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LGBTတို႔၏ဘ၀မ်ားႏွင့္သူတို႔၏အသံမ်ား



မာတိကာ
ေက်းဇူးတင္လႊာ—၁

အႏွစ္ခ်ဳပ္—၂

၁။နိဒါန္း—၅

၂။တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးျမွင့္တင္ျခင္းစီမံကိန္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္—၇

၃။ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာအကဲျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာနည္းနာ—၈

၄။ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

၅။အႀကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ား

၆။နိဂံုးခ်ဳပ္ျခင္း္—၂၇

ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

၄-၁။ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူLGBTတို႔၏ခြဲျခားဆက္ဆံမႈအေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္အမ်ားျပည္သူ၏အယူအဆမ်ား—၉
၄-၂။တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးျမွင့္တင္ျခင္းစီမံကိ္န္း၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ—၁၅

၅-၁။ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္အတြင္းအႀကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ား—၂၅
၅-၂။ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္ျပင္ပအႀကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ား—၂၆

၁။အဆင့္၁တြင္အသုံးျပဳထားသည့္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈပံုစံ—၃၀
၂။အေထြေထြလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ေမးခြန္းမ်ား—၃၁
၃။အဆင့္၂တြင္အသုံးျပဳထားသည့္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈပံုစ—၃၂
၄။အဆင့္၂မွFGDႏွင့္KIIတို႔အတြက္စီစဥ္ထားသည့္ေမးခြန္းမ်ား—၃၄
၅။ေလ့လာမႈျပဳသည့္ဧရိယာမ်ားတြင္စာရင္းဇယားျဖစ္စဥ္မ်ား—၃၅



၂၁

အမ်ိဳးသားခ်င္းခ်စ္ခင္စံုမက္သူ၊B=အမ်ိဳးသား/
အမ်ိဳးသမီးႏွစ္မ်ိဳးလံုးကိုခ်စ္ခင္စံုမက္သူ၊T=
ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္အျဖစ္ေျပာင္းလဲခံယူေနထိုင္သူ)
တို ႔အေပၚျမန္မာႏိုင္ငံ၏တရားဥပေဒစနစ္ႏွင့္
အမ်ားျပည္သူ၏ေယဘုယ်အျမင္မွာသိသိသာသာ
ပင္မႏွစ္ၿမိဳ႕သည့္ခံယူခ်က္ရွိၿပီးအက်ိဳးဆက္အားျဖင့္
သမားရိုးက်မဟုတ္ေသာက်ားမသဘာဝရွိသူႏွင့္
လိင္စိတ္ဆႏၵသဘာဝရွိသူမ်ားသည္အျခားေသာ
တိုင္းသူျပည္သားမ်ားႏွင့္(ရဲဌာနကဲ့သို ႔ေသာ)
အာဏာပိုင္တို ႔၏ႏႈတ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
လိင္ပိုင္းအရေသာ္လည္းေကာင္းမၾကာခဏ
ေစာ္ကားခံရသူမ်ားျဖစ္ေနၾကသည္။LGBT
မ်ားကိုေျခာက္လွန္႔ရန္၊ေႏွာင့္ယွက္ရန္ႏွင့္
အျပစ္ေပးရန္အတြက္ဥပေဒမ်ား(အထူးသျဖင့္
ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ၃၇၇ႏွင့္“ေမွာင္ရိပ္ခိုမႈႏွင့္
ရုပ္ဖ်က္မႈ”)ကိုအသံုးျပဳ၍ဖိႏွိပ္ၾကသည္။
ေရွးယခင္ကထိုသို ႔ေသာမတရားဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို
တရား၀င္သိရွိမႈမွာနည္းပါးၿပီးယခုအခါ
လူ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားကLGBTတို ႔အေပၚ
က်ဴးလြန္မႈမ်ားကိုပိုမိ ုမွတ္တမ္းတင္လာၾကသည္။
LGBTတို ႔ကိုဥပေဒအရအသိအမွတ္မျပဳျခင္းႏွင့္
ယဥ္ေက်းမႈအရလက္မခံမုန္းတီးမႈတို ႔ကထိုသို ႔
ေသာဖိႏွိပ္က်ဴးလြန္မႈမ်ားအတြက္တရားဥပေဒ၏
အကာအကြယ္ကိုရယူရန္အလြန္ႀကီးမားေသာ
စိန္ေခၚမႈျဖစ္လွ်က္ရွိသည္။LGBTအသိုင္းအ၀ိုင္း

USAID၏တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးျမွင့္တင္မႈစီမံကိန္း၏
ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေသာColorsRainbow
၏“LGBTမ်ားအတြက္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေရွ႕ေျပး
စီမံကိန္း”အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ဤအစီရင္ခံစာ၏
အေျခခံျဖစ္ေသာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာအကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္
ဤအစီရင္ခံစာေရးသားပံုႏွ ိပ္ျခင္းတို ႔အတြက္ပါ၀င္
ကူညီခဲ့သူမ်ားစြာရွိပါသည္။ပထမဦးစြာခက္ခက္ခဲခဲ
ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာရာ

တြင္မခ်ယ္ရီဇာေဟာင္ႏွင့္မရီႏြယ္ထြန္းတို ႔က မ်ားစြာ
အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကပါသည္။ထို ႔ျပင္အစီရင္ခံစာ
ေနာက္ဆံုးအဆင့္တြင္တည္းျဖတ္ျခင္းႏွင့္စာမူၾကမ္း
ဖတ္ျခင္းတို ႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာေဒၚခင္မမေအး၊
MichaelMcGrath၊ၾသဂတ္စတင္းျပည့္စံ ုႏွင့ ္ဦးေဇာ္ဘို
တုိ ႔၏ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကိုအသိအမွတ္မျပဳလွ်င္
ဤေက်းဇူးတင္လႊာသည္ျပည့္စံ ုႏိ ုင္မည္မဟုတ္ေပ။

LGBT(L=အမ်ိဳးသမီးခ်င္းခ်စ္ခင္စံုမက္သူ၊G=

အတြင္းတြင္လူ႕အခြင့္အေရးဗဟုသုတမရွိျခင္းႏွင့္
LGBTတို ႔ႏွင့ ္ပတ္သက္လွ်င္ကူညီအႀကံေပးလုိသည့္
ဥပေဒပညာရွင္နည္းပါးျခင္းတို ႔ေၾကာင့္လည္း
အဆိုပါျပႆနာမ်ားပိုမိ ုဆိုး၀ါးသြားရသည္။
သို ႔ျဖစ္ရာLGBTမ်ားမွာဖိႏွိပ္ေစာ္ကားခံရျခင္းႏွင့္
ကိုယ့္ပု ံရိပ္ကိုကိုယ္ျပန္ဖ်က္ျခင္းဆိုသည့္အဆိုးေက်ာ့
သံသရာမွာသာတဝဲလည္လည္ျဖစ္ေနရၿပီးလွ်င္LGBT
အသိုင္းအဝိုင္းအေပၚလူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္လုံးက
ေယဘုယ်ရွိထားသည့္ပုံေသကားက်မေကာင္းျမင္မႈကို
ပိုမိ ုခိ ုင္မာေအာင္ျပဳလ်က္ရွိသည္။

ေအာက္ပါအစီရင္ခံစာသည္USAID၏တရားဥပေဒ
စိုးမိုးေရးျမွင့္တင္ျခင္းစီမံကိန္း၏ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္
ေဆာင္ရြက္ေသာColorsRainbow၏“LGBT
မ်ားအတြက္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေရွ႕ေျပးစီမံကိန္း”
အေပၚျပင္ပအတိုင္ပင္ခံ၏ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ
အကဲျဖတ္ျခင္းမွေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကိုအေသးစိတ္
ေဖာ္ျပသည္။စီမံကိန္းသည္(ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး)
လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊(မြန္ျပည္နယ္)ေမာ္လၿမိဳင္
ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္(ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး)ျပည္ၿမိဳ႕နယ္မွ
LGBTမ်ားကိုဥပေဒအေထာက္အပံ့ေပးရန္
ရည္ရြယ္သည္။ဤအစီရင္ခံစာ၏ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား
ႏွင့္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးျမွင့္တင္မႈစီမံကိန္း၏
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားက
မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအေရးပါသည့္
အေၾကာင္းအရာတို႔ကိုမီးေမာင္းထိုးျပသခဲ့သည္။
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LGBTတို ႔ကိုလူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ဥပေဒအရရသင့္ရထိုက္သည့္အခြင့္အေရး
သင္တန္းေပးျခင္းသည္မတရားခံရသူမ်ား၏ခံစားခ်က္ႏွင့္မိမိကိုယ္မိမိ
တန္ဖိုးထားမႈအေပၚႀကီးမားသည့္သက္ေရာက္မႈရွိၿပီးသင္တန္းသားမ်ား၏
အျပဳအမူမ်ားေကာင္းမြန္လာေအာင္အားေပးသည္။

LGBTတို ႔ကိုေရွ႕ေနအကူမ်ားအျဖစ္သင္တန္းေပးျခင္းသည္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း
အေပၚ၎တို႔ထည့္၀င္ႏိုင္သည့္တန္ဖိုးအေပၚအျပဳသေဘာသက္ေရာက္မႈကို
ထင္ရွားေစခဲ့သည္။

အဆံုးစြန္အားျဖင့္LGBTအသိုင္းအ၀ိုင္းအေပၚမေတာ္မတရားျပဳက်င့္မႈကို
ဥပေဒကခြင့္ျပဳထားျခင္းကိုရပ္တန္႔ရန္အတြက္ဥပေဒျပဳေရးက႑ကို
ေျပာင္းလဲရန္လိုအပ္သည္။သို ႔ေသာ္ထိုကိစၥရပ္အတြက္စိတ္ႏွစ္ျမႇဳပ္လုပ္ကိုင္မည့္
ဥပေဒပညာသည္မ်ားမရွိပါကရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ရန္အလားအလာ
နည္းသည္။ေယဘုယ်အားျဖင့္ျမန္မာႏိုင္ငံမွဥပေဒပညာသည္မ်ားသည္လိင္စိတ္
တိမ္းညႊတ္မႈႏွင့္က်ားမကြဲျပားမႈဆိုင္ရာစံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္မကိုက္သူမ်ားအေပၚ
မေတာ္မတရားျပဳက်င့္သည့္အမႈမ်ားကိုလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရန္လံုေလာက္သည့္
ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိပါ။တကယ္တန္းတြင္စီမံကိန္း၏အဓိကဦးတည္ခ်က္မွာLGBT
တို ႔အေပၚမေတာ္မတရားျပဳက်င့္မႈကိုေဖာ္ထုတ္ရန္ျဖစ္ေသာ္လည္းထိုအမႈမ်ားကို
လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရန္အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာေရွ႕ေနမလံုေလာက္မႈေၾကာင့္
မွတ္တမ္းတင္ရရွိေသာအမႈအမ်ားစုမွာတရားရံုးသို ႔မေရာက္ရွိႏိ ုင္ပါ။
အစိုးရသစ္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ဥပေဒ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္အကူအညီမ်ားကို
ႏိုင္ငံေတာ္ကပိုမိ ုေပးအပ္ရန္တိုက္တြန္းနားခ်ႏိုင္သည့္အခြင့္အလမ္းရရွိမည့္
အလားအလာရွိလာသည္။လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈႏွင့္က်ားမကြဲျပားမႈဆိုင္ရာ
ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚဥပေဒေလာကသားမ်ားအေလးဂရုျပဳတတ္လာေအာင္
သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းသည္အေရးအႀကီးဆံုးအစိတ္အပိုင္းျဖစ္လာမည္။

ထိုကိစၥမ်ားတြင္LGBTတို ႔ကတိုင္ၾကားသည့္မေတာ္မတရားျပဳက်င့္ခံရမႈကို
ဆက္လက္အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ဥပေဒစိုးမိုးေရး၀န္ထမ္းတို ႔ကလ်စ္လ်ဴရႈျခင္း
မွသည္ရဲမ်ားကိုယ္တိုင္ကLGBTတို ႔အေပၚမတရားျပဳက်င့္သည္အထိအက်ံဳး၀င္
သည္။တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးက႑အတြင္းမွျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္းရာတြင္
အဓိကဦးစားေပးရန္မွာရဲတပ္ဖြဲ႕အတြင္းအျမစ္တြယ္ေနသည့္မေတာ္မတရား
ျပဳက်င့္သည့္အျပဳအမူမ်ားကိုရပ္တန္႔ရန္ျဖစ္သည္။LGBTအသိုင္းအ၀ိုင္းကို
အာဏာပိုင္တို ႔ကႏွိပ္ကြပ္မႈမရပ္တန္႔မခ်င္း၊LGBTတို ႔အေပၚမေတာ္မတရား
ျပဳက်င့္သည့္ျပစ္မႈမ်ားကိုဥပေဒသမားမ်ားကေလးေလးနက္နက္မကိုင္တြယ္
မခ်င္းမေတာ္မတရားျပဳက်င့္ခံရသူမ်ားသည္၎တုိ႔၏လူ႕အခြင့္အေရး
ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈအတြက္တရားဥပေဒ၏အကာအကြယ္အေစာင့္ေရွာက္ကို
ရရွိဦးမည္မဟုတ္ေပ။အသိပညာျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္အမူအက်င့္ျပဳျပင္ေရး
အစီအစဥ္မ်ားကိုရဲဌာနမ်ားအတြင္းက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္ေပးႏိုင္ေရးမွာ
ဤအေျခအေနမွတိုးတက္လာေစရန္မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္။ထို ႔ထက္ပို၍
မေတာ္မတရားျပဳက်င့္သည့္သို ႔မဟုတ္မိမိတာဝန္ကိုထမ္းေဆာင္ရန္
ပ်က္ကြက္သည့္အာဏာပိုင္မ်ားကိုေတြ႔ရွ ိပါကတိုင္ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္
ေျဖာင့္မတ္သမာဓိရွိသည့္တိုင္ၾကားေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ထူေထာင္
ေပးေအာင္အစိုးရအေပၚေလးေလးနက္နက္တိုက္တြန္းရန္လိုအပ္သည္။

၎တို႔သည္မတရားခံရသူမ်ားျဖစ္သည္ဟူေသာအျမင္မွသည္အေျပာင္းအလဲကို
ကူညီေဆာင္ၾကဥ္းသူမ်ားအျဖစ္ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ေျပာင္းလဲခံယူလာၾကသည္။
ထို ႔ျပင္ColorsRainbow၏သင္တန္းကဲ့သို ႔သင္တန္းမ်ားမရွိလွ်င္မခ်င္းခ်င္း
ကြဲျပားေနမည္ျဖစ္ေသာLGBTအုပ္စုမ်ားသည္ထိုသင္တန္းမ်ားေၾကာင့္စည္းလံုး
လာၾကသည္။ထို ႔ျပင္၎တို႔အေနျဖင့္လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈ၊က်ား-မသဘာ၀
အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားမႈမ်ားအၾကားပုံစံတူရုန္းကန္ေနရသည့္လူနည္းစုမ်ားအျဖစ္
အခ်င္းခ်င္းအသိအမွတ္ျပဳလာၾကသည္။ထိုစည္းလံုးသည့္အသိစိတ္ဓာတ္
ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္LGBTတို ႔အေနျဖင့္အနာဂတ္တြင္စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္
ေရးႏွင့္အသိပညာေပးေရးအစီအစဥ္တို ႔တြင္၎တို႔ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ႏိုင္ေရး
အတြက္ခိုင္မာသည့္စင္ျမင့္တစ္ခုျဖစ္လာသည္။ထို ႔ျပင္ဤေရွ႕ေျပးစီမံကိန္း၏
ေအာင္ျမင္မႈသည္အျခားေသာေဒသမ်ားတြင္စီမံကိန္းကိုတိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္
ရန္အေရးပါမႈကိုေဖာ္ျပသည္။

ထို ႔ေၾကာင့္၎တို႔အေပၚရွိေနေသာမေကာင္းသည့္အျမင္စြဲကိုကူညီေခ်ဖ်က္
ေပးသည္။LGBTတို ႔အေပၚခြဲျခားဆက္ဆံသည့္အလုပ္ခန္႔ျခင္းမ်ားေၾကာင့္
ရရွိရန္ခက္ခဲေသာအလုပ္တာ၀န္မ်ားႏွင့္အခြင့္အေရးမ်ားကိုသင္တန္းသားမ်ား
ထိေတြ႕ခြင့္ရရွိသြားခဲ့သည္။ဤအခ်က္သည္၎တို႔၏ျဖစ္တည္မႈအေပၚ
လံုၿခံဳစိတ္ခ်သည့္ခံစားမႈကိုသိသိသာသာျမင့္တက္ေစခဲ့သည္ဟုLGBT
တို ႔ကေျပာသည္။ေလ့က်င့္ေပးထားသည့္ေရွ႕ေနအကူမ်ားႏွင့္ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊
အာဏာပိုင္မ်ားအၾကားယခုအစီအစဥ္ကတည္ေထာင္ေပးလိုက္ေသာကြန္ရက္
ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းသည္၎တို႔၏လံုၿခံဳသည့္စိတ္ခံစားမႈကို
ပိုမိ ုျမွင့ ္တင္ေပးလိုက္ၿပီးအျပန္အလွန္အားျဖင့္LGBTတို ႔ရထိုက္သည့္အခြင့္
အေရးႏွင့္တန္ဖိုးဆိုင္ရာလူ႕အဖဲြ႕အစည္း၏အျမင္မ်ားတိုးတက္ေကာင္းမြန္
လာေအာင္တစ္တပ္တစ္အားပါ၀င္ေပးသည္။ထို ႔ေၾကာင့္LGBTတို ႔ႏွင့ ္ရပ္ရြာ
လူထုကိုစဥ္ဆက္မျပတ္ဆက္စပ္ေပးေသာစီမံကိန္းမ်ားသည္LGBTတို ႔အေပၚ
ပိုမိ ုအျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ဂယက္အနက္မ်ားကိုကူညီအားျဖည့္ေပးသည္။
လိင္စိတ္ဆႏၵသဘာ၀/က်ားမခံယူခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးအျပားျပားျဖစ္ေနေသာ
လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအေပၚတြင္ရွိေနေသာမေကာင္းျမင္စိတ္မ်ားကိုေခ်ဖ်က္ရာ
တြင္လည္းကူညီေပးသည္။

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးက႑တြင္အျမစ္တြယ္ေနေသာခြဲျခား
ဆက္ဆံမႈမ်ားကိုတိုက္ဖ်က္ေရးမွာႀကီးမားေသာစိန္ေခၚမႈႀကီး
တစ္ရပ္ျဖစ္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕၏မေတာ္မတရားျပဳက်င့္မႈႏွ ွင့ ္လ်စ္လ်ဴရႈမႈသည္
အေရးႀကီးသည့္ကိစၥတစ္ခုျဖစ္သည္။
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အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးဌာန(USIP)က
၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာျမန္မာႏိုင္ငံဆို ္င္ရာ
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထား
သည္မွာျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္သိသင့္သိထိုက္ေသာ
ဥပေဒမ်ား၊ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းစ
ဥ္မ်ားနွင့္ပတ္သက္ၿပီးေယဘုယ်အားျဖင့္လံုး၀နီးပါး
သိရွိနားလည္ျခင္းမရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိခဲ ့သည္။ဆယ္စုႏွစ္
မ်ားစြာၾကာျမင့္ခဲ ့သည့္စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကာင့္သာမန္
ျပည္သူအမ်ားစုမွာမိမိတို ႔ကိုကာကြယ္ေပးသည့္
တရားေရးစနစ္ဆိုသည့္ဓေလ့တစ္ရပ ္ရွိေနေၾကာင္း
ကိုမေတြးမိၾကေပ။ရလဒ္အားျဖင့္ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္
၎တို႔၏ေန႔စဥ္ဘ၀ကိုအက်ိဳးရွိေစမည့္၊ ကာကြယ္
ေပးမည့္တရားေရးစနစ္ရွိေနသည္ကိုေမ့ေလ်ာ့
ေနၾကသည္။ထို ႔ေၾကာင့္ၿခံဳေျပာရလွ်င္လူထုအတြင္း
အျငင္းပြားဖြယ္ကိစၥမ်ားေပၚေပါက္လာပါက ေဒသႏၱရ
အာဏာပိုင္မ်ားသို ႔မဟုတ္တရားရံုးမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံ
ရာတြင္ဥပေဒဆိုင္ရာဗဟုသုတမရွိမႈႏွင့္ကြၽမ္းက်င္မႈ
မရွိျခင္းေၾကာင့္မ်ားစြာေသာႏိုင္ငံသားတို ႔မွာ ၎တို႔၏
ဥပေဒေရးရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ မွ်တသည့္ စီရင္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုရွာေဖြရန္အခက္အခဲျဖစ္ေနရသည္။

နိဒါန္း

ဤေနာက္ခံအေျခအေနတြင္LGBTတို ႔၏လူ႕အခြင့္ေရး
တို ႔မွာေခ်ာင္ထိုးခံေနရသည္။ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ
ႏႈန္းစံမ်ားတြင္နစ္ျမဳပ္ေနေသာအရာျဖစ္သည့္
လိင္တူခ်စ္သူမ်ားကိုေၾကာက္ရံြ႕မႈက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
အျမစ္တြယ္ေနျခင္းကလည္းLGBTမ်ားကိုလူနည္းစု
တစ္ခုအသြင္ျဖင့္ဖိႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို
ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္ျဖင့္ခံစားေနၾကရေစသည္။
စံေသြေသာလိင္ဆႏၵသဘာ၀ႏွင့္က်ားမကြဲျပားမႈ
မ်ားကိုလုံးလုံးလ်ားလ်ားဆန္႔က်င္သည့္သေဘာကို
ဥပေဒအေျမာက္အမ်ားတြင္ေတြ႕ရသည္။
ထိုဥပေဒမ်ားသည္LGBTတို ႔ကိုေႏွာင့္ယွက္ရန္၊
ဖိႏွိပ္ရန္ႏွင့္အျပစ္ေပးရန္အတြက္တစ္စိုက္မတ္မတ္
အသံုးျပဳလာသည့္ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည္။ ၎တို႔မွာ
ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ၃၇၇ႏွင့္ရဲအေရးပိုင္သည့္
“ေမွာင္ရိပ္ခိုမႈႏွင့္ရုပ္ဖ်က္မႈ”ဟုေခၚေသာဥပေဒမ်ားပင္
ျဖစ္သည္။1LGBTတို ႔သည္စာသင္ေက်ာင္း၊
လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္၎တို႔၏မိသားစုအတြင္း
အပါအ၀င္ပုဂၢလိကေနရာမ်ားႏွင့္အမ်ားျပည္သူပိုင္
ေနရာမ်ားတြင္မၾကာခဏဆိုသလို လူ႕အခြင့္
အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တို႔
ဘာသာလြတ္လြတ္လပ္လပ္၎တို႔ စိတ္တိုင္းက်
သဘာ၀ကိုထုတ္ႏိုင္သည့္လံုၿခံဳေသာေနရာမ်ား

ေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲျဖစ္သည္။၎တို႔အေပၚရန္လိုေသာ
ယဥ္ေက်းမႈအေျခအေနရွိေနျခင္း ကလည္းမေတာ္
မတရားျပဳက်င့္ခံရသူမ်ားကိုဥပေဒအေထာက္အပံ့
ရရွိေအာင္ႀကိဳးစားရာတြင္၎တို႔၏စြမ္းေဆာင္
ႏိုင္မႈကိုဆိုးရြားစြာေလ်ာ့နည္းသြားေစသည္။LGBT
အသိုင္းအ၀ုိင္းသည္၎တို႔ရသင့္ရထိုက္ေသာ
ဥပေဒအခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္းအေျခခံက်က်
သိရွိထားပံုမရေပ။လြန္ခဲ့ေသာငါးႏွစ္အတြင္း
ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသိသိသာသာရွိခဲ ့ေသာ္
လည္းက်ားမကြဲျပားမႈႏွင့္လိင္စိတ္စံလြဲသူမ်ား
အေပၚထိခိုက္နစ္နာေနေစေသာတရားမမွ်တမႈႏွင့္
ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကိုေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္အတြက္မူ
ခရီးရွည္ခ်ီတက္ရန္လိုအပ္ေနပါေသးသည္။

ဤအစီရင္ခံစာတြင္USAID၏တရားဥပေဒ
စိုးမိုးေရးျမွင့္တင္မႈစီမံကိန္း၏ပံ့ပိ ုးမႈျဖင့္Colors
Rainbow(CRB)ကေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ
ျပည္(ပဲခူးတိုင္း)၊ေမာ္လၿမိဳင္(မြန္ျပည္နယ္)ႏွင့္
လိႈင္သာယာ(ရန္ကုန္တိုင္း)တို ႔ရွ ိLGBTတို ႔ကို
ဥပေဒဆိုင္ရ ပံ့ပိ ုးမႈေပးရန္ဦးတည္သည့္“LGBT
မ်ားအတြက္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေရွ႕ေျပးစီမံကိန္း”ကို
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာအကဲျဖတ္ျခင္းမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား
ကိုအေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ
အကဲျဖတ္ျခင္းအတြက္ျပင္ပအႀကံေပးတစ္ဦးက
တာ၀န္ယူၿပီးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကိုCRBအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးတြဲ
ေလ့လာသံုးသပ္ၾကသည္။

အစီရင္ခံစာကိုေအာက္ပါအတိုင္းဖြဲ႕စည္းထားသည္။
ပထမဦးစြာLGBTမ်ားအတြက္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး
ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းအေၾကာင္းအက်ဥ္းခ်ဳံးေဖာ္ျပသည္။
ထို ႔ေနာက္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာအကဲျဖတ္ျခင္း(M+E)
ေဆာင္ရြက္သည့္နည္းလမ္းကိုအက်ဥ္းမွ်ရွင္းလင္းၿပီး
ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကိုဆက္လက္ေဖာ္ျပသည္။

1ကုိလုိနီေခတ္လက္က်န္ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ၃၇၇သည္“ဓမၼတာႏွင့္
ဆန္႔က်င္ေသာကာမစပ္ယွက္မႈ”ကုိတားျမစ္သည္။ထုိပုဒ္မျဖင့္
အမ်ိဳးသားခ်င္းခ်စ္ခင္စံုမက္သူႏွင့္အမ်ိဳးသမီးအျဖစ္ေျပာင္းလဲခံယူ
ေနထုိင္သူမ်ားကုိပစ္မွတ္ထားသည္။သုိ႔ေသာ္“က်ဴးလြန္သူမ်ား”ကုိ
ဤပုဒ္မျဖင့္အေရးယူျခင္းရွားပါးၿပီးေထာင္ဒဏ္၁၀ႏွစ္အထိခ်ႏိုင္ေသာ
ဤပုဒ္မျဖင့္ရဲတုိ႔ကLGBTတုိ႔ကုိၿခိမ္းေျခာက္ၿပီးေငြညွစ္ၾကသည္။
အဖမ္းခံရသူမ်ားထံမွလာဘ္ေငြ/အခြင့္အေရးကုိေမွ်ာ္ကုိး၍ဖမ္းဆီးျခင္းမွာ
ရဲအေရးပိုင္ၿပီး၃၇၇ထက္ျပစ္ဒဏ္နည္းေသာ(ႏွစ္လ)“ေမွာင္ရိပ္ခိုမႈႏွင့္
ရုပ္ဖ်က္မႈ”ဥပေဒကုိအသုံးျပဳဖမ္းဆီးၿပီးေငြညႇစ္ျခင္းမွာအျဖစ္မ်ားေသာ
အက်င့္တစ္ခုျဖစ္သည္။

နိဒ
ါန
္း

၁
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကိုအပိုင္းသံုးပိုင္းခြဲျခားသည္။
၁)LGBTတို ႔ကိုခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္
ဖယ္ၾကဥ္ျခင္းဆိုင္ရာအဓိကျပႆနာမ်ားကို
ေလ့လာျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္လွ်က္ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊
ပညာသည္မ်ားႏွင့္စီမံကိန္းတြင္ပါ၀င္ေသာ
အာဏာပိုင္မ်ား၏သေဘာထား၊
၂)LGBTအတြက္တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး
ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္း၏အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ၊
၃)CRBစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္
ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရေသာအဓိကအခက္အခဲမ်ား။
အစီရင္ခံစာကိုမူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္
စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ သူမ်ား
အတြက္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္အဆံုး
သတ္ထားသည္။

ဤအစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားေသာေတြ႕ရွိ
ခ်က္မ်ားသည္ျပႆနာ၏ကိုင္းဖ်ားကိုင္းနား
မွ်သာျဖစ္သည္ဟုမွတ္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး
LGBTတို ႔ႏွင့ ္သက္ဆိုင္ေသာတရားဥပေဒ
စိုးမိုးေရး၊ထို ႔ထက္ပို၍အက်ယ္ဆိုရလွ်င္
တရားသူႀကီးမ်ား၊ရဲတပ္ဖြဲ႕၊တရားခံေရွ႕ေနမ်ား၊
တရားရံုးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ဥပေဒကို
က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို
ထဲထဲ၀င္၀င္ေလ့လာဖို ႔လိုအပ္သည္။လက္ရွိ
LGBTတို ႔ႀကံဳေတြ႕ခံစားေနရသည္တို ႔ကို
ေလ်ာ့ပါးေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္မွာ
အနာဂတ္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္LGBT ႏွင့္
ပညာေရး/က်န္းမာေရး၊LGBTႏွင့္အလုပ္
အကိုင္၊LGBTႏွင့္ေခါင္းေဆာင္မႈဟူေသာ
ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္လည္းသီးျခားေလ့လာရန္
မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေနေၾကာင္းယခုေတြ႕ရွိ
ခ်က္မ်ားကမီးေမာင္းထုိးျပေနသည္။

၆၅



ဥပေဒစနစ္တြင္ေယဘုယ်အားျဖင့္လူ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္းLGBTမ်ား
ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုမီးေမာင္းထိုးျပရန္ႏွင့္ဖယ္ၾကဥ္ခံထားရသူမ်ားကို
ေနရာေပးရန္၊

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာအကဲျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာနည္းနာ

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာအကဲျဖတ္ျခင္းအတြက္
လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းမ်ားကိုအဆင့္သံုးဆင့္ျဖင့္
ေဆာင္ရြက္သည္။

စီမံကိန္းကနဦးအဆင့္တြင့္ရန္ကုန္၊ျပည္ႏွင့္ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မ်ား၌လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္
LGBTအခြင့္အေရးသင္တန္းမ်ားေပးျခင္းမ်ားပါ၀င္သည္။၁၅လတာကာလအတြင္း
အဆိုပါၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕စီတြင္သင္တန္းေလးႀကိမ္စီေပးခဲ့သည္။သင္တန္းတစ္ခုစီတြင္
သင္တန္းသားအသစ္မ်ားပါ၀င္သည္။စုစုေပါင္းသင္တန္းအားလံုးမွLGBTမ်ားႏွင့္
LGBTမဟုတ္သူမ်ားအပါအ၀င္စုစုေပါင္းလူ၂၇၀အက်ိဳးရရွိခဲ ့သည္။

အဆိုပါသင္တန္းမ်ားမွစိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ကာေရွ႕ေနအကူမ်ားအျဖစ္
မြမ္းမံသင္တန္းမ်ားထပ္မံေပးခဲ့သည္။အဆိုပါသင္တန္းသားမ်ားကိုလူ႕အခြင့္အေရး
အယူအဆမ်ား၊LGBTတို ႔ကိုတိုက္ရိုက္ဒုကၡေပးေနသည့္တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအေၾကာင္း
သင္တန္းေပးၿပီးဥပေဒနည္းက်မွတ္တမ္းတင္သည့္ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားရွိလာေအာင္
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။စီမံကိန္းေဒသမ်ားမွLGBTတို ႔အေပၚလူ႕အခြင့္အေရး
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုမွတ္တမ္းတင္ရန္ႏွင့္ဥပေဒအေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ရန္အတြက္
၂၀၁၅ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီမွဒီဇင္ဘာလအထိေရွ႕ေနအကူ၂၃ေယာက္ကိုCRBကေရြးခ်ယ္
စုေဆာင္းႏိုင္ခဲ ့သည္။

အမွန္တကယ္အားျဖင့္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္းဤစီမံကိန္းသည္ရပ္ရြာလူထုကို
ဥပေဒအေထာက္အပံ့ရရွိေစေရးကူညီေပးရန္ျဖစ္သည့္အတြက္ေရွ႕ေနအကူမ်ားက
မွတ္တမ္းတင္တိုင္ၾကားခဲ့ေသာအမႈမ်ားတြင္LGBTမဟုတ္သူမ်ား၏အမႈမ်ားလည္း
ပါ၀င္သည္။အစီရင္ခံစာ၏ေနာက္ဆက္တြဲတြင္တိုင္ခ်က္ဖြင့္၊အမႈလႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ေသာ
အမႈစာရင္းကိုတင္ျပထားသည္။

ပထမဆင့္တြင္၂၀၁၅ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလကစီမံကိန္းနယ္ေျမသံုးခုတြင္LGBT
တို ႔ႏွင့ ္လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းကိုသင္တန္း
တက္သူမ်ားေရာသင္တန္းမတက္သူမ်ားျဖင့္ပါျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ဒုတိယဆင့္ကို
၂၀၁၅ခုႏွစ္ေမလတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးLGBTမ်ား၊….ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ရဲ၊မီဒီယာ၊NGO
၀န္ထမ္းမ်ား၊ေရွ႕ေနမ်ား၊လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမ်ားႏွင့္၀န္ႀကီးမ်ားကို
လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။တတိယအဆင့္ကို၂၀၁၅ခုႏွစ္ႏို၀င္ဘာလတြင္
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးပထမဆင့္ႏွင့္ဒုတိယဆင့္တြင္လူေတြ႕ေမးျမန္းခဲ့ေသာLGBTမ်ားႏွင့္
ရပ္မိရပ္ဖမ်ားကိုလူေတြ႕ေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ထို ႔ျပင္ေရွ႕ေနအကူမ်ားႏွင့္
စီမံကိန္းကနဦးအဆင့္တြင္ပါ၀င္ေသာColorsRainbow၀န္ထမ္းမ်ားကေပးသည့္
လူ႕အခြင့္အေရးသင္တန္းသို ႔တက္ခဲ့ေသာသင္တန္းသားေဟာင္းမ်ားကိုလည္း
လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အစီရင္ခံစာအတြက္အဓိကအသံုးျပဳေသာနည္းလမ္းမ်ားမွာဦးတည္အုပ္စု
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား(FGD)၊အဓိကသတင္းအခ်က္အလက္ေပးႏိုင္သူႏွင့္လူေတြ႕
ေမးျမန္းျခင္း(KII)ျဖစ္ၿပီးလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္LGBTအခြင့္အေရးသင္တန္းမ်ား
တက္ခဲ့သည့္LGBTမ်ားႏွင့္ေရွ႕ေနအကူမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။KIIႏွင့္FGD
တို႔ကိုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ရဲအရာရွိမ်ား၊ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ား၊
NGO၀န္ထမ္းမ်ား၊ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ေရွ႕ေနမ်ားျဖင့္စီမံကိန္း ဧရိယာမ်ား
တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္မီေတြ႕ဆံုေမးျမန္း
ရန္သေဘာတူညီမႈကိုစာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစႀကိဳတင္ရယူသည္။
ဤအစီရင္ခံစာအတြက္လူေတြ႕ေမးျမန္းသူမ်ား၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္
မ်ားကိုလွ်ိဳ႕၀ွက္ထားေပးသည္။

ဥပေဒကိုလက္တစ္လံုးျခားအသံုးခ်ကာLGBTတို ႔ကိုေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း
သို ႔မဟုတ္ေထာင္ခ်ျခင္းတို ႔ကိုမွတ္တမ္းတင္ရန္၊

ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္အျခားသင့္ေလ်ာ္ေသာ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္LGBTတို ႔ကိုယ္စားျပဳမႈပိုမိ ုရရွိရန္ထိုအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို
ျမန္မာႏိုင္ငံLGBTအခြင့္အေရးကြန္ရက္၏ဥပေဒအႀကံေပးအဖြဲ႕၊လူ႕အခြင့္အေရး
ေဆာင္ရြက္သူေရွ႕ေနမ်ား၊ဥပေဒစိုးမိုးေရး၀န္ထမ္းမ်ား၊လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊မူ၀ါဒ
ခ်မွတ္သူမ်ားထံသို ႔တင္သြင္းရန္၊

တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ဥပေဒအရာရွိမ်ားကို၎တို႔၏
အျပဳအမူတို ႔အတြက္တာ၀န္ယူေစျခင္းျဖင့္လူ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈကို
အေထာက္အပံ့ေပးရန္ႏွင့္ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ဥပေဒအေထာက္အပံ့ယူရာတြင္
တိုးတက္မႈရွိေအာင္ကူညီရန္၊
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၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္စတင္ခဲ့ၿပီးလက္ရွိေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္ေသာLGBT
မ်ားအတြက္တရားဥပေဒစိုးမိုေရးေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းတြင္အဓိက
ရည္မွန္းခ်က္သံုးရပ္ရွိသည္။
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ေအာက္ပါေဆြးေႏြးတင္ဆက္မႈကိုစီမံကိန္းအေစာပိုင္းတြင္LGBTတို ႔ႏွင့ ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္
FGDမ်ား၊LGBTမဟုတ္သူမ်ား(ေရွ႕ေန၊ရဲအရာရွိမ်ားႏွင့္အျခားၿမိဳ႕မ်က္ႏွာဖံုးမ်ား)
ႏွင့္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္FGDမ်ားႏွင့္KIIမ်ားအေပၚအေျခခံသည္။LGBTတို ႔ခံစားရေသာ
ဖယ္ၾကဥ္မႈႏွင့္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈတို ႔ကိုပု ံေဖာ္ရာတြင္ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၊ ကာယကံရွင္
ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္LGBTအသိုင္းအ၀ိုင္းျပင္ပမွရပ္ရြာလူထုေခါင္းေဆာင္မ်ား၏
အျမင္မ်ားမွတစ္ဆင့္ဆက္စပ္ရယူသည္။

LGBTမဟုတ္ေသာရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ကနဦးစကားေျပာျခင္း

စီမံကိန္းတြင္ပါ၀င္ေသာရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ဥပေဒပညာသည္မ်ား
ႏွင့္ကနဦးစကားေျပာစဥ္တစ္ေလွ်ာက္၎တို႔ထဲမွအေတာ္မ်ားမ်ားသည္LGBT
တို ႔ခံစားရေသာခြဲျခားဆက္ဆံမႈကိုေလွ်ာ့ေလွ်ာ့ေပါ့ေပါ့ေျပာဆိုျခင္းသို ႔မဟုတ္
ထိုသို ႔ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိပါဟုလံုးလံုးလ်ားလ်ားျငင္းဆန္ျခင္းမ်ားရွိခဲ ့သည္။
ထို ႔ျပင္LGBTတို ႔သည္၎တို႔အေပၚလူအမ်ားမုန္းတီးလာေအာင္၎တို႔ကိုယ္တိုင္
ဖန္တီးၾကသည္ဟုထင္ေၾကာင္းပင္အခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ားကပြင့္လင္းစြာေျပာၾကားခဲ့သည္။
လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈ၊က်ား-မ၀ိေသသလကၡဏာႏွင့္က်ား-မအမူအယာမ်ားဆိုင္ရာ
ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍စာနာေထာက္ထားသည့္စိတ္သေဘာထားမ
်ားႏွင့္အေလ့အက်င့္မ်ားမရွိသေလာက္ျဖစ္သည္မွာလည္းအထူးအဆန္းမဟုတ္ေပ။
အမွန္တကယ္တမ္းေျပာရလွ်င္LGBTအသိုင္းအ၀ိုင္းတစ္ခုလံုးရွိ၀ိေသသလကၡဏာ
အမ်ိဳးမ်ိဳးတို ႔ကိုတေလးတစားလက္ခံေပးစရာဟူ၍ပင္သင္တန္းသားအမ်ားစုက
အသိအမွတ္မျပဳၾကေပ။တဖန္ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းသို ႔မဟုတ္မေတာ္မတရား
ျပဳက်င့္ျခင္းတို ႔အေၾကာင္းေဆြးေႏြးေသာအခါတြင္လည္းထိုသို ႔ျဖစ္ျခင္းမရွိဟု
ျငင္းဆန္လိုသည့္သေဘာရွိတတ္သည္။သို ႔မဟုတ္လွ်င္လည္းထိုသို ႔ ဆက္ဆံ
ခံရျခင္းမွာလည္း၎တို႔၏မေလ်ာ္ကန္ေသာအျပဳအမူသို ႔မဟုတ္အေနအထိုင္
မတတ္ျခင္းတို ႔ေၾကာင့္ထိုသို ႔ခံစားရေအာင္ဖိတ္ေခၚသလိုျဖစ္သည္ဟူ၍
နစ္နာသူကိုတရားခံရွာလိုသည့္သေဘာကိုေတြ႕ရသည္။ၿခံဳေျပာရလွ်င္ LGBT
တို ႔သည္HIV/AIDSကဲ့သို ႔ေသာလိင္မွတဆင့္ကူးစက္တတ္သည့္ေရာဂါပိုး
မ်ားကိုသယ္ေဆာင္သူမ်ားျဖစ္သည္ဟုလည္းအျမင္ရွိၾကၿပီး၎တို႔သည္
ဆင္ျခင္တံုတရားနည္းေသာ၊ဟိရိၾသတၱပၸကင္းမဲ့ေသာ၊တဏွာရာဂအားႀကီး
ေသာသူမ်ားျဖစ္သည္ဟုလည္းစြပ္စြဲၾကသည္။ျမန္မာ့ေရွးရိုးစြဲယဥ္ေက်းမႈတြင္
ထိုအခ်က္မ်ားကိုမေကာင္းမႈမ်ားအျဖစ္မွတ္ယူၾကၿပီးလိင္ကိစၥသည္မေဆြးေႏြး
အပ္ေသာအေၾကာင္းအရာအျဖစ္မွတ္ယူထားၾကဆဲျဖစ္သည္။ထို ႔ျပင္မႈခင္း
အေသးမ်ားျဖစ္လွ်င္လည္း၎တို႔ကိုပထမဆံုးတန္းစြပ္စြဲေၾကာင္းLGBT
သင္တန္းသားမ်ားကေျပာျပသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာLGBTမဟုတ္သူမ်ားကမူ၎တို႔အေနျဖင့္LGBTတို ႔ကိုလူ႕အသိုင္း
အ၀ုိင္းတြင္လက္ခံလိုေၾကာင္းသို ႔ေသာ္ေခါင္းေဆာင္မႈအပိုင္း၊ျပည္သူ႔ေရးရာ
စီမံခန္႔ခြ ဲမႈအပိုင္းႏွင့္ရဲသို ႔မဟုတ္စစ္တပ္တို ႔တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းတို ႔တြင္မူ
အမ်ိဳးသားျခင္းခ်စ္ခင္စံုမက္သူမ်ားကိုပါ၀င္ခြင့္ျပဳရန္မသင့္ေၾကာင္းအႀကိမ္ႀကိမ္
ေျပာဆိုၾကသည္။အေၾကာင္းမွာထိုသို ႔ေသာေနရာမ်ားကို“အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္”
ျဖစ္ႏိုင္မည့္သူမ်ားကိုသာေပးသင့္ေသာေၾကာင့္ဟုဆိုသည္။ေယဘုယ်အားျဖင့္

LGBTတို ႔သည္လူ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ေခါင္းေဆာင္အခန္းက႑တြင္မရွိသင့္ဟု
ယူဆၾကၿပီးအထူးသျဖင့္အမ်ိဳးသားျခင္းခ်စ္ခင္စံုမက္သူမ်ားသည္မိတ္ကပ္ပညာရွင္၊
ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္နတ္ကေတာ္အလုပ္မ်ားကိုသာလုပ္သင့္သည္ဟုခံယူၾကသည္။
ထိုအယူအဆသေဘာထားမ်ားမွာေယာက်္ားမ်ားကမိန္းမမ်ားထက္ပို၍ျမင့္ျမတ္သည္
ဟူေသာျမန္မာတို ႔၏အစဥ္အလာယံုၾကည္မႈမွအမ်ားဆံုးဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္သည္။
ေယာက်္ားျခင္းခ်စ္ခင္စံုမက္သူမ်ားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးအျဖစ္ေျပာင္းလဲခံယူေနထိုင္သူ
မ်ားသည္ျမင့္ျမတ္ေသာေယာက်္ားဘ၀ကို၎တို႔ဘာသာစြန္႔လႊတ္ၾကသူမ်ား၊၎တို႔၏
ေမြးရာပါလိင္အတိုင္းမေနထိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္နိမ့္က်သူမ်ားျဖစ္ၿပီး
လူ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္အေရးပါေသာအခန္းက႑မ်ားတြင္ပါ၀င္ရန္မသင့္ေတာ္ဟု
ရႈျမင္ၾကသည္။ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရေသာေနရာမ်ား၊ေခါင္းေဆာင္ေနရာမ်ားသို ႔LGBT
မ်ားေရာက္ရွိႏိ ုင္သည့္အခြင့္အေရးနည္းပါးသည့္အတြက္၎တို႔သည္လည္း
လူသားမ်ားပင္ျဖစ္ေၾကာင္းပိုမိ ုအသိအမွတ္ျပဳခံႏိုင္ရမည့္အခြင့္အလမ္းမ်ား
ဆံုးရံႈးေနရသည္ကိုဤအခ်က္ကမီးေမာင္းထိုးျပသည္။အခ်ဳိ႕ေသာဦးေဆာင္သူမ်ားမွာ
လက္ရွိအေျခအေနအားလုံးအတြက္ပညာေရးစနစ္ႏွင့္အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း
မရွိျခင္းတို ႔ကိုလက္ညႇိဳးထိုးၾကျခင္းကိုၾကည့္လွ်င္ဓေလ့ထုံးတမ္းယဥ္ေက်းမႈမ်ားက
ဖန္တီးထားသည့္မမွ်တမႈတို ႔ကိုLGBTတို ႔မည္မွ်အထိရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္းကို
၎တို႔လည္းသိၿပီးျဖစ္သည္ကိုဆဝါးႏိုင္သည္။

လူသားအားလံုးသည္ဥပေဒ၏အကာအကြယ္ကိုတူညီစြာရရွိခြင့ ္ရွ ိၿပီးႏိုင္ငံေတာ္
အေနျဖင့္ဥပေဒစနစ္ႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ရန္
တာ၀န္ရွိသည္ဟုေရွ႕ေနမ်ားကဆိုသည္။သို ႔ေသာ္LGBTအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြက္
မွ်တေသာဥပေဒအကာအကြယ္ကိုရရွိေစရန္မည္သို ႔ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ကိုေတာ့
အေသးစိတ္မေဖာ္ျပၾကေပ။LGBTတို ႔အေၾကာင္းအသိပညာေပးေရးအစီအစဥ္မ်ားကို
လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္
ေသာ္လည္းေကာင္းျပဳလုပ္ေပးျခင္းသည္အေရးႀကီးေသာတာထြက္မွတ္တစ္ခု
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ထိုသို ႔အသိပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လွ်င္
ဥပေဒေလာကသားမ်ာအၾကားLGBTအေရးကိစၥမ်ားလက္ခံျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္
လိုသည့္ေစတနာမ်ားရွိလာႏိုင္သည္ဟု၎တို႔ကယံုၾကည္ေၾကာင္းေတြ႕ဆံုေမးျမန္း
ခဲ့သူတစ္ဦးကဆိုသည္။

LGBTကိစၥရပ္မ်ားကိုပြင့္ပြင့ ္လင္းလင္းျဖင့္အေလးဂရုျပဳၾကဖို ႔လိုသည့္ကိစၥတြင္
လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္မွရဲမ်ားသည္သိသိသာသာဆန္႔က်င္လိုသည့္သေဘာကို
ေတြ႕ရသည္။ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားအေနျဖင့္တရားမွ်တမႈကိုရွာေဖြႏိုင္မည့္
နည္းလမ္းမ်ားရွိလာေရးမွာအထူးခက္ခဲမည့္ပံ ုေပၚသည္။ထို ႔ျပင္ တရားဥပေဒ
စိုးမိုးေရး၀န္ထမ္းမ်ားသည္၎တို႔၏အျပဳအမူအတြက္တာ၀န္ခံရန္ မလိုဟူ၍
လူအမ်ား၏စိတ္တြင္ခံယူေနၾကဟန္ရွိသည္။အမွန္တြင္မတရားျပဳမူ က်င့္ႀကံမႈမ်ား
ရွိသည့္အခါတိုင္ၾကားလာပါကရဲမ်ားကပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကေသာ္လည္း
ရဲမ်ားကိုယ္တိုင္မမွန္မကန္ျပဳက်င့္သည့္ကိစၥမ်ားေပၚေပါက္လာလွ်င္မူ
လ်စ္လ်ဴရႈၾကေၾကာင္းရဲအရာရွိတစ္ဦးကအတိအလင္းေျပာၾကားသည္။ေယဘုယ်
ၿခံဳေျပာရလွ်င္ရဲဌာနမ်ားႏွင့္LGBTအသိုင္းအ၀ိုင္းအၾကားတြင္ေကာင္းမြန္သည့္
ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားမရွိဘဲျဖစ္ေနၿပီးထိုအခ်က္ကရဲႏွင့္LGBT
တို ႔အၾကားရန္သူဆက္ဆံေရးကိုပိုမိ ုဆိုး၀ါးေစသည္။

10

ေတ
ြ႕ရ
ွိခ်
က
္မ်
ား

၄-၁
ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူLGBTတို ႔၏ခြဲျခားဆက္ဆံမႈအေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္
အမ်ားျပည္သူ၏အယူအဆမ်ား

ေတ
ြ႕ရ
ွိခ်
က
္မ်
ား

၁၀၉



သင္တန္းသားအမ်ားစုက၎တို႔သည္ကေလးဘ၀မွစတင္ၿပီးခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္
မေတာ္မတရားျပဳက်င့္မႈကိုခံၾကရသည္ဟုဆိုသည္။LGBTအမ်ားစုမွာျမန္မာ့
လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္LGBTတို ႔အေပၚမလိုလားမႏွစ္ၿမိဳ႕တတ္မႈေၾကာင့္၎တုိ႔၏
လိင္သဘာ၀ကိုမိသားစု၀င္မ်ား၊သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားမသိေအာင္
ဖံုးကြယ္ထားၾကရသည္။၎တို႔၏လိင္သဘာ၀ကိုပြင့္ပြင့ ္လင္းလင္းေဖာ္ျပသူမ်ား
အေနျဖင့္လည္းမိသားစုကိုအရွက္ရေစသူဟုခံစားရေအာင္လုပ္ျခင္း၊မိသားစုမွစြ
န္႔ပစ္ျခင္းတို ႔ကိုခံရျခင္းမွာလည္းအျဖစ္မ်ားသည့္ကိစၥျဖစ္သည္။လူအမ်ားေရွ႕တြင္
LGBTအျဖစ္(အျပဳအမူအရျဖစ္ေစ၊အ၀တ္အစားအရျဖစ္ေစ)ပြင့္လင္းစြာေနထိုင္ၾက
သူမ်ားသည္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊အႏိုင္က်င့္ျခင္းမ်ားကိုမၾကာခဏခံၾကရသည္။
ဘုရားမ်ား၊လမ္းမ်ား၊လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ကဲ့သို ႔ေသာအမ်ားျပည္သူ သြားလာသည့္
ေနရာမ်ားတြင္LGBTမ်ားအေနျဖင့္ႏႈတ္အားျဖင့္ေစာ္ကားခံရျခင္းကိုသင္တန္းသား
အမ်ားစုခံစားၾကဖူးသည္ဟုဝန္ခံၾကသည္။မ်ားစြာေသာLGBTမ်ားကလည္း
လူျမင္ကြင္းတြင္ပင္ေပၚေပၚထင္ထင္လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားတိုက္ခိုက္
ခံၾကရသည္ဟုလည္းတင္ျပၾကသည္။သင္တန္းသားအမ်ားစုက၎တို႔လိုင္းကား
စီးသည့္အခါႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ျဖစ္ေစလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကား
တိုက္ခိုက္ျခင္းခံရႏိုင္ေျခမ်ားေၾကာင္းေျပာၾကားၾကၿပီးအခ်ိဳ႕က၎တို႔အေနျဖင့္
လမ္းမ်ားထဲတြင္ကေလးမ်ားကခဲမ်ားျဖင့္ပစ္ေပါက္ခံရေၾကာင္းLGBTတို ႔ကို
အားႏြဲ႕သူမ်ားအျဖစ္အျမင္ရွိၾကသည့္အတြက္မၾကာခဏဓားျပတိုက္ခံရေလ့ရွိေၾကာင္း
၎တို႔အမ်ားစုကေျပာၾကားသည္။ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၎တို႔ကိုရပ္ရြာလူထုရွိ
အျခားသူမ်ားကသံသယစိတ္၊ရြံရွာစိတ္မ်ားျဖင့္ဆက္ဆံၾကသည္ဟုဆိုသည္။
LGBTတို ႔သည္၎တို႔၏ေန႔စဥ္ဘ၀တြင္ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ မေတာ္မတရားျပဳက်င့္ခံရမႈ၊
အၾကမ္းဖက္ခံရမႈတို ႔ေၾကာင့္၎တို႔အေနျဖင့္ကိုယ့္ရပ္ကိုယ့္ရြာမွာပင္လြတ္လပ္
လုံၿခံဳစြာျဖင့္မေနထိုင္ႏိုင္ေအာင္ျဖစ္ရသည္။

တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္LGBTတို ႔သည္အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးဗဟုသုတ
မ်ားကိုပင္အသိအလြန္နည္းၾကၿပီး၎တို႔၏ေန႔စဥ္ဘ၀တြင္ႀကံဳေတြ႕ၾကရေသာ
ဖယ္ၾကဥ္ခံရမႈ၊ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈႏွင့္အၾကမ္းဖက္ခံရမႈတို ႔ကိုေစာဒကမတက္ၾကဘဲ
ႀကိတ္မွိတ္လက္ခံေနၾကသည္ဟုသိရသည္။စိုးရိမ္ဖြယ္အေကာင္းဆံုးအခ်က္မွာ
အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းျပဳလုပ္သူမ်ားထဲတြင္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး
၀န္ထမ္းမ်ားအထူးသျဖင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
ရဲတို ႔ကLGBTတို ႔ကိုဖမ္းဆီးမည္ဟုမၾကာခဏၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း(သို ႔မဟုတ္ဖမ္းဆီးၿပီး
ေငြေပးမွလႊတ္ေပးျခင္း)ႏွင့္ႏႈတ္အားျဖင့္ျဖစ္ေစကိုယ္ထိလက္ေရာက္ျဖစ္ေစ
ေစာ္ကားျခင္းတို ႔မွာအၿမဲတေစလိုျဖစ္ပြားေနေၾကာင္းေဆြးေႏြးသူမ်ားေျပာၾကားသည္။
၎တို႔အေပၚမေတာ္မတရားျပဳက်င့္သူမ်ားတြင္လမ္းသရဲမ်ား၊သက္တူရြယ္တူမ်ား၊
မိသားစု၀င္မ်ား၊ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊အလုပ္ရွင္မ်ား၊အခ်ိဳ႕ေသာဥပေဒ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္
ရပ္မိရပ္ဖမ်ားပင္ပါ၀င္သည္ဟုဆိုၾကသည္။ဥပမာ-အမ်ိဳးသားခ်င္းခ်စ္ခင္စံုမက္သူႏွင့္
အမ်ိဳးသမီးခ်င္းခ်စ္ခင္စံုမက္သူေက်ာင္းသားမ်ားကိုအတန္းသားမ်ားေရွ႕တြင္
ဆရာဆရာမမ်ားကမၾကာခဏအရွက္ခြဲျခင္း၊သို ႔မဟုတ္ေယာက်္ားေလးလို/
မိန္းကေလးလိုမ၀တ္သည့္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကိုအျပစ္ေပးျခင္းမ်ား
ျပဳလုပ္ၾကသည္။သက္တူရြယ္တူမ်ားႏွင့္ဆရာ/ဆရာမတို႔၏အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားေၾကာင့္

LGBTတို ႔ႏွင့ ္ကနဦးစကားေျပာျခင္း

LGBTတို ႔မွာေစာစီးစြာေက်ာင္းမွထြက္ရၿပီးယင္းမွာ၎တို႔ဘဝအတြက္ႀကီးမား
သည့္နစ္နာမႈႀကီးျဖစ္သည္။ကိုယ္တိုင္ႀကံဳေတြ႕ရသူမ်ားထံမွရရွိေသာအခ်က္
အလက္မ်ားအရLGBTတို ႔အေပၚစိတ္ႀကိဳက္က်ဴးလြန္ေနေသာအၾကမ္းဖက္မတရား
အႏိုင္အထက္ျပဳက်င့္သူမ်ားသည္မည္သို ႔ေသာအျပစ္ဒဏ္မ်ဳိးကိုမွ်မရရွိၾကဟု
သိရသည္။

သာဓကအားျဖင့္အမ်ိဳးသမီးအျဖစ္ေျပာင္းလဲခံယူေနထိုင္သူလႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၌
ေနထိုင္သည့္မအိကရဲမ်ား၏အႏိုင္က်င့္ခံခဲ ့ရပုံကိုၾကည့္ႏိုင္သည္။သူမအလုပ္
လုပ္ေသာဆိုင္မွအိမ္သို ႔လမ္းေလွ်ာက္ျပန္လာစဥ္ရဲတစ္စုကသူမကိုရပ္တန္႔ကာ
ဘယ္ကလာလဲ၊ဘယ္ကိုသြားမွာလဲဟုေမးျမန္းၾကသည္။သူမကအလုပ္မွအိမ္သို ႔
ျပန္ေနေၾကာင္းေျပာေသာအခါရဲတစ္ေယာက္ကသူမလိမ္ေျပာေနသည္ဟုစြပ္စြဲသည္။
ထိုရဲကသူမသည္မေကာင္းသည့္အရာျပဳလုပ္ရန္ရည္ရြယ္ေနသည့္စြပ္စြဲသည့္
သေဘာမ်ိဳးေျပာသည္။ေနာက္ရဲတစ္ေယာက္ကေအာက္ပါအတိုင္း၀င္္ေျပာသည္ဟု
၎ကဆိုသည္။

ဆရာဒီအရွက္မရွိတဲ့အေျခာက္ကိုလြယ္လြယ္နဲ႔လႊတ္မေပး
သင့္ဘူး။သူ႕ကိုအ၀တ္ေတြခြၽတ္ခိုင္းၿပီးအိမ္ကိုကိုယ္တံုးလံုး
လမ္းေလွ်ာက္ျပန္ခိုင္းရေအာင္

အရာရွိကလည္းထိုသို ႔အရွက္ခြဲရန္သေဘာတူခဲ့ၿပီးသူမကိုလမ္းေပၚတြင္အ၀တ္မ်ား
ခြၽတ္ခိုင္းခဲ့သည္။လံုခ်ည္ႏွင့္ရွပ္အက်ႌကိုခြၽတ္ရာတြင္ေႏွးေနသည္ကိုစိတ္မရွည္သည့္
ထိုရဲမ်ားကသူမ၏အတြင္းခံကိုအဓမၼခြၽတ္ခိုင္းသည္။ သူမလည္းရွက္ရွက္ျဖင့္
အနီးရွိကြင္းျပင္ထဲသို ႔ထြက္ေျပးခဲ့ရာရဲမ်ားကသူမကိုေလာက္ေလးခြျဖင့္ေနာက္မွ
လိုက္ဖမ္းသည္။သူမကအိမ္သို ႔အ၀တ္မပါဘဲထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။အလားတူ
ေႏွာင့္ယွက္မတရားျပဳမႈမ်ားမွာျဖစ္ေလ့ရွိၿပီးအထူးသျဖင့္အမ်ိဳးသမီးအျဖစ္
ေျပာင္းလဲခံယူေနထိုင္သူတို ႔တြင္အျဖစ္မ်ားသည္။အျခားေသာသင္တန္းသား
မ်ားကလည္းရဲမ်ားက၎တို႔ကိုဘုရား၊ေက်ာင္းကဲ့သို ႔ေသာဘာသာေရးႏွင့္ဆိုင္သည့္
ေနရာမ်ားမွေမာင္းထုတ္ကာအိမ္တြင္ေနခိုင္းသည့္ေႏွာင့္ယွက္မတရားက်င့္မႈမ်ား
ရွိေၾကာင္းေျပာသည္။ထိုသို ႔ေပၚတင္ေႏွာင့္ယွက္သည့္အဓိကတရားခံမ်ားမွာဥပေဒကို
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရသူမ်ားျဖစ္သည့္အခါနစ္နာခံစားရေသာLGBTတို ႔အတြက္
မည္သူ႔ကိုသြားတိုင္ရမည္မွန္းမသိသည့္အခက္အခဲရွိေၾကာင္းသိသာလွသည္။

အမ်ိဳးသမီးခ်င္းခ်စ္ခင္စံုမက္သူမ်ားႏွင့္အမ်ိဳးသားအျဖစ္ေျပာင္းလဲခံယူေနထိုင္သူမ်ား
(ေယာက်္ားလ်ာသို ႔မဟုတ္တြမ္ဘဳိြင္းဟုလူသိမ်ားသည္)သည္သင္တန္းမ်ားတြင္
အနည္းငယ္သာပါ၀င္သည္။တကယ္တန္းတြင္CRBကြန္ရက္မ်ားတြင္
အမ်ိဳးသမီးခ်င္းခ်စ္ခင္စံုမက္သူႏွင့္တြမ္ဘြိဳင္းအေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ
သိသိသာသာနည္းပါးသည္။LGBTေခါင္းစဥ္ေအာက္ရွိမတူညီေသာအုပ္စုမ်ား
အၾကားေသာ္လည္းေကာင္း၊အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္
အမ်ိဳးသမီးခ်င္းခ်စ္ခင္စံုမက္သူ/ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္အျဖစ္ေျပာင္းလဲခံယူေနထိုင္သူ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားေသာ္လည္းေကာင္းဆက္သြယ္ေရးျပတ္ေတာက္ျခင္းႏွင့္
အျပန္အလွန္ဆက္ဆံမႈႀကီးႀကီးမားမားကင္းမဲ့ေနသည္ဟုယူရသည္။ျမန္မာ့
လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္ေယာက်္ားကိုဦးစားေပးသည့္ဓေလ့ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးခ်င္း
ခ်စ္ခင္စံုမက္သူႏွင့္အမ်ိဳးသားအျဖစ္ေျပာင္းလဲခံယူေနထိုင္သူတို ႔သည္လိင္
ခံယူခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈတို ႔ကိုခံရတတ္ၿပီး
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အမ်ိဳးသမီးအျဖစ္ျပႆနာမ်ားကိုခံစားၾကရၿပီးက်ား-မသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္/
သို ႔မဟုတ္လိင္စိတ္သဘာ၀သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုခ်ိဳးေဖာက္သည့္အတြက္ပါ
ျပႆနာမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ဥပမာ-လုပ္ငန္းခြင္တြင္အမ်ိဳးသမီးခ်င္း
ခ်စ္ခင္စံုမက္သူမ်ားအားေယာက်္ားအလုပ္မ်ားကိုလုပ္ခိုင္းၿပီး(ေလ်ာ့နည္းသည့္)
မိန္းမလစာကိုသာေပးၾကသည္။ေယာက်္ားေလးလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၏
စေနာက္ျခင္း(ဥပမာ-ေယာက်္ားေလးမ်ားကဲ့သို ႔အက်ႌခၽြတ္ၿပီးေဘာလံုးကန္ခိုင္းျခင္း)
ကိုလည္းအဆက္မျပတ္ခံၾကရေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။ထို ႔ျပင္အမ်ိဳးသမီး
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားက၎တို႔ႏွင့ ္အေပါင္းအသင္းမလုပ္ၾကပါ။ထိုအခါ
၎တို႔သည္လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမွအထီးက်န္လာကာစိတ္ဓာတ္က်လာသည္။ထို ႔ျပင္
လူမႈေရးနည္းလာၿပီးမူးယစ္ေဆးသံုးစြဲလာၾကသည္။(အထူးသျဖင့္ျပည္ၿမိဳ႕တြင္
မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲမႈႏႈန္းျမင့္မားသည္။)စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပိုမိ ုတည္ၿငိမ္ေသာ
အလုပ္မ်ားမရၾကဘဲအမ်ိဳးသမီးခ်င္းခ်စ္ခင္စံုမက္သူအမ်ားစုသည္လုပ္ခနည္းေသာ
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသို ႔မဟုတ္ဆိုက္ကားနင္းသည့္လုပ္ငန္းကဲ့သို ႔တစ္ေန႔က်ပ္
၂၀၀၀ေအာက္သာရရွိေသာအလုပ္ၾကမ္းမ်ားကိုလုပ္ကိုင္ၾကရသည္။အမ်ိဳးသမီးခ်င္း
ခ်စ္ခင္စံုမက္သူအမ်ားစုမွာအလုပ္အကိုင္မရွိျဖစ္ၾကကာ၎တို႔ကိုေထာက္ပ့ံမည့္
လင္ေယာက်္ားလည္းမရွိဘဲအိမ္တြင္မိဘမ်ားႏွင့္သာေနထိုင္ၾကရသည္။၀င္ေငြႏွင့္
အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမရွိျခင္းေၾကာင့္အမ်ိဳးသမီးခ်င္းခ်စ္ခင္စံုမက္သူမ်ားႏွင့္
တြမ္ဘြိဳင္းမ်ားမွာဘ၀အေျခတက်မျဖစ္ဘဲထိခိုက္ခံရလြယ္ေသာအျဖစ္သုိ ႔
ေရာက္ရွိၾကရသည္။

ေႏွာင့္ယွက္မေတာ္မတရားျပဳက်င့္မႈမ်ားအေရးယူမခံရျခင္းသည္စိုးရိမ္ဖြယ္
ျဖစ္သည္။တရားဥပေဒသည္LGBTတို ႔ကိုအကာအကြယ္မေပးႏိုင္ျခင္းမွာ
ထင္ရွားသည္။ဥပေဒစိုးမိုးေရး၀န္ထမ္းမ်ားကိုယ္တိုင္ကက်ဴးလြန္သူမ်ား
ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ခံရသူမ်ားအတြက္ဥပေဒကိုအားကိုးအားထားျပဳရန္
အခြင့္အလမ္းမ်ားနည္းပါးသြားသည္။နစ္နာသူတို ႔ကရဲစခန္းတြင္အမႈဖြင့္
ေသာအခါရဲတို ႔ကသက္ေသရွာျခင္း၊က်ဴးလြန္သူကိုေျခရာေကာက္ျခင္း
စသည္တို ႔ကူညီေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳဘဲသက္ေသမခိုင္လံုဟုဆိုကာအမႈဖြင့္
သူတို ႔ကိုျပန္လႊတ္ျခင္း၊သို ႔မဟုတ္၎တို႔သည္ထိုသို ႔ျဖစ္ျခင္းအတြက္မည္သူမျပဳ
မိမိမႈမိမိမွာသာတာဝန္ရွိသည္ဟုေျပာဆိုျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။မတရားမႈကို
တိုင္ၾကားေသာ္လည္းတိုင္ၾကားသူမ်ားမွာအကာအကြယ္မရဘဲပို၍ပင္ဒုကၡ
ေရာက္ၾကသည္။

ဤအျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုၾကည့္လွ်င္LGBTတို ႔ခံစားၾကရသည့္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္
မတရားျပဳက်င့္မႈပံုစံမ်ားႏွင့္ျပင္းထန္မႈအတိုင္းအတာကိုသိႏိုင္သည္။အထက္ေဖာ္ျပပါ
ကိုယ္ေတြ႕အျဖစ္အပ်က္ႏွစ္ခုလံုး၌ကာယကံေျမာက္က်ဴးလြန္မႈ၊ဝစီကံေျမာက္
ေစာ္ကားမႈႏွင့္အရွက္ခြဲမႈတို ႔ပါ၀င္သည္။ထိုအျဖစ္အပ်က္မ်ားကျမန္မာ့ရိုးရာ
လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏အမ်ိဳးသား/အမ်ိဳးသမီးအခန္းက႑ကိုလည္းေဖာ္ျပသလို
ေယာက်္ား-မိန္းမႏွစ္မ်ိဳးသာရွိရမည္ဆိုသည့္သတ္မွတ္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းကိုက်ဴးလြန္
ခ်ဳိးေဖာက္သူသည္ယုတ္နိမ့္ၿပီးကိုယ္က်င့္တရားေဖာက္ျပားသည္ဟူေသာ
ယူဆခ်က္ကိုလည္းေဖာ္ျပသည္။ထိုသို ႔ေသာခံယူခ်က္မ်ားလူ႕အသိုင္းအ၀ိုင္း၏
အလႊာအသီးသီးတြင္ခုိင္ခိ ုင္မာမာအျမစ္တြယ္ေနသည့္အတြက္က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား
အေနျဖင့္ဥပေဒ၏အေထာက္အပံ့ရရွိရန္၊သို ႔မဟုတ္အကူအညီရွာေဖြရန္သတၱိ
ေမြးရန္ပင္အလြန္ခက္ခဲေၾကာင္းထင္ရွားသည္။

၎တို႔သည္လည္းအမ်ိဳးသားခ်င္းခ်စ္ခင္စံုမက္သူမ်ားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးအျဖစ္ေျပာင္းလဲ
ခံယူေနထိုင္သူမ်ားခံစားရသည့္အလားတူမေကာင္းျမင္အစြဲမ်ားကိုခံစားၾကရသည္။

မKP:ျပည္မွသင္တန္းသားတစ္ဦး၏အျဖစ္အပ်က္သည္ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္
အမ်ဳိးသားအျဖစ္ေျပာင္းလဲခံယူေနထိုင္သူတစ္ဦး၏ဘ၀တြင္မေတာ္မတရား
ျပဳက်င့္ျခင္းႏွင့္ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းခံရပုံကိုသာဓကျပေနသည္။သင္တန္းသားက
ေျပာသည္မွာၿပီးခဲ့သည့္သႀကၤန္ပြဲမတိုင္ခင္သူမ၏မိခင္ကသူမကိုသူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္
လည္ပတ္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊လည္ရာမွျပန္လာေသာအခါအေဖျဖစ္သူကသူ႕ထံမွ
ခြင့္ျပဳခ်က္မယူသည့္အတြက္ေဒါသထြက္ကာသူ႕ကိုရိုက္ႏွက္ခဲ့ေၾကာင္း။သူက
အေမ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ယူခဲ့ေၾကာင္းေျပာေသာအခါအေဖျဖစ္သူကေအာက္ပါတိုင္း
ေျပာခဲ့သည္။

နင့္အေမကဘာေ-ာက္ေရးပါလို ႔လဲ။ငါကဒီအိမ္ရဲ႕အိမ္ေထာင္ဦးစီး။
ငါကဒီအိမ္ရဲ႕အိမ္ေထာင္ဦးစီး။အဲဒီေတာ့ငါ့ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရမယ္။
ၿပီးေတာ့ဒါကဘာအ၀တ္အစားလဲ။ငါနင့္ကိုေယာက်္ားေလးလို
မ၀တ္ရဘူးလို ႔မေျပာဘူးလား။”

သူ႔အေဖကသူ႔ကိုအိမ္အျပင္ေခၚထုတ္ကာအ၀တ္မ်ားခြၽတ္ၿပီးခါးပတ္ျဖင့္ရိုက္သည္။
အိမ္ျပန္လာပါကသတ္ပစ္မယ္ဟုလည္းသူ႕ကိုေျပာသည္။“ကိုယ္ဟာကိုယ္လည္း
ငံု ႔ ၾကည့္ဦး...အျပားလားအလံုးလားဆိုတာ။ရြံစရာေကာင္းတယ္”ဟုေျပာခဲ့သည္။
ထိုကိစၥေၾကာင့္သူ႕ကုိယ္သူသတ္ေသရန္ပင္စဥ္းစားခဲ့သည္ဟုကာယကံရွင္က
ဆိုသည္။

တြမ္ဘြိဳင္းႏွင့္အမ်ိဳးသမီးခ်င္းခ်င္ခင္စံုမက္သူမ်ားအတိုက္ခိုက္ခံရျခင္းႏွင့္
မတရားျပဳက်င့္ခံရျခင္းတို ႔မွာအမ်ိဳးသားခ်င္းခ်စ္ခင္စံုမက္သူႏွင့္အမ်ိဳးသမီးအျဖစ္
ေျပာင္းလဲခံယူေနထိုင္သူတို ႔၏အေတြ႕အၾကံဳမ်ားေလာက္မွတ္တမ္းတင္ျခင္း
မခံရေပ။အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးခ်င္းခ်စ္ခင္စံုမက္သူ/
အမ်ိဳးသားအျဖစ္ေျပာင္းလဲခံယူေနထိုင္သူအေရးလုပ္ကိုင္ၾကသည့္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား
ညီညြတ္မႈမရွိျခင္းကိုၾကည့္လွ်င္မ်က္စိေထာက္ေထာက္ၾကည့္ေနသည့္ၾကားမွပင္
ျပင္းျပင္းထန္ထန္အေျခအေနဆိုးရြားလ်က္ရွိသည္။ခႏၶာကိုယ္သေဘာအရ
အမ်ိဳးသမီးမ်ားပင္ျဖစ္ၾကေသာလိင္တူခ်စ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္အမ်ိဳးသားအျဖစ္
ေျပာင္းလဲခံယူေနထိုင္သူတို ႔သည္အမ်ိဳးသားႀကီးစိုးေသာလူ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္
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ကၽြန္ေတာ္တို ႔သိထားတဲ့လူ႕အခြင့္အေရးအေၾကာင္းကိုအေျခခံၿပီး
ကြၽန္ေတာ္တို ႔ကရဲကိုေျပာတဲ့အခါသူတို ႔ကနားမေထာင္ဘူး။
သူတို ႔ကဂရုမစိုက္တဲ့အျပင္ကၽြန္ေတာ္တို ႔မွာအခြင့္အေရးမရွိဘူး။
အခြင့္အေရးစကားကိုကၽြန္ေတာ္တို ႔ကမေျပာသင့္ဘူးလို ႔သူက
ျပန္ေအာ္ေငါက္ပါတယ္။

အခုကၽြန္ေတာ္တို ႔ရဲ႕လူ႕အခြင့္အေရးကိုကၽြန္ေတာ္တို ႔သိရၿပီ။
ဒါေပမယ့္ရဲကကၽြန္ေတာ္တို ႔ရဲ႕လူ႕အခြင့္အေရးကိုမေလးစားဘူး။
သူတို ႔ကကၽြန္ေတာ္တို ႔ကိုပါးရိုက္၊ဘြတ္ဖိနပ္နဲ႔ကန္ၿပီး
ကၽြန္ေတာ္တို ႔ရဲ႕လူ႕အခြင့္အေရးကိုဆက္လက္ခ်ိဳးေဖာက္ေနဆဲပါပဲ။

ေဒသခံLGBTတို႔သည္CRBကျပဳလုပ္ေသာလူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္LGBT
အခြင့္အေရးသံုးရက္သင္တန္းမ်ားကိုတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ColorsRainbow
ႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွအျခားေသာLGBTအဖြဲ႕တို ႔က၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ
LGBTအခြင့္အေရးကြန္ရက္၏အဓိကဆက္သြယ္ရမည့္ပုဂိၢဳလ္တို ႔၏ပူးေပါင္းမႈျဖင့္
စုစုေပါင္းသင္တန္း၁၂ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားမွာ
အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား/ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ
၀န္ထမ္းမ်ား၊ေရွ႕ေနမ်ား၊စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ား/ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ား၊
လိင္အလုပ္သမမ်ား၊ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမမ်ား၊သူနာျပဳမ်ားႏွင့္LGBTမ်ားျဖစ္သည္။
သင္တန္းတြင္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားစြာပါ၀င္ၿပီးသင္ခန္းစာေခါင္းစဥ္မ်ားမွာLGBT
၏အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ယင္းႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေနေသာအဓိပၸာယ္မ်ား၊SOGIE
(လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈ၊က်ား-မ၀ိေသသလကၡဏာႏွင့္က်ား-မအမူအယာမ်ား)၊
ပံုေသကားက်အျမင္မ်ားမွာအဘယ္နည္း၊ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမွာအဘယ္နည္း၊
လိင္တူႏွစ္သက္ျခင္းကိုေၾကာက္ရြံ႕မႈ၊အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႕အခြင့္အေရး
ေၾကညာစာတမ္း၊LGBTအခြင့္အေရးအတြက္ႏိုင္ငံတကာလူ႕အခြင့္အေရး
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားပါ၀င္သည္။

စီမံကိန္းအစတြင္LGBTတို ႔သည္အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးအေၾကာင္း
သိပ္မသိေၾကာင္း၊၎တို႔ေန႔စဥ္ဘ၀တြင္ရင္ဆိုင္ေနၾကရေသာဖယ္ၾကဥ္ျခင္း၊
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္အၾကမ္းဖက္ျခင္းတို ႔ကိုဘဝေပးအေျခအေနအျဖစ္
ခံယူေနၾကရေၾကာင္းဆိုသည္။သို ႔ေသာ္စီမံကိန္းတြင္၁၂လၾကာပါ၀င္ၿပီးေနာက္
သင္တန္းသားမ်ား၏ဥပေဒဆိုင္ရာအသိ၊သိသာထင္ရွားေသာဗဟုသုတ၊
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈ၊မိမိကိုယ္မိမိယံုၾကည္မႈတို ႔မွာသိသိသာသာ
တိုးတက္မႈရွိလာသည္ကိုေတြ႕ျမင္လာရသည္။လူ႕အခြင့္အေရးသင္တန္း၏
ရလဒ္တစ္ခုမွာသင္တန္းသားမ်ားက၎တို႔တြင္ဥပေဒကေပးေသာ
အခြင့္အေရးမ်ားရွိၿပီး၎တုိ႔သည္လည္းဥပေဒ၏အကာအကြယ္ရရန္
ထိုက္တန္သည္ဟုသေဘာေပါက္နားလည္လာၾကသည္။အထင္ရွားဆံုးအခ်က္မွာ
သင္တန္းသားမ်ားကိုယ္တိုင္၎တို႔၏အစြမ္းအစမ်ားကိုအမွန္တကယ္အေကာင္
အထည္ေပၚလာရန္ႀကိဳးစားလိုစိတ္မ်ားတဖြားဖြားျဖစ္ေပၚလာေအာင္စိတ္ဓာတ္
လႈံ႕ေဆာ္ေပးႏိုင္ျခင္းႏွင့္၎တို႔၏သေဘာသဘာ၀အေပၚတြင္ခြန္အားကိုလည္းေကာင္း၊
ဂုဏ္ယူစရာကိုလည္းေကာင္းရွာေဖြေတြ႕ရွိလာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ထိုအခ်က္က
LGBTတို ႔သည္မတရားငုံ ႔ခံၾကရမည့္သူမ်ားမဟုတ္ဘဲ၎တို႔၏သက္ဆိုင္ရာ
အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္အေျပာင္းအလဲကိုကူညီေဆာင္ၾကဥ္းသူမ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္ဟူေသာ
အျမင္မ်ားကိုေျပာင္းလဲခံယူလာေအာင္လႈံ႕ေဆာ္ေပးခဲ့သည္။စီမံကိန္းက
ေလ့က်င့္ေပးလိုက္ေသာေရွ႕ေနအကူမ်ားသည္ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္မတရား
ျပဳက်င့္မႈႏွစ္ခုစလုံးကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကိုေသာ္လည္းေကာင္း
ကိုယ္တိုင္ခံခဲ့ရသူမ်ားျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္LGBTအသိုင္းအ၀ိုင္းထဲမွ
ကူကယ္ရာအမဲ့ဆံုးသူမ်ားကိုမတရားမႈ၊မမွ်တမႈႏွင့္တန္းတူညီမွ်မျဖစ္မႈတို ႔ကို
စိန္ေခၚႏိုင္ေအာင္ကူညီႏိုင္သည့္အခြင့္အေရးေပးသည္ဟုမွတ္ယူႏိုင္သည္။
ေရွ႕ေနအကူမ်ားသည္မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ဥပေဒအႀကံေပးျခင္းတို ႔ကိုဆက္လက္

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးျမွင့္တင္မႈစီမံကိန္း၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖင့္၎တို႔၏လုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္စနစ္တက်
လုပ္တတ္သည့္အရည္အခ်င္းတို ႔ကိုပိုမိ ုခိုင္မာလာေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကသည္။

စီမံကိန္း၏အျခားေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမွာLGBTအသိုင္းအ၀ိုင္းတို ႔အၾကား
စည္းလံုးညီညႊတ္စိတ္ကိုလႉံ႕ေဆာ္ေပးႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။FGDတြင္ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူ
အမ်ားစုက၎တို႔သည္အျခားေသာLGBTအုပ္စုတို ႔ႏွင့ ္ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ
နည္းပါးသည္ဟုဆိုသည္။(အမ်ိဳးသားခ်င္းခ်စ္ခင္စံုမက္သူမ်ားကအမ်ိဳးသမီးခ်င္း
ခ်စ္ခင္စံုမက္သူမ်ားရင္ဆိုင္ေနရသည့္အခက္အခဲမ်ားအေၾကာင္းသိပ္မသိေပ။)
လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္LGBTအခြင့္အေရးသင္တန္းမွေလ့က်င့္ခန္းမ်ားႏွင့္
ျမန္မာစကားလံုးအသံုးအႏႈန္းမ်ားကိုေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းျဖင့္LGBTတို ႔သည္ထို
အသံုးအႏႈန္းမ်ား၏အက်ိဳးဆက္ႏွင့္LGBTအသိုင္းအ၀ိုင္းတစ္ခုလုံးခံစားေနရသည့္
ျပႆနာအမ်ဳိးအစားတစ္ခုတည္းကိုနားလည္လာၾကသည္။ထို ႔ေၾကာင့္
သင္တန္းမ်ားသည္ကြဲျပားေနေသာလိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္က်ား-သဘာ၀
ကြဲျပားသူအမ်ဳိးမ်ဳိးတို ႔အၾကား၎တို႔အေနျဖင့္လူနည္းစုတစ္ခုအျဖစ္ရင္ဆိုင္ေနရေသာ
အခက္အခဲမ်ားကိုအတူတူခံစားေနၾကရသူမ်ားအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳလာကာ
စည္းလံုးစုစည္းမိလာေအာင္အကူအညီေပးခဲ့သည္။သင္တန္းသားတစ္ေယာက္က
“ကၽြန္ေတာ္တို ႔အမ်ိဳးသားျခင္းခ်စ္ခင္စံုမက္သူေတြကအမ်ိဳးသမီးခ်င္း
ခ်စ္ခင္စံုမက္သူေတြကိုအထင္ေသးၾကပါတယ္။အခုေတာ့ေျပာင္းလဲသြားၿပီ။သူတုိ ႔ရဲ႕
ဘ၀ေတြ၊သူတို ႔ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့အခက္အခဲေတြကိုကၽြန္ေတာ္တို ႔နားလည္သြားၿပီ။
အဲ့ဒီလိုအခက္အခဲေတြကိုကၽြန္ေတာ္တို ႔ပဲခံစားေနရတာလို႔ထင္ခဲ့တာ”ဟုေျပာသည္။
ဤစည္းလံုးလာသည့္အယူအဆသည္အနာဂတ္တြင္စည္းရံုးတိုက္တြန္းျခင္းႏွင့္
ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားတြင္LGBTကိုယ္တိုင္အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္
ပါ၀င္လာႏိုင္မည့္ပိုမိ ုခိ ုင္မာသည့္လမ္းတစ္ခုကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။

ရပ္ရြာလူထု၏ယံုၾကည္မႈကိုရရွိေအာင္၊LGBTအခ်င္းခ်င္းႏွင့္လူ႕အသိုင္းအ၀ိုင္း
အၾကား၊အထူးသျဖင့္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္သဟဇာတျဖစ္မႈပိုရွ ိေအာင္၊ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္မႈပိုရွ ိလာေအာင္လုပ္ျခင္းသည္စီမံကိန္း၏အဓိကရည္မွန္းခ်က္
ျဖစ္သည္။ဤရည္မွန္းခ်က္သည္စီမံကိန္းေဒသတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုတြင္အရွိန္ႏႈန္းအမ်ဳိး
မ်ဳိးျဖင့္ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ျပည္ၿမိဳ႕သည္အလားအလာေကာင္းေသာေအာင္ျမင္မႈမ်ား
ရရွိခဲ ့သည့္ၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီးရဲအရာရွိမ်ားႏွင့္ရပ္မိရပ္ဖမ်ားသည္ေရွ႕ေနအကူမ်ားႏွင့္
တိုက္ရိုက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာကာတင္ျပလာေသာအမႈမ်ားကိုလည္း၎တို႔က
တာ၀န္ေက်ပြန္စြာေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟုေျပာသည္။

မည္သို ႔ပင္ဆိုေစကာမူသင္တန္းသားမ်ားကိုလူ႕အခြင့္အေရးဗဟုသုတႏွင့္
အသိပညာမ်ားျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ေသာ္လည္းထိုဗဟုသုတမ်ားကိုအသံုးခ်ရန္မွာ
လ်စ္လ်ဴရႈခံေနရဆဲျဖစ္သည္ဟုသင္တန္းသားမ်ားစြာကေျပာသည္။သင္တန္းသား
ႏွစ္ေယာက္၏ေအာက္ပါေျပာဆိုခ်က္မွာထိုအခ်က္ကိုညႊန္ျပသည္။
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ဤအခ်က္မ်ားကလူ႕အခြင့္အေရးသင္တန္းမ်ားမွတဆင့္အေျခခံဗဟုသုတမ်ားကို
သိသိသာသာပို ႔ခ်ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္းသင္တန္းမ်ားတြင္ဥပေဒစိုးမိုးေရး၀န္ထမ္းမ်ား
ပါ၀င္လာေရးႏွင့္တာ၀န္မေက်ေသာ၊ခြဲျခားဆက္ဆံေသာရဲ၀န္ထမ္းမ်ား၏အျပဳအမူမ်ား
အေပၚကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္လမ္းစဥ္တစ္ခုထူေထာင္ရန္အလြန္အမင္းလိုအပ္
ေနေၾကာင္းကိုအထက္ပါျဖစ္ရပ္ကသက္ေသျပသေနသည္။သင္တန္းသားမ်ား၏
ထြက္ဆိုခ်က္အရ“အခုကၽြန္ေတာ္တို ႔အရက္မူးၿပီးရမ္းတဲ့၊အက်င့္ပ်က္ၿပီး
အၾကမ္းဖက္တဲ့ရဲေတြကိုပိုပိ ုၿပီးေတြ႕လာရတယ္”ဟုဆိုသည္။ထို ႔ျပင္ရဲမ်ားကLGBT
တို ႔ကိုရဲစခန္းသို ႔ေခၚျခင္းထက္ကင္းလွည့္သည့္ေနရာမွာပင္ေငြညွစ္ၾကသည္။ထိုေငြမွာ
က်ပ္၅၀,၀၀၀ခန္႔ေပးရသည္။သင္တန္းသားတစ္ေယာက္က“ကၽြန္ေတာ္တို ႔မွာ
ေရြးခ်ယ္စရာမရွိပါဘူး။လာဘ္ထိုးရပါတယ္။သူတို ႔ေတာင္းတဲ့ပိုက္ဆံကိုမေပးမခ်င္း
ကၽြန္ေတာ္တို ႔ကိုအမ်ဳိးမ်ဳိးၿခိမ္းေျခာက္ပါတယ္”ဟု၎ကေျပာသည္။ရဲဖမ္းခံရေသာ
LGBTတို ႔အေပၚရဲတို ႔၏အျပဳအမူကိုပိုမိ ုအာရံုစိ ုက္လာသည့္လူထုအေျချပဳ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားပိုမိ ုမ်ားျပားလာသျဖင့္လည္း
ဤနည္းသည္ရဲကLGBTတို ႔ကိုအႏိုင္က်င့္သည့္နည္းသစ္တစ္ခုျဖစ္လာသည္။
ထို ႔ျပင္လမ္းသရဲမ်ားမွာLGBTတို ႔အတြက္အဓိကျပႆနာျဖစ္သည္။၎တို႔က
လမ္းမ်ားတြင္ရန္ျဖစ္ျခင္း၊လုယက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၾကၿပီးရဲတို ႔ကLGBTတို ႔ကို
ပစ္မွတ္ထားရန္လမ္းသရဲမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေၾကာင္းသင္တန္းသားမ်ားကစြပ္စြဲ
ေျပာဆိုသည္။

ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္အစိုးရအရာရွိမ်ားသည္LGBTတို ႔
ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ျပႆနာမ်ားကိုသိရွိထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းထင္ရွားသြားခဲ့သည္။
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ားအဆံုးသတ္ဖို ႔လိုအပ္ေနေၾကာင္းအခ်ိဳ႕ေသာ
ေခါင္းေဆာင္မ်ားကအျမင္တူၾကသည္။သို ႔ေသာ္လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္သည့္
တစ္ေလွ်ာက္ျပႆနာမရွိပါဟုျငင္းျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ျပႆနာမွာေျပာ
သေလာကမႀကီးမားပါဟုရႈျမင္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၎တို႔ထံတြင္ေတြ႕ရသည္။
LGBTတို ႔သည္ရပ္ရြာလူထုအတြင္းသို ႔မေကာင္းေသာအမူအက်င့္မ်ားကိုယူေဆာင္လာ
ၾကသည္ဟုအခ်ိဳ႕ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားကအျပစ္တင္ၾကသည္။အခ်ိဳ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားက
ပညာေရးစနစ္ႏွင့္အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမရွိျခင္းကိုအျပစ္တင္ၾကသည္။

၂၀၁၅ခုႏွစ္အေစာပိုင္းစီမံကိန္းအစကသင္တန္းအတြက္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ
ေရွ႕ေနမ်ား၊ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ား၊ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္အရာရွိမ်ားသည္LGBT
ျပႆနာကိုလံုး၀မသိျခင္းသို ႔မဟုတ္နည္းနည္းသာသိရွိျခင္းတို ႔ကိုေတြ႕ရွိရသည္။
လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈ၊က်ား-မ၀ိေသသလကၡဏာႏွင့္က်ား-မအမူအယာမ်ားဆိုင္ရာ
ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍စာနာေထာက္ထားသည့္စိတ္သေဘာထား
မ်ားႏွင့္အေလ့အက်င့္မ်ားမရွိပါ။အမွန္တကယ္တြင္LGBTတို ႔ကိုေလးစားစရာဟုပင္
မျမင္ၾကပါ။ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းသို ႔မဟုတ္မတရားျပဳက်င့္ျခင္းတို ႔အေၾကာင္း
ေဆြးေႏြးေသာအခါထိုသို ႔ေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ားရွိသည္ကိုျငင္းဆန္ျခင္းသို ႔မဟုတ္
ထိုသို ႔ေသာမတရားျပဳက်င့္ခံရေအာင္၎တို႔ကိုယ္တိုင္ကအရိုအေသတန္ေသာ
သို ႔မဟုတ္မသင့္ေတာ္ေသာအျပဳအမူမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ဟုမတရားခံရသူကို
အျပစ္တင္ေလ့ရွိသည္။

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးေျခာက္လၾကာေသာအခါအခ်ိဳ႕ေသာေရွ႕ေန
မ်ားကLGBTတို ႔ႏွင့ ္အမ်ားျပည္သူတို ႔အတြက္ဥပေဒအကာအကြယ္ေပးျခင္းကို
တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္အႀကံဉာဏ္မ်ားစတင္ေပးလာၾကသည္။တရားဥပေဒ
စိုးမိုးေရးျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ျပည္သူမ်ားတရားဥပေဒစနစ္အတြင္းမွထိထိေရာက္ေရာက္
အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားႏိုင္ရန္မရွိမျဖစ္ေသာအရာမ်ားအျဖစ္ဥပေဒအခြင့္အေရး

သင္တန္းမ်ား၊လံုေလာက္ေသာဥပေဒ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ရပ္ရြာအတြက္အျခားေသာ
အကူအညီမ်ားကို၎တို႔ကေထာက္ျပၾကသည္။သို ႔ေသာ္အခ်ိဳ႕ေသာေရွ႕ေနမ်ားက
LGBTအျဖစ္ခံယူမႈသည္‘ပံုမွန္မဟုတ္’ဟုဆက္လက္သံုးစြဲေနၾကသည္။
သင္တန္းသားတစ္ဦးကေအာက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

သူတို ႔ဟာပံုမွန္မဟုတ္တဲ့အတြက္လူထုကသူတို ႔ကိုလက္ခံဖို ႔၊
ဥပေဒအရအျပည့္အ၀အကာအကြယ္ေပးဖို ႔မလြယ္ပါဘူး။

စီမံကိန္း၁၀လၾကာၿပီးေနာက္ထိုေရွ႕ေနမ်ား၏LGBTတို ႔အေပၚအျမင္သည္
သိသိသာသာတိုးတက္လာခဲ့သည္။ဥပမာ-ေရွ႕ေနတစ္ဦးကေအာက္ပါအတိုင္း
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

LGBTေတြစီစဥ္တဲ့ပြဲေတြကိုကၽြန္ေတာ္တက္ပါတယ္။အခုသူတို ႔ဟာပံုမွန္
လူသားေတြျဖစ္တယ္ဆိုတာကၽြန္ေတာ္သေဘာေပါက္လာပါၿပီ။သူတို ႔ကို
အရွိအရွိအတိုင္းပဲကၽြန္ေတာ္တို ႔လက္ခံရမွာပါ။ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့
လိင္တူဆက္ဆံတဲ့အတြက္LGBTေတြကိုတရားစြဲလို ႔မရေအာင္ပုဒ္မ၃၇၇
ကိုျပင္ဖို ႔လိုပါတယ္။ေရွ႕ေနအကူေတြရွိလာၿပီးေနာက္ပိုင္းအမႈေတြကိုပိုၿပီး
မွတ္တမ္းတင္လာႏိုင္တယ္။တစ္ခါတေလေရွ႕ေနအကူေတြကအမႈသည္ေတြကို
ဥပေဒဆိုင္ရာအႀကံဉာဏ္ေတြေပးႏိုင္တယ္။…ဒါေပမယ့္ေရွ႕ေနအကူေတြအေပၚ
တစ္ခါတရံအထင္လြဲမႈေတြျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါတယ္။မတရားခံရသူေတြအတြက္
၀န္ေဆာင္မႈေတြပိုရွ ိသင့္ပါတယ္။ေရွ႕ေနေတြအေနနဲ႔အမႈသည္ေတြကိုအၿမဲတမ္း
အခမဲ့ေရွ႕ေနလိုက္မေပးႏိုင္ပါဘူး။တရားရံုးမွာကၽြန္ေတာ္တို ႔ကူညီႏိုင္ေပမယ့္
သက္ေသစုေဆာင္းတာလို၊မ်က္ျမင္သက္ေသေခၚတာလိုမ်ိဳးေတာ့အစအဆံုး
ကၽြန္ေတာ္တို ႔မကူညီႏိုင္ပါဘူး။ဥပေဒရဲ႕အကာအကြယ္ရရွိခြင့ ္ရွိသူေတြအတြက္
ဒီ့ထက္ပိုၿပီး၀န္ေဆာင္မႈေတြရရွိေစခ်င္ပါတယ္။

တစ္ဖက္တြင္စီမံကိန္းတစ္ေလွ်ာက္အခ်ိဳ႕ေသာသင္တန္းသားမ်ား၏LGBT
တုိ ႔အေပၚအျမင္မ်ားေျပာင္းလဲျခင္းမရွိေခ်။စီမံကိန္းၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ပင္အခ်ိဳ႕ေသာ
သင္တန္းသားမ်ားကSOGIEျပႆနာမ်ားကို၎တို႔နားမလည္ႏိုင္ေသးပါဟုဆိုသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာသင္တန္းသားမ်ားကေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသူတစ္ဦးေျပာသကဲ့သို ႔
၎တို႔၏ခံယူခ်က္မွာေရာေထြးေနၿပီးတစ္ဖက္တြင္LGBTတို ႔အေပၚကိုယ္ခ်င္းစာၿပီး
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲLGBTတို ႔ကို၎တို႔ခံစားရေသာခြဲျခားဆက္ဆံမႈအတြက္
အျပစ္တင္သည္။
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အသိပညာေပးသင္တန္းမ်ား၏ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ဥပေဒပညာသည္မ်ားအေပၚ
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့မိဘေတြရဲ႕ခံယူခ်က္ေျပာင္းလဲဖို ႔လိုအပ္တယ္
ထင္တယ္။မ်ားေသာအားျဖင့္မိဘေတြဟာကေလးေတြရဲ႕
က်ားမသဘာ၀ခံယူမႈအေပၚလြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္မႈကို
ကန္႔သတ္ၾကတယ္။မိဘေတြဟာသားသမီးေတြကိုသူတို ႔ရဲ႕
အရွိအတိုင္းလက္ခံသင့္တယ္။မဟုတ္ရင္သူတို ႔အတြက္
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာျပႆနာေတြျဖစ္ေပၚေစတယ္။LGBT
ေတြအေနနဲ႔လည္းအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေတြ
သူတို ႔အတြက္လိုအပ္တယ္။သူတုိ ႔ဟာ၀င္ေငြနည္းတဲ့
လက္လုပ္လက္စားလုပ္ငန္းေတြမွာလုပ္ေနၾကရပါတယ္။
လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကလဲသူတို ႔ကိုအထင္ေသးေနေသးၿပီး
သူတို ႔ကိုယ္ႏႈိက္ကလည္းသူတို ႔ရဲ႕အစြမ္းအစအကုန္လံုးကို

၁၇ ၁၈
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ထုတ္သံုးႏိုင္တဲ့အဆင့္ထိေရာက္ေအာင္ရည္ရြယ္ခ်က္ႀကီးႀကီး
မထားရဲေသးပါဘူး။LGBTေတြကလည္းလူထုကလက္ခံလာေအာင္
ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ေနဖို ႔လိုပါတယ္။မဟုတ္ရင္လူေတြက
သူတို ႔ရဲ႕က်ား-မခံယူမႈေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲသူတို ႔ရဲ႕အျပဳအမူေၾကာင့္
ေ၀ဖန္မယ္။ကၽြန္ေတာ္တို ႔အေနနဲ႔လည္းဒီ့ထက္ပိုၿပီးေတာ့ျမင္သာတဲ့
LGBTလႈပ္ရွားမႈေတြလိုပါတယ္။

အလုပ္မရွိလို ႔ ႔ဘ၀တိုးတက္ဖို ႔ရည္မွန္းခ်က္မရွိလို ႔ ႔
ေလွ်ာက္သြားေနတဲ့LGBTေတြကၽြန္ေတာ္ျမင္ဖူးတယ္။
သူတို ႔အတြက္အကူအညီလိုအပ္တယ္။အလွျပင္သင္တန္းလို
သူတို ႔ ႔အတြက္သင္တန္းေတြပိုရွ ိဖိ ု ႔ ႔လိုအပ္တယ္။ကၽြန္ေတာ္တို ႔ ႔က
ဥပေဒစိုးမိုးေရးေဆာင္ရြက္ရသူေတြျဖစ္တယ္။ကၽြန္ေတာ္တို ႔ ႔ဟာ
လူတိုင္းကိုလူလိုဆက္ဆံဖို ႔ ႔လိုတယ္။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးျပည္ၿမိဳ႕နယ္၊မွရဲအရာရွိတစ္ဦး

မေတာ္မတရားက်င့္ႀကံခံရသူမ်ားကိုကူညီၿပီးက်ဴးလြန္သူမ်ားကိုဖမ္းမိဖို ႔
အထူးသျဖင့္LGBTတို ႔၏ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ပိုမိ ုအားထုတ္လာၿပီး
အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိေအာင္ျမင္လာၿပီဟုျပည္ၿမိဳ႕နယ္မွရဲတစ္ဦးကေျပာသည္။
သို ႔ေသာ္လည္းလက္ရွိနည္းဗ်ဴဟာမ်ားမွာက်ဴးလြန္သူထက္ခံရသူအေပၚကိုသာ
ျပႆနာ၏အရင္းအျမစ္အျဖစ္႐ႈျမင္ပစ္မွတ္ထားေဆာင္ရြက္သည့္ပံုစံမ်ိဳးျမင္ရသည္။
သင္တန္းသားတစ္ဦးကေျပာျပခ်က္အရကင္းလွည့္ေနသူမ်ားသည္လူမ်ားကို
“ေမွာင္ရိပ္တြင္မသင့္ေလ်ာ္သည့္အခ်ိန္၌ျမင္လွ်င္”လူစုခြဲၿပီးအိမ္ျပန္ခိုင္းမည္၊
ထို ႔ေနာက္၎တို႔အား“မသင့္ေတာ္တဲ့ေနရာေတြကိုမသင့္ေတာ္တဲ့အခ်ိန္မွာ”
မသြားဖို ႔အႀကံျပဳမည္။LGBTတို ႔အေနျဖင့္ျပႆနာမ်ားရင္ဆိုင္ရလွ်င္ရဲမ်ားႏွင့္
ပြင့္ပြင့ ္လင္းလင္းေဆြးေႏြးႏိုင္သည္ဟုသင္တန္းသားကဆိုသည္။ျပည္ၿမိဳ႕၏
အေျခအေနမွာအျခားစီမံကိန္းေဒသမ်ားထက္ပို၍အေျခအေနေအးေဆးပုံ
ေပၚသည္။

ColorsRainbowသည္စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းရွိရႏိုင္သမွ်ေသာမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္။ေအာက္ေဖာ္ျပပါစာရင္းသည္မိတ္ဖက္ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္တက္လာသည့္အမႈအေရအတြက္ကို
အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

•ျပည္တြင္အဓိကမိတ္ဖက္မ်ားမွာTruthLawFarmႏွင့္DragonLawFarm
မွေရွ႕ေနမ်ားျဖစ္သည္။၁၂လအတြင္းအမႈေပါင္း၃၆၀မွ၁၉၂မႈကိုမိတ္ဖက္
ေရွ႕ေနမ်ားသို ႔ေရွ႕ေနအကူမ်ားကလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့သည္။
•ေမာ္လၿမိဳင္တြင္အဓိကမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမွာMawlamyaingJusticeCenter
ျဖစ္သည္။၁၂လအတြင္းအမႈေပါင္း၂၉၈မႈမွ၃၉မႈကိုလႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။
•လႈိင္သာယာတြင္အဓိကမိတ္ဖက္မ်ားမွာHlaingtharyarJusticeCenter၊Equal
Paralegalႏွင့္Lotusတို ႔ျဖစ္ၾကသည္။၁၂လအတြင္းေရွ႕ေနအကူတို ႔က၁၆၆မႈမွ
၅၃မႈကိုလႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာဥပေဒစနစ္အတြင္းတရားမွ်တမႈကိုရွာေဖြသည့္
LGBTတို ႔၏အကန္႔အသတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအေစာပိုင္းကတင္ျပခဲ့သည့္
အခက္အခဲမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္CRBကထူေထာင္ထားသည့္အမႈလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ကိုအသံုးျပဳၿပီးအမႈဖြင့္ႏိ ုင္ခဲ ့သည့္ျဖစ္စဥ္အေရအတြက္သည္
က်ဴးလြန္ခံရသည့္LGBTတို ႔ရင္ဆိုင္ေနရသည့္အင္စတီက်ဴးရွင္းႏွင့္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း
အတားအဆီးမ်ားကိုသိသိသာသာတိုးတက္ေျပာင္းလဲေစခဲ့ေၾကာင္းထင္ရွားသည္။
ထိခိုက္္နစ္နာသူမ်ားဥပေဒဌာနမ်ားသို ႔သြားေရာက္၍ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုႏိ ုင္ေအာင္
ကူညီလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ေရွ႕ေနအကူမ်ားသည္၎တို႔၏
အမႈသည္မ်ားအားအႀကံဉာဏ္ေပးရံုသာမကတရားလိုႏွင့္တရားေရးက႑အၾကား
တံတားတစ္စင္းသဖြယ္လည္းေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ရဲသို ႔မဟုတ္အာဏာပိုင္တို ႔ထံ
တိုင္ၾကားျခင္းသို ႔မဟုတ္ႏွစ္ဖက္အျငင္းပြားမႈအၾကားျပႆနာကို
၀င္ေရာက္ေျဖရွင္းေပးျခင္းစသည့္အားျဖင့္ေရွ႕ေနအကူတို ႔သည္အားခ်င္းအကူအညီ
လိုအပ္ေနသည့္အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ထိခိုက္ခံစားရသည့္မိသားစုကို
ကူညီေပးသည္။စီမံကိန္းစတင္ခ်ိန္မွစတင္ကာခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ေလွာင္ေျပာင္မႈမ်ား
က်ဆင္းလာျခင္းကဲ့သို ႔ေသာအျပဳသေဘာေဆာင္သည့္အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာကို
သင္တန္းသားမ်ားကတင္ျပၾကသည္။

မည္သို ႔ပင္ဆိုေစကာမူစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္စြဲၿမဲေနေသာျပႆနာမ်ားကိုစီမံကိန္း
အေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္ႀကံဳေတြ႕ရသည္။မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ
အမႈမ်ားကိုေလ့လာလွ်င္မတရားက်ဴးလြန္သည့္အမႈအမ်ားစုမွာရပ္ရြာလူထုက
က်ဴးလြန္သည့္ရာဇ၀တ္မႈထက္ရဲမ်ားကက်ဴးလြန္၍တိုင္ၾကားရသည့္အမႈက
ပိုမ်ားသည္။

အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုႏွင့္LGBTတို ႔သည္တရားရံုးသို ႔မသြားၾကေပ။အဘယ့္ေၾကာင့္
ဆိုေသာ္႐ုံးျပင္ကႏၷားသြားရသည္မွာအခ်ိန္ကုန္သည္ဟုမွတ္ယူၿပီးလိႈင္သာယာမွ
လူမ်ားဆိုလွ်င္လက္လုပ္လက္စားေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားျဖစ္သည္။ရဲတို ႔က
၎တို႔ကိုထိထိေရာက္ေရာက္ကူညီလိုစိတ္မရွိဘဲရဲစခန္းသို ႔သြားလွ်င္
ေအာ္ေငါက္ထုတ္ျခင္း၊အမႈဖြင့္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကိုေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေစျခင္းမ်ား
လုပ္ၾကသည္ဟုလည္း၎တို႔ကဆိုသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာေရွ႕ေနအကူမ်ားက၎တို႔၏ကိုယ္ေရးလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားကို
တင္ျပၾကသည္။“ကြၽန္မတို ႔အတြက္အခက္အခဲကက်ဴးလြန္ခံရသူေတြကိုဒီ့ထက္
ပိုကူညီလို ႔မရဘူး။အမ်ိဳးသမီးေတြကိုအိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈေတြတိုးလာတာ
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အရာရွိတစ္ဦးက“ကၽြန္ေတာ္တို ႔လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကလည္းေျပာင္းလဲဖို ႔လိုအပ္တယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို ႔ဟာအေတြးအေခၚေဟာင္းေတြကိုဖက္တြယ္ထားေနတုန္းပဲ။ ဒါဟာ
အမ်ားနဲ႔သဘာဝမတူတဲ့လူေတြအေပၚမွာခြဲျခားဆက္ဆံမႈသေဘာသက္ေရာက္
ေနတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို ႔လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေရာLGBTေတြေရာအကုန္လံုးဟာခံယူခ်က္
ေတြကိုေျပာင္းလဲရမယ္။ဒါဆိုရင္ယဥ္ေက်းမႈႏႈန္းစံေတြေျပာင္းလဲလာမယ္။
ဥပေဒေတြလည္းေျပာင္းလဲလာမယ္”ဟုေျပာသည္။

ေရွ႕ေနအကူစီမံကိန္း၏ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္အခက္အခဲမ်ား

၁၉ ၂၀



““

““ ””
”လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနၿပီးအထူးသျဖင့္လႈိင္သာယာ

ၿမိဳ႕နယ္တြင္ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္းထင္ရွားသည္။အမႈအခင္းမ်ားကိုတရားရံုးသို ႔
ေရာက္ရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ေရွ႕ေနကလည္းအလုံအေလာက္မရွိေပ။ေရွ႕ေန
အကူ၏အလုပ္သည္ဥပေဒဆိုင္ရာအႀကံေပးျခင္းအတြက္သာလံုေလာက္သည္။
မတရားခံရသူအမ်ားစုမွာေရွ႕ေနခမတတ္ႏိုင္သည့္အတြက္တရားရံုးကဆံုးျဖတ္ခ်က္
မခ်မီအမႈကိုရုပ္သိမ္းသြားေလ့ရွိသည္။ေဒသသံုးခုတြင့္LGBTတို ႔အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္
မတရားျပဳက်င့္မႈတို ႔ကိုခံစားၾကရၿပီးက်ဴးလြန္သူမ်ား၏အခ်က္အလက္ကို စစ္ေဆး
ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမရွိေပ။အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ညဥ့္အခါတြင္ျဖစ္ပြားၿပီးက်ဴးလြန္
ခံရသူမ်ားကမည္သူမည္၀ါျဖစ္သည္ကိုမသိရွိႏိ ုင္ျခင္းသို ႔မဟုတ္သိေသာ္လည္း
ေဖာ္ထုတ္ရန္ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမ်ားရွိသည္။ထို ႔အခ်က္ကက်ဴးလြန္သူကိုဥပေဒအရ
အေရးယူရန္လမ္းလြဲသြားေစသည္။

စီမံကိန္းသည္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏တရားေရးစနစ္မွအားနည္းခ်က္ကိုမီးေမာင္းထုိးျပၿပီး
ColorsRainbow၏ေရွ႕ေနအကူမ်ားဖြင့္လွစ္တိုင္ၾကားထားေသာLGBTတို ႔
အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ားသည္ျပႆနာတစ္ရပ္၏ေရေပၚေပၚေနသည့္ထိပ္ဖ်ား
မွ်သာျဖစ္သည္။တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးေဆာင္ရြက္ရမည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္
အားနည္းေနေသးသည္။တရားရံုးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားမွာေႏွးေကြးၿပီးတရားသူႀကီး
မ်ားမွာလြတ္လပ္မႈမရွိေပ။ထို ႔ေၾကာင့္ျပည္သူလူထုကတရားေရးစနစ္ကိုအယံုအၾကည္
မရွိေပ။တရားေရးစနစ္မွအရာရွိအခ်ိဳ႕သည့္LGBTတိိ ု ႔၏အခြင့္အေရးကိုေဖာက္ဖ်က္
ျခင္းသို ႔မဟုတ္LGBTတို ႔ကိုအၾကမ္းဖက္ရာတြင္ပါ၀င္ၾကသည္။ေရွ႕ေနတို႔ကအမႈသည္
မ်ားကိုအခမဲ့၀န္ေဆာင္မႈမေပးလိုၾကေခ်။

အမႈ၏စိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ပတ္သက္၍၎တို႔ကေအာက္ပါအတိုင္းေျပာသည္။

ေတြ႕ရတယ္။တစ္ခါတေလလူေတြ႕ေမးျမန္းဖို ႔ကြၽန္မတို ႔ခ်ည္းပဲသြားလို ႔မလံုၿခံဳဘူး။
တကယ္လို ႔အမႈသည္ကညေနဘက္ပဲအားတယ္ဆိုရင္ကၽြန္မတို ႔အခ်င္းခ်င္းပဲ
ျပန္အေဖာ္လုပ္ရတယ္”ဟုဆိုသည္။ထိုအေျခအေနသည္အထူးသျဖင့္အမ်ိဳးသမီး
ေရွ႕ေနအကူမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည္။

အျခားအခက္အခဲမွာအမႈသည္မ်ားသည္အျပစ္ရွိသလားမရွိဘူးလားဟုေမးလွ်င္
မည္သို ႔ျပန္ေျဖရမည္ကိုမသိျခင္းျဖစ္သည္။သူတို ႔ဟာနေ၀တိမ္ေတာင္ျဖစ္ၾကသည္။
မ်ားေသာအားျဖင့္အမႈသည္မ်ားသည္၎တို႔အတြက္ေရွ႕ေနလိုက္ေပးမည့္သူ
မရွိတတ္ေခ်။ေရွ႕ေနအကူတစ္ေယာက္ကေအာက္ပါအတိုင္းေျပာသည္။“မရွိတတ္ေခ်။ေရွ႕ေနအကူတစ္ေယာက္ကေအာက္ပါအတိုင္းေျပာသည္။“မရွိတတ္ေခ်။ေရွ႕ေနအကူတစ္ေယာက္ကေအာက္ပါအတိုင္းေျပာသည္။“

””
ကြၽန္ေတာ္ကစိတ္ထိခိုက္ခံစားေနရတဲ့မိဘသို ႔မဟုတ္အမႈသည္ကို
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္တာလို၊၀န္ေဆာင္မႈေပးသူေတြနဲ႔ခ်ိတ္ေပးတာလုိမ်ိဳး
ပဲလုပ္ေပးႏိုင္တာ။ကြၽန္ေတာ္တို ႔မွာရပ္ရြာအတြင္းျဖစ္တဲ့
အမႈေတြကိုမွန္မမွန္စစ္ေဆးဖို ႔ေနရာမရွိပါဘူး။လူေတြအတြက္
အမႈကိုတိုင္ၾကားတာအမႈဖြင့္တာမလြယ္ကူဘူး။လူေတြအေနနဲ႔
အမွန္တရားအတြက္ကြၽန္ေတာ္တို ႔ကိုေနာက္ဆံုးမွဖြင့္ေျပာတာ
သေဘာေပါက္ပါတယ္။

ေရွ႕ေနအကူမ်ားကေပးေသာ၀န္ေဆာင္မႈမွာမလံုေလာက္သည့္အတြက္အခ်ိဳ႕ေသာ
အမႈသည္မ်ားကေက်နပ္အားရမႈမရွိေပ။အမွန္တြင္ေရွ႕ေနအကူမ်ားရင္ဆိုင္ေနရသည့္
အကန္႔အသတ္မ်ားသည္၎တုိ႔အတြက္ရံုးဌာနမ်ားသို ႔၀င္ထြက္ႏိုင္ခြင့္အကန္႔
အသတ္မ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္၎တို႔အတြက္ထင္တိုင္းမေပါက္ျဖစ္ရသည္။ဥပမာ-
ေရွ႕ေနအကူမ်ားသည္တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မရွိသည့္အတြက္ကနဦး
ေလး၊ငါးလတြင္တရားရံုးမ်ားသို ႔၀င္ထြက္ခြင့္ႏွင့ ္ရဲစခန္းတြင္အဖမ္းခံေနရသည့္
အမႈသည္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုရန္အခက္အခဲမ်ားရွိခဲ ့သည္။ဥပေဒပညာသည္မ်ားသည္
LGBTျပႆနာမ်ားႏွင့္အကၽြမ္း၀င္မႈ၊SOGIEအေလးဂရုျပဳသည့္ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား
မရွိျခင္းေၾကာင့္ေရွ႕ေနအကူတို ႔၏ကူညီႏိုင္စြမ္းနည္းပါးသြားရသည္။မည္သို ႔ပင္ဆိုေစ
အခ်ိဳ႕ေသာအမႈသည္မ်ားသည္ေရွ႕ေနအကူမ်ားေပးသည့္ဥပေဒအႀကံဉာဏ္တို ႔အေပၚ
ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္ၾကၿပီးအမႈသည္မ်ားအေနျဖင့္၎တို႔ဘာသာကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္ျဖင့္
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကသည္။ယခင္ကတရားရံုးမွတံခါးမွဴးမ်ားႏွင့္ရဲအခ်ဳပ္ခန္း
တာ၀န္က်အရာရွိမ်ားကေရွ႕ေနအကူမ်ားကို၀င္ထြက္ခြင့္မျပဳၾကေသာ္လည္း
ယခုအခါတံစိုးလက္ေဆာင္ေတာင္းသည့္အခ်ဳိ႕ေသာအက်င့္ပ်က္ဝန္ထမ္းမွ်မွ
လြဲလွ်င္ေရွ႕ေနအကူတို ႔ကို၀င္ထြက္ခြင့္ျပဳလာၾကသည္။မ်ားေသာအားျဖင့္
ထိုရဲမ်ားႏွင့္တရားရံုးမွ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ေရွ႕ေနအကူမ်ားကို၎တို႔၏အမႈသည္
မ်ားႏွင့္ဆက္လက္လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရန္တိုက္တြန္းၾကသည္။သို ႔ေသာ္ ေရွ႕ေန
အကူမ်ားအတြက္လံုၿခံဳေရးစိုးရိမ္စရာရွိသည္။၎တို႔သည္အမႈသည္ေျပာသမွ်ကို
မွန္မမွန္စစ္ေဆးရန္အမႈျဖစ္ပြားသည့္ေနရာသို႔သြားကာမိတ္ေဆြမ်ား၊ သက္ေသ
မ်ားႏွင့္မိသားစု၀င္မ်ားကိုသင့္ေတာ္သလိုေမးျမန္းၾကသည္။၎တို႔၏အေတြ႕အႀကံဳ
အရေရွ႕ေနအကူမ်ားသည္တရားေရးစနစ္အေပၚယံုၾကည္မႈျမင့္မားလာၿပီးတရား
ဥပေဒစိုးမိုးေရးအပိုင္းတြင္အေျပာင္းအလဲမ်ားပိုမိ ုလိုခ်င္ၾကသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို ႔ကအမႈသည္ဆီကေနပထမဆံုးအမႈကိုနားေထာင္
တယ္။သူတို ႔ေျပာတာကိုစစ္ေဆးဖို ႔ျဖစ္ပြားတဲ့ေနရာကိုသြားၿပီး
သူတို ႔ရဲ႕သူငယ္ခ်င္းေတြကိုျဖစ္ျဖစ္မ်က္ျမင္သက္ေသေတြကိုျဖစ္ျဖစ္
ေမးတယ္။အမ်ားစုကေတာ့အမႈသည္ေတြေျပာတဲ့အတိုင္း
မွန္ကန္ပါတယ္။တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကိုထိထိေရာက္ေရာက္
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖိ ု ႔ဥပေဒေရးရာ၀န္ေဆာင္မႈေတြကိုကြၽန္ေတာ္တို ႔
အခမဲ့ေပးဖို ႔လိုအပ္တယ္။လူအမ်ားစုကေရွ႕ေနခမတတ္ႏိုင္ၾကဘူး။
ဒါ့ေၾကာင့္အမႈေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကသက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ေတြကို
မတိုင္ၾကားႏိုင္ဘူး။က်ဴးလြန္ခံရသူအမ်ားစုကတရားရံုးကေန
သူတို ႔ရဲ႕အခြင့္အေရးျဖစ္တဲ့ဥပေဒအရအကာအကြယ္ေပးမႈကို
မေတာင္းခံၾကဘူး။”

ဥပေဒစိုးမိုးေရး၀န္ထမ္းမ်ားအပါအ၀င္လူထု၏လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ
ရွိေနေသာေနရာမ်ားတြင္လူ႕အခြင့္အေရးသင္တန္းမ်ားဆက္လက္ေပးရန္မ်ားစြာ
လိုအပ္မႈကိုစီမံကိန္းေဒသမွေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကညႊန္ျပသည္။

ဥပေဒစိုးမိုးေရးအရာရွိေတြကတရာဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္
မွ်မွ်တတေဆာင္ရြက္ဖို ႔ ႔ကၽြန္ေတာ္တို ႔ ႔ ႔လုပ္ရမယ္။တရားေရး
စနစ္ဟာလြတ္လပ္မႈရွိရမယ္။

ျပည္၊ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးမွေရွ႕ေနအကူတစ္ဦး
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ၿပီးခဲ့တဲ့ေျခာက္လမွာကၽြန္ေတာ္တို ႔အမႈသည္ေတြပိုပိ ုမ်ားမ်ား
လာပါတယ္။အရင္ကအမႈသည္ကိုကၽြန္ေတာ္တို ႔ကလိုက္ရွာရေပမယ့္
အခုသူတို ႔ကကၽြန္ေတာ္တို ႔ကိုျပန္လိုက္ေနၾကရတယ္။ျပည္နဲ႔
လႈိင္သာယာအျပင္ကၽြန္ေတာ္တို ႔တာ၀န္ယူတဲ့ေဒသမွာမပါတဲ့ရြာေတြ
ကပါကၽြန္ေတာ္တို ႔ကိုဆက္သြယ္လာပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို ႔ရဲ႕လစဥ္
အစည္းအေ၀းေတြကိုရပ္မိရပ္ဖေတြ၊အခ်ိဳ႕ေသာေရွ႕ေနေတြနဲ႔
အရာရွိေတြကုိဖိတ္ၿပီးကၽြန္မတို ႔ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့အမႈေတြကို
ေပးနားေထာင္ပါတယ္။မၾကာခဏဆိုသလိုသူတို ႔ကလည္း
ဆက္လက္ၿပီးဘယ္လိုေဆာင္ရြက္သင့္တယ္ဆိုတဲ့အဖိုးတန္
အႀကံေတြကိုေပးပါတယ္။

အလြတ္တန္းေရွ႕ေနမ်ားသည္ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ကၽြႏု္ပ္တို ႔၏
အမႈမ်ားအတြက္အခ်ိနအလုံအေလာက္မေပးႏိုင္ေပ။ထို ႔ျပင္၎တို႔မွာလူ႕အခြင့္အေရး
ေရွ႕ေနအျဖစ္ေလ့က်င့္ထားျခင္းမဟုတ္ဘဲထိုသို ႔ေလ့က်င့္ထားလွ်င္ပင္LGBT
တို ႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကိုကာကြယ္ရန္လံုေလာက္ေသာအေလးဂရုျပဳမႈမရွိၾကေပ။
ေရွ႕ေနအကူမ်ားအၾကားတြင္လည္းဆက္သြယ္ေရးျပတ္ေတာက္လ်က္ရွိၿပီး
မွတ္တမ္းတင္မႈထပ္ေနေသာအမႈအနည္းငယ္ရွိသည္။ထို ႔ေၾကာင့္ပံုမွန္ညွိႏႈ ိင္းေရး
အစည္းအေ၀းမ်ားလိုအပ္သည္။

လႈိင္သာယာတြင္ေရွ႕ေနအကူတို ႔ကHlaingtharyarJusticeCentreသို ႔အမႈမ်ားကို
ေပးပို ႔သည္။ယခုအခါေရွ႕ေနမ်ားကအခ်ိဳ႕ေသာအမႈမ်ားကိုကိုင္တြယ္ေနၾကၿပီး
အခ်ိဳ႕အမႈသည္တို ႔မွာအာမခံျဖင့္လြတ္ေနၾကသည္။တရားရံုးမ်ား၏ေႏွးေကြးေသာ
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားၾကားမွမွ်တ၍သမာသမတ္က်ေသာတရားဥပေဒ၏အကာအကြယ္
ရရွိရန္အႀကီးမားဆံုးအခက္အခဲျဖစ္သည္။မ်ားေသာအားျဖင့္လူမ်ားသည္ဥပေဒ၏
အကာအကြယ္ရယူရန္အားထုတ္မႈကိုစြန္႔လႊတ္ၾကသည္။တရားသူႀကီးမ်ားကအခ်ိန္မီ
စီရင္ခ်က္မခ်မွတ္ၾကဘဲအမႈသည္မ်ားကလည္း႐ုံးသို ႔ႏွစ္ပတ္တစ္ခါမသြားႏိုင္ၾကေပ။

ေရွ႕ေနအကူတို ႔သည္အခ်ိဳ႕ေသာအမႈမ်ားတြင္အမႈသည္မ်ားကိုတရားရံုးသို ႔မဟုတ္
ရဲစခန္းတြင္ကူညီႏိုင္ၾကသည္။၎တို႔သည္ယခုအခါLGBTအသိုင္းအ၀ိုင္းအၾကား
ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ၿပီးဗဟုသုတႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မႈအသစ္မ်ားရရွိျခင္းေၾကာင့္
ေက်နပ္ေနၾကသည္။LGBTအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္LGBT
တို ႔တြင္လည္းလူ႕အခြင့္အေရးရွိသည္ကိုတန္းတူညီမွ်ရရွိခံစားထိုက္သည္ဟု
သိရွိလာၾကသည္။စီမံကိန္းေဒသမ်ားမွLGBTတို ႔ကလည္း၎တို႔ကိုအေလးတယူ
နားေထာင္ေပးၿပီး၎တို႔ေျပာသည့္အတိုင္းလည္းနားေထာင္ၾကသည့္အတြက္
ေပ်ာ္ရႊင္ၾကသည္။စီမံကိန္းကေရွ႕ေနခမတတ္ႏိုင္သူမ်ားကိုကူညီေနသျဖင့္
ေက်နပ္ၾကၿပီးယခုအခါဆင္းရဲေသာLGBTတို ႔သည္လည္းဥပေဒအႀကံဉာဏ္မ်ား
ရယူႏိုင္ၾကသည္။ေရွ႕ေနအကူမ်ားအဆိုအရလြန္ခဲ့ေသာလအနည္းငယ္အတြင္းLGBT
တို ႔၏အေျခအေနမ်ားတိုးတက္လာသည္။ယခုအခါLGBTတို ႔သည္၎တို႔၏လစဥ္
အစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္အျခားစုေ၀းပြဲမ်ားကိုေၾကာက္စရာမလိုဘဲက်င္းပ
ႏိုင္ၿပီးယခင္က၎တို႔အေနျဖင့္တစ္ခုခုလုပ္ရန္ေၾကာက္ရံြ႕ခဲ့ၾကရသည္။၎တို႔က-

အခုကၽြန္ေတာ္/မတို ႔ကိုလူထုကတစ္ဖက္သတ ္ေ၀ဖန္မႈေတြ
မရွိေတာ့ပါဘူး။လူထုၾကားထဲမွာကၽြန္ေတာ္ မတို ႔ဟာလည္း
သာမန္လူသားမ်ားျဖစ္ၿပီးလူထုအက်ိဳး အတြက္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္
ႏိုင္သူေတြအျဖစ္သူတို ႔ လက္ခံလာၾကပါၿပီ။အမ်ိဳးသားခ်င္း ခ်စ္ခင္
စံုမက္သူႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္အျဖစ္ေျပာင္းလဲခံယူ ေနထိုင္သူ
အမ်ားစုဟာသူတို ႔ရဲ႕အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးေတြကိုနားလည္
လာၾကၿပီးသူတို ႔ရဲ႕အျပဳအမူေတြဟာလည္းလက္လြတ္စပယ္
မလုပ္ၾကေတာ့ပါဟုေျပာသည္။

ေရွ႕ေနအကူမ်ားကစီမံကိန္းကိုၿမိဳ႕ေလးမ်ားတြင္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္
လိုအပ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။ျပည္ႏွင့္လႈိင္သာယာမွေရွ႕ေနအကူတို ႔က
ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာသည္။

““
””လူဦးေရ၈၀၀,၀၀၀ေက်ာ္ရွိသည့္လႈိင္သာယာသည္ဥပေဒဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

ရယူရန္အခေၾကးေငြမတတ္ႏိုင္သူမ်ားအတြက္ေရွ႕ေနအကူမ်ားပိုမိ ုလိုအပ္သည္။
ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္းလူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ
သင္တန္းမ်ားေပးရန္လိုအပ္သည္။

စီမံကိန္းဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္LGBTတို ႔ေၾကာင့္၎တို႔ အသိုင္း
အ၀ိုင္းအတြင္းအေကာင္းဘက္သို ႔ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိလာသည္။၂၀၁၅ခုႏွစ္
အေစာပိုင္းကLGBTတို ႔သည္၎တို႔ႀကံဳေတြ႕ၾကရေသာခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္အၾကမ္း
ဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္၎တို႔ကိုယ္၎တို႔သားေကာင္ဘ၀မွာပင္ေနခိုင္းခဲ့ၾကသည္။
ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္အမူအက်င့္မ်ား၊အျမင္စြဲမ်ားႏွင့္အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ားကို
မ်ိဳသိပ္ထားၾကျခင္းျဖင့္LGBTမ်ားသည္လူ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္
တန္ဖိုးထားမႈကိုေလ်ာ့ပါးေအာင္လုပ္ခဲ့ၾကသည္။သို ႔ေသာ္စီမံကိန္းကာလ
တစ္ေလွ်ာက္LGBTတို ႔သည္၎တို႔၏အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ဥပေဒပါ
အခြင့္အေရးမ်ားကိုေလ့လာၾကၿပီး၎တို႔လည္းတိုးတက္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။
၂၀၁၅ခုႏွစ္အကုန္ေရာက္ေတာ့၎တို႔၏အျမင္မ်ားမည္ကဲ့သို ႔ေျပာင္းလဲသြားသည္၊
မတရားမႈကိုေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ကိုယ့္ကိုယ္္ကိုယံုၾကည္မႈမ်ားမည္သို ႔ရွိလာသည္၊
ရပ္ရြာလူထုႏွင့္မည္သို ႔သဟဇာတျဖစ္လာသည္တို ႔ကိုေျပာျပသည္။ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္
အၾကမ္းဖက္မႈကိုပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ခံေနရသူမ်ား၊တရားမွ်တမႈကိုရွာေဖြေနၾကသူမ်ားကို
ကူညီေနသူမ်ားျဖစ္ကိုယ့္ကိုယ္ကိုသိရွိလာၾကသည့္ေရွ႕ေနအကူမ်ားကလည္း၎တို႔
အလုပ္သစ္ကိုယခင္ကထက္ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားလာၾကသည္။
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ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္အတြင္းအၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ား

ဥပေဒေဘာင္ျပင္ပအၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ား
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•ေရွ႕ေနအကူမ်ားႏွင့္LGBTအသိုင္းအ၀ိုင္းအၾကားမွလူ႔အခြင့္အေရးပိုမိ ုက်ယ္ျပန္႔စြာ
အသိေပးလံႈ ႔ေဆာ္ေရးသမားမ်ားအတြက္ဥပေဒဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားပိုမိ ုေပးရန္လိုအပ္
ပါသည္။
•ေယဘုယ်ျပည္သူလူထုအတြက္ဥပေဒေရးရာအေထာက္အပံ့မ်ားပိုမိ ုေပးေရးေရး
အတြက္အားေကာင္းသည့္လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုရွိေၾကာင္းညႊန္ျပလ်က္ရွိသည္။
၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ဇန္န၀ါရီလကအရပ္သားအစိုးရသစ္သည္အားလုံးအတြက္
ဥပေဒဆိုင္ရာအကူအညီတစ္ခုေပးေသာဥပေဒေရးရာအကူအညီေပးေရး ဥပေဒ
တစ္ခုကိုအတည္ျပဳလိုက္ေၾကာင္းကၽြႏ္ုပ္တို ႔မွတ္သားမိပါသည္။
ဤသည္မွာထိုအခြင့္အလမ္းသည္သာတူညီမွ်ရွိေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္
အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသြားရန္လိုအပ္ပါသည္။
•ဥပေဒ၌အားလုံးပါ၀င္သည့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈတစ္ခုေဖာ္ေဆာင္
ရန္အလို႔ငွာLGBTမ်ား၏အားနည္းခ်က္ကိုဥပေဒျပဌာန္းသူမ်ားကနားလည္
ရန္အေရးတႀကီးလိုအပ္ပါသည္။သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားထပ္မံျပဳလုပ္ပါက
ဤအေရးတႀကီးကိစၥကိုပိုမိ ုသိရွိလာဖြယ္ရွိပါသည္။
•LGBTတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီကတိုင္တန္းသည့္အမႈအမ်ားစုသည္ရဲမႈေရးရာႏွင့္
ဆက္စပ္သည္ဟူေသာအခ်က္မွာဥပေဒတည္တံ့ေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားကိုအသိေပး
စီမံခ်က္မ်ား၌တိုက္ရိုက္ပစ္မွတ္ထားရန္လိုအပ္သည္ဟူေသာအဓိပၸာယ္ျဖစ္ပါသည္။
ဤကိစၥကိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အဆင့္သုံးဆင့္ပါစည္းရုံးလႈံ ႔ေဆာ္မႈအစီအစဥ္တစ္ခုကို
အဆိုျပဳထားပါသည္။
•ေရွးဦးစြာတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည့္ရဲအရာရွိမ်ားကိုဥပေဒေရးရာႏွင့္ႏိုင္ငံ
သားအခြင့္အေရးမ်ားအပါအ၀င္ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား
ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍သင္တန္းမ်ားေပးရန္။
•ဒုတိယအေနႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္သည့္ရဲအရာရွိမ်ားကိုတိုင္တန္းရမည့္
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတစ္ခုကိုတည္ေဆာက္ေဖာ္ေဆာင္ေပးေရးအတြက္အစိုးရကို
အားေပးတိုက္တြန္းရန္။
•တတိယမွာLGBTလူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းအေပၚမတရားသျဖင့္ရႈတ္ခ်ေ၀ဖန္ဆက္ဆံ
ျခင္းကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္ရဲတပ္ဖြဲ ႔အတြက္စာနာနားလည္ေထာက္ထားေရးအလုပ္ရုံ
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားစတင္ျခင္း။
•တရားရုံးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား/လုပ္ငန္းစဥ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာထိေရာက္စြာ
စုေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္အားေပးတိုက္တြန္းမႈရွိမည့္စနစ္တစ္ခုရွိသင့္ပါသည္။
•LGBTလူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းကိုခြဲျခားဆက္ဆံသည့္တည္ဆဲဥပေဒမ်ား(အမည္အားျဖင့္
ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ၃၇၇ႏွင့္“ေမွာင္ရိပ္ခို ္မႈႏွင့္ရုပ္ဖ်က္မႈ”)၌ဥပေဒမ်ား/
ဥပေဒအပိုဒ္ငယ္မ်ား/ဥပေဒေရးရာစကားရပ္မ်ားတြင္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္အတြက္
အားေပးတိုက္တြန္းရန္လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုရွိပါသည္။ယင္းသို ႔ေသာအားေပးတိုက္
တြန္းမႈသည္လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာလူနည္းစုမ်ားပါ၀င္ေရးအေပၚအေလးထားသည့္
“ခြဲျခားမႈမရွိေရးဥပေဒ”တစ္ခုကိုျပဌာန္းရန္အစိုးရသစ္ကိုစည္းရုံးတိုက္တြန္းျခင္း
အေပၚအေလးထားသင့္သည္။

•ဤအေရးကိစၥကိုရႈေထာင့္မ်ဳိးစံ ုမွနားလည္ရန္LGBTႏွင့္ပညာေရး/က်န္းမာေရး၀န္
ေဆာင္မႈမ်ား၊LGBTႏွင့္အလုပ္အကိုင္၊LGBTႏွင့္ေခါင္းေဆာင္မႈအခန္းက႑တို႔ကဲ့သို ႔
ေသာအေၾကာင္းအရာအလိုက္ကိစၥမ်ားအေပၚတြင္နက္နဲစြာေလ့လာမႈမ်ား၌ ပိုမိ ုေဆာင္
ရြက္ရန္လိုအပ္ခ်က္ရွိပါသည္။LGBTအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားကိုလုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးရန္ႏွင့္
အလုပ္အကိုင္အတြက္၎တို႔၏အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ကၽြမ္းက်င္မႈ ပိုမိ ု
ေကာင္းမြန္ေစေရးသင္တန္းေပးရန္လည္းလိုအပ္ပါသည္။ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ေျပာင္း
လိင္လုပ္သားမ်ားစြာတို ႔သည္၎တို႔၏အလုပ္အကိုင္ကိုေျပာင္းလိုၾကသည့္တိုင္
အျခားအလုပ္အကိုင္မ်ားမွာေငြေၾကးအရင္းအႏွီး၊သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းကၽြမ္း
က်င္မႈႏွင့္သင္တန္းမ်ားလိုအပ္သျဖင့္၎တို႔အေနႏွင့္ထိုသို ႔ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ရန္
အခြင့္အလမ္းမရွိၾကေပ။အမ်ဳိးသမီးခ်င္းခ်စ္ခင္စုံမက္သူမ်ား(ႏွင့္ေယဘုယ်အားျဖင့္
အမ်ဳိးသမီးမ်ား)အတြက္၎တို႔အေပၚအျမတ္ထုတ္လိုၾကေသာအမ်ဳိးသား
မ်ား၏ရန္မွကာကြယ္ရန္“ကိုယ္ခံပညာသင္တန္း”မ်ားေပးရန္လည္းအၾကံျပဳ
ပါသည္။အမ်ိဳးသမီးခ်င္းခ်စ္ခင္စုံမက္သူမ်ား၏ေျဖၾကားခ်က္မ်ားအရ
အမ်ဳိးသားအသိမိတ္ေဆြမ်ားက၎တို႔အေပၚ(လုပ္ထိုက္၍လုပ္သည္ဟုဆိုေသာ)
အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ၾကေၾကာင္းေျပာဆိုၾကသည္။
•ေရွ႕ေနအကူမ်ားသည္အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာပင္တိုးတက္မႈမ်ားျပသခဲ့သည္။
ဤသည္မွာေရွ႕ေနအကူမ်ား၏စဥ္ဆက္မျပတ္စြမ္းရည္တည္ေဆာက္မႈ/လုပ္ပုိင္
ခြင့္မ်ားအတြက္လိုအပ္ခ်က္ကိုညႊန္းဆိုလ်က္ရွိသည္။
•ေရွ႕ေနအကူ၀န္ထမ္းသည္ပိုမိ ုထိေရာက္သည့္ဥပေဒေရးရာအကူအညီမ်ားေပးေရးအ
တြက္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရသူမ်ားႏွင့္ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္အခ်ိန္မ်ားစြာ
ပိုမိ ုလိုအပ္ပါသည္။
•LGBTတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီပါ၀င္ေသာအမႈမ်ားကိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာ၌
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ဆက္စပ္ပတ္သက္သည့္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား
(ရဲ၊ဥပေဒလိုက္နာေရးအာဏာပိုင္မ်ား၊အစိုးရဌာနမ်ား)ႏွင့္အတူထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ
ပိုမိ ုခိ ုင္ျမဲေစရန္ေရွ႕ေနအကူမ်ားႏွင့္LGBTတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်ငး္စီအတြက္
လုိအပ္ပါသည္။
•LGBTအသိုင္းအ၀ိုင္းအေပၚျပည္သူလူထုအျမင္မ်ားကိုေျပာင္းလဲရန္ႏွင့္၎တို႔ခံစားရ
သည့္အၾကမ္းဖက္ခံရမႈမ်ားႏွင့္ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမ်ားကိုအမ်ားသိေစရန္အတြက္
ပင္မေရစီးမီဒီယာမ်ားႏွင့္လူမႈမီဒီယာမ်ားစသည့္ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးကိုအသုံးျပဳသင့္ပါသည္။
•ႏိုင္ငံအတြင္းႏွင့္အျပင္ႏွစ္ေနရာစလုံးရွိLGBTကြန္ရက္မ်ားသည္ပိုမိ ုျမင္သာ၍
ေပါင္းစည္းညီညြတ္ေသာLGBTလႈပ္ရွားမႈတစ္ခုအတြက္ခိုင္မာေတာင့္တင္းရန္
လိုအပ္ပါသည္။အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွအေကာင္းဆုံးျဖစ္စဥ္အေလ့အက်င့္မ်ားအတုယူ
က်င့္သုံးျခင္းကိုလည္းရွာေဖြသင့္ပါသည္။
•လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ဥပေဒေရးရာအခြင့္အေရးမ်ားအမ်ားသိေစေရးဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား
ထပ္မံေပးျခင္းသည္မရွိမျဖစ္လိုအပ္ၿပီး၊အနာဂတ္သင္တန္းမ်ားသည္ေနာက္ဆက္
တြဲအစီအစဥ္မ်ားပါရွိသည့္ေရရွည္အစီအစဥ္မ်ားပိုမိ ုပါ၀င္သင့္သည္။ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို
၎တို႔ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ရသည့္နည္းလမ္းအတိုင္းတိုးတက္မႈမ်ားကိုေတြ႔ျမင္ၾက
သျဖင့္ပါ၀င္ၾကသူမ်ားစြာတို ႔သည္ေထာက္ခံအားေပးမႈႏွင့္ပညာေရးအစီအစဥ္
မ်ား၌ပါ၀င္လာရန္ပိုမိ ုစိတ္အားထက္သန္လာၾကသည္။
•သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားသည္အသိုင္းအ၀ိုင္းတစ္ခုလုံးပါ၀င္သင့္ၿပီး၊မတူညီေသာ
အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွစ္ခုအားခ်ိတ္ဆက္မိေစရန္၊LGBTအသိုင္းအ၀ိုင္းအေပၚတြင္ဖယ္ၾကဥ္
ထားသည့္သက္ေရာက္မႈကိုအမ်ားသိေစရန္ႏွင့္ကြဲျပားျခားနားမႈကိုေလးစားလ်က္
နားလည္မႈမ်ားစြာရွိေစရန္အလို႔ငွာLGBTမွပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္LGBTမဟုတ္ေသာ
ပါ၀င္သူမ်ားကိုေရာေႏွာေပးသင့္ပါသည္။ အ

ၾက
ံျပ
ဳတ
ိုက
္တ
ြန္း
ခ်
က
္မ်
ား

၂၅ ၂၆



ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းအတြင္းLGBTတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ရသည့္
ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းမ်ားသည္တစ္မူထူး၍လြန္ကဲလြန္းလွပါသည္။
ဤအစီရင္ခံစာအတြင္းတင္ျပထားသည့္အတြ႕အၾကံဳမ်ားသည္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း
ျဖစ္ပ်က္လ်က္ရွိေသာက်ယ္ျပန္႔သည့္လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈအတြင္းအပယ္ခံ၊
အႏွိပ္ကြပ္ခံရၿပီးအေလးထားမႈတစ္ခုလိုအပ္လ်က္ရွိသည့္လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းတစ္ခုကို
မီးေမာင္းထိုးျပထားပါသည္။သရုပ္ျပထားသည့္အတိုင္းအႏိုင္က်င့္ခံရသည့္
LGBTမ်ားအတြက္အေရးအႀကီးဆုံးေသာအခက္အခဲမ်ားအနက္တစ္ခုမွာ
လိင္တူခ်င္းႏွစ္သက္သူမ်ားႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ေျပာင္းလဲခံယူသူမ်ားကိုတစ္ဖက္
ေစာင္းနင္းမုန္းတီးခံရမႈကိုခံစားရျခင္း၊လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကိုမသိရွိၾကျခင္းႏွင့္
ထိုသူတို ႔အားမႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ရာအျဖစ္ျပဌာန္းထားသည့္ဥပေဒစနစ္တစ္ခုတို ႔ကဲ့သို ႔ေသာ
တရားမွ်တမႈကိုေတာင့္တရာ၌၎တို႔ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ရေသာမ်ားျပားလွသည့္အဟန္႔
အတားမ်ားပင္ျဖစ္သည္။အရာအားလုံး၏အေရးအႀကီးဆုံးတစ္ခုျဖစ္တန္ရာရွိသည္မွာ
LGBTမ်ားကိုကိုယ္အားျဖင့္၊လိင္အားျဖင့္၊ထို ႔ေနာက္ႏႈတ္အားျဖင့္အႏိုင္က်င့္သည့္
အဓိကျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအနက္တစ္ခုျဖစ္သည့္ရဲမ်ားကိုေနရာတိုင္းႏွင့္ဥပေဒအရ
ေၾကာက္ရြံ႕ရျခင္းျဖစ္သည္။

CRB၏ဥပေဒစိုးမိုးေရးျမွင့္တင္မႈအစီအစဥ္သည္LGBTခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ျပႆနာ
အေပၚတြင္အားအင္ႀကီးမားေသာသက္ေရာက္မႈတစ္ခုရွိကာ၊ဤသို႔မၾကာခဏ
အပစ္ပယ္ခံရသည့္အသိုင္းအ၀ိုင္းကိုလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္တရားမွ်တမႈ
မ်ားေပးသည့္ဥပေဒေရးရာစနစ္တစ္ခုျပဌာန္းေရးအတြက္အေရးပါသည့္အေျခခံ
အုတ္ျမစ္ကိုခ်မွတ္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။လူ႔အခြင့္အေရးအသိေပးမႈသင္တန္းအစီအစဥ္ကို
စိတ္အားတက္ၾကြစြာပါ၀င္ခဲ့ၾကၿပီး၊တက္ေရာက္လာသူမ်ားကိုေလ့လာမွတ္သား
မိသည့္အျပဳအမူေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ေသးေသးမႊားမႊားေအာင္ျမင္မႈမဟုတ္ေပ။
တရားမွ်တမႈမရွိျခင္းကိုစိန္ေခၚႏိုင္၊စိန္ေခၚသင့္ေသာအသိမ်ားႀကီးထြားလာကာ
ခ်ဳိးေဖာက္ခံရသူမ်ားအတြက္တရားမွ်တေသာဥပေဒေရးရာစနစ္တစ္ခုရရွိရန္ေတာင္း
ဆိုမႈမ်ားလည္းႀကီးထြားလာလ်က္ရွိသည္။ထို ႔ျပင္ေရွ႕ေနအကူမ်ား၏သင္တန္းမွအခ်က္
အခ်ာက်သည့္အသီးအပြင့္တစ္ခုျဖစ္ေသာအႏိုင္က်င့္မႈမ်ားဆိုင္ရာမွတ္တမ္းမ်ားသည္
LGBTအသိုင္းအ၀ိုင္းကိုေနရာတကာ၌ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္အႏိုင့ ္အထက္ျပဳျခင္းမ်ား
ဆိုင္ရာအေရးပါသည့္အေထာက္အထားကိုေပးသျဖင့္အေရးယူေဆာင္ရြက္ေစရန္
တိုက္တြန္းရာ၌အေရးပါသည့္ေျခလွမ္းတစ္ခုျဖစ္ကာမူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္
အေျပာင္းအလဲအတြက္အေရးပါသူမ်ားကိုစည္းရုံးႏိုင္ပါသည္။ထို ႔အျပင္LGBT
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီႏွင့္ပိုမိ ုက်ယ္ျပန္႔သည့္လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းတို ႔အၾကား
တိုးတက္လာသည့္ဆက္ဆံေရးေၾကာင့္LGBTပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုလူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္း၏အဖြဲ ႔
၀င္မ်ားအျဖစ္တရား၀င္ျဖစ္ေစၿပီး၊၎တို႔ကိုအက်င့္ပ်က္သူမ်ားႏွင့္ျပႆနာေကာင္
မ်ားအျဖစ္ရႈျမင္မႈမ်ားကိုပ်က္ျပယ္ေစပါသည္။လူေတြ႕ေမးျမန္းထားသည့္LGBT

၆
နိဂုံးခ်ဳပ္ျခင္း

မဟုတ္သည့္လူ႔အသုိင္းအ၀ိုင္းမွပုဂၢိဳလ္မ်ားအနက္အမ်ားစု၏စိတ္သေဘာ
ထားေျပာင္းလဲမႈကအထက္ပါအဆိုကိုလက္ေတြ႔ျပလ်က္ရွိပါသည္။

သို ႔ရာတြင္အစီအစဥ္၏အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားမွာမ်ားျပားလွေသာ္လည္း
အေရးပါသည့္အခက္အခဲမ်ားမွာလည္းစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာ
ကာလတစ္ေလ်ာက္လုံးတြင္ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္ကိုျငင္းဆန္၍မရႏိုင္ေပ။
အႏိုင္က်င့္မႈအျဖစ္အပ်က္မ်ား၏မွတ္တမ္းသည္အမွန္တကယ္အသုံး၀င္ေသာ္လည္း
ေရွ႕ေနအကူမ်ား၏အခ်က္အျခာက်သည့္အျခားေသာက႑တစ္ခုမွာ အႏိုင္
က်င့္ခံရသူမ်ားအား၎တို႔၏အမႈမ်ားကိုတရားရုံးသို ႔ေဆာင္ၾကဥ္းေရးအတြက္
ကူညီေပးရန္ျဖစ္ခဲ့သည္။စီမံကိန္း၏ဤလိုအပ္ခ်က္သည္အကူအညီ
ေပးလိုေသာဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္မ်ားမရွိသျဖင့္သိသိသာသာပင္အခက္
အခဲျဖစ္ခဲ့ရသည္။ဆိုလိုသည္မွာတင္ျပထားသည့္အမႈျဖစ္စဥ္အမ်ားစုမွာ
ဥပေဒအရအေရးယူျခင္းျဖင့္ၿပီးဆုံးခဲ့သည္ဟူ၍မရွိေသးေပ။ထပ္တလဲလဲ
ျဖစ္သည့္အျခားေသာျပႆနာတစ္ခုမွာအႏိုင္က်င့္ခံရသူမ်ား(ယင္းမွာအႏိုင္
က်င့္ခံရသူမ်ားသည္ဥပေဒအရအေရးယူမႈကိုလက္ကိုင္ျပဳျခင္းမရွိေပ)အတြက္
ဥပေဒေရးရာစနစ္အတြင္းစိတ္ခ်မႈႏွင့္ယုံၾကည္မႈကင္းမ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။
ဤအေရးကိစၥမ်ား၏ဦးတည္ခ်က္လားရာတြက္ဆမႈသည္အခ်ိန္ယူမည္ျဖစ္ကာ
သက္ဆိုင္ရာဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ား၏
အေျပာင္းအလဲမရွိသည့္ႀကိဳးပမ္းမႈျဖစ္သည္။လူ႔အခြင့္အေရးလူထုအသိေပး
ျခင္းႏွင့္သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားတိုးျမွင့္ျခင္းသည္အားလုံးပါ၀င္၍တရားမွ်
တေသာဥပေဒစနစ္တစ္ခုေတာင္းဆိုရန္ႏွင့္အႏိုင္က်င့္ခံရသူမ်ားအားအေျပာင္း
အလဲ၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးျခင္းျဖစ္ေရးအတြက္LGBT
အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္းတြန္အားတစ္ခုပိုမိ ုတိုးျမွင့္ရန္လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။
တာ၀န္မေက်ေသာအျပဳအမႈကိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ရဲတပ္ဖြဲ ႔အထိကမ္းလင့္သည့္
အစီအစဥ္မ်ားသည္လည္းမရွိမျဖစ္အေရးပါ၍ပိုမိ ုက်ယ္ျပန္႔ေသာလူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္
အဓိကမူ၀ါဒက်မွတ္သူမ်ား၏အားေပးကူညီမႈလိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။တိုင္တန္းမႈစနစ္
တည္ေဆာက္ျခင္းသည္မတရားမႈက်ဴးလြန္သည့္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္
တာ၀န္ခံရသူမ်ားအားတာ၀န္ယူမႈရွိေစရန္လို ိအပ္မည္ျဖစ္သည္။အဆုံး၌LGBT
အသိုင္းအ၀ိိ ုင္းအေပၚခြဲျခားဆက္ဆံမႈကိုဥပေဒအရတရား၀င္ျဖစ္ေစရန္အသုံးျပဳျခင္းခံရ
သည့္ဥပေဒမ်ား(ရာဇသတ္ႀကီး၏အက္ဥပေဒအမွတ္၃၇၇ႏွင့္“ေမွာင္ရိပ္
ခိုမႈႏွင့္ရုပ္ဖ်က္မႈ”ဥပေဒမ်ား)ကိုဖ်က္သိမ္းမည့္လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု၏ေနာက္ကြယ္၌
အရွိန္အဟုန္တည္ေဆာက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ဤသည္မွာႏိုင္ငံ၏အတြင္းႏွင့္အျပင္ရွိ
LGBTကြန္ရက္၏အင္အားေတာင့္တင္းမႈတစ္ခုလိုအပ္၍LGBTပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္
က်ယ္ျပန္႔ေသာလူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းအၾကားဆက္လက္ထိေတြ႔ဆက္ဆံသြားရန္
လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

၂၇ ၂၈

နိဂ
ုံးခ
်ဳပ
္ျခ
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s: အဆင့္၁အတြင္းအသုံးျပဳထားသည့္ဆန္းစစ္ေလ့လာသည့္ပုံစံ

၁
အေျခခံအခ်က္အလက္ပုံစံ
ေန႔စြဲ.……/……../…………….

ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္

အမည္…………………………………………………၊အသက္(…………)နွစ္
မိဘအမည္၊ဦး………………………………၊ေဒၚ…………………………………
ေမြးခ်င္း(………)ေယာက္
ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ………………………………………၊လူမ်ဳိး………………………………
………………………………………………
အိမ္ေထာင္ရွိလွ်င္သားသမီးဦးေရ(………)ေယာက္၊မိသားစု၀င္ဦးေရ(….……)ေယာက္
အလုပ္အကုိင္…………………………………………………………………
ပညာေရးအေျခအေန…………………………………………….…………
၀င္ေငြ(ေန႔စား)……………………(သုိ႕)လစား……………………(သုိ႕)
ႏွစ္စဥ္၀င္ေငြ……………………
ေနရပ္လိပ္စာ……………………….ေက်းရြာ၊………………………ျမဳိ႕နယ္၊
……………………ျပည္နယ္/တုိင္း။

ေဒသဆုိင္ရာအခ်က္အလက္

LGBTလူဦးေရ(Approximate)(……………………)ဦး
ေဆးေပးခန္း(………)ခု၊ေဆးရုံ(………)ခု၊ေဆးဆုိင္(………)ခု
ရဲစခန္း(………)ခု၊တရားရုံး(………)ခု
တျခားေဒသႏၱရအာဏာပုိင္မ်ား
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
ဘာသာေရးအေဆာက္အအုံမ်ား
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

လက္မွတ္

……………………………………

၁)အဆင့္၁အတြင္းအသုံးျပဳထားသည့္ဆန္းစစ္ေလ့လာသည့္ပုံစံ
၂)အေထြေထြလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ေမးခြန္းမ်ား
၃)အဆင့္၂အတြင္းအသုံးျပဳထားသည့္ဆန္းစစ္ေလ့လာသည့္ပုံစံ
၄)အဆင့္၂မွFGDမ်ားႏွင့္KIIတို ႔အတြက္စီစဥ္ထားသည့္ေမးခြန္းမ်ား
၅)ေလ့လာမႈျပဳသည့္ဧရိယာမ်ား၌စာရင္းဇယားျဖစ္စဥ္မ်ား။

၂၉ ၃၀



•သင့္အေတြ႕အႀကံဳအရLGBTတို႔ေယဘုယ်ႀကံဳေတြ႕ရေသာ[ဥပေဒဆိုင္ရာ]
ျပႆနာမ်ားမွာအဘယ္နည္း။[ေျဖၾကားသူ၏ကၽြမ္းက်င္မႈနယ္ပယ္အတြင္း-ေနရာေဒသ
အတိအက်(ရန္ကုန္၊ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း၊ေက်းလက္/ၿမိဳ႕ျပ၊စသည္ျဖင့္)သို႔မဟုတ္
လူမ်ိဳးစု၊ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္တူသူမ်ား၊ခရိုင္အဆင့္တရားရံုးစသည္ျဖင့္]
•“တရားမွ်တမႈ”၏အဓိပၸာယ္ကိုသင္မည္သို႔နားလည္သနည္း။မည္သူက
အဓိပၸာယ္ဖြင့္သနည္း။တရားမွ်တမႈကိုမည္သည့္အခ်က္ကေသျခာေပါက္“ရရွိ”ေစသနည္း။
•“ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ”ကိုLGBTတို႔ကမည္သို႔နားလည္သနည္း။LGBT
တို႔ကမည္သည့္အမ်ိဳးအစား/ပံုစံမ်ားျဖင့္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကိုခံရသနည္း။
•ျပႆနာျဖစ္လွ်င္LGBTတို႔သည္အဘယ္သို႔သြားသနည္း။
•LGBTတို႔မတိုင္သည့္ျပႆနာမ်ားရွိသလား။အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။
•မိသားစုအဆင့္တြင္ဥပေဒကမည္သည့္အခန္းက႑မွပါ၀င္သနည္း။ရပ္ရြာအဆင့္တြင္
မည္သည့္အခန္းမွပါ၀င္သနည္း။
•မည္သည့္ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားသို႔မဟုတ္ႏႈန္းစံမ်ားကLGBTတို႔ကို
တရားမွ်တမႈရရွိရန္အားေပး၊တိုက္တြန္း၊ဟန္႔တား၊သို႔မဟုတ္စိတ္ပ်က္ေစသနည္း။
အစိုးရသို႔မဟုတ္အစိုးရမဟုတ္သူ၏ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ားအျပင္မည္သည့္
ယဥ္ေက်းမႈျဖစ္စဥ္မ်ားက(ရွိခဲ့လွ်င္)အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုေျဖေဆးမ်ားေပးသနည္း။
•မည္သည့္အခက္အခဲမ်ားကိုရင္ဆိုင္ၾကရသနည္း။(ဥပေဒ၊မိသားစုႏွင့္/သို႔မဟုတ္
ရပ္ရြာလူထုတို႔ျဖစ္ႏိုင္သည္။)
•မည္သို႔ႏွင့္မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္LGBTတို႔သည္စည္းကမ္းတက်ျဖစ္ေသာ(ရဲ၊
တရားရံုး၊တရားသူႀကီး)သို႔မဟုတ္စည္းကမ္းတက်မဟုတ္ေသာ(ဓေလ့ထံုးတမ္း၊ေက်းရြာ)
ဥပေဒစနစ္ကိုအသံုးျပဳရန္ဆံုးျဖတ္သနည္း။
•အကယ္၍အေရးမယူလွ်င္အေရးမယူသည့္အေၾကာင္းရင္းမွာအဘယ္နည္း။မည္သူ
သို႔မဟုတ္မည္သည့္အေၾကာင္းအရာကအေရးမယူသည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုခ်ေစသနည္း။
LGBTတို႔က၎တို႔အတြက္တရားမွ်တမႈရရွိရန္မည္သည့္စနစ္ပံုစံကိုအေရးတႀကီး
ျမင္ေတြ႕လိုၾကသနည္း။
•LGBTတို႔က၎တို႔အတြက္တရားမွ်တမႈရရွိေရးကိုျမွင့္တင္ရန္မည္သည့္
အေျပာင္းအလဲမ်ားကိုျမင္ေတြ႕လိုသနည္း။
•LGBTတို႔သည္၎တို႔၏သက္ဆိုင္ရာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္းမည္သည့္
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျမင္ေတြ႕လိုသနည္း။

အေျခခံအခ်က္အလက္ပုံစံ
ေန႔စြဲ.……/……../…………….

မထမေဆြးေႏြးပြဲတြင္ပါဝင္ေဆြးေႏြးၿပီးၿပိလား…………………………………..

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ပါဝင္ၿပီးသည္.ေနာက္မိမိလုုပ္ေဆာင္ေသာလွုုပ္ရွားမူးမ်ားအနည္းက်ည္းေၿပာၿပရန္

(၁)…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………….....

(၂)…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………….....

(၃)…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………….....

(၄)…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………….....

ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္

အမည္…………………………………………………၊အသက္(…………)နွစ္
မိဘအမည္၊ဦး………………………………၊ေဒၚ…………………………………
ေမြးခ်င္း(………)ေယာက္
ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ………………………………………၊လူမ်ဳိး………………………………
………………………………………………
အိမ္ေထာင္ရွိလွ်င္သားသမီးဦးေရ(………)ေယာက္၊မိသားစု၀င္ဦးေရ(….……)ေယာက္
အလုပ္အကုိင္…………………………………………………………………
ပညာေရးအေျခအေန…………………………………………….…………
၀င္ေငြ(ေန႔စား)……………………(သုိ႕)လစား……………………(သုိ႕)ႏွစ္စဥ္၀င္ေငြ:……………………
ေနရပ္လိပ္စာ……………………….ေက်းရြာ၊………………………ျမဳိ႕နယ္၊
……………………ျပည္နယ္/တုိင္း။

အေထြေထြလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ေမးခြန္းမ်ား အဆင့္၂အတြင္းအသုံးျပဳထားသည့္ဆန္းစစ္ေလ့လာသည့္ပုံစံ

၂ ၃

၃၁ ၃၂



ေဒသဆုိင္ရာအခ်က္အလက္

LGBTလူဦးေရ(Approximate)(……………………)ဦး
ေဆးေပးခန္း(………)ခု၊ေဆးရုံ(………)ခု၊ေဆးဆုိင္(………)ခု
ရဲစခန္း(………)ခု၊တရားရုံး(………)ခု
တျခားေဒသႏၱရအာဏာပုိင္မ်ား
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
ဘာသာေရးအေဆာက္အအုံမ်ား
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

လက္မွတ္

……………………………………

(၁)FGDအစီအစဥ္အတြက္လမ္းညႊန္မ်ား

•ပါ၀င္လာၾကသူမ်ားကိုကစားပြဲျဖင့္မိတ္ဆက္ျခင္း(အမည္၊ဇာတိ၊အႀကိဳက္ဆုံးအရာ၊
မႀကိဳက္ဆုံးအရာ)
•“၎တို႔ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈအခ်ိန္ျပမ်ဥ္း”ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍အဖြဲ႔လိုက္ေလ့
က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္း။
•ေရွ႕ေနအကူဆိုင္ရာအစီအစဥ္မ်ားအေပၚျပန္လွန္မွတ္ခ်က္ျပဳျခင္း။
•ျပသနာသစ္ပပင္တစ္ခုအသုံးျပဳ၍ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း။
•တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦးအျပဳသေဘာမွတ္စုတိုမ်ားသို႔မဟုတ္LGBTမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားကို
ျမွင့္တင္ရန္ကတိျပဳစကားမ်ားျဖင့္ပါ၀င္သူမ်ားက၀ိုင္းပတ္၍တစ္ဦးခ်င္းစီကပိတ္သိမ္းျခင္း။
•ျပန္လည္မွတ္ခ်က္ျပဳပုံစံစာရြက္မ်ား။

(၂)KIIအတြက္ေမခြန္းလမ္းညႊန္မ်ား

•သင့္အလုပ္အကိုင္ကိုေျပာျပပါ?
•သင့္ေဒသ၌ျဖစ္ေလ့ရွိေသာဥပေဒေရးရာအျငင္းပြားမႈမ်ားကဘာလဲ?
•LGBTတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းကိုသို႔မဟုတ္LGBTတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီက
ေယဘုယ်အားျဖင့္က်ဴးလြန္သည့္ေသးငယ္ေသာရာဇ၀တ္မႈမ်ားကဘာလဲ?
•LGBTမ်ားအေပၚက်ဴးလြန္သည့္ျပင္းထန္ေသာရာဇ၀တ္မႈမ်ားကဘာလဲ?
•LGBTအမႈမ်ားသို႔မဟုတ္အဓမၼျပဳက်င့္မႈသို႔မဟုတ္လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာကိုယ္ထိ
လက္ေရာက္လြန္က်ဴးမႈတို႔ကဲ့သို႔ေသာအတိမ္းအေစာင္းမခံသည့္အမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို
ကိုင္တြယ္ရမည့္နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကဘာလဲ?
•ျပည္သူမ်ားအတြက္ရဲစခန္းမ်ားႏွင့္တရားရုံးမ်ားသည္မည္မွ်၀င္ထြက္သြားလာခြင့္
ရသနည္း?
•LGBTအမႈျဖစ္စဥ္မ်ား(အကယ္၍ရွိခဲ့ပါက)ကိုကိုင္တြယ္ရန္အဓိကအခက္အခဲမ်ား
ကဘာလဲ?
•မတူညီေသာလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာတိမ္းညႊတ္မႈအေပၚျပည္သူလူထု၏ေယဘုယ်
သေဘာထားမ်ားကဘာလဲ?
•LGBTမ်ားအတြက္ေခါင္းေဆာင္မႈအခန္းက႑ကိုျမွင့္တင္ရန္သင့္အစိုးရ၊ဌာနသို႔မဟုတ္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္းမူ၀ါဒတစ္ခုခုရွိပါသလား?
•မရွိပါကအဘယ့္ေၾကာင့္မရွိပါသနည္း?

အဆင့္၂အတြင္းအသုံးျပဳထားသည့္ဆန္းစစ္ေလ့လာသည့္ပုံစံ အဆင့္၂မွFGDမ်ားႏွင့္KIIတို ႔အတြက္စီစဥ္ထားသည့္ေမးခြန္းမ်ား

၃ ၄

၃၃ ၃၄



ဇယား(၁)–(မိသားစု၊အိမ္နီးခ်င္းႏွင့္စာသင္ေက်ာင္း)လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္း၌ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္အႏိုင္က်င့္မႈျဖစ္စဥ္မ်ား

မွတ္တမ္းတင္ျခင္း(#)
ဥပေဒေရးရာအၾကံဉာဏ္(*)
လႊဲေပးျခင္း(R)

ေလ့လာမႈျပဳသည့္ေဒသမ်ားရွိကိန္းဂဏန္းျပအမႈျဖစ္စဥ္မ်ား

၅

HTY-လိႈင္သာယာ
PYAY-ျပည္
MLM-ေမာ္လၿမိဳင္

၃၅ ၃၆



ေလ့လာမႈျပဳသည့္ေဒသမ်ားရွိကိန္းဂဏန္းျပအမႈျဖစ္စဥ္မ်ား

၅

ဇယား(၂)-အဓမၼျပဳက်င့္မႈႏွင့္လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာကိုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္မႈျဖစ္စဥ္မ်ား

၃၇ ၃၈

မွတ္တမ္းတင္ျခင္း(#)
ဥပေဒေရးရာအၾကံဉာဏ္(*)
လႊဲေပးျခင္း(R)

HTY-လိႈင္သာယာ
PYAY-ျပည္
MLM-ေမာ္လၿမိဳင္



ေလ့လာမႈျပဳသည့္ေဒသမ်ားရွိကိန္းဂဏန္းျပအမႈျဖစ္စဥ္မ်ား

၅

ဇယား(၃)-ရဲမ်ားပါ၀င္ပတ္သက္၍အႏိုင္က်င့္သည့္အမႈျဖစ္စဥ္မ်ား

၃၉ ၄၀

မွတ္တမ္းတင္ျခင္း(#)
ဥပေဒေရးရာအၾကံဉာဏ္(*)
လႊဲေပးျခင္း(R)

HTY-လိႈင္သာယာ
PYAY-ျပည္
MLM-ေမာ္လၿမိဳင္



ရန္ကုန္ရဲအက္ဥပေဒ(၁၈၉၉)ဥပေဒပုဒ္မ၃၀(ဂ)ႏွင့္(ဃ)/ရဲအက္ဥပေဒ(၁၉၄၅)ဥပေဒပုဒ္မ၃၅တို႔တြင္
(ဂ)နံနက္ေနထြက္ခ်ိန္မွညေနေန၀င္ခ်ိန္အထိမ်က္ႏွာကိုဖုံးအုပ္ထားသူသို႔မဟုတ္ရုပ္ဖ်က္ထားၿပီးမည္သူမည္၀ါ
ျဖစ္ေၾကာင္းစိတ္ေက်နပ္ေလာက္ဖြယ္မသိရွိေစရေၾကာင္းေတြ႕ရွိျခင္းခံရသူ
(ဃ)ေနအိမ္တစ္ခုခုသို႔မဟုတ္အျခားအေဆာက္အဦးတစ္ခုခု၏ပရ၀ုဏ္အတြင္းသို႔မဟုတ္
ေနာက္ေဖလမ္းၾကားတစ္ခုခုအတြင္းသို႔မဟုတ္ယာဥ္တစ္ခုခုေပၚတြင္ေတြ႔ရွိရၿပီးမိမိရွိေနသည္ကိုမည္သူ
မည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္းေက်နပ္ေလာက္ဖြယ္ရွင္းလင္းေျပာဆိုႏိုင္ျခင္းမရွိသူမည္သူ႔ကိုမဆိုဖမ္း၀ရမ္းမပါရွိပဲ
မည္သည့္ရဲအရာရွိကမဆိုဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းႏိုင္ၿပီးေထာင္ဒဏ္သုံးလအထိအျပစ္ေပးျခင္းခံရႏိုင္ပါသည္။

ေလ့လာမႈျပဳသည့္ေဒသမ်ားရွိကိန္းဂဏန္းျပအမႈျဖစ္စဥ္မ်ား

၅

ဇယား(၄)-ရန္ကုန္ရဲအက္ဥပေဒ၁၈၉၉-၃၀(ဂ)(ဃ)သို႔မဟုတ္ရဲအက္ဥပေဒ၁၉၄၅-၃၅(ဂ)(ဃ)
ပါ၀င္ပတ္သက္သည့္အမႈျဖစ္စဥ္မ်ား

၄၁ ၄၂

မွတ္တမ္းတင္ျခင္း(#)
ဥပေဒေရးရာအၾကံဉာဏ္(*)
လႊဲေပးျခင္း(R)

HTY-လိႈင္သာယာ
PYAY-ျပည္
MLM-ေမာ္လၿမိဳင္




