
                                
 

 

 

၂၀၂၀ခုနစှ၊် မေလ၊ ၂၁ရက ်

 

မေန်ောန ငုင်တံငွ ်LGBT+ေ ာျား၏ တန်ျားတညူေီျှေှုခံစာျားရရှ မရျားအာျား လကခ်အံာျားမ ျားမ ာ 

စျီား ွာျားမရျားလ ်ုငန်ျားေ ာျား   ုေ ုေ ာျားမ ာျားလာမခငျ်ား 

 

မေန်ောန ငုင်တံငွL်GBT+ေ ာျား၏ တန်ျားတညူေီျှေှုခံစာျားရရှ မရျားအတကွ ် အာျားမ ျားမ ာကခ်ံမ ကာငျ်ား 

လ ူ  ရှင ်ကာျားခ မ မ ာ စျီား ွာျားမရျားလ ်ုငန်ျားေ ာျား   ုေ ုေ ာျားမ ာျားလာမ ာမ ကာင  ်Colors Rainbow 

နငှ  ်MCRB တ ု   ည ်“လ ်ုငန်ျားခွငတ်ငွ ်LGBT+ေ ာျား တန်ျားတညူေီျှေှုခံစာျားရရှ မရျား - လ ်ုငန်ျားရှငေ် ာျား 

အတကွ ် ဘာ ာစကာျားနစှေ်   ျား ံျုား လေ်ျားညွှန်”အာျား ယမန  တငွ ် ေ တဆ်က ်တုမ်ေလ ကု ်ါ ည။် 

  လုေ်ျားညွှန် ည ် မေန်ောန ငုင်ရှံ လ ်ုငန်ျားရှငေ် ာျားအာျား အာျားလံျုား ါေငမ် ာ လ ်ုငန်ျားခွငတ်စခ်ုတည ်

မဆာကရ်န် အတကွ ်  ခွွဲမခာျားဆကဆ်ေံှုေ ာျားအာျားမရှာငရှ်ာျားရာတငွ ် ကညူမီ ျားေညမ်ြစပ် ီျား 

လ ငစ် တက် ငုျ်ား ညွှတေ်ှု (Sexual Orientation)၊ လ ငေ် မ  လခံယေူှု(Gender Identity)နငှ  ်

အမ  အေူ (Expression) (SOGIE)တ ု  ၏  ရှု ်မ ျွားမ ာအမ ကာငျ်ားအရာေ ာျားနငှ  ် ၎ငျ်ားတ ု  ၏ 

မေါဟာရအနကအ်ဓ  ပာယတ် ု   အာျား နာျားလညမ်စရန် မြာ်မ မ ျားေညမ်ြစ ်ါ ည။် 

 

ပ  ြီးခ ဲ့သညဲ့့် ရက့်သတ တ့်အတွင့်ြီးတငွ့် မြန့်ြာနှိိုင့်ငရံ ှိ မ ည့်တွင့်ြီးမ ည့် ကိုြပဏ  သံိုြီးဆယ့်န ငဲ့့် အဖွ ွဲ့အ 

စည့်ြီး ဆယ့်ခိုကက ာ့်တှိို ဲ့သည့် န စ့်စဥ့်ကြလ (၁၇)ရက့်ကန ဲ့တွင့် က ကရာက့်ကသာ နှိိုင့်ငတံကာလှိင့်တူခ စ့် 

သြူ ာြီးအက ေါ် ရွံရ ာြှုန့်ြီးတ ြီးြှုအာြီး ဆန ဲ့့်က င့်ကသာကန ဲ့ (IDAHOT) အာြီး ဆင့်န   ခ ဲ့ကက ါသည့်။ ယခိုန စ့် 

IDAHOT အာြီး ဆင့်န   ကသာ ကိုြပဏ အကရအတွက့်သည့် #IDAHOTMyanmar2019 အာြီး ဆင့်န   ခ ဲ့ 

ကသာ ကိုြပဏ အကရအတွက့်ထက့် ၅၀%ခန ဲ့့်  ှိိုြှိိုြ ာြီးမ ာြီး ါသည့်။ထှိိုကိုြပဏ ြ ာြီးန ငဲ့့် အဖွ ွဲ့အစည့်ြီး 

ြ ာြီးသည့် ၎င့်ြီးတှိို ဲ့၏ အကဆာက့်အအံိုြ ာြီးတငွ့် သက့်တန ဲ့့်ကရာင့် (rainbow) အလံအာြီးလ ငဲ့့်တင့်မခင့်ြီး 

န ငဲ့့်(သှိို ဲ့) လူြှုကွန့်ရက့်က ေါ်တွင့် ၎င့်ြီးတှိို ဲ့၏ ကထာက့်ခံအာြီးက ြီးြှုအာြီး ကဖာ့်မ မခင့်ြီး၊  



#IDAHOTMyanmar2020 Facebook ဓာတ့် ံိုက ာင့်အာြီး အသံိုြီးမ ြုမခင့်ြီးန ငဲ့့် hashtag ကရြီးသာြီး 

ကဖာ့်မ မခင့်ြီးတှိို ဲ့ကှိို လို ့် ကဆာင့်ခ ဲ့ကက ါသည့်။ 

 

 ါဝင့်ဆင့်န   ခ ဲ့ကသာ ကိုြပဏ ြ ာြီးြ ာ Agarwin Keystone ကိုြပဏ ၊ ကေဒါ၊ Amazing Yaya Business 

Services ကိုြပဏ  ကေဒါ၊ Beyond Boundaries Myanmar၊  Capital Diamond Star လို ့်ငန့်ြီးစို၊ 

Clean  ှိိုက့်မ င့်န ငဲ့့်သန ဲ့့်ရ င့်ြီးကရြီးလို ့်ငန့်ြီး၊ First Myanmar Investment (FMI)၊ Gekko စာြီးကသာက့် 

ဆှိိုင့်၊ Heineken၊  Hers ကက ာက့်မြတ့်ရတနာန ငဲ့့် လက့်ြှုလို ့်ငန့်ြီး၊ ထြူီးလို ့်ငန့်ြီးစို၊ Magic အခြ့်ြီးအ 

နာြီးစ စဥ့်ကရြီး၊ Motii၊ Metro လက့်ကာြီးကရာင့်ြီးဝယ့်ကရြီး၊ Myanmar Bureau၊ Nestle၊ 

မြန့်ြာအြ ှိြုြီးသြ ြီး ကှိိုယ့်လံို ညာသင့်တန့်ြီး၊  Nexlabs၊  OnetoWatch၊ Parami   ဇာ၊ Phoenix 

လို ့်ငန့်ြီးစို၊ Rose Garden ဟှိိုတယ့်၊ Sampan Travel ခရ ြီးသာွြီးလို ့်ငန့်ြီး၊  SCM Legal၊ 

ကရ ကတာင့်လို ့်ငန့်ြီးစို၊ SME စ ြီး ွာြီးကရြီးအဖွ ွဲ့၊ Strategy First တကကသှိိုလ့်၊ သှိလှိိုရာကြြီး၊ Tour 

Mandalay၊ Yever န ငဲ့့်  Zinbrend တှိို ဲ့မဖစ့် ါသည့်။ 

 

ကထာက့်ခံအာြီးက ြီးြှုမ ြုခ ဲ့ကသာ အမခာြီးကသာအဖွ ွဲ့အစည့်ြီးြ ာြီးြ ာ The Asia Foundation, 

လွတ့်လ ့်စွာ ထိုတ့်ကဖာ့်ကမ ာဆှိိုြှုရ ှိကရြီးအတွက့် ကဆာင့်ရွက့်ကသာ မ ည့်တွင့်ြီးအဖွ ွဲ့အစည့်ြီးတစ့်ခို 

မဖစ့်သညဲ့့် အသအံဖွ ွဲ့၊ ဥကရာ ကထာက့် ံဲ့ကညူ က ြီးကရြီးအဖွ ွဲ့ ၊ RFA Burmese၊ BBC Burmese 

(၎င့်ြီးသည့် ထှိိုကန ဲ့အတွက့် ဇာတ့်လြ့်ြီးတစ့်ခိုကှိိုလည့်ြီး ဖန့်တ ြီးခ ဲ့ ါသည့်။)၊ ပေှိတှိသျှသရံံိုြီး၊ ဓန (Dana 

Facility)၊ နှိိုင့်ငတံကာ လှုံွဲ့ကဆာ့်ကရြီးအဖွ ွဲ့ (International Alert)၊ မ င့်သစ့်ယဉ်ကက ြီးြှုဌာန၊  

မြန့်ြာဲ့သတင့်ြီးကခါင့်ြီးစဉ်၊ မြန့်ြာ လူထိုြ ဒ ယာ၊ Nordic House၊ ကရ မြန့်ြာြ ဒ ယာ၊ ကိုလသြဂ္ဂရံိုြီး၊ 

အကြရှိကန့်ကထာက့် ံဲ့ကညူ က ြီး ကရြီးအဖွ ွဲ့၊ အကြရှိကန့်သရံံိုြီး၊ We Media၊ ကြ္ာဲ့ ဏ့်န ငဲ့့် 

လို ့်ငန့်ြီးခွင့်တွင့် တန့်ြီးတညူ ြျှြှုရ ှိကရြီးန ငဲ့့် အာြီးလံိုြီး ါဝင့်မခင့်ြီးကှိစစအဝဝအတကွ့်  ူြီးက ါင့်ြီးလို ့်ကှိိုင့် 

ကဆာင့်ရွက့်ရန့် Colors Rainbow၊ MCRB တှိို ဲ့န ငဲ့့် ယခိုန စ့်အကစာ ှိိုင့်ြီးတငွ့် င့် သက ာတူည ြှုရ 

ရ ှိခ ဲ့ပ  ြီးမဖစ့်ကသာ က ာြီး/ြကရြီးရာန ငဲ့့် တန့်ြီးတညူ ြျှြှု ဆှိိုင့်ရာ မြန့်ြာဲ့စ ြီး ွာြီးကရြီးညွန ဲ့့်က ါင့်ြီးအဖွ ွဲ့ (BCGE) 

တှိို ဲ့ င့်မဖစ့် ါသည့်။ BCGE, Colors Rainbowန ငဲ့့် MCRBတှိို ဲ့သည့် လြ့်ြီးည န့်ထ တငွ့် 

ထညဲ့့်သငွ့်ြီးထာြီးကသာ အကကကာင့်ြီးအရာြ ာြီးန ငဲ့့် တ့် သတ့်သညဲ့့် အွန့်လှိိုင့်ြီးကဆွြီးကနြွီး ွ တစ့်ခိုအာြီး ကြလ 

(၂၀) ရက့်ကန ဲ့(ေိုဒဓဟူြီးကန ဲ့)တငွ့် က င့်ြီး မ ြုလို ့်ခ ဲ့ ါ သည့်။   

 

“အခိုလှိိုအှိြ့်ကကန   အလို ့်လို ့်ကနရတ ဲ့ ခက့်ခ တ ဲ့အခ ှိန့်ြ ာကတာင့် ကိုြပဏ ကတွအကနန ဲ့ LGBT+ 

ကတွရ ဲ့ တန့်ြီးတူည ြျှြှုအတွက့် ကထာက့်ခံအာြီးက ြီးဖှိို ဲ့ အခ ှိန့်ယူလို ့်ကဆာင့်ကကတာဟာ ဂ္ိုဏ့်ယူစရာ 

ကကာင့်ြီးလ  ါတယ့်။ အခိုလှိိုလို ့်ကဆာင့်မခင့်ြီးဟာ ကွ ကွာကနတ ဲ့ လို ့်ကဖာ့်ကှိိုင့်ဖက့်ကတကွှိို မ န့်လည့် 

က ါင့်ြီးစည့်ြီးကစခ ဲ့တ ဲ့ နည့်ြီးလြ့်ြီးတစ့်သယွ့်လည့်ြီးမဖစ့် ါတယ့်။ Tour Mandalay က လို ့်ကဆာင့်ခ ဲ့တ ဲ့ 



သူ ဲ့ရ ဲ့ ဝန့်ထြ့်ြီးကတွအာြီးလံိုြီးကှိို rainbow ံိုကလြီးကတ ွ ဆွ ခှိိုင့်ြီးပ  ြီး ေ ဒ ယှိိုအတှိိုကလြီးတစ့်ခိုတည့်ြီးြ ာ 

ရှိိုက့်ကူြီးထညဲ့့်သငွ့်ြီးကဖာ့်မ ထာြီးတာကလြီးဟာ အလွန့်သက ာက ဖှိို ဲ့ ကကာင့်ြီး ါတယ့်”လှိို ဲ့ လ မြတ့်က 

ကမ ာခ ဲ့ ါသည့်။ 

 

“ကိုြပဏ ကတွဟာ IDAHOTကှိိုဆင့်န   ဖှိို ဲ့ rainbowအလံကှိို လ ငဲ့့်တင့်လှိိုက့်ပ  ဆှိိုတာန ဲ့ သတူှိို ဲ့ဟာ 

လူြှုအသှိိုက့်အဝန့်ြီးထ ြ ာ LGBT+တန့်ြီးတူည ြျှြှုရ ှိကရြီးကှိို မြ ြှငဲ့့်တင့်ပ  ြီး ခွ မခာြီးဆက့်ဆြံှုြ ာြီးကှိို တှိိုက့် 

ဖ က့်ဖှိို ဲ့ လို ကဆာင့်လှိိုက့်တာ   မဖစ့် ါတယ့်။ ယခိုလှိိုလို ့်ကဆာင့်ခ က့်ဟာ ကြ္ာအန ံ ဲ့အမ ာြီးက 

ကိုြပဏ စိုစိုက ါင့်ြီး ၂၇၇ခိုြ  ကထာက့်ခံထာြီးတ ဲ့ ကိုလသြဂ္ဂရ ဲ့ စ ြီး ွာြီးကရြီးလို ့်ငန့်ြီးြ ာြီးအတွက့် 

က ငဲ့့်ဝတ့်စနံှုန့်ြီးြ ာြီးထ ြ ာ ကဖာ့်မ ထာြီးတ ဲ့ လို ့်ကဆာင့်ခ က့် (၃)ခိုထ ြ  တစ့်ခိုလည့်ြီး မဖစ့် ါတယ့်။ 

မြန့်ြာကိုြပဏ ကတွအကနန ဲ့လည့်ြီး Partnership for Global LGBTI Equality website ြ ာ ဝင့်ကရာက့် 

လက့်ြ တ့်ကရြီးထှိိုြီးပ  ြီး စနံှုန့်ြီးကတွကှိို ကထာက့်ခံနှိြှုမ ြုနှိိုင့် ါတယ့်။  ထြဆံိုြီး လက့်ြ တ့်ကရြီး ထှိိုြီးြယဲ့့် 

မြန့်ြာကိုြပဏ က  ယ့်သမူဖစ့်နှိိုင့်ြလ ကနာ့်”လှိို ဲ့ Vicky Bowman ြ  ထညဲ့့်သငွ့်ြီးကမ ာဆှိိုခ ဲ့  ါသည့်။ 

 

ဤလက့်စွ စာအို ့်သည့် MCRBြ  ၂၀၁၇ခိုန စ့်တွင့် ထိုတ့်ကဝခ ဲ့ကသာ မြန့်ြာနှိိုင့်ငရံ ှိစ ြီး ွာြီးကရြီးလို ့်ငန့်ြီး 

ြ ာြီးန ငဲ့့် လို ့်ငန့်ြီးခငွ့်ြ ာြီးတငွ့် ခွ မခာြီးဆက့်ဆြံှုြ ာြီးအာြီးတှိိုက့်ဖ က့်မခင့်ြီး အန စ့်ခ ြု ့်စာလ ာန ငဲ့့် Colors 

Rainbow ြ  မ ြုစိုကဆာင့်ရွက့်ခ ဲ့ကသာ ရန့်ကိုန့်န ငဲ့့်ြနတကလြီးရ ှိ လို ့်ငန့်ြီးခွင့်ြ ာြီးတွင့် LGBT+ြ ာြီး၏ 

အကမခအကနအာြီး  ဏာြကလဲ့လာဆန့်ြီးစစ့်ခ က့်တှိို ဲ့က ေါ်တွင့် အကမခခံ၍ကရြီးသာြီးမ ြုစိုထာြီးမခင့်ြီးမဖစ့် 

သည့်။  

 

 

မနာကခ်ံအမ ကာငျ်ားအရာ 

၁။ လက့်စွ စာအို ့်အာြီး https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/my/ တွင့် 

ရယူနှိိုင့် ါသည့်။ 

၂။ ၂၀၁၉ခိုန စ့်၊ ကသဂ္ိုတ့်လတွင့် MCRBန ငဲ့့် Colors Rainbow တှိို ဲ့သည့် အှိနဒှိယတွင့်မဖစ့် ွာြီးခ ဲ့ကသာ 

ခွ မခာြီးဖှိန ှိ ့်ကသာ ဥ ကဒြူက ာင့်အာြီး ကမ ာင့်ြီးလ မခင့်ြီးက ဲ့သှိို ဲ့ကသာ ကဆာင့်ရွက့်ြှုအ ါအဝင့် မြန့်ြာနှိိုင့်င ံ

တွင့် LGBT+တန့်ြီးတူည ြျှြှုခံစာြီးရရ ှိကရြီးအတွက့် စ ြီး ွာြီးကရြီးလို ့်ငန့်ြီးြ ာြီးအကနမဖငဲ့့်  ူြီးက ါင့်ြီးကဆာင့် 

ရွက့်နှိိုင့်သညဲ့့်နည့်ြီးလြ့်ြီးြ ာြီးအာြီး ကဆွြီးကနြွီးခ ဲ့ ါသည့်။ မြန့်ြာဲ့စ ြီး ွာြီးကရြီးကဏ္ဍ တာဝန့်ယူြှုရ ှိကရြီး 

အကထာက့်အကူမ ြုဌာန၏ အကကကာင့်ြီးအာြီး  ှိိုြှိိုသှိရ ှိလှိို ါက https://www.myanmar-

responsiblebusiness.org/my/တွင့်ကကညဲ့့် ါ။ CRB ၏အကကကာင့်ြီးအာြီး  

www.colorsrainbow.org တွင့် ကကညဲ့့် ါ။ 

https://www.global-lgbti.org/become-a-supporter
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/my/
https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/lgbt-equality.html
https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/my/
https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/my/
http://www.colorsrainbow.org/


၃။ ၂၀၁၇ ခိုန စ့်၊ စက့်တင့် ာလတငွ့် ကိုလသြဂ္ဂလူ ဲ့အခွငဲ့့်အကရြီးရံိုြီးသည့် စ ြီး ွာြီးကရြီးလို ့်ငန့်ြီး 

နယ့် ယ့်၏ အြ ှိြုြီးသြ ြီးအခ င့်ြီးခ င့်ြီးကှိို ခ စ့်ခင့်စံိုြက့်သ၊ူ အြ ှိြုြီးသာြီးအခ င့်ြီးခ င့်ြီးကှိို ခ စ့်ခင့်စံိုြက့်သ၊ူ 

လှိင့်တူလှိင့်ကွ ကှိိုခ စ့်သနူ ငဲ့့်  ဆန ဲ့့်က င့် က့်လှိင့်သှိို ဲ့ ကမ ာင့်ြီးလ မ ြုြူကနထှိိုင့်သ၊ူ က ာြီး/ြအကမခမ ြု သတ့် 

ြ တ့်ခ က့်က ေါ်တငွ့် ကခါင့်ြီးစဉ်တ ့်သတ့်ြ တ့်မခင့်ြီး ြခံယူလှိိုသနူ ငဲ့့် က ာြီး/ြလှိင့်ဝှိကသသြထင့်ရ ာြီး သတူှိို ဲ့ 

အက ေါ် ခွ မခာြီးဆက့်ဆြံှု က  ာက့်ကစရန့်အတွက့် ကကှိြုြီး ြ့်ြီးြှုြ ာြီးအာြီး အကထာက့်အက မဖစ့်ကစရန့်အ 

တွက့် “စ ြီး ွာြီးကရြီးလို ့်ငန့်ြီးြ ာြီးအတွက့် က ငဲ့့်ဝတ့်စနံှုန့်ြီး” (၅) ခို (မြန့်ြာ-အဂ္ဂလှိ ့် ာသာ န စ့်ြ ှိြုြီးစ 

လံိုြီးမဖငဲ့့်ဖတ့်ရှုနှိိုင့်သည့်)အာြီး ၎င့်ြီး၏ Free and Equal Campaign ြ တဆငဲ့့် ထိုတ့်မ န့်ခ ဲ့ ါသည့်။ 

ထှိိုစနံှုန့်ြီးြ ာြီးသည့် မြန့်ြာဲ့စ ြီး ွာြီးကရြီးလို ့်ငန့်ြီးအြ ာြီးစိုန ငဲ့့် မြန့်ြာနှိိုင့်ငအံတွင့်ြီးရ ှိ နှိိုင့်ငမံခာြီးကိုြပဏ ြ ာြီး ြ  

လှိိုက့်နာက ငဲ့့်သံိုြီးကနကသာ ကိုလသြဂ္ဂ၏ Global Compact (စ ြီး ွာြီးကရြီး လို ့်ငန့်ြီးလို ့်ကဆာင့်ရာ တငွ့် 

လှိိုက့်နာသငဲ့့်သညဲ့့်အခ က့်ြ ာြီး)န ငဲ့့် စ ြီး ွာြီးကရြီးန ငဲ့့် လူ ဲ့အခွငဲ့့် အကရြီးြ ာြီးဆှိိုင့်ရာ လြ့်ြီးည န့်အကမခခြံ ူ

ြ ာြီးန ငဲ့့် ကှိိုက့်ည ြှုရ ှိ ါသည့်။ ကိုြပဏ ြ ာြီးသည့် စံနှုန့်ြီးြ ာြီးအာြီး လက့်ခံက ငဲ့့်သံိုြီးြှုန ငဲ့့်  တ့်သတ့်၍ 

Partnership for Global LGBTI Equality websiteတွင့် ဝင့်ကရာက့် စာရင့်ြီးက ြီးသငွ့်ြီးနှိိုင့် ါသည့်။  

၄။ စနံှုန့်ြီးြ ာြီးသည့် ကိုြပဏ ြ ာြီးအာြီး  

လို ့်ငန့်ြီးခွင့်တွင့်  

 လူ ဲ့အခွငဲ့့်အကရြီးအာြီး ကလြီးစာြီးမခင့်ြီး 

 ခွ မခာြီးဆက့်ဆြံှုြ ာြီးအာြီး တှိိုက့်ဖ က့်မခင့်ြီး 

 ကထာက့်ခံအာြီးက ြီးမခင့်ြီး 

ကူြီးသန့်ြီးကရာင့်ြီးဝယ့်ရာတငွ့် 

 လူ ဲ့အခွငဲ့့်အကရြီးခ ှိြုြီးကဖာက့်ြှုြ ာြီးအာြီး တာြီးမြစ့်မခင့်ြီး 

လူြှုအသှိိုက့်အဝန့်ြီးထ တွင့် 

 လူထိုအသှိိုက့်အဝန့်ြီးတငွ့် အကကာင့်အထည့်ကဖာ့်ကဆာင့်ရွက့်မခင့်ြီးတှိို ဲ့ကှိို 

အစဥ့်အပြ လို ့်ကဆာင့် ရန့် တှိိုက့်တွန့်ြီး ါသည့်။ 

၅။LGBT+ဆှိိုသည့်ြ ာ အြ ှိြုြီးသြ ြီးအခ င့်ြီးခ င့်ြီးအာြီး စှိတ့်ဝင့်စာြီးသ(ူLesbian)၊ အြ ှိြုြီးသာြီးအခ င့်ြီး 

ခ င့်ြီးအာြီး စှိတ့်ဝင့်စာြီးသ(ူGay)၊ လှိင့်တူလှိင့်ကွ န စ့်ြ ှိြုြီးစလံိုြီးအာြီး စှိတ့်ဝင့်စာြီးသ(ူBisexual)၊ ြှိြှိကြွြီးရာ 

 ါလှိင့်၏ ဆန ဲ့့်က င့် က့်မဖစ့်ကသာ လှိင့်က ဲ့သှိို ဲ့ခံယူကနထှိိုင့်သ ူ(Transgender)/ဆန ဲ့့်က င့် က့်လှိင့်က ဲ့ 

သှိို ဲ့ ကမ ာင့်ြီး လ ကနထှိိုင့်ရန့် ကဆြီးကိုသြှုခံယူသ(ူTranssexual) န ငဲ့့် အက ါင့်ြီးလကခဏာဟူ၍ မဖစ့် ါ 

သည့်။ အက ါင့်ြီးလကခဏာသည့် လှိင့်စှိတ့်တှိြ့်ြီးည တ့်ြှုကင့်ြီးြ ဲ့သ ူ (asexual)၊ က ာြီး/ြလှိင့်ဝှိကသသြ 

ထင့်ရ ာြီးသ ူ (intersex)၊ ကယာက့် ာြီးြ  ြှိန့်ြီးြကှိို/ ြှိန့်ြီးြြ  ကယာက့် ာြီးကှိို န စ့်သက့် မခင့်ြီးတှိို ဲ့န ငဲ့့် ြတူကွ  

မ ာြီးကသာ လှိင့်စှိတ့်တှိြ့်ြီးည တ့်ြှု ခံယူခ က့်ရ ှိသ(ူqueer)န ငဲ့့် ြှိြှိ၏ လှိင့်စှိတ့်တှိြ့်ြီးည တ့်ြှုန ငဲ့့်  တ့်သတ့် 

၍ စူြီးစြ့်ြီးကနဆ မဖစ့်သ ူ(questioning)အစရ ှိသည့်တှိို ဲ့  ါဝင့် ါသည့်။  

၆။အကသြီးစှိတ့်အခ က့်အလက့်ြ ာြီးအာြီး စံိုစြ့်ြီးသှိရ ှိလှိို ါက - 

http://www.unfe.org/standards/
https://myanmar-responsiblebusiness.org/pdf/UN-Standards-of-Conduct-LGBTI_my.pdf
https://myanmar-responsiblebusiness.org/pdf/UN-Standards-of-Conduct-LGBTI_en.pdf
https://www.global-lgbti.org/become-a-supporter


Maya Muller maya.muller@myanmar-responsiblebusiness.org (သှိို ဲ့)  

လ မြတ့်ထနွ့်ြီး hlamyat.crb@gmail.comတှိို ဲ့အာြီး ဆက့်သယွ့်နှိိုင့် ါ သည့်။  

  

mailto:maya.muller@myanmar-responsiblebusiness.org
mailto:hlamyat.crb@gmail.com

