်ား တက်ရရာက်လာသူ ၃၀ % က 

ြွဲရပျားခွဲို့ကကမပီျား၊ ရနာက် ပ် ၃၀%ကလည်ျား ခ ွဲမခာျား က် ြံှုြ ာျားကှိို ပယ်ဖ က်ရြည်ဟို ရ ာက်ခံခွဲို့ကကသည်။ ၂၀ % 

ြ  စီျားပ ာျားရရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျားအရနမဖငို့ ်အြ ာျားမပည်သူကကာျား လှုပ်ရ ာျားရ ာငရ် က်သငို့သ်ည်ဟို ြွဲရပျားခွဲို့ကကသည်။ 

 

ရနာက်ခံသြှိိုငျ်ားရကကာငျ်ား 

စီစဉ်သူြ ာျားန ငို့ပ်တ်သက်၍ အရသျားစှိတ ် အခ က်အလက်ြ ာျား သှိရ ှိလှိိုပေါက www.mcrb.org.mm / 

www.ihrb.org န ငို့ ်www.colorsrainbow.org 

LGBT+  ှိိုသည်ြ ာ အြ ှိ ျားသြီျားအခ ငျ်ားခ ငျ်ားကှိို ခ စ်သ၊ူ အြ ှိ ျားသာျားအခ ငျ်ားခ ငျ်ားကှိို ခ စ်သူ၊ လှိငတ်ူလှိငက် ွဲကှိို ခ စသ်ူ၊ 

 န ို့က် ငဘ်က်လှိငက်ွဲို့သှိို ို့ ရမပာငျ်ားလွဲ ရန ှိိုငသ်ူ။ အရပေါငျ်ား (+) ြ ာ asexual, intersex, queer, questioning 

စသည်တှိို ို့ ပေါဝငသ်ည်။ 

  

ကိုလသြဂ္ဂလူ ို့အခ ငို့အ်ရရျားရံိုျားြ   ိုတ်မပန ်ာျားရသာ ၂၀၁၇ခိုန စ် စီျားပ ာျားရရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျားအတ က် က ငို့ဝ်တ် 

စံနှုနျ်ားြ ာျား။ 

၂၀၁၇ ခိုန စ်၊ စက်တငဘ်ာလတ င ်ကိုလသြဂ္ဂလူ ို့အခ ငို့အ်ရရျားရံို ျား၏ ပဏာြရမခလ ြ်ျားတစ်ခိုမဖစ်သညို့် လ တ်လပ်ြှု 

န ငို့ ် တရာျားြျှတြှုအတ က် စည်ျားရံိုျားလှုပ်ရ ာျားြှု (UN Free and Equal Campaign) ြ  စီျားပ ာျားရရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျား 

http://www.mcrb.org.mm/
http://www.ihrb.org/
http://www.colorsrainbow.org/
http://www.colorsrainbow.org/
http://www.unfe.org/standards/


 

 

လှိိုက်နာက ငို့သ်ံိုျားရန ်စံနှုနျ်ားြ ာျား ‘STANDARDS OF CONDUCT FOR BUSINESS’1 ၅ခိုကှိို  ိုတ်မပန ်ာျားသည်။ 

၎ငျ်ားစံနှုနျ်ားြ ာျားသည် lesbian, gay, bi, trans and intersex (LGBTI) ြ ာျားအရပေါ် ခ ွဲမခာျား က် ြံှုြ ာျား ရမဖရ ငျ်ားရန ်

စီျားပ ာျားရရျားလိုပ်ငနျ်ားအသှိိုငျ်ားအဝှိိုငျ်ားကှိို အရ ာက်အကမူပ ရန ် မဖစ်သည်။ ၎ငျ်ားစံနှုနျ်ားြ ာျားသည် ကိုလသြဂ္ဂ၏ UN 

Global Combat န ငို့ ်ကိုလသြဂ္ဂ၏ စီျားပ ာျားရရျားန ငို့ ်လူ ို့အခ ငို့အ်ရရျားြ ာျား ှိိုငရ်ာ လြ်ျားညွှနအ်ရမခခံြူြ ာျားန ငို့ ်ကှိိုက် 

ညီြှုရ ှိပေါသည်။ မြနြ်ာကိုြပဏြီ ာျား န ငို့ ် မြနြ်ာနှိိုငင်ရံ ှိ မပည်ပကိုြပဏအီြ ာျားအမပာျား ၎ငျ်ားစံနှုနျ်ားြ ာျားကှိို က ငို့သ်ံိုျား ရန ်

ကတှိကဝတ်မပ  ာျားကကမပီျား ကိုြပဏြီ ာျားအာျား ရအာက်ပေါအတှိိုငျ်ား အခ ှိနတ်ှိိုငျ်ားလိုပ်ရ ာငရ်န ် တှိိုက်တ နျ်ားအပ် 

ပေါသည်။: 

အလိုပ်ခ င၌် 

 လူ ို့အခ ငို့အ်ရရျားြ ာျားကှိို ရလျားစာျားလှိိုက်နာရြည်။ စီျားပ ာျားရရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျားသည် LGBTI ြ ာျား၏ လူ ို့အခ ငို့အ်ရရျား 

ကှိို ရလျားစာျားရန ်ြူဝေါေြ ာျားခ ြ တ်မခငျ်ား၊ လူ ို့အခ ငို့အ်ရရျားခ ှိ ျားရဖာက်ြှုြ ာျား ြရ ှိရစရန ်အ ျူားအရလျား ာျား လှိိုက်နာ 

ရ ာငရ် က်ြညို့် လိုပ်ငနျ်ားစဉ်ြ ာျားကှိို (due diligence) လိုပ်ရ ာငမ်ခငျ်ားန ငို့ ်  ှိိုျားက ှိ ျားသက်ရရာက်ြှုြ ာျားကှိို 

ကိုစာျား ြှုြ ာျား မပ လိုပ်မခငျ်ားတှိို ို့ ရ ာငရ် က်သငို့သ်ည်။ စီျားပ ာျားရရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျားသည် လူ ို့အခ ငို့အ်ရရျားစံနှုနျ်ားြ ာျား 

န ငို့အ်ညီ ၎ငျ်ားတှိို ို့၏ လိုပ်ကှိိုငရ် ာငရ် က်ြှုြ ာျားကှိို ကကီျားကကပ်သံိုျားသပ်ရနန် ငို့ ် က်သ ယ်ရမပာကကာျားရန ်နည်ျားလြ်ျား 

စနစ်ြ ာျား ကှိိုလည်ျား ခ ြ တ် ရူ ာငသ်ငို့သ်ည်။  

 ခ ွဲမခာျား က် ြံှုကှိို တှိိုက်ဖ က်ရြည်။  စီျားပ ာျားရရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျားသည် လိုပ်သာျားရ ာရဖ ြှု၊ အလိုပ်ခန ို့အ်ပ်ြှု၊ 

လိုပ်ငနျ်ားခ ငအ်ရမခအရနြ ာျား၊ အက ှိ ျားမြတ်ခံစာျားခ ငို့ြ် ာျား၊ တစ်ဦျားတစ်ရယာက်စီ၏ ကှိိုယ်ပှိိုငလ် တ်လပ်ခ ငို့က်ှိို 

ရလျားစာျားြှု (သှိို ို့ြဟိုတ်)  ှိပေါျားရန ာက်ယ က်ြှုြ ာျားကှိို ရမဖရ ငျ်ားြှုြ ာျားတ င ်ခ ွဲမခာျား က် ြံှုြရ ှိရစရန ်လိုပ်ရ ာင ်

သငို့သ်ည်။ 

 ရ ာက်ပံို့ရပျားရြည်။  စီျားပ ာျားရရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျားသည် LGBTI ဝန ်ြ်ျားြ ာျား န ှိြို့်ခ  က် ခံံရမခငျ်ား၊ ခ ွဲမခာျား 

 က် ခံံရမခငျ်ားြ ာျား ြခကံကရဘွဲ၊ ဂ္ိုဏသ်ှိကခာရ ှိစ ာ လိုပ်ကှိိုငန်ှိိုငရ်န ် အမပ သရဘာရ ာငရ်သာ ရလျားစာျားြှု 

ရ ှိသညို့် LGBTI ဝန ်ြ်ျားြ ာျားအတ က် ပံို့ပှိိုျားရပျားရသာ လိုပ်ငနျ်ားပတ်ဝနျ်ားက ငမ်ဖစ်ရစရန ်လိုပ်ရ ာငရ်ြည်။ 

ရ ျားက က်၌  

 အမခာျားလူ ို့အခ ငို့အ်ရရျား ခ ှိ ျားရဖာက်ြှုြ ာျားကှိို တာျားမြစ်ရြည်။  စီျားပ ာျားရရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျားသည် LGBTI ပစစည်ျား 

ရပျားသ ငျ်ားသူ (supplier) ြ ာျားန ငို့ ် မဖန ို့ခ် ှိသူြ ာျား သှိို ို့ြဟိုတ် ဝယ်ယူစာျားသံိုျားသူြ ာျားအာျား ခ ွဲမခာျား က် ြံှု ြမပ  

သငို့ပ်ေါ။ အမခာျားစီျားပ ာျားရရျားလိုပ်ရဖာ်ကှိိုငဖ်က်ြ ာျားြ  ခ ွဲမခာျား က် ြံှုန ငို့ ်  က်န ွှယ်ရသာ နှိိုင ်က်စီျားနငျ်ားမပ ြှု 

ြ ာျားကှိို တာျား ျီားရန ်၎ငျ်ားတှိို ို့၏  ှိိုသူြ ာျားအရပေါ် ကသဇာလွှြ်ျားြှိိုျားနှိိုငြ်ှုကှိို အသံိုျားမပ သငို့သ်ည်။   

ရပ်ရ ာအသှိိုငျ်ားအဝနျ်ားပတ်ဝနျ်ားက င၌်   

 
1 https://www.unfe.org/standards/ 

http://www.unfe.org/standards/


 

 

 လူ ိုအသှိိုက်အဝနျ်ားတ င ် အရကာငအ် ည်ရဖာ် ရ ာငရ် က်ရြည်။ စီျားပ ာျားရရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျားသည် ၎ငျ်ားတှိို ို့ 

လိုပ်ငနျ်ားြ ာျား လည်ပတ်လိုပ်ကှိိုငရ်ာ နှိိုငင်ြံ ာျားရ ှိ လူ ို့အခ ငို့အ်ရရျား ခ ှိ ျားရဖာက်ြှုြ ာျားကှိို ရပ်တန ို့ရ်စရန ်

လိုပ်ရ ာငြ်ှုြ ာျားတ င ်ပေါဝငက်ကရန ်တှိိုက်တ နျ်ားပေါသည်။  ှိိုသှိို ို့ မပလိုပ်ရာတ င ်လူ ိုကကာျား စည်ျားရံိုျားလှုံြို့ရ ာ်ြှု၊ 

စိုရပေါငျ်ားရ ာငရ် က်ြှု၊ လူ ိုကကာျားအမပနအ်လ နရ်  ျားရန ျားြှု၊ LGBTI အဖ ွဲြို့အစည်ျားြ ာျားအတ က် ပံို့ပှိိုျားြှုန ငို့ ်အစှိိုျား၏ 

နှိိုင ်က်စီျားနငျ်ားမပ ြှုြ ာျားကှိို စှိနရ်ခေါ်ြှုြ ာျားအပေါအဝင ် လိုပ်ရ ာငန်ှိိုငြ်ညို့် ရမခလ ြ်ျားြ ာျားကှိို ရဖာ် ိုတ် ရန ်

ရေသခံလူ ိုအသှိိုက်အဝနျ်ားန ငို့ ်ရ  ျားရန ျားတှိိုငပ်ငသ်ငို့သ်ည်။ 

၎ငျ်ားစံနှုနျ်ားြ ာျားကှိို လှိိုက်နာက ငို့သ်ံိုျားရန ်ကတှိကဝတ်မပ  ာျားရသာ ကြဘာို့နှိိုငင်ြံ  ကိုြပဏရီပေါငျ်ား ၂၅၀ ခန ို့ရ် ှိမပီျား (Annex 

list တ ငက်ကညို့်ပေါ) ကိုြပဏအီခ ှိ ြို့သည် မြနြ်ာနှိိုငင်အံတ ငျ်ား၌ ၎ငျ်ားတှိို ို့၏ လိုပ်ငနျ်ားြ ာျား လည်ပတ်ရနမပီျား အခ ှိ ြို့သည် 

နှိိုငင်အံတ ငျ်ား ရရာငျ်ားဝယ်ရဖာက်ကာျားြှုြ ာျားမပ လိုပ်ရနရသာကိုြပဏြီ ာျားလည်ျား ပေါဝငသ်ည်။ 

(မြနြ်ာို့စီျားပ ာျားရရျား တာဝနယူ်ြှု ရ ှိရရျား အရ ာက်အကူမပ ဌာန ြ  စာရငျ်ားအမပညို့အ်စံို ရယူနှိိုငသ်ည်) 

မြနြ်ာို့စီျားပ ာျားရရျားတာဝနယူ်ြှုရ ှိရရျား အရ ာက်အကူမပ ဌာနြ  မြနြ်ာနှိိုငင်လူံ ို့အခ ငို့အ်ရရျားရကာ်ြရ ငသ်ှိို ို့ ဇ နလ် ၂၇ 

ရက်ရန ို့တ င ် ၎ငျ်ားတှိို ို့၏ MIU ဝန ်ြ်ျား အ ံိုျားစီရငြ်ှု ကှိို စံိုစြ်ျားြှု စတငခ်ွဲို့သညို့် အခ ှိန ် တ င ် ၊ ၎ငျ်ားတှိို ို့အာျား 

ကိုလသြဂ္ဂစံနှုနျ်ားြ ာျားကှိို သတှိမပ ြှိရစရန ်ရည်ရ ယ်၍ စာတစ်ရစာင ်ရရျားသာျားရပျားပှိို ို့ခွဲို့ပေါသည်။ 

၂၀၁၇ခိုန စ် စက်တငဘ်ာလတ င ် မြနြ်ာနှိိုငင်ရံ ှိ စီျားပ ာျားရရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျားန ငို့ ်လိုပ်ငနျ်ားခ င၌် ခ ွဲမခာျား က် ြံှု 

အာျား တှိိုက်ဖ က်မခငျ်ား အန စခ်  ပ်စာလွှာ (Briefing Paper on Discrimination by Business and in the 

Workplace in Myanmar) တစ်ရစာငက်ှိို  ိုတ်မပနခ်ွဲို့ပေါသည။် ၎ငျ်ားစာရစာငသ်ည ် မြနြ်ာနှိိုငင်၏ံ 

LGBTIအရပေါ်  ခ ွဲမခာျား က် ြံှု အပေါအဝင ် ခ ွဲမခာျား က် ြံှု၏ သရဘာသဘာဝကှိို 

အတှိိုခ  ပ်ရဖာ်မပ ာျားမပီျား ၎ငျ်ားခ ွဲမခာျား  က် ံြှုြ ာျား တှိိုက်ဖ က်ရန ် စီျားပ ာျားရရျားလိုပ်ငနျ်ားြ ာျားကှိို 

အကကံမပ  ာျားပေါသည။်  

၂၀၁၈ ခိုန စ်တ င ် ရနက်ိုနန် ငို့ြ်နတရလျားမြှိ ြို့2 ြ ာျားရ ှိ LGBTI ြ ာျား၏ လိုပ်ငနျ်ားခ ငအ်ရမခအရန ရလို့လာ နျ်ားစစ်ခ က် 

အစီရငခ်ံစာကှိို Colors Rainbow အဖ ွဲြို့ ြ  ပိုဂ္ဂလှိကကဏ္ဍြ အလိုပ်ရ ငြ် ာျားန ငို့ ်အရြျားအရမဖြ ာျားမပ လိုပ်မခငျ်ား၊ ဥပရေ 

 ှိိုငရ်ာအကူအညီရပျားရနသူြ ာျား၊ လိုပ်ငနျ်ားခ ငအ်သျီားသျီားရ ှိ LGBTIြ ာျားန ငို့ ် ဝှိိုငျ်ားဖ ွဲြို့ရ  ျားရန ဖလ ယ်မခငျ်ား န ငို့ ် အမခာျား 

ရသာ  က်စပ်ပတ်သက်သြူ ာျား အဓှိကသတငျ်ားရပျားနှိိုငသ်ူြ ာျား ရြျားမြနျ်ားြှုအရပေါ် အရမခခံမပီျား ရလို့လာ နျ်ားစစ ်

မပ လိုပ်ခွဲို့ပေါသည်။ မြနြ်ာနှိိုငင်ရံ ှိ လူ ို့အသှိိုငျ်ားအဝှိိုငျ်ားတ င ်LGBTIြ ာျား ၎ငျ်ားတှိို ို့ကကံ ရတ ြို့ရနရသညို့် ခ ွဲမခာျား က် ြံှုြ ာျား၊ 

စာသငရ်က ာငျ်ားြ စ၍ အလိုပ်အကှိိုငအ်ခ ငို့အ်လြ်ျားကှိို လက်လ ြ်ျားြ ီနှိိုငရ်ရျားအတ က် အတာျားအ ျီားမဖစ်ရစသညို့ ်

အရကကာငျ်ားအရာြ ာျားပေါဝငသ်ည်။  နျ်ားစစ်ခ က်ပေါအဓှိကရတ ြို့ ရ ှိခ က်ြ ာျား၌ လိုပ်ငနျ်ားခ ငြ် ာျားတ င ် LGBTI 

အခ ငို့အ်ရရျားန ငို့ပ်တ်သက်၍ အသှိအမြငန်ည်ျားပေါျားရနရကကာငျ်ား မြနြ်ာနှိိုငင်တံ င ်လှိငတူ် က် ြံှုန ငို့ ် ပတ်သက်မပီျား 

နာျားလည်ြှုအလ ွဲြ ာျားစ ာ ရ ှိရနရကကာငျ်ား ရတ ြို့ရသည်။ ကိုြပဏြီ ာျား ၎ငျ်ားတှိို ို့၏ လိုပ်ငနျ်ားခ ငတ် င ် က ငို့သ်ံိုျားရန ် ခ ွဲမခာျား 

 
2 Baseline Assessment Report on LGBTI Community in Workplace in Yangon, Colors Rainbow, in MM and EN. 
Baseline Assessment Report on LGBTI Community in Workplace in Mandalay 

https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/mnhcr-draft-strategic-plan-2020-2024.html
https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/resources/combatting-discrimination-briefing-paper.html
https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/resources/combatting-discrimination-briefing-paper.html
https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/resources/combatting-discrimination-briefing-paper.html
https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/resources/combatting-discrimination-briefing-paper.html
https://drive.google.com/file/d/1r8jKg6lJxWlUNH2Gds9WJl349Vb_Uvxr/view
https://drive.google.com/file/d/1yu0YHYXHAkixXd6DQzVS3HH-NeKwhJUi/view
https://drive.google.com/file/d/1XNSisaL24cpuQ-arJGY6AgvHa9TE0-u9/view


 

 

 က် ြံှုြရ ှိသညို့် ြူဝေါေြ ာျား က ငို့သ်ံိုျားခ ြ တ်ရန ် အရရျားကကီျားပေါသည်။ ၎ငျ်ားပံိုစံခ က်ြ  ရမပာငျ်ားလွဲရန ် LGBTI 

ကှိိုယ်တှိိုငလ်ည်ျား ရမပာငျ်ားလွဲလိုပ်ရ ာငရ်န ်လှိိုအပ်ပေါသည်။ 

 

ရနက်ိုနတ် င ်ရလို့လာရတ ြို့ ရ ှိခ က်ြ  အစီရငခ်ံစာ၏ အကကံမပ ခ က်သည်: 

 Colors Rainbow န ငို့ ် အမခာျားရသာအဖ ွဲြို့ြ ာျားသည် လိုပ်ငနျ်ားခ ငတ် င ် ခ ွဲမခာျား က် ြံှုြရ ှိရသာြူဝေါေန ငို့ ်

လှိငပ်ှိိုငျ်ား ှိပေါျားရန ာငို့ယ် က်ြှုကှိို  န ို့က် ငရ်သာ ြူဝေါေြ ာျား ခ ြ တ်ရနအ်တ က် စီျားပ ာျားရရျားလိုပ်ငနျ်ားရ ငြ် ာျား 

န ငို့ ်အစှိိုျားရတှိို ို့အာျား တှိိုက်တ နျ်ားနာျားခ မခငျ်ား လိုပ်ရ ာငသ်ငို့ပ်ေါသည်။  

 LGBTI လူ ို့အခ ငို့အ်ရရျားန ငို့ ် လူနည်ျားစိုတှိို ို့၏ လူ ို့အခ ငို့အ်ရရျားအပေါအဝင ် လူ ို့အခ ငို့အ်ရရျားပညာရပျားြှုကဏ္ဍ 

တ င ် သတငျ်ားြီေယီာတှိို ို့ ြ  ရရ ျားရှိို ျားစ ွဲအယူအ ြ ာျားကှိို မဖန ို့ခ် ှိြှုအပေါအဝင ်ကရလျားဘဝြ စ၍ အရှိိုျားစ ွဲရန 

ရသာ အယူအ ြ ာျားကှိို ရမဖရ ငျ်ားရန ်ကဏ္ဍအာျားလံိုျား  ံတှိိုျားခ ွဲြို့ပညာရပျားသငို့ပ်ေါသည်။ 

 LGBTI တှိို ို့အတ က် အသက်ရြ ျားပညာရလို့က ငို့သ်ငတ်နျ်ားြ ာျားရပျားသငို့ပ်ေါသည်။ 

 LGBTI ြ ာျားအတ က် ၎ငျ်ားတှိို ို့၏ အခ ငို့အ်ရရျားကှိို သငတ်နျ်ားရပျားမခငျ်ားန ငို့ ် ဥပရေအကူအညီ အပေါအဝင ်

လိုပ်ငနျ်ားခ ငတ် ငျ်ားမဖစ်ရစ၊ လိုပ်ငနျ်ားခ ငမ်ပငပ်တ ငမ်ဖစ်ရစ ဘဝတူအသှိိုငျ်ားအဝှိိုငျ်ားခ ငျ်ား အကအူညီြ ာျား လှိိုအပ် 

ပေါသည်။ 

 ကိုလသြဂ္ဂ၏ ကြဘာလံိုျား ှိိုငရ်ာ ခ ွဲမခာျား က် ြံှုြ ာျားတှိိုကဖ် က်မခငျ်ား၏ အရမခခံြူ ၆ခို အရပေါ်အရမခခံမပီျား 

အလိုပ်သြာျားသြဂ္ဂြ ာျား၊ စီျားပ ာျားရရျားအသငျ်ားအဖ ွဲြို့ြ ာျား န ငို့ ်က နရ်က်ခ ှိတ် က်မခငျ်ား န ငို့ ်ပူျားရပေါငျ်ားရ ာငရ် က် 

မခငျ်ားြ ာျား လိုပ်ရ ာငသ်ငို့သ်ည်။  

  

ရြလ ၁၇ရက်ရန ို့တ င ် မြနြ်ာနှိိုငင်၌ံ အမပည်မပည် ှိိုငရ်ာ လှိငတ်ူခ စ်သူြ ာျားအရပေါ် ရကကာက်ရ ံ ြို့ ြိုနျ်ားတျီားြှုအာျား 

 န ို့က် ငရ်ရျားရန ို့ကှိို က ငျ်ားပခွဲို့ပေါသည်။ (၂၀၁၉ ရခေါငျ်ားစဉ်၊ အာျားလံိုျားအတ က် ကာက ယ်ြှုန ငို့ ် တရာျားြျှတြှု) 

၂၀၁၈ခိုန စ်တ င ် မြနြ်ာနှိိုငင်၌ံ အလိုပ်ရ ငအ်ြ ာျားအမပာျားသည် LGBTI တနျ်ားတူအခ ငို့အ်ရရျားရရ ှိြှုကှိို ရ ာက်ခံြှု 

မပသသညို့် အရနမဖငို့ ် အလံကှိို လွှငို့တ်ငခ်ွဲို့သည်။ ၂၀၁၉ ခိုန စ်တ င ် MCRB န ငို့ ် Colors Rainbow ပူျားရပေါငျ်ားမပီျား 

စီျားပ ာျားရရျားလိုပ်ငနျ်ားအသှိိုငျ်ားအဝနျ်ားြ  မြနြ်ာကိုြပဏနီ ငို့ ် မပည်ပကိုြပဏြီ ာျားအပေါအဝင ် ကိုြပဏအီဖ ွဲြို့ဝင ် ၂၀ခိုကှိို 

အလံြ ာျား လွှငို့တ်ငရ်န ်တှိိုက်တ နျ်ားခွဲို့ပေါသည်။ 

 

ရနာက် ပ် သတငျ်ားအခ က်အလက်ြ ာျား သှိရ ှိလှိိုပေါက န ငျ်ားဝတရ်ည် hninwut.yee@myanmar-responsible 

business.org (သှိို ို့) လ မြတ်  နျ်ား hlamyat.crb@gm ail.com ကှိ ဆကသ်ွယ်စ  စမ်ေး ရမေးပမနေ်းနှိ င ်ါသည်။ 
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