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This Guide was created by the Myanmar Centre for Responsible Business in 
collaboration with Colors Rainbow. It is intended to help senior managers 
in companies, whether large or small, Myanmar or foreign, to gain a better 
understanding of key concepts related to LGBT+ rights in Myanmar. It was 
written by Maya Muller of the Myanmar Centre for Responsible Business with 
input from Vicky Bowman and Colors Rainbow. Translation by Sane Lei Nwe. 
Design by Ethical Sector.

A C K N O W L E D G M E N T S

Myanmar Centre for Responsible Business (MCRB) is a Yangon-based initiative 
funded by the UK, Norway, Denmark, Switzerland, Netherlands and Ireland, 
based on collaboration between the UK-based Institute of Human Rights and 
Business, and the Danish Institute for Human Rights. 

The Centre aims to provide a trusted and impartial platform for the creation 
of knowledge, building of capacity, undertaking of advocacy and promotion 
of dialogue amongst businesses, civil society, governments, experts and other 
stakeholders with the objective of encouraging responsible business conduct 
throughout Myanmar.  

No.6 (A), Shin Saw Pu Road, Kayin Chan Ward, Ahlone Township, Yangon
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MYANMAR CENTRE FOR RESPONSIBLE BUSINESS (MCRB)

ဤလမ်းး�ညွှနှ်းသည်း မြမ်းန်းမ်း့�စီးး�ပွား�့ �ရေး��ကဏ္ဍတာ့ဝန်းယူမူ်း�ု��ိရေး�� အရေး�့ကးအကမူြပွားုဌာ့န် 

(MCRB)နှငိ့်�း Colors Rainbow တာ���၏ ပွား�ူရေးပွားါင့်း�တာင့်းဆကးမ်းမုြ�စီးးပွားါသည်း။ ဤလမ်းး�ညွှနှ်းသည်း 

အကြီးကး�စီး့�က�မ်းပဏီး မ်း�့�၊ အရေးသ�စီး့�က�မ်းပဏီးမ်း�့�၊ မြမ်းန်းမ်း့က�မ်းပဏီးမ်း�့�နှငိ့်�း နှ��င့်းင့်ံမြ�့�က�မ်းပဏီးမ်း�့�

အ့�လံ��တာ���၏ အကြီးကး� တာန်း�မ်းန်းရေးန်ဂျာ�့မ်း�့�အ့� မြမ်းန်းမ်း့နှ��င့်းင့်ံ�ိ� LGBT+ အ��င့်�းအရေး��မ်း�့�နှငိ့်�း

စီးပွားးလ�ဉ်းး�ရေးသ့ အဓိ�ကအ ရေး�က့င့်း�အ�့တာ���အ့� န်��လည်းသရေး�့ရေးပွားါကးရေးစီး�န်းအတာ�ကး 

�ည်း�ယွူးက့ မြပွားုစီး��့�ရေးသ့ လမ်းး� ညွှှန်းမြ�စီးးပွားါသည်း။ ဤစီး့တာမ်းး�အ့� Vicky Bowman နှငိ့်�း 

Colors Rainbow တာ���၏ �ည်�းသ�င့်း�မ်းှ ရေးဝမ်းမု်း�့�မြ�င့်�း MCRB မ်း ိMaya Muller မ်း ိရေး��သ့��့�

မြ�င့်း� မြ�စီးးပွားါသည်း။ စီး�မ်းး�လ့�နှ�ယူးမ်း ိ�့သ့ မြပွားန်းဆ���့�ပွားါသည်း။ 

ဒီးဇို��င့်း�အ့� Ethical Sector မ်း ိRory Sturdy မ်း ိတာ့ဝန်းယူူ �န်းတား�ရေးပွား��့�ပွားါသည်း။ 

အများိးစားး

မြများန်း်များး�စား�ီပ်းွ�ရေးရ�က်ဏ္ဍတွးဝန်း်ယူမူျားရုရိ�ရေးရ� အရေး�းက််အက်မူြပ်�ဌားန်း (MCRB)သည်း ယူူရေးက၊ 

ရေးန်�းရေးဝ၊ ဒီ�န်း�မ်းတား၊ ဆ�စီးးဇို့လန်း၊ န်ယူးသ့လန်း နှိင့်�း အ��င့်းယူ့လန်းနှ��င့်းင့်ံတာ���မ်း ိရေး�့ကးပွားံ�ရေးပွား��့�

ရေးသ့၊ ယူရူေးက အရေးမြ�စီး��ကး Institute of Human Rights and Business နှငိ့်�း Danish Institute 

for Human Rights တာ���၏ ပွား�ူရေးပွားါင့်း�မ်းရုေးပွား်တာ�င့်း အရေးမြ��ံ၍��့�စီးည်း��့�ရေးသ့ �န်းက�န်းအရေးမြ�စီး��ကး

 အ��့�အစီးည်း�တာစီးး ��မြ�စီးးပွားါသည်း။ 

အ��့�အစီးည်း�၏ �ည်း�ယွူး��ကးမ်းိ့  အသ�ပွားည့်မ်း�့� �န်းတား��န်း၊ စီး�မ်းး��ည်းမြမ်းှင့်�းတာင့်း�န်း၊ စီးည်း�ရုံးံ��

လံ�ုရေးဆ့းမ်းမု်း�့� ရေးဆ့င့်း�ကွး�န်းနှိင့်�း စီးး�ပွား�့ �ရေး��လ�ပွားးင့်န်း�မ်း�့�၊ အ�ပွားး�ကးအ��့�အစီးည်း�မ်း�့�၊ အစီး��� 

�အ��့�အစီးည်း�မ်း�့�၊ ကွမ်းး�က�င့်းပွားည့်�ငိ့်းမ်း�့�နှငိ့်�း အမြ�့�ရေးသ့သကးဆ��င့်းသမူ်း�့�အ�က့�တာ�င့်း 

မြမ်းန်းမ်း့ နှ��င့်းင့်ံတာစီးးဝမိ်းး�လံ��တာ�င့်း တာ့ဝန်းယူူမ်းု��ိရေးသ့ စီးး�ပွား�့ �ရေး��စီး�မ်းး�ရေးဆ့င့်းမ်းမု်း�့� ရေးပွား်ရေးပွားါကးလ့

ရေးစီးရေး��အတာ�ကး တာ��ကးတာ�န်း�အ့�ရေးပွား��န်းဟူရူေးသ့ �ည်း�ယွူး��ကးမြ�င့်�း ရေးဆ��ရေးနှ��မ်းမု်း�့� ရေးပွား်ရေးပွားါကး

လ့ရေးစီး�န်းအတာ�ကး ယူံ��ကည်းစီး�တား���ပြီးပွားး� �ကးမ်းလ��ကးရေးသ့ လမ်းး�စီးဉ်းးမ်း�့�အ့� ပွားံ�ပွား���ရေးပွား��န်း 

မြ�စီးးပွားါသည်း။ 

အမ်းတိား - ၆ (က)၊ �ငိ့်းရေးစီး့ပွား�လမ်းး�၊ က�င့်း��မ်းး��ပွားးက�ကး၊ အလံ�ပြီးမ်း�ု �န်ယူး၊ �န်းက�န်းပြီးမ်း�ု �။

info@myanmar-responsiblebusiness.org 
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A C K N O W L E D G M E N T S

Colors Rainbow began as an LGBT+ program of Equality Myanmar (formerly the 
Human Rights Education Institute of Burma) in 2007 and has since grown into 
Myanmar’s leading LGBT+ rights organization. They work to end discrimination 
against LGBT+ in Myanmar through awareness raising, education, legal reform 
and legal protection. They do this through multifaceted programming that 
consists of trainings, discussions, networking meetings, community events, 
lobbying, advocacy and research projects, and the production of multimedia 
resources. 

Kann Tharyar Yeik Mon Plaza, Room 604/605 6th Floor, Kyeemyindaing Kanna 
Street, Kyimyindaing Township, Yangon

colorsrainbow.crb@gmail.com
www.colorsrainbow.org

© Copyright Colors Rainbow (CRB) and Myanmar Centre for Responsible 
Business (MCRB), May 2020. Published by CRB and MCRB. All rights reserved. 
CRB and MCRB permit free reproduction of extracts from this publication 
provided that due acknowledgment is given and a copy of the publication 
carrying the extract is sent to CRB or MCRB. Requests for permission to 
reproduce and translate the publication should also be addressed to CRB and 
MCRB.

COLORS RAINBOW 

အများိးစားး

Colors Rainbow သည်း ၂၀၀၇ ��နှိစီးးတာ�င့်း Equality Myanmar (ယူ�င့်း Human Rights 

Education Institute of Burma) ၏ LGBT+ အစီးးအစီးဉ်းးတာစီးး��အမြ�စီးး စီးတာင့်း�့�ပြီးပွားး� ရေးန်�ကးပွား��င့်း�

တာ�င့်း မြမ်းန်းမ်း့နှ��င့်းင့်ံတာ�င့်း LGBT+ အ��င့်�းအရေး��မ်း�့� ရေးဆ့င့်း�ကွးရေးသ့ ဦး�ရေးဆ့င့်းအ��့�အစီးည်း�တာစီးး

�� မြ�စီးးလ့�့� ပွားါသည်း။ ဤအ��့�အစီးည်း�သည်း အသ�ပွားည့်မြမ်းှင့်�းတာင့်းရေး��၊ ပွားည့်ရေး��၊ ဥပွားရေးဒီမြပွားုမြပွားင့်း

ရေး��နှငိ့်�း ဥပွားရေးဒီက့ က�ယူးရေး��တာ���မ်းိတာစီးးဆင့်�း မြမ်းန်းမ်း့နှ��င့်းင့်ံတာ�င့်း LGBT+ ��့မြ�့�ဆကးဆံမ်းမု်း�့� 

ပွားရေးပွား�့ကးရေးစီးရေး��အတာ�ကး ရေးဆ့င့်း�ကွးပွားါသည်း။  ���သ���ရေးသ့ ရေးဆ့င့်း�ကွး��ကးမ်း�့�အ့� 

ရေးလ�က�င့်�းရေး��သင့်းတာန်း�မ်း�့�၊ ရေးဆ��ရေးနှ��ပွား�့မ်း�့�၊ မ်း�တား��့�ရေးဆ��ရေးနှ��ပွား�့မ်း�့�၊ အသင့်း�အ��့�(�ပွားး�ွ့ )

အ�မ်းး�အန်��မ်း�့�၊ စီးည်း�ရုံးံ��မ်းမု်း�့�၊ ရေး�့ကး�ံအ့�ရေးပွား�မ်းနုှိင့်�း သ�ရေးတာသန်စီးးမ်းံက�န်း�မ်း�့�၊ နှိင့်�း ရုံး�ပွားးသံ

စီးံ�တာင့်းဆကးမ်းအု�င့်း�အမြမ်းစီးး ��တားလ�ပွားးမ်းမု်း�့� စီးသည်းမြ�င့်�း �ကးရေးပွားါင့်း�စီးံ�ပွားါဝင့်းရေးသ့ စီးးမ်းံက�န်း�မ်းိ

တာစီးးဆင့်�း ရေးဆ့င့်း�ကွးပွားါသည်း။ 

ကန်းသ့ယူ့က�န်းဒီ��၊ အ�န်း� ၆၀၄/၆၀၅၊ ၆ လှ့၊ �ကည်�းမြမ်းင့်းတာ��င့်းကမ်းး�န်��လမ်းး�၊ �န်းက�န်းပြီးမ်း�ု �။

colorsrainbow.crb@gmail.com

www.colorsrainbow.org

© Copyright (မ်းပူွား��င့်း��င့်�း) Colors Rainbow (CRB) နှငိ့်�း မြမ်းန်းမ်း့�စီးး�ပွား�့ �ရေး��ကဏ္ဍတာ့ဝန်းယူမူ်းု

���ိရေး�� အရေး�့ကးအကမူြပွားုဌာ့န် (MCRB)၊ (ရေးမ်းလ) ၂၀၂၀။ CR နှငိ့်�း MCRB တာ���မ်း ိ ��တားရေးဝ

သည်း။ မ်းပူွား��င့်း��င့်�း မ်း�့� �ယူပူြီးပွားး�မြ�စီးးသည်း။ CRB နှိင့်�း MCRB သည်း ဤ��တားရေးဝမ်းမု်း ိရေးက့ကးနှတုား

��ကးမ်း�့�အ့� အ�မ်း့� မြပွားန်းလည်း��တားရေးဝအသံ��မြပွားု��င့်�း မြပွားု�့�က့ အသံ��မြပွားုသသူည်း လ��အပွားး

ရေးသ့အသ�အမ်းတိားမြပွားုမ်းရုေးပွား�မြ�င့်း� နှငိ့်�း ���ရေးက့ကးနှတုား��ကးမ်း�့�အ့� အသံ��မြပွားုက့ မြပွားုလ�ပွားး�့�

ရေးသ့ ��တားရေးဝမ်းမု်း�့�အ့� CRB (သ���) MCRBသ��� ရေးပွား�ပွား���မြ�င့်း�တာ���က�� လ�ပွားးရေးဆ့င့်းသင့်�းသည်း။ ဤ

��တားရေးဝမ်းမု်း�့�အ့� မြပွားန်းလည်း��တားရေးဝ��င့်�းနှငိ့်�း �့သ့မြပွားန်းဆ����င့်�းတာ���အ့� CRB နှငိ့်�း MCRB တာ���

�ံသ��� လ�ပွားးမ်းရူေးပွား�ပွား���ရေးတာ့င့်း�ဆ��သင့်�းသည်း။ 
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များးတွ�က်း

အများိးစားး

အတွ�ုရေးက်းက််

န်း�ဒါါန်း်�

စီးး�ပွား�့ �ရေး��လ�ပွားးင့်န်း�မ်း�့�သည်း LGBT+မ်း�့�၏ တာန်း�တာညူ်းမ်းှမ်းအု့� အ�ယူးရေး�က့င့်�း ဂျာရုံး�မြပွားုသင့်�း 
သန်ည်း�။

မြမ်းန်းမ်း့နှ��င့်းင့်ံ၏ဥပွားရေးဒီမ်း ိမ်းည်းက့�သ��� ရေး�့းမြပွား�့�သန်ည်း�။

LGBT+ အး�  န်း��လုညီ်သာရေးဘားရေးပ်ါက််မြခွင်� - လု�င်စား�တွ်တွ�များ်�ညွှတှွ်များ၊ု လု�င်ဝ�ရေးသာသာ
ခွံယူမူျားနုိုိင�် ရေး�း်မြပ် များု

လုပု််ငန်း်�ရငိ်များ�း�သာညီ် LGBT+ များ�း�၏ တွန်း်�တွညူီမီျားှများအုး� များညီ်က့်�သာ�ု� ရေး�းက််ပ်ံ�
ရေးပ်�သာင�်သာန်းညီ်�။ က်လုုသာများဂ္ဂဂ၏ စားံသာတွ်များတိွ် ခွ�က််များ�း�
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There are many different umbrella terms used to refer to what was 
originally known as the LGBT community. The standalone acronym 
‘LGBT’ adapted from ‘LGB’ in the late 1980s, was used to replace the 
term ‘gay community’, because activists believed that the term was 
not encompassing all the members of the community. 

Since then, the term expanded to what became known as ‘LGBTQ’ 
which gained popularity in recent years, with the "Q" standing for 
"Queer". Also becoming more prevalent is the term ‘LGBTQIA’; 
where "I" stands for "Intersex" and "A" for "Asexual" and/or "Allied." 
Since then, the term has expanded to ‘LGBTQQIP2SAA’ which 
stands for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Questioning, 
Intersex, Pansexual, Two-Spirit (2S), Androgynous, and Asexual, and 
the abbreviation continues to expand.

Given the continuing growth of the term, the Myanmar Centre for 
Responsible Business has decided to use the term LGBT+ in all its 
publications, because it is all-encompassing and open to different 
variations and evolutions of the abbreviation that has been added 
onto the original term, and will most likely continue to grow.

TERMS

မ်းလူအစီးက LGBT အသ��ကးအဝန်း�ဟူ� ရေး�်ဆ���့�ရေးသ့အ�့အ့� ခြုံ�ံုင့်ံ�ရေး�်ဆ��ရေးန်ရေးသ့ 
အသံ��အနှုန်း� မ်း�့�စီး�့  ��ိပွားါသည်း။ ‘LGBT’ ဟူ၍ူ သး�မြ�့�မြ�စီးးတာည်းလ�ကး�ိ�ရေးသ့ အတာ��ရေးက့ကး
စီးက့�လံ��သည်း ၁၉၈၀ရေးနှိ�င့်း�ပွား��င့်း�က့လမ်း�့�တာ�င့်း ‘အမ်း� �ု �သ့�အ��င့်း���င့်း���စီးး�င့်းစီးံ�မ်းကး
သမူ်း�့� အသ��ကးအဝန်း�’ ဟူ� ရေး�်ဆ���့�မ်းအု့� အစီး့������့�ရေးသ့ ‘LGB’အ့� လ��ကးရေးလ�့ည်းရေး��
ရေးအ့င့်း မ်း�မ်းး�မ်းံတား��င့်း�့�ရေးသ့ အသံ��အနှနု်း�မြ�စီးးသည်း။ အ�ယူ�းရေး�က့င့်�းဆ��ရေးသ့း တာကးကြွက�
လပုွားး�ိ့ �သမူ်း�့�မ်း ိ���အသံ��အနှနု်း�သည်း အသ��ကးအဝန်း��့တာ�င့်း ပွားါဝင့်းရေးန်ရေးသ့သမူ်း�့�အ့�လံ��
က�� က��ယူးစီး့�မ်းမြပွားုဟူ� ယူံ��ကည်းရေးသ့ ရေး�က့င့်�းမြ�စီးးသည်း။

���အ�� �န်းမ်းိစီး၍ ၎င့်း�အသံ��အနှုန်း�သည်း မ်း�က့ရေးသ�မ်းးနှိစီးးမ်း�့�အတာ�င့်း�တာ�င့်း ရေး�ပွားန်း�စီး့�လ့�့�
ရေးသ့ ‘LGBTQ’အမြ�စီးးသ��� မြ�ည်�းစီး�ကး��့���င့်းက့ “Q” သကကတာသည်း “queer” (က�့�မ်းအရေးမြ�မြပွားု
 သတားမ်းတိား��ကးအရေးပွား်တာ�င့်း ရေး�ါင့်း�စီးဉ်းးတာပွားးသတားမ်းတိားမြ�င့်း� မ်း�ံယူလူ��သ)ူက�� �ည်းညွှနှ်း�လ�ကး��ိပွားါ
 သည်း။ ပွား��မ်း��က�ယူးမြပွားန်�းလ့ရေးသ့ စီးက့�လံ��မ်းိ့  ‘LGBTQIA’ မြ�စီးးပြီးပွားး� ၎င့်း�တာ�င့်း I သည်း “intersex” 
(က�့�/မ်းလ�င့်းဝ�ရေးသသမ်း�င့်း�ိ့ �သ)ူ အ့�က��ယူးစီး့�မြပွားုက့ “A” သည်း “asexual” (လ�င့်းစီး�တား
တာ�မ်းး� ညွှှတားမ်းကုင့်း�မ်း့�သ)ူ နှငိ့်�း/သ��� “allied” (မ်း�တား�ကး)က�� က��ယူးစီး့�မြပွားုပွားါသည်း။ ���မ်းစိီး၍ ၎င့်း�
အသံ��အနှုန်း� သည်း ပွား��၍က�ယူးမြပွားန်�းလ့ပြီးပွားး� အမ်း� �ု �သမ်းး�အ��င့်း���င့်း���စီးး�င့်းစီးံ�မ်းကးသ၊ူ အမ်း� �ု �သ့� 
အ��င့်း���င့်း� ��စီးး�င့်းစီးံ�မ်းကးသ၊ူ လ�င့်းတာူလ�င့်းက�့��စီးးသ၊ူ ဆန်�းက�င့်း�ကးလ�င့်းက့�သ��� ရေးမြပွား့င့်း�လ့မြပွားုမ်းူ
ရေးန်���င့်းသ၊ူ က�့�မ်းအရေးမြ�မြပွားုသတားမ်းတိား��ကးအရေးပွား်တာ�င့်း ရေး�ါင့်း�စီးဉ်းးတာပွားးသတားမ်းတိားမြ�င့်း� မ်း�ံယူူ
လ��သ၊ူ မ်း�မ်း��ံယူ ူလ��သည်�း လ�င့်းဝ�ရေးသသအ့� စီး�ူစီးမ်းး�ရေးလ�လ့ရေးန်ဆ့မြ�စီးးသ၊ူ က�့�/မ်းလ�င့်းဝ�ရေးသသ
 မ်း�င့်း�ိ့ �သ၊ူ မ်းည်းသည်�းလ�င့်းဝ�ရေးသသ�ံယူ�ူ့�သကူ��မ်းဆ�� စီးံသတားမ်းတိား��ကး�့�၍ ��စီးး�င့်း
စီးံ�မ်းကးသ၊ူ က�့�/မ်း စီး�တား�ံစီး့���ကးနှစိီးးမ်း� �ု �စီးလံ����ိသ၊ူ �နှာ�က��ယူးတာ�င့်း က�့�/မ်းဝ�ရေးသသလကခဏီ့
 ရေး�့ယူကိးရေး�့းမြပွားသ၊ူ လ�င့်းစီး�တားတာ�မ်းး�ညွှတှားမ်းနု်ည်း�ပွားါ�သဟူူူရေးသ့ အသံ��အနှနု်း�မ်း�့� မြ�ည်�းသ�င့်း�မ်းု
မြ�င့်�း ‘LGBTQQIP2SAA’ ဟူ�မြ�စီးးလ့က့ မ်း�့�စီး�့ ရေးသ့ အတာ��ရေးက့ကးအသံ��အနှနု်း�မ်း�့� 
ရေးပွား်ရေးပွားါကး ရေးန်ဆ့မြ�စီးးသည်း။

၎င့်း�အသံ��အနှုန်း�၏ ဆကးလကးက�ယူးမြပွားန်�းလ့မ်းရုေး�က့င့်�း မ်းလူအသံ��အနှနု်း�တာ�င့်း �ပွားးမ်းံ
မြ�ည်�းစီး�ကး �့�ရေးသ့ မ်းတာကူ�့မြပွား့�ရေးသ့ ဆင့်�းက့ရေးမြပွား့င့်း�လ့လ့ရေးသ့ အတာ��ရေးက့ကးစီးက့�လံ��
မ်း�့�နှငိ့်�း ရေးန်�င့်း တာ�င့်း�ပွားးမ်းံရေးပွား်ရေးပွားါကးလ့မ်းည်�း စီးက့�လံ��မ်း�့�အ့�လံ��အ့� ခြုံ�ံု င့်ံ�မ်း�ရေးစီး�န်း မြမ်းန်း
မ်း့�စီးး�ပွား�့ �ရေး��ကဏ္ဍ တာ့ဝန်းယူမူ်း�ု�ိရေး�� အရေး�့ကးအကမူြပွားုဌာ့န်သည်း LGBT+ဟူရူေးသ့ 
အသံ��အနှုန်း�အ့� ၎င့်း�၏ ��တားရေးဝမ်းအု့�လံ��တာ�င့်း အသံ��မြပွားုသ�့ �မ်းည်းမြ�စီးးသည်း။

အတွ�ုရေးက်းက််
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In MCRB and Colors Rainbow’s experience, many employers in 
Myanmar are interested in learning about supporting LGBT+ 
equality, and avoiding discrimination. However, they lack knowledge 
on LGBT+ issues in Myanmar, and the concept of SOGIE (Sexual 
Orientation, Gender Identity and Expression). This Resource Guide 
is intended to address that gap.  

The findings from a Baseline assessment of the situation of LGBT+ 
people at workplaces in Yangon conducted by Colors Rainbow 
between November 2017 and January 2018 (with similar research 
conducted in Mandalay) showed that although some companies 
have non-discrimination policies in place, they do not specifically 
refer to LGBT+ rights. The research identified that the main reason 
for not referring to LGBT+ was because companies thought that this 
was not necessary.  

The International Finance Corporation (IFC), part of the World 
Bank Group, conducted a Respectful Workplaces Survey in 2018, 
together with DaNa Facility. They interviewed over 1000 employees 
including LGBT+ persons. Their findings on LGBT+ discrimination, 
presented at an August 2019 MCRB/Colors Rainbow workshop, 
showed that in Myanmar, as in many other countries, LGBT+ persons 
in the workplace often are asked about their sex life and experience 
colleagues joking about their gender identity and expression. They 
experience exclusion from meetings, and problems accessing 
information. They are often refused certain types of jobs due to 
gender stereotyping.

I N T R O D U C T I O N
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MCRB နှငိ့်�း Colors Rainbow တာ���၏ အရေးတာ��အကြုံကံုမ်း�့�အ� မြမ်းန်းမ်း့နှ��င့်းင့်ံ�ိ� လ�ပွားးင့်န်း��ငိ့်းအမ်း�့� စီး�သည်း 

LGBT+မ်း�့�၏ တာန်း�တာညူ်းမ်းှရေး��အ့� ရေး�့ကး�ံအ့�ရေးပွား�မြ�င့်း�နှငိ့်�း ��့မြ�့�ဆကးဆံမ်းမု်း�့�အ့� ရေး�ိ့ င့်း�ိ့ �မြ�င့်း� 

အရေး�က့င့်း�အ�့တာ���အ့� ရေးလ�လ့�န်း စီး�တားပွားါဝင့်းစီး့��ကပွားါသည်း။ သ����့တာ�င့်းမ်း ူ ၎င့်း�တာ��� သည်း မြမ်းန်းမ်း့နှ��င့်းင့်ံတာ�င့်း 

မြ�စီးးပွား�့ �ရေးန်ရေးသ့ LGBT+ မြပွားဿန်�မ်း�့�နှငိ့်�းပွားတားသတား၍လည်း�ရေးက့င့်း�၊ SOGIE (လ�င့်းစီး�တားတာ�မ်းး�ညွှှတားမ်း၊ု လ�င့်း

ဝ�ရေးသသ�ံယူမူ်းနုှငိ့်�း ရေး�့းမြပွားမ်း)ု သရေး�့တာ�့�နှငိ့်�းပွားတားသတား၍ လည်း�ရေးက့င့်း� ဗဟူ�သ�တာန်ည်း�ပွားါ�လ�ကး�ိ�ရေးန်

ပွားါသည်း။ ဤလမ်းး�ညွှနှ်းသည်းက့� ���က့�သ���ရေးသ့ က�့ ဟူ မ်းမု်း�့�အ့� က��င့်းတာ�ယူးရေးမြ��ငိ့်း��န်း �ည်း�ယွူးပွားါသည်း။

၂၀၁၇ ��နှိစီးး၊ နှ��ဝင့်း�့လ နှိင့်�း ၂၀၁၈ ��နှိစီးး၊ ဇိုန်းန်ဝါ�းလ တာ���တာ�င့်း Colors Rainbow မ်း ိမြပွားုစီး�ရေးဆ့င့်း�ကွး�့�ရေးသ့ 

�န်းက�န်းပြီးမ်း�ု �၏ လ�ပွားးင့်န်း���င့်းမ်း�့���ိ LGBT+ မ်း�့�၏ အရေးမြ�အရေးန်အ့� ပွားဏီ့မ်း ရေးလ�လ့ ဆန်း�စီးစီးး��ကး(မ်းနှတရေးလ�ပြီးမ်း�ု �

တာ�င့်းလည်း� အလ့�တာူရေးဆ့င့်း�ကွး�့�သည်း) ၏ ရေးလ�လ့ရေးတာ����ိ��ကးမ်း�့�အ� အ�� �ု �ရေးသ့ က�မ်းပဏီးမ်း�့�သည်း 

��့မြ�့�ဆကးဆံမ်းမု်း��ိရေး��နှငိ့်�း သကးဆ��င့်းရေးသ့ မ်းဝူါဒီမ်း�့� ��မ်းတိား�့�ရေးသ့း လည်း� ���မ်းဝူါဒီမ်း�့�သည်း LGBT+ 

အ��င့်�းအရေး��မ်း�့�အ့� သ�သ�သ့သ့ညွှနှ်း�ဆ��မ်းမု်းမြပွားုရေးန်ရေး�က့င့်း� ရေးတာ����ိ�ပွားါသည်း။ ���သ���မ်းညွှှန်း�ဆ���့��မြ�င့်း�၏ 

အဓိ�ကအရေး�က့င့်း�အ�င့်း�မ်းိ့  က�မ်းပဏီးမ်း�့�မ်း ိ���အ�့သည်းမ်းလ��အပွားးဟူ� ယူဆူ�့�ရေးသ့ရေး�က့င့်�းမြ�စီးးရေး�က့င့်း� ���

သ�ရေးတာသန်မ်းိ ရေး�့ကးမြပွား�့�ပွားါသည်း။ 

၂၀၁၈��နှိစီးးတာ�င့်း ကမ်း့့��ဏီး၏ အစီး�တားအပွား��င့်း�တာစီးး��မြ�စီးးရေးသ့ အမြပွားည်းမြပွားည်းဆ��င့်း�့ရေးင့်�ရေး�က�အ��့�အစီးည်း� (IFC) 

သည်း ဓိန် (DaNa Facility) နှငိ့်�းအတာူ ရေးလ�စီး့���ယူးရေးက့င့်း�ရေးသ့ လ�ပွားးင့်န်း���င့်းမ်း�့�စီးစီးးတာမ်းး�က�� ရေးက့ကးယူ�ူ့�

ပွားါသည်း။ ၎င့်း�တာ���သည်း LGBT+ မ်း�့�အပွားါအဝင့်း ဝန်း�မ်းး�ရေးပွားါင့်း� ၁၀၀၀ ရေးက�့းအ့� အင့်းတာ့ဗ�း�ရေးမ်း�မြမ်းန်း��့�ပွားါသည်း

။ ၂၀၁၉��နှိစီးး၊ �သဂျာ�တားလတာ�င့်း က�င့်း�ပွား�့�ရေးသ့ MCRB/Colors Rainbow တာ���၏ အလ�ပွားးရုံးံ�ရေးဆ��ရေးနှ��ပွား�့တာ�င့်း တာင့်းမြပွား

�့�ရေးသ့ ၎င့်း�တာ���၏ LGBT+ ��့မြ�့�ဆကးဆံမ်းမု်း�့� နှိင့်�း ပွားတားသတားသည်�း ရေးလ�လ့ရေးတာ����ိ��ကးမ်း�့�အ� အမြ�့�ရေးသ့

နှ��င့်းင့်ံမ်း�့�န်ည်း�တာ ူမြမ်းန်းမ်း့နှ��င့်းငံ့်တာ�င့်းလည်း� LGBT+ မ်း�့�သည်း လ�ပွားးင့်န်း���င့်းမ်း�့�တာ�င့်း ၎င့်း�တာ���၏ လ�င့်းမ်း�ုဝနှငိ့်�းပွားတား

သတား၍ ရေးမ်း�မြမ်းန်း�မ်းမု်း�့��ံ�က့ ၎င့်း�တာ���၏ လ�င့်းဝ�ရေးသသ�ံယူူမ်းနုှငိ့်�း ရေး�့းမြပွားမ်းတုာ���အရေးပွား် လ�ပွားးရေး�့းက��င့်း�ကးမ်း�့�၏ 

ရေးန်�ကးရေးမြပွား့င့်းမ်းမု်း�့� �ံစီး့�ရေးန်�ပွားါသည်း။ ၎င့်း�တာ���သည်း ရေးဆ��ရေးနှ��ပွား�့မ်း�့�မ်း ိ �ယူးက�ဉ်းး�့��ံ�က့ သတာင့်း� 

အ��ကးအလကး��ိ�မြ�င့်း�တာ�င့်းလည်း� မြပွားဿန်�မ်း�့�နှငိ့်�း �င့်းဆ��င့်းရေးန်�ပွားါသည်း။ လ�င့်းပွား��င့်း�ဆ��င့်း�့နှငိ့်�းပွားတားသတား၍ 

တာ�့�ရေးသသတားမ်းတိား�့�မ်းုမ်း�့�ရေး�က့င့်�း ၎င့်း�တာ���သည်း အ�� �ု �ရေးသ့အလ�ပွားးမ်း�့�အ့� လ�ပွားးက��င့်း�န်း မြင့်င့်း�ဆ��မြ�င့်း��ံ

�က�ပွားါသည်း။

LGBT+ ဝန်း�မ်းး�အမ်း�့�စီး�သည်း ��့မြ�့�ဆကးဆံမ်းနုှိင့်�း အရေးနှ�ိင့်�းအယူကိးရေးပွား��ံ�မြ�င့်း�၊ �့��ူတာ���မြ�င့်း�မ်း ိမြင့်င့်း�ပွားယူး�ံ

�မြ�င့်း� (သ���) အလ�ပွားး��တားပွားယူး�ံ�မြ�င့်း�မ်း�့�နှငိ့်�း ပွားတားသတား၍ က့က�ယူးမ်းမု်း��ိ�မြ�င့်း�နှငိ့်�း ရေးတာ��ကြုံကံု�ံစီး့�ရေးန်�ပွားါသည်း

။ သ����့တာ�င့်းမ်း ူ မြပွားည်းတာ�င့်း�ပွားည့်ရေး��အ��့�အစီးည်း�တာစီးး��တာ�င့်း လ�ပွားးက��င့်းရေးန်ရေးသ့ အမ်း� �ု �သ့���င့်း���စီးးမြမ်းတားနှ���သ ူ

ဝန်း�မ်းး�တာစီးးဦး�မ်း ိ ၎င့်း�သည်း အလ�ပွားး��င့်းတာ�င့်း ရေးနှ�ိင့်�းယူကိးမြ�င့်း��ံရေးန်�ပွားါသည်းဟူ� ရေး��စီးး��တား�းတာ�င့်းရေး��သ့�က့ 

မ်း�မ်း�က��ယူးက�� အဆ�ံ�စီးး�င့်းသ�့ �ပြီးပွားး�ရေးန်�ကး LGBT+ မ်း�့� လ�ပွားးင့်န်း���င့်းတာ�င့်း ��့မြ�့�ဆကးဆံ�ံရေးန်�မ်းအုရေးပွား် 

မြပွားည်းသလူ�ူ�၏ သ�မြမ်းင့်းမ်းသုည်း ၂၀၁၉��နှိစီးး၊ ဇို�န်းလတာ�င့်း တာ���မြမ်းင့်�းလ့�့�ပွားါသည်း။ ���ဝမ်းး�န်ည်း���ယူးမြ�စီးး�ပွားးသည်း 

န်း�ဒါါန်း်� LGBT+ အသ��ကးအဝန်း�နှငိ့်�း ၎င့်း�၏မ်း�တား �ကးမ်း�့�အ့� စီးည်း�ရုံးံ��လံ�ုရေးဆ့းလ��ကးက့ LGBT+ မ်း�့�အ့� ��့မြ�့�

ဆကးဆံမ်းကု�� မြ�စီးးရေးပွား်ရေးစီးသည်�း မြမ်းန်းမ်း့နှ��င့်းင့်ံ၏ ဥပွားရေးဒီနှငိ့်�း သရေး�့�့�မ်း�့�အ့� မြပွားုမြပွားင့်းရေးမြပွား့င့်း�လ့�န်းအတာ�ကး 

ရေးတာ့င့်း�ဆ��မ်းမု်း�့�လည်း� ရေးပွား်ရေးပွားါကးလ့ပွားါသည်း။ 
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Many LGBT+ employees therefore lack protection against discrimination and 
report harassment, denial of promotion or even dismissal.   However, public 
awareness of LGBT+ workplace discrimination increased in June 2019, when 
a gay employee of a local education institution, committed suicide, claiming in 
Facebook posts to have been harassed at work. This tragedy rallied the LGBT+ 
community and their allies, and there were calls for changes to Myanmar laws 
and attitudes which discriminate against LGBT+ people.

WHY SHOULD BUSINESSES CARE 
ABOUT LGBT+ EQUALITY?

 
There is a clear business case for having an inclusive workplace, including for 
LGBT+ employees and customers. An inclusive, LGBT+ friendly, workplace is 
more productive. Evidence shows that when people feel comfortable showing 
up to work ‘as they truly are’, employees feel happier, and are more productive. 

Workplaces which demonstrate they welcome LGBT+ employees will improve 
their chances of attracting and retaining the best talent. Employee referrals are 
important ways to recruit good people. A study conducted by Out Now Global 
consulting firm showed that the US economy could save $9 billion annually 
if organizations were more effective at implementing diversity and inclusion 
policies for LGBT+ staff.

LGBT+ customers are a big potential market.  LGBT Capital, a market research 
company focused on the LGBT market estimated that in 2018, LGBT spending 
power in Asia was $1.3 trillion, and that LGBT tourists had significant spending 
power, a market niche that Thailand has capitalised on.   In India, the Lalit 
chain of hotels demonstrates its commitment to LGBT+ equality by writing 
personalised messages (e.g. His & His) on bathroom towels to show that they 
welcome LGBT+ guests.

စား�ီပ်းွ�ရေးရ�လုပု််ငန်း်�များ�း�သာညီ် LGBT+များ�း�၏ တွန်း်�တွညူီမီျားှများအုး� 

အဘာယူ်ရေး�က်းင�် ဂ္ဂရုမုြပ်�သာင�်သာန်းညီ်�။

 
LGBT+ ဝန်း�မ်းး�မ်း�့�နှငိ့်�း စီး့�သံ��သမူ်း�့�အပွားါအဝင့်း အ့�လံ��ပွားါဝင့်းနှ��င့်းရေးသ့ လ�ပွားးင့်န်း���င့်းတာစီးး����ိ

မြ�င့်း�သည်း �ငိ့်း�လင့်း�ရေးသ့ စီးး�ပွား�့ �ရေး��က�စီးစ�ပွားးတာစီးး��မြ�စီးးပွားါသည်း။ အ့�လံ��ပွားါဝင့်းရေးသ့၊ LGBT+ 

မ်း�့�အတာ�ကး သင့်�းရေးလ�့းရေးသ့ လ�ပွားးင့်န်း���င့်း�န်းတား�ရေးပွား�မြ�င့်း�သည်း ပွား��မ်း��အက� �ု �မြ�စီးး��န်း� မ်း�ု�ိ

ပွားါသည်း။ လ�ပွားးင့်န်း���င့်းသ��� မ်း�မ်း�တာ���၏ �ဝအမ်းနိ်းအတာ��င့်း� သကးရေးတာ့င့်�းသကးသ့ သ�့ �ရေး�့ကး 

လ�ပွားးက��င့်းန်�ရေးင့်းသ့ သတူာ���သည်း ပွား��မ်း��ရေးပွား�့း�ငှ့်းပြီးပွားး� အလ�ပွားးလ�ပွားးက��င့်း�့တာ�င့်းလည်း� ��ရေး�့ကးအက� �ု �

��ိစီး�့  လ�ပွားးက��င့်းနှ��င့်းသည်းဟူ� သကးရေးသအရေး�့ကးအ�့�မ်း�့�က ရေး�့းမြပွားပွားါသည်း။

LGBT+ မ်း�့�အ့� ကြီးက�ု ဆ��ရေးသ့ လ�ပွားးင့်န်း���င့်းမ်း�့�သည်း အရေးက့င့်း�ဆံ��ရေးသ့ အ�ည်းအ��င့်း��ိ�

သမူ်း�့�အ့� ဆ�့ရေးဆ့င့်း��ိ�နှ��င့်းမ်းည်�းအ��င့်�းအရေး�� ပွား��မ်း�့�ပွားါသည်း။ ဝန်း�မ်းး�မ်း�့�၏ ရေး�့ကး�ံညွှနှ်း�

ဆ��မ်းမု်း�့�မ်းတိာစီးးဆင့်�း ဝန်း�မ်းး�စီး�ရေးဆ့င့်း�မြ�င့်း�သည်း လရူေးတာ့းလရူေးက့င့်း�မ်း�့�အ့� စီး�ရေးဆ့င့်း�

�့တာ�င့်း ��ရေး�့ကးရေးသ့ န်ည်း�လမ်းး�မြ�စီးးပွားါသည်း။   Out Now Global အကြုံကံရေးပွား�က�မ်းပဏီး၏ 

ရေးလ�လ့မ်းအု� အကယူး၍ အ��့�အစီးည်း�မ်း�့�အရေးန်မြ�င့်�း LGBT+ ဝန်း�မ်းး�မ်း�့�အတာ�ကး မ်းတာူ

က�့မြပွား့�မ်းနုှိင့်�း အ့�လံ��ပွားါဝင့်းနှ��င့်းမ်း ုဆ��င့်း�့မ်းဝူါဒီမ်း�့� ��မ်းတိား�့တာ�င့်း ပွား��မ်း����ရေး�့ကးစီး�့  ရေးဆ့င့်း�ကွး

နှ��င့်းပွားါက အရေးမ်း��ကန်း၏ စီးး�ပွား�့ �ရေး��သည်း နှိစီးးစီးဉ်းး ရေးဒီ်လ့ ၉ �းလးယူမ်းး�န်�း စီး�ရေးဆ့င့်း�မ်း�မ်းည်းမြ�စီးး

ပွားါသည်း။ 

စီး့�သံ��သ ူLGBT+ မ်း�့�သည်းလည်း� ကြီးကး�မ်း့�သည်�း အလ့�အလ့��ိရေးသ့ ရေး��က�ကးမြ�စီးးပွားါသည်း

။ LGBT ရေး��က�ကးအ့� အ��ူမြပွားုရေးလ�လ့ရေးသ့ ရေး��က�ကးသ�ရေးတာသန်က�မ်းပဏီးမြ�စီးးသည်�း LGBT 

Capital မ်း ိ၂၀၁၈ ��နှိစီးးတာ�င့်း အ့��ိ�ိ LGBT မ်း�့�၏ အသံ��မြပွားုမ်းသုည်း ရေးဒီ်လ့ ၁.၃ ��းလးယူမ်းး

မြ�စီးးပြီးပွားး� ���င့်း�နှ��င့်းင့်ံမ်း ိ အမြမ်းတား��ိ�လ�ကး�ိ�ရေးသ့ ရေး��က�ကးသစီးးမြ�စီးးသည်�း LGBT ��း�သ�့ �

မ်း�့�သည်း သ�သ့�င့်း�ိ့ �ရေးသ့ ရေးင့်�ရေး�က�သံ��စီး�့မ်း ု အင့်းအ့���ိရေး�က့င့်း�က�� �န်�းမ်းိန်း�ရေး�့ကးမြပွား�့�

ပွားါသည်း။ အ�နှိ�ယူနှ��င့်းင့်ံတာ�င့်း Lalit ဟူ��တာယူးအ�ပွားးစီး�သည်း LGBT+ တာန်း�တာညူ်းမ်းှ��ိမ်းအုရေးပွား်�့��ိ�

သည်�း ၎င့်း�တာ���၏အရေးလ��့�မ်းအု့� LGBT+ ဧည်�းသည်းမ်း�့�အ့� ကြီးက�ု ဆ��သည်�းအ�ါ၌ ရေး��� �ု ��န်း�

သံ��တာ�ကးမ်း�့�တာ�င့်း က��ယူးပွား��င့်းစီး့စီး�မ်း�့� (ဥပွားမ်း့ - သနူှငိ့်�းသ)ူ ရေး��သ့�မြ�င့်း�မြ�င့်�း မြပွားသ�့�ပွားါသည်း။
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Some employers in Myanmar have concerns that the active promotion of LGBT+ equality 
might not be legal. It is true that protections against discrimination in Article 348 of the 
Constitution currently do not extend to sexual orientation or gender identity. Rather than 
using the words sex (လ�င့်း lein) or gender (က�့�/မ်း kyar/ma), the Constitution refers to a more 
limiting vocabulary of အမ်း� �ု �သ့� (amyotha, man) and အမ်း� �ု �သမ်းး� (amyothami, woman). 

WHAT DOES 
MYANMAR LAW SAY?

In 2008, the military regime approved the Constitution which the current government, the 
National League for Democracy (NLD) has been trying to amend. In 2019, the Child Rights 
Law which includes non-discrimination based on sexual orientation and gender identity, was 
approved by the NLD; evidence that the government supports LGBT+ rights. 

The Myanmar Penal Code was introduced by the British during the colonization period and 
is still currently in place. Article 377 of the Penal Code criminalizes any activity that the 
Myanmar authorities decide constitutes ‘carnal intercourse against the order of nature’, with 
punishments of transportation for life or imprisonment of up to ten years and a fine. The 
LGBT Rights Network has been working on the decriminalization of homosexuality. The law 
does not consider “consent” between two people, which contradicts the universal declaration 
of human rights, Rule of Law, and the definition of a criminal offense as stated in the Criminal 
code. Thus, the article is in need of amendment. 

Article 377 against “unnatural offenses” applies equally to both men and women.
It is rarely enforced, but LGBT+ people have reported that police use the threat of prosecution 
to extort bribes. 

Love affairs between two people does not directly relate to any criminal offense, however, 
Article 377 is used to threaten those with sexual orientations and gender identities that 
delineate from the norm.

The 1899 Rangoon Police Act 30(c), 30(d) and the 1945 Burma Police Act (which covers the 
entirety of the country except Yangon), 35 (c), 35 (d) are used by the police to harass, arrest, 
detain or extort money from LGBT+ individuals. Colors Rainbow has collected the relevant 
data and information on this. 

However, while these laws may all be used to harass LGBT+ people, none of them legally 
prevent employers from supporting LGBT+ equality.
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မြမ်းန်းမ်း့နှ��င့်းင့်ံ�ိ� အ�� �ု �ရေးသ့ လ�ပွားးင့်န်း��ငိ့်းမ်း�့�သည်း LGBT+ တာန်း�တာညူ်းမ်းှမ်းအု့� တာကးကြွက�စီး�့ ပွား�ံပွား���ရေးပွား� မြ�င့်း�သည်း 

တာ�့�မ်းဝင့်းရေးသ့လ�ပွားး�ပွားးဟူ၍ူ ယူဆူ�ကပွားါသည်း။ လကး�ိ�တာ�င့်း ��့�စီးည်း�ပွားံ�အရေးမြ��ံဥပွားရေးဒီ အ�န်း�(၈) နှ��င့်းင့်ံသ့�

မ်း�့� ၏ မ်းလူအ��င့်�းအရေး��မ်း�့� နှငိ့်�း တာ့ဝန်းမ်း�့� အ�န်း� ��ိ ပွား�ဒီးမ်း ၃၄၈ တာ�င့်း ပွားါဝင့်းရေးသ့ ��့မြ�့�ဆကးဆံမ်းမု်း�့�အ့� 

က့က�ယူးမြ�င့်း�တာ�င့်း လ�င့်းစီး�တားတာ�မ်းး�ညွှတှားမ်းနုှငိ့်�း လ�င့်းဝ�ရေးသသန် �ံယူမူ်းမု်း�့�အ့� ညွှနှ်း�ဆ���့�မြ�င့်း�မ်း�ိ�ဆ��သည်းမ်းိ့  

မ်းနိ်းကန်းပွားါသည်း။ ��့�စီးည်း�ပွားံ�အရေးမြ��ံဥပွားရေးဒီသည်း လ�င့်း(သ���မ်းဟူ�တား)က�့�/မ်းဟူ၍ူ ရေး�့းမြပွား�မ်းည်�းအစီး့� ပွား��မ်း�� 

ကန်�းသတား�့�ရေးသ့ စီးက့�လံ��မ်း�့�မြ�စီးးသည်�း အမ်း� �ု �သ့�နှိင့်�း အမ်း� �ု �သမ်းး�တာ���က�� အသံ��မြပွားု�့� ပွားါသည်း။ 

မြများန်း်များးနို�ုင်ငံ၏ဥပ်ရေးဒါများ ိများညီ်
က့်�သာ�ု� ရေး�း်မြပ်�း�သာန်းညီ်�။

��့�စီးည်း�ပွားံ�အရေးမြ��ံဥပွားရေးဒီသည်း စီးစီးးအစီး����လကး�ကး ၂၀၀၈ ��နှိစီးးတာ�င့်း အတာည်းမြပွားုမြပွားဌာ့န်း� �့�မြ�င့်း�မြ�စီးးပြီးပွားး� ယူ��

အ�ါ သကးဆ��င့်း�့ အနှ��င့်း�ပွားါတား(အမ်း� �ု �သ့�ဒီးမ်း��ကရေး�စီးးအ��့���ုပွားး)မ်း ိမြပွားင့်းဆင့်း�န်း လတှားရေးတာ့းတာ�င့်း ကြီးက�ု �စီး့��့�

သည်း၊ ကြီးက�ု �စီး့�ဆ့��ိ သည်းက�� မြမ်းင့်းရေးတာ��နှ��င့်းသည်း။ အမ်း� �ု �သ့�ဒီးမ်း�� ကရေး�စီးးအ��့���ုပွားးပွားါတားအစီး����လကး�ကး 

၂၀၁၉ ��နှိစီးးတာ�င့်း အတာည်းမြပွားုမြပွားဌာ့န်း��့�ရေးသ့ ကရေးလ� သငူ့်ယူးအ��င့်�းအရေး��ဆ��င့်း�့အက့အက�ယူးရေးပွား�ရေး��ဥပွားရေးဒီ

တာ�င့်း လ�င့်းစီး�တား�ံယူမူ်း၊ု လ�င့်းစီး�တားတာ�မ်းး� ညွှတှားမ်းရုေးပွား်အရေးမြ��ံ၍ ��့မြ�့�မြ�င့်း�မ်းမြပွားု�ဟူရူေးသ့ အ��ကးက�� �ည်�းသ�င့်း�

မြပွားဌာ့န်း��့�သည်းက��ရေးတာ����ိ �သမြ�င့်�း LGBT+ နှငိ့်�းပွားတားသကးသည်�း မြ�စီးးတာည်းမ်းဆု��င့်း�့ သရေး�့တာ�့�က�� အစီး���

အ�အ��့�အတာ�င့်း� သ���ိလကး�ံလ့သည်းက�� သံ��သပွားးသ���ိနှ��င့်းပွားါသည်း။

မြမ်းန်းမ်း့နှ��င့်းင့်ံတာ�င့်း လကး�ိ�က�င့်�းသ�ံ�ရေးန်ရေးသ့ �့ဇိုသတားကြီးကး�ဥပွားရေးဒီသည်း ပြီးဗ�တာ�သှက��လ��န်း လကး�ကးတာ�င့်း

ရေးပွား်ရေးပွားါကး�့�ရေးသ့ ဥပွားရေးဒီမြ�စီးးပြီးပွားး� အ��ကးအလကးအန်ည်း�င့်ယူးက��သ့ မြပွားုမြပွားင့်း၍ ဆကးလကးသံ��စီး�့ရေးန်မြ�င့်း�မြ�စီးး

ပွားါသည်း။ �့ဇိုသတားကြီးကး�ဥပွားရေးဒီပွား�ဒီးမ်း ၃၇၇ အ� "ဓိမ်းမတာ့နှငိ့်�းဆန်�းက�င့်း ရေးသ့လ�င့်းဆကးဆံမ်း"ုဟူ� သတားမ်းတိား

သည်�း မ်းည်းသည်�းအ��င့်း�အ�့က��မ်းဆ�� မြပွားစီးးမ်းရုေး�က့င့်း�အ� တာ�့�စီး�့ဆ��နှ��င့်းပွားါသည်း။ ရေး�့င့်းဒီဏီး အနှစိီးး ၂၀ အ��

နှငိ့်�း ဒီဏီးရေးင့်� က��ံသင့်�းရေးသ့ မြပွားစီးးမ်းအုမြ�စီးး သတားမ်းတိား�့�သည်း။ LGBT အ��င့်�းအရေး��ဆ��င့်း�့က�န်းယူကးမ်း ိလ�င့်း

တာ�ူ�စီးးသမူ်း�့�အရေးပွား် အရေး��ယူနူှ��င့်းသည်�း ���ဥပွားရေးဒီပွား�ဒီးမ်းအ့� ��ကးသ�မ်းး��န်း ရေးတာ့င့်း�ဆ���့�သည်း။ နှစိီးးဦး�နှိစီးး�ကး

အလ��တာ ူသည်း၊ မ်းတာသူည်းက�� လံ��ဝ�ည်�းသ�င့်း�စီးဉ်းး�စီး့�မြ�င့်း�မ်း�ိ�သည်�းအတာ�ကး အဆ��ပွားါဥပွားရေးဒီသည်း လ�ူအ��င့်�း 

အရေး��စီးံ�� �န်းစီးံညွှနှ်း�၊ ဥပွားရေးဒီ၏စီးံ�� �န်းစီးံညွှနှ်း�၊ မြပွားစီးးမ်း၏ု အဓိ�ပွားပါယူး��င့်�းဆ����ကးတာ���နှိင့်�းက�့လ�့ရေးန်သည်�း အတာ�ကး 

သံ��သပွားးမြပွားင့်းဆင့်း�န်း အရေး��တာကြီးကး�လ��အပွားးလ�ကး�ိ�ပွားါသည်း။

"သ�့ဝနှငိ့်�းဆန်�းက�င့်းရေးသ့ မြပွားစီးးမ်းမု်း�့�"ရေးပွား်က��င့်းတာ�ယူးသည်�း ပွား�ဒီးမ်း ၃၇၇ သည်းအမ်း� �ု �သ့� နှငိ့်�းအမ်း� �ု �သမ်းး� နှိစီးး

ဦး�စီးလံ�� တာန်း�တာူအက� �ု �သကးရေး�့ကးမ်း�ု�ိပွားါသည်း။ ���ပွား�ဒီးမ်းအ့� အသံ��န်ည်း� ရေးသ့းလည်း� LGBT+ မ်း�့�၏ 

ရေးမြပွား့ဆ����ကးအ� သကးဆ��င့်း�့ အ့ဏီ့ပွား��င့်းမ်း�့�နှငိ့်�း အမြမ်းင့်းမ်း�ကည်း လင့်းသမူ်း�့�မ်း ိလကးန်ကးတာစီးး��က့�သ���

အသံ����ပြီးပွားး� ဥပွားရေးဒီက�� န်��မ်းလည်းမ်းအု့� အ��င့်�းရေးက့င့်း�ယူကူ့ ပြီး��မ်းး�ရေးမြ�့ကးမ်းမု်း�့�နှငိ့်�း ကြုံကံုရေးတာ��ရေးန်�ပွားါသည်း။

လနူှိစီးးဦး� ��စီးးကြီးက�ု ကးမြ�င့်း�သည်း မြပွားစီးးမ်းသုရေး�့နှငိ့်�း လံ��ဝမ်းသကးဆ��င့်းသည်�းအတာ�ကး  �့ဇိုသတားကြီးကး� ပွား�ဒီးမ်း ၃၇၇ 

သည်း လ�င့်းစီး�တား�ံယူမူ်းနုှငိ့်�း လ�င့်းဝ�ရေးသသန်�ံယူမူ်း ုမ်းတာညူ်းသမူ်း�့�အတာ�ကး ဥပွားရေးဒီ၏အက့အက�ယူးက�� မ်း��ိ�သည်�း

အမြပွားင့်း ဥပွားရေးဒီမ်းပိြီး��မ်းး�ရေးမြ�့ကးသက့�သ��� မြ�စီးးရေးန်ပွားါသည်း။ ၁၈၉၉ ��နှိစီးး �န်းက�န်း�့အကးဥပွားရေးဒီနှငိ့်�း ၁၉၄၅ ��နှိစီးး 

မြမ်းန်းမ်း့နှ��င့်းင့်ံ�့အကးဥပွားရေးဒီတာ�င့်း မြပွားဌာ့န်း�ပွားါ�ိ�ရေးသ့ အ�ပွားးအရေး�် ရေးမ်းိ့ င့်း��ပွားး���မ်းဟုူ� လသူ�မ်း�့�ပွားါသည်း။

�န်းက�န်း�့အကးပွား�ဒီးမ်း ၃၀(ဂျာ)၊ ၃၀(ဃ)နှငိ့်�း မြမ်းန်းမ်း့နှ��င့်းင့်ံ�့အကးဥပွားရေးဒီပွား�ဒီးမ်း ၃၅(ဂျာ)၊ ၃၅(ဃ)တာ���ပွားါ မြပွားဌာ့န်း���ကး

မ်း�့�သည်း သကးဆ��င့်း�့ အ့ဏီ့ပွား��င့်းအ��့�အစီးည်း�မ်း�့�၏ က��ယူးက�င့်�း တာ�့�အရေးပွား်မ်းတူာည်း၍ လ��သလ�� အသံ����

�ံရေးန်�မ်းမု်း�့� မြ�စီးးရေးပွား်လ�ကး�ိ�ပြီးပွားး� LGBT+ မ်း�့�အတာ�ကး ပြီး��မ်းး�ရေးမြ�့ကး�ံ�မ်း၊ု မ်းတာ�့��မ်းး�ဆး��ံ�မ်း၊ု လ့�းရေးင့်�

ရေးတာ့င့်း��ံမ်းမု်း�့� မြ�စီးးရေးပွား်လ�ကး�ိ�ပွားါသည်း။ ��� အ��ကးအလကးမ်း�့�အ့� Colors Rainbow မ်း ိအ��ကးအလကး 

မြပွားုစီး��့���ိပွားါသည်း။

သ����့တာ�င့်း ယူင့်း�ဥပွားရေးဒီမ်း�့�သည်း LGBT+ မ်း�့�အ့� ရေးနှ�ိကးယူကိး�န်း အသံ��မြပွားုနှ��င့်းရေးသ့း လည်း� လ�ပွားးင့်န်း��ငိ့်းမ်း�့�

အ့� LGBT+ မ်း�့�၏ တာန်း�တာညူ်းမ်းှမ်းအု့� ရေး�့ကး�ံမြ�င့်း�က�� တာ�့�ဝင့်းတာ့�ဆး�နှ��င့်းမြ�င့်း�မ်း�ိ�ပွားါ။
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‘Understanding 
LGBT+: ‘Sexual 
Orientation, 
Gender Identity 
and Expression’

S E C T I O N  1

LGBT+ အး�န်း��လုညီ်မြခွင်� - 

လု�င်စား�တွ်တွ�များ်�ညွှတှွ်များ၊ု လု�င်

ဝ�ရေးသာသာခွံ ယူမူျားနုိုငိ�် ရေး�း်မြပ်များု

In Myanmar, there is a lack of understanding and well-understood vocabulary 
about SOGIE which creates misunderstanding in the home, school and 
workplace. SOGIE has three different components. A person can have a type 
of Sexual Orientation, (SO) which is different to their Gender Identity (GI). Or 
someone could Express (E) themselves in a particular way that is different to 
their Gender Identity (GI).

မြမ်းန်းမ်း့နှ��င့်းင့်ံတာ�င့်း SOGIE အ့� န်��လည်းသရေး�့ရေးပွားါကးရေးစီးရေးသ့၊ ရေးက့င့်း�မ်း�န်းစီး�့  အဓိ�ပွားပ့ယူး��င့်�း

ဆ��နှ��င့်းရေးသ့ စီး့က့�လံ��ဝါက�မ်း�ိ�ရေးသ့ရေး�က့င့်�း အ�မ်းး၊ ရေးက�့င့်း�နှငိ့်�း လ�ပွားးင့်န်း���င့်းမ်း�့�တာ�င့်း ယူင့်း�

နှငိ့်�းပွားတားသတားရေးသ့ န်��လည်းမ်းလု�့မ်းိ့ �မ်းမု်း�့� ရေးပွား်ရေးပွားါကးရေးစီးပွားါသည်း။ SOGIE တာ�င့်း မ်းတာညူ်း

ရေးသ့ အဓိ�ပွားပ့ယူးသံ��မ်း� �ု � ပွားါဝင့်းပွားါသည်း။ လတူာစီးးဦး�တာ�င့်း ၎င့်း�၏လ�င့်းဝ�ရေးသသ�ံယူမူ်း ု (Gender 

Identity – GI) နှိင့်�း က�့မြပွား့�ရေးသ့ လ�င့်းစီး�တားတာ�မ်းး�ညွှတှားမ်း ု(Sexual Orientation – SO) ��ိနှ��င့်း

ပွားါသည်း။ သ���မ်းဟူ�တား တာစီးးစီးံ�တာစီးးရေးယူ့ကးသည်း ၎င့်း�၏လ�င့်းဝ�ရေးသသ�ံယူမူ်း(ုGI)နှငိ့်�း က�့မြပွား့�ရေးသ့

 ရေး�့းမြပွားမ်း ုအမြပွားုအမ်း(ူExpression – E)မြ�င့်�း ရေး�့းမြပွားနှ��င့်းပွားါသည်း။
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က်ွန်း်များ ဒါရီေး�းင်များးိ ဘာယူ်လု�ုမြ�ညီ�်ရများလု့… က်�း�န်း့�များပ့် ပ်ါတွယူ်၊ က်ွန်း်များက် များ�န်း်�များလု�းရေးလု… 

ဘာယူ်ဟားက်�ုရေးရး�ရများးိလု့…

Sexual Orientation refers to whom a person is sexually attracted to. If a man is attracted 
to another man, he is gay (homo-sexual); similarly, a woman attracted to a woman is a 
lesbian.  Men who are attracted to women, and women who are attracted to men - are 
straight (hetero-sexual). If a person is attracted to more than one gender, they are bi-
sexual. Those who are attracted to people regardless of gender are pan-sexual. 

Gender Identity refers to how a person identifies themself. For example, if someone 
born female identifies as a female, they are considered cis-gender. A person whose 
gender identity does not match the sex they were assigned at birth is trans-gender. 
A transgender person may choose to medically transition  to help change their sexual 
structure, in terms of both appearance and function, from that of a man to a woman, 
or vice versa. However, this is not always the case. Some transgender people do not 
wish to undergo medical transition.

Lastly, gender Expression is how a person shows - through feminine, masculine or 
androgynous clothes, make-up, hairstyle, behaviour etc - their gender attributes and 
roles. Where a person wears the clothing of the opposite gender (cross-dressing), this 
is also considered a gender expression. 

For employers, it is important to understand SOGIE because it helps to understand part of 
an employee or customer’s identity.  Identity determines and shapes a person’s needs and 
experiences. 

‘Genderqueer’ is a term used by people who refuse to abide to the male - female binary. 
They may feel they are neither, a little bit of both or they may feel restricted by gender labels. 
They may ask to be referred to with gender-neutral pronouns such as “they” instead of “he” 
or “she”.

In Myanmar, it is common for gender-queer persons or transgender women to be called ‘mein 
ma-sha’ (မ်း�န်း�မ်းလ�့) which literally translates to ‘woman to be'. Similarly, for transgender men 
or gender-queer persons, they may be referred to as ‘yauq-ka-sha’ (ရေးယူ့ကး�့�လ�့) or ‘man to 
be’.

More information about SOGIE terms can be found in Annex C.

Example 1: Someone who identifies as lesbian in terms of their sexual orientation, and cis-
gender in terms of their gender identity, may choose to express themself in a feminine way. 

Example 2: Someone who identifies as bisexual in terms of their sexual orientation, and a 
transgender man in terms of their gender identity, may choose to express themself in a way 
that is masculine.   
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လု�င်စား�တွ်တွ�များ်�ညွှတှွ်များ ု (Sexual Orientation)ဆ��သည်းမ်းိ့  လတူာစီးးရေးယူ့ကးမ်း ိ မ်းည်းသည်�းလ�င့်းအရေးပွား်

တာ�င့်း လ�င့်းစီး�တားမြ�စီးးရေးပွား်သည်းရေးပွား်တာ�င့်း မ်းတူာည်းသည်း။ အကယူး၍ ရေးယူ့ကး�့�ရေးလ�တာစီးးရေးယူ့ကးသည်း 

အမြ�့�ရေးယူ့ကး�့�ရေးလ�တာစီးးရေးယူ့ကးအရေးပွား်တာ�င့်း လ�င့်းစီး�တားမြ�စီးးရေးပွား်ပွားါက ၎င့်း�အ့� အမ်း� �ု �သ့�လ�င့်းတာ ူ

စီး�တားဝင့်းစီး့�သ ူ (gay) (လ�င့်းတာ�ူ�စီးးသ/ူhomo-sexual) ဟူ၍ူလည်း�ရေးက့င့်း�၊ ���န်ည်း�တာူစီး�့ ပွားင့်း 

အမ်း� �ု �သမ်းး�အရေးပွား်တာ�င့်းလ�င့်းစီး�တားမြ�စီးးရေးပွား်သ ူ အမ်း� �ု �သမ်းး�အ့� အမ်း� �ု �သမ်းး�လ�င့်းတာစူီး�တားဝင့်းစီး့�သ ူ

(lesbian)ဟူ၍ူလည်း�ရေးက့င့်း� ရေး�်ဆ���ကပွားါသည်း။ အမ်း� �ု �သမ်းး�မ်း�့�အ့� စီး�တားဝင့်းစီး့�သ ူအမ်း� �ု �သ့�မ်း�့�

နှငိ့်�း အမ်း� �ု �သ့�မ်း�့�အ့� စီး�တားဝင့်းစီး့�သ ူအမ်း� �ု �သမ်းး�တာ���က��က့� ဆန်�းက�င့်း�ကးလ�င့်းအ့�စီး�တားဝင့်းစီး့�သ ူ

(hetero-sexual)ဟူ၍ူ ရေး�်ဆ��ပွားါသည်း။ အကယူး၍ လတူာစီးးရေးယူ့ကးသည်း ရေးယူ့ကး�့�နှငိ့်�းမ်း�န်း�မ်း နှိစီးးမ်း� �ု �

စီးလံ��အ့� စီး�တားဝင့်းစီး့�ပွားါက ���သူအ့� လ�င့်းတာလူ�င့်းက�့နှိစီးးမ်း� �ု �စီးလံ��အ့� စီး�တားဝင့်းစီး့�သ ူ(bi-sexual)ဟူ� 

ရေး�်ပွားါသည်း။ လတူာစီးးဦး�တာစီးးရေးယူ့ကးအရေးပွား်တာ�င့်း ၎င့်း�တာ���၏ က�့�/မ်းမြ�စီးးတာည်းမ်းအုရေးပွား်မ်းမ်းတူာည်းပွား့ လ�င့်း

စီး�တားမြ�စီးးရေးပွား်သမူ်း�့�က��မ်း ူမ်းည်းသည်�းလ�င့်းက��မ်းဆ�� စီးံသတားမ်းတိား��ကး�့�၍ စီး�တားဝင့်းစီး့�သ ူ(pan-sexual)

ဟူ� ရေး�်ပွားါသည်း။

လု�င်ဝ�ရေးသာသာခွံယူမူျား ု (Gender Identity)ဆ��သည်းမ်းိ့  လတူာစီးးဦး�တာစီးးရေးယူ့ကးမ်း ိမ်း�မ်း�က��ယူးက�� မ်းည်းသည်�း

လ�င့်းအမြ�စီးး ညွှှန်း�ဆ��သတားမ်းတိားသည်းက�� ရေး�်ဆ��ပွားါသည်း။ ���အ��င့်း�အ�့မ်းိ့  ရေးမ်း���့ပွားါ လ�င့်းသတားမ်းတိား

��ကးနှငိ့်�း က�့မြပွား့�မ်း�ု�ိပွားါသည်း။ ဥပွားမ်း့အ့�မြ�င့်�း မ်းလ�င့်းအဂျာကါမြ�င့်�း ရေးမ်း����့ �လ့ရေးသ့သတူာစီးးဦး�သည်း ၎င့်း�

က��ယူး၎င့်း� မ်း�န်း�မ်းဟူ�သတားမ်းတိားပွားါက ���သူတာ���အ့� ပွားတားဝန်း�က�င့်းမ်းသိတားမ်းတိား�့�ရေးသ့ က�့�/မ်းအရေးမြ�မြပွားု

အမြမ်းင့်းသတားမ်းတိား��ကးနှိင့်�း�ပွားးတာကူ�ရေးသ့ လ�င့်းဝ�ရေးသသ�ံယူူ��ကး��ိသဟူူ၍ူ မ်းတိားယူပူွားါသည်း။ မ်း�မ်း�၏ရေးမ်း��

�့ပွားါ လ�င့်းနှငိ့်�းဆန်�းက�င့်း�ကးမြ�စီးးရေးသ့ လ�င့်းဝ�ရေးသသ�ံယူ�ူ�ကးက�� �ံယူ�ူ့�ပွားါက ���သအူ့� 

ဆန်�းက�င့်း�ကးလ�င့်းက့�သ��� ရေးမြပွား့င့်း�လ့မြပွားုမ်းရူေးန်���င့်းသ ူ(trans-gender)ဟူ� ရေး�်ပွားါသည်း။ ���သမူ်း�့�သည်း 

ရေးဆ�ပွားည့်က�� အသံ��မြပွားု၍ ၎င့်း�တာ���၏လ�င့်းအဂျာကါ��့�စီးည်း�ပွားံ�အ့� ပွားံ�ပွားန်း�သဏ္ဍ့န်းအ့�မြ�င့်�းမြ�စီးးရေးစီး၊ လ�ပွားးရေးဆ့င့်း

မ်းပုွားံ�စီးံအ့�မြ�င့်�းမြ�စီးးရေးစီး ရေးယူ့ကး�့�မ်းမိ်း�န်း�မ်း (သ���) မ်း�န်း�မ်းမ်းရိေးယူ့ကး�့�အမြ�စီးးသ��� ရေးမြပွား့င့်း�လ့နှ��င့်းသည်း။ 

သ����့တာ�င့်း ���ရေးဆ�ပွားည့်ဆ��င့်း�့ ရေးမြပွား့င့်း�လ့မ်းသုည်း အရေး��မ်းကြီးကး�ပွားါရေးပွား။ အ�� �ု �ရေးသ့ trans-gender 

မ်း�့�သည်း ရေးဆ��ကးဆ��င့်း�့ရေးမြပွား့င့်း�လ့မ်းမု်း�့� လ�ပွားးရေးဆ့င့်း�န်း မ်းလ��လ့��ကရေးပွား။

ရေးန်း�က််ဆံ�ုအရေးန်းမြ�င�် ရေး�း်မြပ်များ ု (Expression) ဆ��သည်းမ်းိ့  လတူာစီးးရေးယူ့ကးသည်း ၎င့်း�၏ က�့�/မ်း

လကခဏီ့မ်း�့�နှငိ့်�း အ�န်း�ကဏ္ဍတာ���အ့� မ်း�န်း�မ်းဆန်းမ်းု၊ ရေးယူ့ကး�့�ဆန်းမ်း ု(သ���) ရေးယူ့ကး�့�မ်း�န်း�မ်း မ်း��့ရေးသ့

 အဝတားအစီး့�မ်း�့�၊ မ်း�တားကပွားး၊ ဆံပွားင့်းပွားံ�စီးံ၊ အမ်းအူယူ့ အစီး��ိသည်းတာ���မ်းိတာစီးးဆင့်�း မြပွားသမ်းကု�� ရေး�်ဆ��သည်း။

 လတူာစီးးရေးယူ့ကးသည်း ၎င့်း�၏ ဆန်�းက�င့်း�ကးလ�င့်းက့�သ��� ရေးမြပွား့င့်း�လ့ဝတားဆင့်း�့�ပွားါက ���အ��င့်း�အ�့

က��  ၄င့်း�၏က�့�/မ်းဆ��င့်း�့ရေး�့းမြပွားမ်း ု(Expression)ဟူ� ရေး�်ဆ��သည်း။

SOGIE အ့� န်��လည်းမ်းသုည်း လ�ပွားးင့်န်း��ငိ့်းမ်း�့�အတာ�ကး အလ�န်းပွားင့်းအရေး��ကြီးကး�ပွားါသည်း။ အ�ယူ�းရေး�က့င့်�းဆ��ရေးသ့း

 ၎င့်း�သည်း ဝန်း�မ်းး� (သ���မ်းဟူ�တား) စီး့�သံ��သ၏ူ ဝ�ရေးသသလကခဏီ့က�� န်��လည်းရေးစီးရေးသ့ရေး�က့င့်�း မြ�စီးးပွားါသည်း။ 

ဝ�ရေးသသလကခဏီ့သည်း လတူာစီးးဦး�တာစီးးရေးယူ့ကး၏ လ��အပွားး��ကးနှငိ့်�း အရေးတာ��အကြုံကံုမ်း�့�က�� ပွားံ�ရေး�့းသတားမ်းတိားရေးပွား�

ပွားါသည်း။ (SOGIE အသံ��အနှုန်း�မ်း�့�နှိင့်�း ပွားတားသတားသည်�း အရေးသ�စီး�တားက�� ရေးန်�ကးဆကးတာ�့ (ဂျာ) တာ�င့်း �တားရုံးနုှ��င့်းပွားါ 

သည်း။)

ဥပ်များး (၁) - လ�င့်းစီး�တားတာ�မ်းး�ညွှတှားမ်းအု�  မ်း�မ်း�က��ယူးက�� အမ်း� �ု �သမ်းး�အ��င့်း���င့်း� စီး�တားဝင့်းစီး့�သဟူူ၍ူ သတားမ်းတိား

�့�ပြီးပွားး� လ�င့်းဝ�ရေးသသ�ံယူ�ူ�ကးအ့� ပွားတားဝန်း�က�င့်းမ်းသိတားမ်းတိား�့�ရေးသ့ က�့�/မ်းအရေးမြ�မြပွားုသတားမ်းတိား��ကးနှငိ့်�း 

�ပွားးတာကူ�စီး�့ သတားမ်းတိား�့�ရေးသ့သသူည်း ၎င့်း�က��ယူး၎င့်း� မ်း�န်း�မ်းဆန်းရေးသ့ပွားံ�သဏ္ဍ့န်းမြ�င့်�း ရေး�့းမြပွားနှ��င့်းပွားါသည်း။

ဥပ်များး (၂)  - လ�င့်းစီး�တားတာ�မ်းး�ညွှတှားမ်းအု� မ်း�မ်း�က��ယူးက�� လ�င့်းတာ�ူ�စီးးသဟူူ၍ူ သတားမ်းတိား�့�ပြီးပွားး� လ�င့်းဝ�ရေးသသ�ံယူူ

��ကးအ့� (မ်းလူမ်း�န်း�မ်းမ်း)ိရေးယူ့ကး�့�အမြ�စီးးသ���ရေးမြပွား့င့်း�လ့မြပွားုမ်းရူေးန်���င့်းသဟူူ� ယူဆူ�့�သသူည်း ၎င့်း�က��ယူး၎င့်း� 

ရေးယူ့ကး�့�ဆန်းရေးသ့ ပွားံ�သဏ္ဍ့န်းမြ�င့်�း ရေး�့းမြပွားနှ��င့်းပွားါသည်း။ 

“က�့�/မ်းအရေးမြ�မြပွားုအမြမ်းင့်းသတားမ်းတိား��ကးအရေးပွား်တာ�င့်း ရေး�ါင့်း�စီးဉ်းးတာပွားးသတားမ်းတိားမြ�င့်း� မ်း�ံယူလူ��သ ူ

(genderqueer)"ဟူရူေးသ့ အသံ��အနှနု်း�အ့� က�့�/မ်းသတားမ်းတိား��ကးမ်း�့�အ့� မ်း�ံယူူလ��ရေးသ့ သမူ်း�့�မ်း ိ 

အသံ��မြပွားုပွားါသည်း။ ���သတူာ���သည်း ၎င့်း�တာ���က��ယူးက�� က�့�/မ်းနှစိီးး��စီးလ�ံ�မ်းဟူ�တားသက့�သ���လည်း�ရေးက့င့်း�၊ နှိစီးး��စီးလ�ံ�

၏ တာစီးးစီး�တားတာစီးးရေးဒီသအမြ�စီးးလည်း�ရေးက့င့်း��ံယူနူှ��င့်းက့ ၎င့်း�တာ���အ့� က�့�/မ်း အညွှှန်း�က�န်း�မ်း�့�နှိင့်�း ကန်�းသတား

�့�သည်းဟူ၍ူလည်း� �ံစီး့��နှ��င့်းပွားါသည်း။  ၎င့်း�တာ���သည်း ၎င့်း�တာ���အ့� “သ”ူ (သ���) “သမူ်း”ဟူ� ရေး�်ဆ��မြ�င့်း��ကး 

က�့�/မ်း မြ�စီးးတာည်းမ်းအု့� က��ယူးစီး့�မ်းမြပွားုသည်�း �က့�ရေးန်န်�မ်းးစီး့�မြ�စီးးရေးသ့ “သတူာ���” ဟူ�သ့ညွှနှ်း�ဆ���န်း ရေးတာ့င့်း�

ဆ��နှ��င့်းပွားါသည်း။

မြမ်းန်းမ်း့နှ��င့်းင့်ံတာ�င့်း က�့�/မ်းအရေးမြ�မြပွားုအမြမ်းင့်းသတားမ်းတိား��ကးအရေးပွား်တာ�င့်း ရေး�ါင့်း�စီးဉ်းးတာပွားးသတားမ်းတိားမြ�င့်း� မ်း�ံယူလူ��သ ူ

(သ���) အမ်း� �ု �သမ်းး�က့�သ���ရေးမြပွား့င့်း�လ့ရေးန်���င့်းသတူာ���အ့� တာ��ကးရုံး��ကး�့သ့မြပွားန်းလ��ကးပွားါက ‘behaving like a 

woman’ဟူ� အဓိ�ပွားပ့ယူးသကးရေး�့ကးရေးသ့ မ်း�န်း�မ်းလ�့ဟူရူေးသ့ အသံ��အနှုန်း�မြ�င့်�း ရေး�်ဆ��မြ�င့်း�သည်း မြ�စီးးရုံး���မြ�စီးးစီးဉ်းး

မြ�စီးးသည်း။ အလ့�တာစူီး�့ ပွားင့်း အမ်း� �ု �သ့�က့�သ���ရေးမြပွား့င့်း�လ့ရေးန်���င့်းသ ူ (သ���) က�့�/မ်း အရေးမြ�မြပွားုအမြမ်းင့်းသတားမ်းတိား

��ကးအရေးပွား်တာ�င့်း ရေး�ါင့်း�စီးဉ်းးတာပွားးသတားမ်းတိားမြ�င့်း� မ်း�ံယူလူ��သတူာ���အ့�လည်း� ရေးယူ့ကး�့�လ�့ (သ���) ‘behaving 

like a man’ဟူ၍ူ ရေး�်ဆ���ကပွားါသည်း။ 
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The ‘Genderbread Person’ created by Sam Killermann is an image to help 
visualize SOGIE concepts and the SOGIE spectrum, to understand the many 

different variations that are possible.

SO – Sexual Orientation is who you are 
physically, spiritually and emotionally 
attracted to, based on their sex/gender in 
relation to your own.

GI – Gender Identity is how you, in your 
head, think about yourself. 

E – Gender Expression is how you 
demonstrate your gender through the ways 
you act, dress, behave and interact.

SO - လ�င့်းစီး�တားတာ�မ်းး�ညွှတှား မ်းဆု��သည်းမ်းိ့  သင့်းမ်း ိ

အမြ�့�သတူာစီးးဦး�တာစီးးရေးယူ့ကး အ့� ၎င့်း�တာ���၏ လ�င့်း၊ 

က�့�/မ်းနှငိ့်�း သင့်း၏လ�င့်းရေးပွား်မ်းတူာည်း၍ ရုံး�ပွားးပွား��င့်း� 

ဆ��င့်း�့အ�၊ စီး�တားပွား��င့်း�ဆ��င့်း �့အ�၊ �ံစီး့���ကးပွား��င့်း� 

ဆ��င့်း�့အ� စီး�တားဝင့်းစီး့�မ်း ု��ိမြ�င့်း�က�� ရေး�်ဆ��သည်း။

GI - လ�င့်းဝ�ရေးသသ�ံယူ ူ ��ကးဆ��သည်းမ်းိ့  သင့်း၏ 

ဦး�ရေးနှ�ိကး�့တာ�င့်း သင့်�း က��ယူးသင့်း မ်းည်းက့�သ��� သတား 

မ်းတိားယူဆူသည်းနှိင့်�း သကးဆ��င့်းသည်း။        

         

E - လ�င့်းဝ�ရေးသသလကခဏီ့ရေး�့းမြပွားမ်းသုည်းက့� သင့်း

၏က�့�/မ်း ဆန်းမ်းု၊ မ်းဆန်းမ်းအု့� သင့်း၏ရေးန်���င့်းမ်း၊ု 

ဝတားစီး့�ဆင့်းယူင့်းမ်း၊ု မြပွားုမ်းမူ်းနုှငိ့်�း ဆကးဆံမ်းတုာ���မ်းိ

တာစီးးဆင့်�း ရေး�့းမြပွားသည်�းအရေးပွား်တာ�င့်း မ်းတူာည်းသည်း။

Sam Killermann �န်း်တွ�ီ�း�ရေးသား “ဂ္ဂ�့န်း်ဒါါ(က်�း�/

များ)ရေးပ်ါင်များနု်း�်လုသူား� (Genderbread Person)”သာညီ် 

SOGIE သာရေးဘားတွရး�နိုငိ�် SOGIE အရေးတွ�ွအမြများင်တွ�ု�

က်�ု သာရုပု််မြပ်ရေး�း်မြပ်က်း များတွ ူ က်ွ့မြပ်း�ရေးသား မြ�စား်နို�ုင်

ရေးခွ�များ�း�အး� န်း��လုညီ်သာရေးဘားရေးပ်ါက််ရေးစားရန်း် က်ညူီီ

ရေးပ်�ပ်ါသာညီ်။ 
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How Employers 
Can Support 
LGBT+ Equality: 
the UN Standards

S E C T I O N  2

လုပု််ငန်း်�ရငိ်များ�း�သာညီ် LGBT+ 

များ�း�၏ တွန်း်�တွညူီမီျားှများအုး� 

များညီ်က့်�သာ�ု� ရေး�းက််ပ်ံ�ရေးပ်� သာင�်

သာန်းညီ်�။ က်လုုသာများဂ္ဂဂ၏ စားံ

သာတွ်များတိွ်ခွ�က််များ�း�
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In September 2017, the United Nation’s Human Rights Office, in its Free and Equal campaign, 
published the five ‘STANDARDS OF CONDUCT FOR BUSINESS’ (available in EN | MM) to 
support the business community in tackling discrimination against lesbian, gay, bi, trans, 
queer and intersex (LGBT+) people, in line with the UN Global Compact and the UN Guiding 
Principles on Business and Human Rights.  The Standards are based on the belief that an 
organisation that enables every individual to express his or her own sense of being according 
to how they so wish, is going to be a better organisation. The UN Standards are flexible; they 
are neither laws nor rules; companies cannot be sued for non-compliance.  They say:

AT ALL TIMES 

RESPECT HUMAN RIGHTS Businesses should develop policies, exercise due diligence, 
and remediate adverse impacts to ensure they respect human rights of LGBT+ people. 
Businesses should also establish mechanisms to monitor and communicate about their 
compliance with human rights standards.

IN THE WORKPLACE

ELIMINATE DISCRIMINATION Businesses should ensure that there is no discrimination 
in their recruitment, employment, working conditions, benefits, respect for privacy, or 
treatment of harassment.

PROVIDE SUPPORT Businesses should provide a positive, affirmative environment so 
that LGBT+ employees can work with dignity and without stigma.

IN THE MARKETPLACE

PREVENT OTHER HUMAN RIGHTS VIOLATIONS Businesses should not discriminate 
against LGBT+ suppliers, distributors or customers, and should use their leverage to 
prevent discrimination and related abuses by their business partners.

IN THE COMMUNITY

ACT IN THE PUBLIC SPHERE Businesses are encouraged to contribute to stopping 
human rights abuses in the countries in which they operate. In doing so, they should 
consult with local communities to identify steps they might take — including public 
advocacy, collective action, social dialogue, support for LGBT+ organizations, and 
challenging abusive government actions.

The Standards are being taken forward by the Partnership Through Global LGBTI equality 
(PGLE), a coalition of organizations committed to leveraging their individual and collective 
advocacy to accelerate LGBTI equality and inclusion globally and drive positive change. The 
Partnership was announced at the World Economic Forum’s Annual Meeting on January 22, 
2019 in Davos, Switzerland. The founding members were leading multinational companies 
Accenture, Boston Consulting Group, CISCO, the Coca-Cola Company, Deloitte, Deutsche 
Bank, EY, Edelman, Mastercard, Microsoft, P&G, PepsiCo, PwC, Salesforce, and Scotiabank. 
Over 250 global companies have made a commitment to the Standards.  They are listed at 
www.global-lgbti.org/the-supporters

ရေးယူးက််�း�များဟာတုွ်၊ များ�န်း်�များများဟာတုွ်ရေးတွ ွရေးပ်�များဝင်ဘာ�ူ

31လ�ပွားးင့်န်း���င့်းတာ�င့်း LGBT+မ်း�့� တာန်း�တာူည်းမ်းှမု်း �ံစီး့���ိ�ရေး��30 LGBT+ EQUALITY IN THE WORKPLACE 

https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pdf/UN-Standards-of-Conduct-LGBTI_en.pdf
https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pdf/UN-Standards-of-Conduct-LGBTI_my.pdf
https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/resources/guiding-principles.html
https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/resources/guiding-principles.html
https://www.global-lgbti.org/who-we-are
https://www.weforum.org/projects/accelerating-lgbti-inclusion-initiative
https://www.global-lgbti.org/the-supporters


၂၀၁၇ ��နှိစီးး၊ စီးကးတာင့်း�့လတာ�င့်း က�လသမ်းဂျာဂလ�ူအ��င့်�းအရေး��ရုံးံ��သည်း စီးး�ပွား�့ �ရေး��လ�ပွားးင့်န်း�န်ယူးပွားယူး၏ 

အမ်း� �ု �သမ်းး�အ��င့်း���င့်း�က�� ��စီးး�င့်းစီးံ�မ်းကးသ၊ူ အမ်း� �ု �သ့�အ��င့်း���င့်း�က�� ��စီးး�င့်းစီးံ�မ်းကးသ၊ူ လ�င့်းတာလူ�င့်းက�့က��

��စီးးသနူှိင့်�း  ဆန်�းက�င့်း�ကးလ�င့်းသ��� ရေးမြပွား့င့်း�လ့မြပွားုမ်းရူေးန်���င့်းသ၊ူ က�့�/မ်းအရေးမြ�မြပွားု သတားမ်းတိား��ကးရေးပွား်တာ�င့်း 

ရေး�ါင့်း�စီးဉ်းးတာပွားးသတားမ်းတိားမြ�င့်း� မ်း�ံယူလူ��သနူှငိ့်�း က�့�/မ်း လ�င့်းဝ�ရေးသသမ်း�င့်း�ိ့ � သတူာ���ပွားါဝင့်းရေးသ့ (LGBT+) မ်း�့�

အရေးပွား် ��့မြ�့�ဆကးဆံမ်း ုပွားရေးပွား�့ကးရေးစီး�န်းအတာ�ကး ကြီးက�ု �ပွားမ်းး�မ်း ုမ်း�့�အ့� အရေး�့ကးအကမူြ�စီးးရေးစီး�န်းအတာ�ကး “

စီးး�ပွား�့ �ရေး��လ�ပွားးင့်န်း�မ်း�့�အတာ�ကး က�င့်�းဝတားစီးံနှနု်း�” (၅) �� (မြမ်းန်းမ်း့-အဂျာကလ�ပွားး�့သ့နှိစီးးမ်း� �ု �စီးလံ��မြ�င့်�း�တားရုံးု

နှ��င့်းသည်း) အ့� က�လသမ်းဂျာဂ၏ Global Compact (စီးး�ပွား�့ �ရေး��လ�ပွားးင့်န်း�လ�ပွားးရေးဆ့င့်း�့တာ�င့်း လ��ကးန်�သင့်�းသည်�း

အ��ကးမ်း�့�)နှငိ့်�း Guiding Principles on Business and Human Rights (စီးး�ပွား�့ �ရေး��နှငိ့်�း လ�ူအ��င့်�းအရေး��မ်း�့�

ဆ��င့်း�့ လမ်းး�ညွှနှ်းအရေးမြ��ံမ်း ူမ်း�့�) တာ���နှိင့်�းအည်း ၎င့်း�၏ Free and Equal Campaign မ်းတိာစီးးဆင့်�း ��တားမြပွားန်း�့�

ပွားါသည်း။ ���စီးံနှနု်း�မ်း�့�သည်း လတူာစီးးဦး�တာစီးးရေးယူ့ကး��င့်း�စီးးအ့� မ်း�မ်း�က��ယူးက�� မ်း�မ်း�တာ���၏�ံယူမူ်းစုီး�တားလ��အင့်းအတာ��င့်း�

 ရေး�့းမြပွား��င့်�းရေးပွား�ရေးသ့ အ��့�အစီးည်း�သည်း ပွား��မ်း��ရေးက့င့်း�မ်း�န်းရေးသ့အ��့�မြ�စီးးလ့နှ��င့်းသည်းဟူရူေးသ့ ယူံ��ကည်းမ်းရုေးပွား်

တာ�င့်း အရေးမြ��ံ�့�မြ�င့်း�မြ�စီးးပွားါသည်း။ က�လသမ်းဂျာဂ၏စီးံနှနု်း�မ်း�့�သည်း မြပွားုမြပွားင့်းလ�ယူးက့ ၎င့်း�တာ���သည်း ဥပွားရေးဒီမ်း�့�

လည်း�မ်းဟူ�တားသလ�� စီးည်း�မ်း�ဉ်းး�မ်း�့�လည်း� မ်းဟူ�တားပွားါ။ ����ရေး�က့င့်�း က�မ်းပဏီးမ်း�့�သည်း ���စီးံနှုန်း�မ်း�့�အ့� မ်းလ��ကးန်�

ရေးသ့းမြင့့်� အရေး��ယူ�ူံ�မ်းည်းမ်းဟူ�တားပွားါ။ ���စီးံနှနု်း�မ်း�့�၏ ရေး�့းမြပွား ��ကးမ်းိ့  - 

ခွပ််သာ�များ်�ရေးသားအခွါသာများယူက်းလုများးိ

လ�ူအ��င့်�းအရေး��က��ရေးလ�စီး့�ပွားါ။ အ�� �န်းတာ��င့်း�တာ�င့်း စီးး�ပွား�့ �ရေး��လ�ပွားးင့်န်း�မ်း�့�သည်း LGBT+ မ်း�့�၏ လ�ူ

အ��င့်�းအရေး��က�� ရေးလ�စီး့��န်း မ်းဝူါဒီမ်း�့���မ်းတိားမြ�င့်း�၊ လ�ူအ��င့်�းအရေး���� �ု �ရေး�့ကးမ်းမု်း��ိရေးစီး�န်း အ��ူ

အရေးလ��့� လ��ကးန်�ရေးဆ့င့်း�ကွး�မ်းည်�း လ�ပွားးင့်န်း�စီးဉ်းးမ်း�့�က�� (due diligence) လ�ပွားးရေးဆ့င့်းမြ�င့်း�နှငိ့်�း ဆ���

က� �ု �သကးရေး�့ကးမ်းမု်း�့�က�� က�စီး့�မ်းမု်း�့� မြပွားုလ�ပွားးမြ�င့်း�တာ���က�� ရေးဆ့င့်း�ကွးသင့်�းသည်း။ စီးး�ပွား�့ �ရေး��လ�ပွားးင့်န်း�

မ်း�့�သည်း လ�ူအ��င့်�းအရေး�� စီးံနှုန်း�သကးမ်းတိား��ကးမ်း�့�နှငိ့်�းအည်း ၎င့်း�တာ���၏လ�ပွားးက��င့်းရေးဆ့င့်း�ကွးမ်းမု်း�့�က�� 

ကြီးကး� �ကပွားးသံ��သပွားး�န်းနှငိ့်�း ဆကးသ�ယူးရေးမြပွား့�က့��န်း န်ည်း�လမ်းး�စီးန်စီးးယူနှတ�့�မ်း�့�က��လည်း� ��မ်းိတား

�ရူေး�့င့်းသင့်�းသည်း။ 

လုပု််ငန်း်�ခွငွ်တွငွ်

��့မြ�့�ဆကးဆံမ်းမု်း�့�က�� တာ��ကး��ကးပွားါ။ စီးး�ပွား�့ �ရေး��လ�ပွားးင့်န်း�မ်း�့�သည်း လ�ပွားးသ့��ိ့ ရေး��စီး�ရေးဆ့င့်း�မ်း၊ု 

အလ�ပွားး�န်�းအပွားးမ်းု၊ လ�ပွားးင့်န်း���င့်းအရေးမြ�အရေးန်မ်း�့�၊ အက� �ု �အမြမ်းတား�ံစီး့���င့်�းမ်း�့�၊ တာစီးးဦး�တာစီးးရေးယူ့ကးစီးး၏ 

က��ယူးပွား��င့်းလ�တားလပွားး��င့်�းက�� ရေးလ�စီး့�မ်း ု(သ���) ��ပွားါ�ရေးနှ�ိင့်�းယူကိးမ်းမု်း�့�က�� ရေးမြ��ငိ့်း�မ်းမု်း�့�တာ�င့်း ��့မြ�့�ဆကးဆံ

မ်းမု်း��ိရေးစီး�န်း လ�ပွားးရေးဆ့င့်းသင့်�းသည်း။

ရေး�့ကးပွားံ�ကညူ်းရေးပွား�ပွားါ။ စီးး�ပွား�့ �ရေး��လ�ပွားးင့်န်း�မ်း�့�သည်း LGBT+ ဝန်း�မ်းး�မ်း�့�အရေးန်မြ�င့်�း နှ�ိမ်း�း�� ဆကးဆံ�ံ�

မြ�င့်း�မ်း�့�၊ ��့မြ�့�ဆကးဆံ�ံ�မြ�င့်း�မ်း�့� မ်း�ံစီး့��က��့ ဂျာ�ဏီးသ�ကခ့��ိစီး�့  လ�ပွားးက��င့်းနှ��င့်း�န်း အမြပွားုသရေး�့

ရေးဆ့င့်းရေးသ့ ရေးလ�စီး့�မ်း�ု�ိသည်�း၊ LGBT+ မ်း�့�အတာ�ကး ပွားံ�ပွား���မ်း�ု�ိရေးသ့ လ�ပွားးင့်န်း� ��င့်းပွားတားဝန်း�က�င့်း မြ�စီးးရေးစီး

�န်း လ�ပွားးရေးဆ့င့်း�မ်းည်း။  

 က်�ူသာန်း်�ရေးရးင်�ဝယူ်ရေးရ�များးိ

  လူ�အ��င့်�းအရေး���� �ု �ရေး�့ကးမု်းမ်း�့�က�� တာ့�မြမ်းစီးးပွားါ။ စီးး�ပွား�့ �ရေး��လ�ပွားးင့်န်း�မ်း�့�သည်း ပွားစီးစည်း�ရေးပွား�သ�င့်း�ရေးသ့၊ 

မြ�န်�း�� �ရေးသ့ LGBT+ မ်း�့� (သ���) စီး့�သံ��သ ူ LGBT+ မ်း�့�အ့� ��့မြ�့�ဆကးဆံမ်း ု မ်းမြပွားုသင့်�းပွားါ။ စီးး�ပွား�့ �ရေး��

လ�ပွားးင့်န်း�မ်း�့�အရေးန်မြ�င့်�း အမြ�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး��လ�ပွားးရေး�့းက��င့်း�ကးမ်း�့�၏ ��့မြ�့�ဆကးဆံမ်းနုှိင့်�း နှ��င့်း�ကးစီးး�န်င့်း�

မြပွားုမ်းမု်း�့�အ့� က့က�ယူးတာ့�ဆး��န်း မ်း�မ်း�၏ ���သမူ်း�့�အရေးပွား် �သဇို့လမှ်းး�မ်း���နှ��င့်းမ်းကု�� အသံ��မြပွားုသင့်�းသည်း။ 

 

လုမူျားအုသာ�ုက််အဝန်း်��့တွငွ်

  လူ��အသ��ကးအဝန်း�တာ�င့်း အရေးက့င့်းအ�ည်းရေး�့းရေးဆ့င့်း�ကွးပွားါ။ စီးး�ပွား�့ �ရေး��လ�ပွားးင့်န်း�မ်း�့�သည်း ၎င့်း�တာ���

၏လ�ပွားးင့်န်း�မ်း�့� လည်းပွားတားလ�ပွားးက��င့်း�့နှ��င့်းင့်ံမ်း�့��ိ� လ�ူအ��င့်�းအရေး���� �ု �ရေး�့ကးမ်းမု်း�့�က�� �ပွားးတာန်�းရေးစီး�န်း 

လ�ပွားးရေးဆ့င့်းမ်းမု်း�့�တာ�င့်း ပွားါဝင့်း�က�န်း တာ��ကးတာ�န်း�ပွားါသည်း။ ���သ���မြပွားုလ�ပွားး�့တာ�င့်း လ�ူ�အ့�စီးည်း�ရုံးံ��

လံ�ုရေးဆ့းမ်း၊ု စီး�ရေးပွားါင့်း�ရေးဆ့င့်း�ွကးမ်း၊ု လ�ူ�အ�က့� အမြပွားန်းအလိန်းရေးဆ��ရေးနှ��မ်း၊ု LGBT+ အ��့�အစီးည်း�မ်း�့�

အတာ�ကး ပွားံ�ပွား���မ်းနုှိင့်�း အစီး����၏ နှ��င့်း�ကးစီးး�န်င့်း�မြပွားုမ်းမု်း�့�အ့� စီး�န်းရေး�်မ်းုမ်း�့� အပွားါအဝင့်း လ�ပွားးရေးဆ့င့်းနှ��င့်း

သည်�း ရေးမြ�လမိ်းး�မ်း�့�က�� ရေး�့း��တား�န်း ရေးဒီသ�ံလ�ူ�အသ��ကးအဝန်း�နှငိ့်�း ရေးဆ��ရေးနှ��တာ��င့်းပွားင့်းသင့်�းသည်း။ 

ကမ်း့့တာစီးးဝမိ်းး�လံ��တာ�င့်း LGBT+ တာန်း�တာူအ��င့်�းအရေး����ိ�မ်းနုှငိ့်�း ပွားါဝင့်းနှ��င့်းမ်းတုာ���အ့� အ��ိန်းဟူ�န်းမြမ်းှင့်�းတာင့်း�န်းနိှင့်�း 

အမြပွားုသရေး�့ရေးဆ့င့်းရေးသ့ ရေးမြပွား့င့်း�လ့မ်းတုာ���အ့� တာ��ကးတာ�န်း�မြပွားုလ�ပွားး�န်းအတာ�ကး ၎င့်း�တာ���၏ တာစီးးဦး�တာစီးးရေးယူ့ကး

��င့်း� (သ���) စီး�ရေးပွားါင့်း�အ့�ရေးပွား�စီးည်း�ရုံးံ��မြမ်းှင့်�းတာင့်းမ်းတုာ���အ့� ရေးဆ့င့်း�ကွး�န်းအတာ�ကး ကတာ� ကဝတားမြပွားု�့�ရေးသ့ အ��့�

အစီးည်း�မ်း�့� စီး�စီးည်း�ပွားါဝင့်းသည်�း Partnership Through Global LGBTI Equality (PGLE) ဟူရူေးသ့ ညွှ�န်�းရေးပွားါင့်း�

အင့်းအ့�စီး�သည်း ���စီးံ�� �န်းစီးံညွှနှ်း�မ်း�့�အ့� ဆကးလကးရေး��ိ တာ���ရေးဆ့င့်း�ကွးအသံ��မြပွားုလ�ကး�ိ�ပွားါသည်း။ ���ပွား�ူရေးပွားါင့်း�

ရေးဆ့င့်း�ကွးမ်းအု့� ၂၀၁၉ ��နှစိီးး၊ ဇိုန်းန်ဝါ�းလ (၂၂) �ကးရေးန်�တာ�င့်း ဆ�စီးးဇို့လန်းနှ��င့်းင့်ံ၊ ဒီရေးဗါစီး�းပြီးမ်း�ု �တာ�င့်း က�င့်း�ပွား�့�

ရေးသ့ ကမ်း့့�စီးး�ပွား�့ �ရေး������မ်းး၏ နှိစီးးစီးဉ်းးအစီးည်း�အရေးဝ�ပွား�့

တာ�င့်း ရေး�ကမြင့့်�့�ပွားါသည်း။ ���အ��့�အ့�တာည်းရေး�့င့်း�့�

သမူ်း�့�မ်းိ့  �င့်း�ိ့ �ရေးသ့ နှ��င့်းင့်ံတာက့စီးး�ပွား�့ �ရေး��

လ�ပွားးင့်န်း�မ်း�့�မြ�စီးးသည်�း Accenture၊ Boston 

Consulting Group၊ CISCO၊  Coca-Cola၊ Deloitte၊  

Deutsche Bank၊  EY၊  Edelman၊  Mastercard၊ 

Microsoft၊ P&G၊ PepsiCo၊ PwC၊ Salesforce၊ နှငိ့်�း  

Scotiabank တာ���ပွား့မြ�စီးးပွားါသည်း။ ကမ်း့့အနှိံ���ိ က�မ်းပဏီး

စီး�စီး�ရေးပွားါင့်း� (၂၅၀) ရေးက�့းတာ���သည်း ���စီးံနှနု်း�မ်း�့�အ့� 

လ��ကးန်��န်း ကတာ�ကဝတားမြပွားု�့�ပွားါသည်း။ ၎င့်း�က�မ်းပဏီး

မ်း�့�အ့� www.global-lgbti.org/the-supporters 
တာ�င့်း ရေး�့းမြပွား�့�ပွားါသည်း။
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က်လုုသာများဂ္ဂဂ၏ စားံသာတွ်များတိွ်ခွ�က််များ�း�

အး� မြများန်း်များးနို�ုင်ငံတွငွ် လုက််ရေးတွ�ွ

အသာံု�မြပ်�မြခွင်�မြခွင်�
- ဆရး…က်ွန်း်ရေးတွး် ဒါမီျားိးလုပု််ရေးန်းတွး ၅ နိုစိား်ရ�ိပြီပ်၊ီ ဘားလု�ု� ရး��ူများတွ�ု�ရေးသာ�တွးလု့…

- ရှူး�ိ�…တွ�ု�တွ�ု�ဟာ…ဘားလု�ု�တွုန်း်�ဆ�ုရေးတွး� များင်�က် အရေးမြခွးက််မြ�စား်ရေးန်းလု��ု

35လ�ပွားးင့်န်း���င့်းတာ�င့်း LGBT+မ်း�့� တာန်း�တာူည်းမ်းှမု်း �ံစီး့���ိ�ရေး��34 LGBT+ EQUALITY IN THE WORKPLACE 



IN THE WORKPLACE

MCRB’s Guide to Combatting Discrimination by Business and in the Work-
place in Myanmar outlines the general steps which employers should take 
to promote a more inclusive workplace, and combat discrimination whether 
based on gender, sexuality, ability, religion, ethnicity and HIV status.  This 
covers adopting a policy commitment to non-discrimination, implementing it, 
and putting in place mechanisms for grievances to be raised.

POLICY

Communicate to all employees how the company supports and values its 
LGBT+ employees.

Ensure that your company has an equal opportunity policy and that it 
mentions sexual orientation, gender identity and gender expression (see 
Annex A).

Prohibit discrimination based on sexual orientation, gender identity 
and gender expression, either as part of a written employment policy 
statement or as a clause in the staff handbook. 

IMPLEMENTATION

Provide diversity and unconscious bias training to employees that includes 
content on LGBT+ equality. See Annex B for organisations that provide 
training in Myanmar.

Include harassment of LGBTQI+ persons in anti-discrimination or 
respectful workplace training.

Offer the same benefits to employees to cover their same-sex partners 
regardless of the employee’s marital status, sexual orientation, gender 
expression or gender identity. 

Respect and protect LGBT+ employees’ right to privacy, including by 
keeping all personnel information confidential and secure, and not 
revealing such information to third parties, including the authorities, 
without the express authorization of the individual concerned.

Ensure that LGBT+ staff, and candidates for jobs, are neither forced to 
reveal nor conceal their identity/status.

 If a job candidate or employee talks about their SOGIE:
• Be affirming (e.g. thank them for sharing); 
• Be aware of your own beliefs, values, cultural norms, and gaps 

in knowledge surrounding SOGIE, and aware of your non-verbal 
reactions, especially if a candidate discloses something different 
than what you anticipated. 

• Discuss it (ask questions like: Who have you told? Do you feel 
supported? What impact does it have on your experience in the 
workplace?)

• Do NOT include in documents without their consent.

Ensure that there is a person, team or working group that LGBT+ staff 
can go to for addressing LGBT+ related issues.  

Establish and support an LGBT+ employee network – if there is an 
interest. 
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လုပု််ငန်း်�ခွငွ်တွငွ်

MCRB ၏ စီးး�ပွား�့ �ရေး��လ�ပွားးင့်န်း�မ်း�့�၏ ��့မြ�့�ဆကးဆံမ်းမု်း�့�နှငိ့်�း မြမ်းန်းမ်း့နှ��င့်းင့်ံ�ိ� လ�ပွားးင့်န်း���င့်းမ်း�့��့တာ�င့်း ��့မြ�့�

ဆကးဆံမ်းမု်း�့�အ့� တာ��ကး��ကး�န်းအတာ�ကး မြပွားုစီး��့�ရေးသ့လမ်းး�ညွှနှ်း သည်း လ�ပွားးင့်န်း��ငိ့်းမ်း�့� အရေးန်မြ�င့်�း အ့�လံ��

ပွားါဝင့်းရေးသ့ လ�ပွားးင့်န်း���င့်းမြ�စီးးရေးပွား်လ့ရေးစီးရေး��အတာ�ကး ရေးဆ့င့်း�ကွး�့တာ�င့်းနှိင့်�း က�့�/မ်းဝ�ရေးသသဆ��င့်း�့၊ လ�င့်းပွား��င့်း�

ဆ��င့်း�့၊ လ�ပွားးက��င့်းနှ��င့်းစီး�မ်းး�ဆ��င့်း�့၊ �့သ့ရေး��ဆ��င့်း�့၊ လမူ်း� �ု �ရေး�� ဆ��င့်း�့၊ နှိင့်�း HIV ပွား�����ိ/မ်း�ိ�မ်းဆု��င့်း�့တာ���နှိင့်�း 

ပွားတားသတားသည်�း ��့မြ�့�ဆကးဆံမ်းမု်း�့�အ့� တာ��ကး��ကး�့ တာ�င့်း လ��အပွားးရေးသ့ ရေးယူ�ယူူ�လမ်းး�စီးဉ်းးမ်း�့�အ့� ရေး�့းမြပွား

�့�ပွားါသည်း။ ���လမ်းး�ညွှနှ်းသည်း ��့မြ�့�မ်းမု်း��ိ ရေးစီးရေး��မ်းဝူါဒီအ့���မ်းတိားရေး��၊ ���မ်းဝူါဒီအ့� အရေးက့င့်းအ�ည်းရေး�့း

 ရေးဆ့င့်း�ကွးရေး��နှငိ့်�း မ်းရေးက�န်ပွားး��ကးမ်း�့�အ့� ��တားရေး� း့ရေးမြပွား့�က့��န်းအတာ�ကး လ��အပွားးရေးသ့ လ�ပွားးင့်န်း�စီးဉ်းး

ယူနှတ�့�မ်း�့�အ့� ��မ်းတိားရေး��တာ��� က��လည်း� ခြုံ�ံုင့်ံ�မ်း�ပွားါသည်း။ 

များဝူါဒါ

က�မ်းပဏီးမ်း ိ LGBT+ ဝန်း�မ်းး�မ်း�့�အ့� မ်းည်းသ���ရေး�့ကး�ံအ့�ရေးပွား�ရေး�က့င့်း�နှငိ့်�း တာန်း�����့�ရေး�က့င့်း�က�� 

ဝန်း�မ်းး�မ်း�့�အ့�လံ�� သ���ိရေးစီး�န်း ရေးဆ့င့်း�ကွးသင့်�းပွားါသည်း။

သင့်း၏က�မ်းပဏီးတာ�င့်း အ��င့်�းအရေး��တာန်း�တာညူ်းမ်းှ��ိ�ရေး��မ်းဝူါဒီ��ိ�န်းနှငိ့်�း ���မ်းဝူါဒီသည်း လ�င့်းစီး�တား တာ�မ်းး�ညွှှတား

မ်း၊ု လ�င့်းဝ�ရေးသသ�ံယူ�ူ�ကးနှငိ့်�း လ�င့်းဝ�ရေးသသရေး�့းမြပွားမ်းမု်း�့�အ့� တာ�တာ�ကးကး ရေး�့းမြပွား�့��န်း မြပွားုလ�ပွားးသင့်�း

ပွားါသည်း။ (ရေးန်�ကးဆကးတာ�့ (က) အ့��ကည်�းပွားါ)

လ�င့်းစီး�တားတာ�မ်းး�ညွှတှားမ်း၊ု လ�င့်းဝ�ရေးသသ�ံယူူ��ကးနှငိ့်�း လ�င့်းဝ�ရေးသသရေး�့းမြပွားမ်းမု်း�့�ရေးပွား်တာ�င့်း အရေးမြ��ံသည်�း 

��့မြ�့�ဆကးဆံမ်းမု်း�့�အ့� တာ့�ဆး�ရေး�က့င့်း�က�� အလ�ပွားး�န်�းမြ�င့်း�ဆ��င့်း�့ (ရေး��သ့��့�ရေးသ့) စီး့ တာမ်းး�၏ 

အစီး�တားအပွား��င့်း�တာစီးး��အမြ�စီးးမြ�င့်�းမြ�စီးးရေးစီး၊ ဝန်း�မ်းး�လကးစီး�့စီး့အ�ပွားးအတာ�င့်း�တာ�င့်း စီး့စီး�တာစီးး�� အရေးန်မြ�င့်�းမြ�စီးးရေးစီး

 �ည်�းသ�င့်း�ရေး�့းမြပွားသင့်�းပွားါသည်း။

အရေးက်းင်အ�ညီ်ရေး�း်ရေးဆးင်ရးက််မြခွင်�

ဝန်း�မ်းး�မ်း�့�အ့� LGBT+ တာန်း�တာညူ်းမ်းှရေး��အ့� �ည်�းသ�င့်း�ရေး�့းမြပွားရေးသ့ မ်းတာကူ�့မြပွား့�မ်းနုှငိ့်�း သတာ�မ်းမ်းမူ်း�

ရေးသ့ �ကးလ��ကးမ်းမု်း�့�နှငိ့်�း သကးဆ��င့်းရေးသ့ သင့်းတာန်း�မ်း�့�က�� ရေးပွား�သင့်�းပွားါသည်း။ မြမ်းန်းမ်း့ နှ��င့်းင့်ံတာ�င့်း 

သင့်းတာန်း�ရေးပွား�လ�ကး�ိ�ရေးသ့ အ��့�အစီးည်း�မ်း�့�အ့� ရေးန်�ကးဆကးတာ�့ (�) တာ�င့်း ရေးတာ��နှ��င့်းပွားါ သည်း။

လ�ပွားးင့်န်း���င့်းတာ�င့်း သူတာစီးးပွားါ�အ့� ရေးနှ�ိင့်�းယူကိးမြ�င့်း�မ်း ိရေး�ိ့ င့်း�ကဉ်းး�န်းနှိင့်�း ရေးလ�စီး့�ရေးသ့            လ�ပွားးင့်န်း���င့်း

မြ�စီးးရေးစီး�န်း ရေးလ�က�င့်�းရေးပွား�ရေးသ့ သင့်းတာန်း�မ်း�့�တာ�င့်း LGBTQI+မ်း�့�အရေးပွား် အနှ��င့်းက�င့်�းမြ�င့်း�နှိင့်�း ပွားတားသကး

သည်�းအ�့မ်း�့� �ည်�းသ�င့်း�ရေး�့းမြပွားသင့်�းပွားါသည်း။

ဝန်း�မ်းး�၏ အ�မ်းးရေး�့င့်း�ိ�/မ်း�ိ�မ်း၊ု လ�င့်းစီး�တားတာ�မ်းး�ညွှှတားမ်း၊ု လ�င့်းဝ�ရေးသသ�ံယူ�ူ�ကးနှိင့်�း လ�င့်းဝ�ရေးသသ 

လကခဏီ့ရေး�့းမြပွား��ကးတာ���သည်း မ်းည်းသ���ပွားင့်းမြ�စီးးရေးန်ရေးစီးက့မ်း ူ ဝန်း�မ်းး�မ်း�့�အ့� ၎င့်း�တာ���၏ လ�င့်းတာ�ူ�စီးးသူ

မ်း�့�အတာ�ကးပွားါ အက�ံု�ဝင့်းရေးသ့ တာညူ်းရေးသ့�ံစီး့���င့်�းမ်း�့� ရေးပွား�သင့်�းပွားါသည်း။ 

LGBT+ ဝန်း�မ်းး�မ်း�့�၏ လမူ်းရုေး��ဆ��င့်း�့အ��ကးအလကးမ်း�့�အ့� အမ်း�့��ံသ��� ရေးပွားါကး�က့�ရေးစီးမြ�င့်း�မ်း�ိ�

�့ လ� �ု �ဝကိး�့�မြ�င့်း�၊ က့ယူကံ�ငိ့်း၏ သရေး�့ဆနှိမ်းပွားါ�့ ၎င့်း�တာ���နှိင့်�းသကးဆ��င့်းရေးသ့ သတာင့်း�

အ��ကးအလကးမ်း�့�အ့� အ့ဏီ့ပွား��င့်းမ်း�့�အပွားါအဝင့်း အမြ�့�သမူ်း�့�အ့� လကးဆင့်�းကမ်းး�ရေးမြပွား့မြပွားမ်းမု်းမြပွားု

မြ�င့်း�တာ���မြ�င့်�း LGBT+ဝန်း�မ်းး�မ်း�့�၏ ပွား�ဂျာဂ�ု လးရေး��လံ�ခြုံ�ံုမု်းအ��င့်�းအရေး��အ့� ရေးလ�စီး့�က့က�ယူးသင့်�းပွားါသည်း။

LGBT+ ဝန်း�မ်းး�မ်း�့�နှငိ့်�း အလ�ပွားးလ့ရေး�့ကးရေးလ�့ကး�့�သူမ်း�့�အ့� ၎င့်း�တာ���၏ မ်းည်းသမူ်းည်းဝါ

မြ�စီးးရေး�က့င့်း� ဝ�ရေးသဿလကခဏီ့မ်း�့�အ့� ရေး�့း��တား�န်း (သ���) �ံ��က�ယူး�န်း အတာင့်း�အ�ကပွားး ��အ့�ရေးပွား�

မြ�င့်း�မ်း�ံ�ရေးစီး�န်း ရေးဆ့င့်း�ကွးသင့်�းပွားါသည်း။ 

  အကယူး၍ အလ�ပွားးလ့ရေး�့ကးရေးလ�့ကး�့�သ ူ(သ���) ဝန်း�မ်းး�မ်း ိ၎င့်း�၏ SOGIE နှိင့်�းပွားတားသတား၍ ရေးမြပွား့

လ့ပွားါက - 

• အသ�အမ်းတိားပွားမြ �ပွားရေး�ပွားါ။ (ဥပွားမ်း့ - သူတာ���၏အကမြရေး့င့်း�အ့� မ်း�ဝိရေးပွားရေး�သရေး့ကမြရေး့င့်�း က�ရေး�ဇိုူ�တာင့်း

ရေး�က့င့်း�ရေးမြပွား့ပွားါ။)

• သင့်း၏ က��ယူးပွား��င့်းယူ�ံကမြည်းမ်းိ �၊ တာန်း������့�မ်းိ �၊ ယူဉးက�ရေး�မိ်း �စီးံန်ိ �န်း�မ်း�့�န်ိင့်�း SOGIE န်ငိ့်�းသကး ဆ��င့်း

သည်�း ဗဟူ�သ�တာက�့ ဟူမ်းမု်း�့�အ့� သတာ��့�ပွားါ။ အ��ူသမြ�င့်�း က့ယူကံ�ငိ့်း၏ ��တားရေး�့း

ရေးမြပွား့ဆ��လ��ကးရေးသ့ အ�့တာစီးး��သည်း သင့်း၏ကြီးက�ု တာင့်းယူဆူ��ကးနှိင့်�း မ်းတာပူွားါက သင့်း၏ က��ယူး

ဟူန်းအမ်းအူ�့မ်း�့�မြ�င့်�း တာံ��မြပွားန်းမ်းမုြပွားုလ�ပွားး�့တာ�င့်း သတာ�မြပွားုပွားါ။ 

• ဆ�ရေး�န်�ရေး�ပွားါ။ (�ယူးသူ�က�� ပွားမြရေး့ပွားမြ�့�သလ့။ သင့်�းအ့� �ရေး့ကး�ံအ့�ပွားရေး�မ်းိ ��ိ �သည်းဟူ� �ံစီး့��ပွားါ

သလ့�။ �����တားရေး�့းမ်းသုည်း သင့်း၏လ�ပွားးင့်န်း���င့်းတာ�င့်း ရေးတာ��ကြုံကံုမ်းမု်း�့�အရေးပွား် သကးရေး�့ကးမ်း�ု�ိပွားါ

သလ့�။ စီးသည်းက့�သ���ရေးသ့ ရေးမ်း���န်း�မ်း�့�အ့� ရေးမ်း�ရေးပွား�ပွားါ။)

• က့ယူကံ�ငိ့်း၏ သ�ရေး့ဆန်္ဒီမ်းပွားါ�့ ၎င့်း�တာ���၏ အကမြရေး့င့်း�အ�့မ်း�့�အ့� စီး့��ကးစီး့တာမ်းး�မ်း�့�

တာ�င့်း �ည်�းသ�င့်း�မြပွားုစီး�မြ�င့်း�က�� ရေး�ိ့ င့်း�ကဉ်းးပွားါ။

  

LGBT+ ဝန်း�မ်းး�မ်း�့�အရေးန်မြ�င့်�း ၎င့်း�တာ���၏ LGBT+ နှငိ့်�းသကးဆ��င့်းရေးသ့ က�စီးစ�ပွားးမ်း�့�အ့� ရေးဆ��ရေးနှ��တာ��င့်းပွားင့်း

နှ��င့်း�န်း လပူွား�ဂျာဂ�ု လးတာစီးးဦး�၊ အသင့်း�အ��့�တာစီးး�� (သ���) အလ�ပွားးအ��့�တာစီးး�� �့���ိရေးပွား�သင့်�း ပွားါသည်း။

အကယူး၍ စီး�တားပွားါဝင့်းစီး့�သမူ်း�့���ိပွားါက LGBT+ ဝန်း�မ်းး�မ်း�့� က�န်း�ကးတာစီးး�� ��့�စီးည်း�ပွားံ�ပွား���ရေးပွား�သင့်�းပွားါသည်း

။
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ADDRESSING GRIEVANCES

Be alert to possible intimidation and harassment, including bullying, of 
LGBT+ staff by fellow-employees.

Provide support any staff members who are victims of discriminatory 
words or acts and take effective disciplinary actions against those carrying 
out the acts. 

Ensure that LGBT+ people have access to company grievance mechanisms 
on a confidential basis, including for complaints about bullying and 
harassment. 

MONITORING

Monitor grievances that involve LGBT+ employees.

Include SOGIE as an optional data point in the company’s employee 
surveys and other data collection points.

IN THE MARKETPLACE

Take an LGBT+ friendly approach to customers. Ensure respect for LGBT+ 
rights in communications, including marketing and advertising, and in 
customer service. 

Avoid promoting and perpetuating stereotypes in such communications. 

IN THE COMMUNITY

Where relevant in public consultations, actively seek the views of LGBT+ 
communities people through confidential and dedicated focus groups, 
individual interviews or through organizations that represent LGBT+ 
people. 

Show your support for LGBT+ equality by:
• supporting local LGBT+ groups with financial or pro bono support

• sponsoring events such as Yangon Pride and AndPROUD
• participating in awareness campaigns such as raising the rainbow 

flag on International Day Against Homophobia Transphobia and 
Biphobia (IDAHOT) (17 May each year

  
Join the more than 250 companies globally who have committed to the 
UN Standards.
  
Work with LGBT+ groups and allies to promote changes in the Myanmar 
legal framework in support of equality and non-discrimination.
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များရေးက်�န်းပ််များမုျား�း�အး� က်�ုင်တွယွူ်ရေးမြ�ရငိ်�မြခွင်�

LGBT+ ဝန်း�မ်းး�မ်း�့�အ့� အမြ�့�ရေးသ့ဝန်း�မ်းး�မ်း�့�မ်း ိ အနှ��င့်းက�င့်�းမြ�င့်း�အပွားါအဝင့်း ပြီး��မ်းး�ရေးမြ�့ကးမြ�င့်း�နှငိ့်�း 

အရေးနှ�ိင့်�းအယူကိးရေးပွား�မြ�င့်း�တာ��� မြပွားုလ�ပွားးနှ��င့်းရေး���ိ�သည်းက�� သတာ�မြပွားုသင့်�းပွားါသည်း။

��့မြ�့�ဆကးဆံ�ံ�မ်း ုစီးက့�လ�ံ� (သ���) အမြပွားုအမ်းတူာ���အ့� �ံစီး့��့��ရေးသ့ ဝန်း�မ်းး�မ်း�့�အ့� ပွားံ�ပွား���ကညူ်းရေးပွား�

က့ က�း�လ�န်းသမူ်း�့�အရေးပွား်တာ�င့်းလည်း� သကးရေး�့ကးမ်း�ု�ိရေးသ့ စီးည်း�ကမ်းး���န်း�သ�မ်းး�ရေး��အ� အရေး��ယူူ

ရေးဆ့င့်း�ကွးမ်းမု်း�့� မြပွားုလ�ပွားးသင့်�းပွားါသည်း။

LGBT+ မ်း�့�အရေးန်မြ�င့်�း က�မ်းပဏီး၏ အနှ��င့်းက�င့်�းမြ�င့်း�နှငိ့်�း အရေးနှ�ိင့်�းအယူကိးရေးပွား�မြ�င့်း�နှငိ့်�း ပွားတားသတားသည်�း 

တာ��င့်း�က့���ကးမ်း�့�အပွားါအဝင့်း မ်းရေးက�န်ပွားး��ကးတာ��င့်း�က့�ရေး�� လ�ပွားးင့်န်း�စီးဉ်းးယူနှတ�့�မ်း�့��ံသ��� လှ �ု �ဝကိးစီး�့  

�ယူ�ူ�ည်း�ကပွားး��င့်�း��ိနှ��င့်းရေးအ့င့်း ရေးဆ့င့်း�ကွးရေးပွား�သင့်�းပွားါသည်း။

ရေးစားးင�်�က်ညီ�်ရေးလု�လုးမြခွင်�

LGBT+ ဝန်း�မ်းး�မ်း�့�နှိင့်�းသကးဆ��င့်းရေးသ့ န်စီးးန်���ကး/မ်းရေးက�န်ပွားး��ကးမ်း�့�အ့� ရေးလ�လ့ဆန်း�စီးစီးး သင့်�း

ပွားါသည်း။ 

SOGIE အ့� က�မ်းပဏီး၏ ဝန်း�မ်းး�စီးစီးးတာမ်းး�မ်း�့�နှငိ့်�း အမြ�့�ရေးသ့အ��ကးအလကးစီး�ရေးဆ့င့်း�မ်းမု်း�့�တာ�င့်း 

�ည်�းသ�င့်း�စီးဉ်းး�စီး့�သင့်�းပွားါသည်း။

လုပု််ငန်း်�ခွငွ်တွငွ်

စီး့�သံ��သူမ်း�့�အ့� LGBT+ မ်း�့�နှိင့်�း �င့်း�နှးိ�ကွမ်းး�ဝင့်းသင့်�းရေးလ�့းရေးသ့ ��ည်း�ကပွားးမ်းမုြ�င့်�း  ��ည်း�ကပွားးသင့်�း

ပွားါသည်း။ ရေး��က�ကး�ိ့ ရေး��မြ�င့်း�နှငိ့်�း ရေး�က့းမြင့့်မြ�င့်း�တာ���ပွားါဝင့်းသည်�း �� �တားဆကးဆကးသ�ယူးမြ�င့်း�မ်း�့�နှငိ့်�း 

စီး့�သံ��သဝူန်းရေးဆ့င့်းမ်းမု်း�့� ရေးဆ့င့်း�ွကး�့တာ�င့်း LGBT+ အ��င့်�းအရေး��မ်း�့�အ့� ရေးသ��့စီး�့ ရေးလ�စီး့�

လ��ကးန်�မ်း�ု�ိရေးစီး�န်း ရေးဆ့င့်း�ကွးသင့်�းပွားါသည်း။

����သ����� �တားဆကးမ်းမု်း�့�ရေးဆ့င့်း�ကွး�့တာ�င့်း ပွားံ�ရေးသက့���ပွားးအရေးတာ��အမြမ်းင့်းမ်း�့�အ့� မြမ်းှင့်�းတာင့်းအ့�ရေးပွား�မြ�င့်း�

က�� ရေး�ိ့ င့်း�ိ့ �သင့်�းပွားါသည်း။

လုမူျားအုသာ�ုက််အဝန်း်��့တွငွ်

အမ်း�့�မြပွားည်းသနူှိင့်�းသကးဆ��င့်းရေးသ့ ရေးဆ��ရေးနှ��တာ��င့်းပွားင့်းမ်းမု်း�့�လ�ပွားးရေးဆ့င့်း�့တာ�င့်း LGBT+ အသ��င့်း�အဝ��င့်း�မ်း ိ

လမူ်း�့�၏ အရေးတာ��အမြမ်းင့်းမ်း�့�အ့� လှ �ု �ဝကိး၍ယူံ��ကည်းစီး�တား���ရေးသ့ သး�မြ�့�အသင့်း�အ��့�မ်း�့�၊ တာစီးးဦး�

��င့်း�အင့်းတာ့ဗ�း�ရေးမ်း�မြမ်းန်း�မ်းမု်း�့� (သ���) LGBT+ မ်း�့�အ့� က��ယူးစီး့�မြပွားုသည်�း အ��့�အစီးည်း�မ်း�့�မ်းတိာစီးးဆင့်�း 

ရေးမ်း�မြမ်းန်း��ိ့ ရေး��သင့်�းပွားါသည်း။ 

LGBT+ တာန်း�တာူည်းမ်းှရေး��အ့� ရေး�့ကးပွားံ�အ့�ရေးပွား�မ်းကု�� ရေးအ့ကးပွားါလ�ပွားးရေးဆ့င့်း��ကးမ်း�့�မြ�င့်�း ရေး�့းမြပွားသင့်�း

ပွားါသည်း။

• ပွားမြည်းတာ�င့်း� LGBT+ အသင့်း�အ�� ့�မ်း�့�အ့� င့်�ရေးကမြရေး��ရေး့ကးပွားံ�ပွားရေး��မြင့်း� (သ���) အ�ကမြရေး�င့်�ရေးမ်းယူူ�့ 

အကြုံကံဉာ့ဏီးရေးပွား�မ်းမု်း�့�မြ�င့်�း ကညူ်းရေး�့ကးပွားံ�ရေးပွား�မြ�င့်း�။

• Yangon Pride န်ငိ့်�း AndPROUD က့�သ���သရေး့ အ�မ်းး�အန့်�မ်း�့�အ့� ကူည်းပွားံ�ပွား��� ပွားရေး��မြင့်း�။

• န်��င့်းင့်ံတာက့ လ�င့်းတာူ��စီးးသူမ်း�့�အပွားရေးါး ���ံိ့ မ်း�န်း�တား��ရေး�က�� ဆန်�းက�င့်းသရေး့န်ရေး� (IDAHOT) (န်ိစီးးစီးဉး

 ရေးမ်းလ ၁၇ �ကးရေးန်�) တာ�င့်း rainbow (သကးတာံ�ရေး�့င့်း) အလံအ့� လငှ့်�း�မူြ�င့်း�က့�သ���ရေးသ့ 

အသ�ပွားည့်မြမ်းှင့်�းတာင့်းရေး�� စီးည်း�ရုံးံ��လပုွားး�ိ့ �မ်းမု်း�့�တာ�င့်း ပွားါဝင့်းမြ�င့်း�။ 

 

က�လသမ်းဂျာဂစီးံနှနု်း�မ်း�့�အ့� လ��ကးန်��န်း ကတာ�ကဝတားမြပွားု�့�ရေးသ့ ကမ်း့့တာစီးးဝမိ်းး���ိ က�မ်းပဏီးရေးပွားါင့်း� ၂၅၀ 

ရေးက�့းနှငိ့်�းအတာူ ပွား�ူရေးပွားါင့်း�ပွားါဝင့်းသင့်�းပွားါသည်း။

မြမ်းန်းမ်း့နှ��င့်းင့်ံတာ�င့်း တာန်း�တာညူ်းမ်းှမ်းနုှိင့်�း ��့မြ�့�ဆကးဆံမ်းုမ်းမြပွားုမ်းတုာ���အ့� ရေး�့ကး�ံအ့�ရေးပွား�ရေးသ့ ဥပွားရေးဒီ မ်းူ

ရေး�့င့်းရေးပွား်ရေးပွားါကးလ့ရေးစီး�န်း LGBT+ အသင့်း�အ��့�မ်း�့�၊ မ်း�တား�ကးမ်း�့�နှငိ့်�းအတာူ လ�ပွားးရေးဆ့င့်းသင့်�းပွားါသည်း။
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SAMPLE NON-DISCRIMINATION POLICY

Company Name believes that all our employees have the right to expect that their 
basic human dignity is respected in full in the workplace.

Company Name is committed to the provision of equal opportunities for all. The 
equal opportunities policy strives to:

• provide equality for all;
• promote an inclusive culture;
• respect and value the differences of everyone;
• prevent discrimination, harassment and victimisation;
• promote and foster good relations across the team and with partners.

It is Company Name’s policy to provide employment, training, promotion, pay, 
benefits and other conditions of employment without regard to race, colour, 
ethnic origin, nationality, national origin, religion or belief, sex, sexual orientation, 
gender expression, gender identity, marital status, age and/or disability, HIV-status 
unrelated to an individual's ability to perform essential job functions. 

Company Name is opposed to all forms of unlawful and unfair discrimination. 
Our company believes in human rights for all those connected with this company 
and all members of society. All individuals within the company are responsible for 
compliance with this Policy.

Company Name will not tolerate, any unlawful acts of discrimination, any form of 
harassment or any unjustifiable acts of discrimination on any grounds including: 
gender, colour, race, nationality, ethnic or national origin, sex, marital or parental 
status, sexual orientation, disability, religious beliefs, social class or age.

Any breach of this policy will be subject to our disciplinary and grievance 
procedures. 

A N N E X  A

ခွွ့မြခွး�ဆက််ဆံများမုျားရ�ိရေးရ�များဝူါဒါ န်းများနူ်း�

ကွနှး�ပွားးတာ���၏ ဝန်း�မ်းး�မ်း�့�အ့�လံ��သည်း လ�ပွားးင့်န်း���င့်းတာ�င့်း ၎င့်း�တာ���၏ အရေးမြ��ံဂျာ�ဏီးသ�ကခ့အ့� အမြပွားည်�း အဝ

ရေးလ�စီး့�မ်း�ုံ�သည်းဟူ� ရေးမ်းှ့းလင့်�းပွား��င့်း��င့်�း��ိရေး�က့င့်း� (က်မုျားပဏီနီ်း�များညီ်)အရေးန်မြ�င့်�း ယူံ��ကည်းပွားါသည်း။

(က်မုျားပဏီနီ်း�များညီ်)သည်း အ့�လံ��တာ�င့်း သ့တာညူ်းမ်းှရေးသ့ အ��င့်�းအရေး����ိ��မ်းည်းဟူ၍ူ ကတာ�မြပွားုပွားါသည်း။ 

သ့တာညူ်းမ်းှရေးသ့ အ��င့်�းအရေး����ိ�ရေး�� မ်းဝူါဒီမ်း ိ- 

• အ့�လ�ံ�အတာ�ကး တာန်း�တာူည်းမ်း�မိ်းိ �အ့� ပွားံ�ပွား���ပွားရေး��န်း။

• အ့�လ�ံ�ပွားါဝင့်း�မြင့်း�ဟူူသရေး့ အလရေး�အ�အ့� မ်းမြငိ့်�းတာင့်းပွားရေး��န်း။

• အ့�လ�ံ�၏ မ်းတာူည်းမ်းိ �မ်း�့�အ့� လရေး�စီး့��န်းန်ငိ့်�း တာန်း�����့��န်း။

• ���့မြ့�ဆကးဆံမ်းိ �၊ န်ိရေး့င့်�းယူကိးမ်းိ �န်ိင့်�း မ်းတာ�့���န်ိ �ပွားးမ်းိ �မ်း�့�အ့� တာ့�ဆး��န်း။

• အသင့်း�အ�� ့�အတာ�င့်း�တာ�င့်းသ့မ်းက မ်း�တား�ကးမ်း�့�န်ငိ့်�း ကရေး့င့်း�မ်း�န်းသရေး့ဆကးဆံ�ရေး� တာည်းဆရေး့ကးမ်းမြငိ့်�းတာင့်း

�န်း။

လတူာစီးးဦး�၏ လ�ပွားးင့်န်း�တာ့ဝန်းရေးဆ့င့်း�ကွးနှ��င့်းမ်းစုီး�မ်းး��ည်းတာ���နှိင့်�း မ်းသကးဆ��င့်းရေးသ့ လမူ်း� �ု �၊ အသ့�အရေး�့င့်း၊ 

တာ��င့်း��င့်း�သ့�မ်း� �ု �နှ�ယူး၊ နှ��င့်းင့်ံသ့�၊ မ်း�ူင့်း�နှ��င့်းင့်ံ၊ �့သ့ရေး�� (သ���)  က���က�ယူးယူံ��ကည်းမ်း၊ု လ�င့်း၊ လ�င့်းစီး�တားတာ�မ်းး�

ညွှတှားမ်း၊ု လ�င့်းဝ�ရေးသသလကခဏီ့ရေး�့းမြပွားမ်း၊ု လ�င့်းဝ�ရေးသသ�ံယူမူ်း၊ု အ�မ်းးရေး�့င့်း�ိ�/မ်း�ိ�၊ အသကးနှငိ့်�း(သ���) မ်းသန်းစီး�မ်းး�မ်းု

တာ���အ့� မ်း�ကည်�း�့ အလ�ပွားးအက��င့်း၊ သင့်းတာန်း�၊ �့��ူတာ���မြ�င့်း�၊ လစီး့၊ �ံစီး့���င့်�းမ်း�့�နှငိ့်�း အမြ�့�ရေးသ့ အလ�ပွားး�န်�း

အပွားးမြ�င့်း�ဆ��င့်း�့ အရေးမြ�အရေးန်မ်း�့�အ့� ပွားံ�ပွား���ရေးပွား�မ်းည်းဟူသူည်း မ်းိ့  (က်မုျားပဏီနီ်း�များညီ်) ၏ မ်းဝူါဒီ မြ�စီးးပွားါသည်း။

(က်မုျားပဏီနီ်း�များညီ်) သည်း တာ�့�ဥပွားရေးဒီနှငိ့်�း ဆန်�းက�င့်းရေးသ့၊ တာ�့�မ်းှတာမ်းမု်း��ိရေးသ့ ��့မြ�့�ဆကးဆံမ်းမု်း�့� အ့�လံ��

အ့� ဆန်�းက�င့်းပွားါသည်း။ ကွနှး�ပွားးတာ���က�မ်းပဏီးသည်း ဤက�မ်းပဏီးနှိင့်�း သကးဆ��င့်းရေးသ့သမူ်း�့�အ့�လံ��နှငိ့်�း လ�ူ

အသ��င့်း�အဝ��င့်း��့�ိ�သမူ်း�့�အ့�လံ��၏ လ�ူအ��င့်�းအရေး��တာ�င့်း ယူံ��ကည်းမ်း�ု�ိပွားါသည်း။ က�မ်းပဏီးအတာ�င့်း���ိသမူ်း�့�

အ့�လံ��သည်း ���မ်းဝူါဒီအ့� လ��ကးန်��န်း တာ့ဝန်း��ိပွားါသည်း။

(က်မုျားပဏီနီ်း�များညီ်)သည်း ဂျာ�့န်းဒီါ (က�့�/မ်း)၊ အသ့�အရေး�့င့်း၊ လမူ်း� �ု �၊ နှ��င့်းင့်ံသ့�၊ တာ��င့်း��င့်း�သ့�မ်း� �ု �နှ�ယူး (သ���) 

မ်း�ူင့်း�နှ��င့်းင့်ံ၊ လ�င့်း၊ အ�မ်းးရေး�့င့်း��ိ/မ်း�ိ� (သ���) သ့�သမ်းး���ိ/မ်း�ိ�၊ လ�င့်းစီး�တားတာ�မ်းး�ညွှတှားမ်း၊ု မ်းသန်းစီး�မ်းး�မ်း၊ု HIV ရေး�့ဂျာါပွား��� 

��ိ၊မ်း��ိ က���က�ယူးယူံ��ကည်းမ်း၊ု လရူေးန်မ်းအုဆင့်�းအတာန်း� (သ���) အသကးတာ���အရေးပွား် အရေးမြ��ံရေးသ့ တာ�့�မ်းှတာ မ်းမု်း��ိ

ရေးသ့ မ်းည်းသည်�း��့မြ�့�ဆကးဆံမ်းမု်း�့�က��မ်းဆ�� (သ���) အရေးနှ�ိင့်�းအယူကိးတာ���က��မ်းဆ�� တာ�့�ဥပွားရေးဒီနှငိ့်�း ဆန်�းက�င့်း

ရေးသ့ မ်းည်�းသည်�း ရေးဆ့င့်း�ကွး��ကးက��မ်းဆ�� လကး�ံမ်းည်းမ်းဟူ�တားပွားါ။

ဤမ်းဝူါဒီအ့� �� �ု �ရေး�့ကးပွားါက ကွနှး�ပွားးတာ���၏ စီးည်း�ကမ်းး���ကးနှငိ့်�း မ်းရေးက�န်ပွားးမ်းဆု��င့်း�့ လ�ပွားး�ံ��လ�ပွားးန်ည်း�မ်း�့�အ� 

အရေး��ယူရူေးဆ့င့်း�ကွးမြ�င့်း�က�� �ံ�မ်းည်းမြ�စီးးသည်း။ 

ရေးန်း�က််ဆက််တွွ့ (က်) 
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RESOURCES AND CONTACTS

A N N E X  B

MCRB: Discrimination Briefing Paper, 
Combatting Discrimination by Business 
and in the Workplace in Myanmar

International Labour Organisation: 
Discrimination at work on the basis of 
sexual orientation and gender identity

World Economic Forum: Partnership for 
Global LGBTI Equality (PGLE)

UN Standards of Conduct for Business 
on Tackling Discrimination against 
LGBTI people

Colors Rainbow Baseline Asssessment 
on LGBT Community At the Workplace 
in Mandalay

Colors Rainbow Baseline Asssessment 
on LGBT Community At the Workplace 
in Yangon

မြများန်း်များးနို�ုင်ငံရိ�စား�ီပ်းွ�ရေးရ�လုပု််ငန်း်�များ�း� နိုငိ�် 
လုပု််ငန်း်�ခွငွ်၌ခွွ့မြခွး�ဆက််ဆံများအုး�တွ�ုက််��က််
မြခွင်� အနိုစိား်ခွ��ပ််စားးလုးှ �တုွ်ရေးဝ 

CRB များပိ်ံနုို�ိပ််�တုွ်ရေးဝမြခွင်� 

RESOURCES AND CONTACTS (MY)

Colors Rainbow ရန်း်က်နု်း်ပြီများ��� LGBT များ�း�၏ 
လုပု််ငန်း်�ခွငွ်အရေးမြခွအရေးန်းစားများတိွ်ရေးလု�လုးဆန်း်�စားစား်
ခွ�က်် အစားရီင်ခွံစားး

Colors Rainbow များနိုတရေးလု� ပြီများ��� LGBT များ�း�၏ 
လုပု််ငန်း်�ခွငွ်အရေးမြခွအရေးန်းစားများတိွ်ရေးလု�လုးဆန်း်�စားစား်
ခွ�က်် အစားရီင်ခွံစားး:
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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.ilo.org/gender/WCMS_368962/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/gender/WCMS_368962/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/gender/WCMS_368962/lang--en/index.htm
https://www.weforum.org/projects/accelerating-lgbti-inclusion-initiative
https://www.weforum.org/projects/accelerating-lgbti-inclusion-initiative
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/Biz4LGBTI.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/Biz4LGBTI.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/Biz4LGBTI.aspx
https://drive.google.com/file/d/1XqLTFVcczCULGNjGo7xJOFoiIfX1hpNC/view
https://drive.google.com/file/d/1XqLTFVcczCULGNjGo7xJOFoiIfX1hpNC/view
https://drive.google.com/file/d/1XqLTFVcczCULGNjGo7xJOFoiIfX1hpNC/view
https://drive.google.com/file/d/16dAdINJFIpbHtplVPm8hpcA72tFRWfNZ/view
https://drive.google.com/file/d/16dAdINJFIpbHtplVPm8hpcA72tFRWfNZ/view
https://drive.google.com/file/d/16dAdINJFIpbHtplVPm8hpcA72tFRWfNZ/view
https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/my/resources/combatting-discrimination-briefing-paper.html
https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/my/resources/combatting-discrimination-briefing-paper.html
https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/my/resources/combatting-discrimination-briefing-paper.html
http://www.colorsrainbow.org/index.php/portfolio-items/iec-publication/
https://drive.google.com/file/u/2/d/16ioaQrEsIK_QiT8CWoLyfDcqJ8J1KKvc/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/u/2/d/16ioaQrEsIK_QiT8CWoLyfDcqJ8J1KKvc/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/u/2/d/16ioaQrEsIK_QiT8CWoLyfDcqJ8J1KKvc/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1pu4bM48WNDxIsRGddUyQjykZxey5Okrb/view
https://drive.google.com/file/d/1pu4bM48WNDxIsRGddUyQjykZxey5Okrb/view
https://drive.google.com/file/d/1pu4bM48WNDxIsRGddUyQjykZxey5Okrb/view


EQUALITY MYANMAR Equality Myanmar (formerly HREIB) is a nongov-
ernmental organization which facilitates a broad 
range of human rights education and advocacy 
programs.
Phone: 01 229 108
Facebook Page 
Email: info@equalitymyanmar.org

COLORS RAINBOW Colors Rainbow began as an LGBT program of 
Equality Myanmar (formerly the Human Rights Ed-
ucation Institute of Burma) in 2007 and has since 
grown into Myanmar’s leading LGBT rights organi-
zation. Colors Rainbow transitioned from Thailand 
to Myanmar in 2013 where they have expanded 
their work on enhancing public understanding 
and acceptance of the dignity and human rights 
of LGBT people. They work to end discrimination 
against LGBT people in Myanmar through aware-
ness raising, education, legal reform and legal pro-
tection.
Facebook Page
Email: colorsrainbow.crb@gmail.com

KINGS AND QUEENS Kings and Queens is an NGO that carries out 
awareness raising activities for LGBT people and 
allies in four townships in Yangon Region regarding 
legal knowledge of LGBT-related laws, including 
advocacy activities around reform of unjust laws. 
Kings and Queens also train LGBT paralegals from 
the community to provide legal advice and services 
to LGBT people. The project also seeks to strength-
en networking among LGBT community organiza-
tions, people, and local stakeholders. These groups 
will benefit from awareness raising on LGBT issues 
and improved advocacy strategies.
Facebook Page

မြများန်း်များးနို�ုင်ငံရိ� LGBT + ဆက််စားပ််ရေးန်းရေးသား CSO များ�း�နိုငိ�် NGO များ�း�

LGBT+ RELATED CSOS AND NGOS IN MYANMAR: &PROUD &proud is a non-profit initiative of a number of or-
ganisations and individuals in Yangon. We were es-
tablished in 2014 and organise cultural events in 
Myanmar for the LGBT community and aim to bring 
together the community. And we aim to make LGBTs 
more visible to the rest of the Myanmar society.
Facebook Page

DIVERSITY FOR LOVE 
ORGANIZATION (DFL)

Diversity for Love organization Sagaing in the 
upper parts of the Indo-Naga Self Administered 
Zone is an LGBTQIA rights-based organization. We 
work with grassroots organisations that include 
minorities LGBTIQA and persons with disabilities 
to support them in the voting process and Election 
Monitoring.
In addition, we believe in the diversity of sexual 
orientation and offer psychological support through 
discussion about HIV / AIDS prevention and 
other sexual infections. We also help people gain 
confidence of their Sexual Identity. Stay in touch on 
our Facebook where we share relevant information 
based on our local LGBTIQA community activities.

Facebook Page | Blog | Email: htut.dfl@gmail.com

LGBT RIGHTS NETWORK In 2012, Colors Rainbow co-founded the LGBT 
Rights Network, which is comprised of 25 member 
organizations from 10 different states and regions. 
The network members carry out joint advocacy for 
the protection of LGBT people, especially through 
legal reform, and equal and non-discriminatory 
treatment in the media and by police and in the 
judicial system. 
Facebook Page

RAINBOW ALLIANCE The Rainbow Alliance Organization was founded 
December 2017 with young people from a diverse 
range of different religions, gender identities 
and indigenous groups. They developed a plan 
to raise the voice of LGBT+ youth in society and 
to advocate the acceptance and recognition of 
the voices of LGBT Youth. Since then, they have 
been pursuing activities based on two themes 
- dedicated to empowerment and advocacy. 
Rainbow Alliance has been led by LGBT+ Youth to 
pursue these goals for over two years.
Facebook Page
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http://www.facebook.com/equalitymyanmar/
https://www.facebook.com/ColorsRainbowYangon/
https://www.facebook.com/pg/KingsNQueens.LGBT/about/
https://www.facebook.com/andPROUD/
https://www.facebook.com/diversityforlove/
https://dfl.home.blog/
https://www.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Myanmar-LGBT-Rights-Network-244617642329515/
https://www.facebook.com/LGBTRBA/


CIVIL AUTHORIZE NEGOTIATE 
ORGANIZATION (C.A.N)

C.A.N is an NGO in Mandalay that works on human 
rights and other related rights. C.A.N is also a 
member of the organization of International Lesbian 
and Gay Association World and Asia (ILGA World 
and Asia) since September 2015.  C.A.N SOGIE 
awareness trainings to the public. They also publish 
a monthly LGBT+ awareness magazine in Burmese: 
The Corner of 26 & 66 Street Magazine that aims 
to support LGBT+ friendly media in Myanmar and 
publishes around 1,000 copies a month.
With support from the British Council, the European 
Union, the International Development Law 
Organization and My Justice Myanmar a support 
centre was established with two different hotlines:
1. Unicorn Psychosocial Support Center & Hotline 
People with HIV and sexual and gender-based 
violence survivors to call for support.
2. PFLAG-Myanmar-LGBTIQAs SOS Hotline 
‘Parents, Families, and Friends of LGBTQIA in 
Myanmar PFLAG-Myanmar’ is an SOS Hotline 
that aims to support Sexual Orientation, Gender 
Identities, Expression, and Sex Characteristics 
(SOGIESC) awareness. 
Facebook Page
Email: canorg.myanmar@gmail.com

ရင်�ငွ�်ရး (YIN PWINT YAR) Yin Pwint Yar is an NGO that offers a safe space for 
LGBT+ persons to open up about all of your feel-
ings, emotions, stress and pressure. Yin Pwint Yar is 
open daily from 10am to 10pm and are there to lis-
ten and give support. They also offer a peer-to-peer 
group counselling program supervised by a trained 
counsellor every Sunday from 10 am to 12 pm at 
the &PROUD office. They also have a phone-line 
counselling service and can be reached via the fol-
lowing numbers every Tuesday and Thursday, from 
6 pm to 9 pm on:
Telenor - 09 752 833 306 and 09 752 833 307,
MPT - 09 444 915 996 
Ooredoo - 09 978 178 824
Facebook Page

BUSINESS COALITION 
FOR GENDER EQUALITY 
ASSOCIATION (BCGEA)

Business Coalition for Gender Equality Association 
is a non-profit organization and also a coalition of 
companies that are committed and agreed to pro-
mote gender equality at workplace in Myanmar. 
Facebook Page

MYANMAR CENTRE FOR 
RESPONSIBLE BUSINESS 
(MCRB)

MCRB is an initiative to encourage responsible 
business activities throughout Myanmar. The Cen-
tre is a joint initiative of the Institute for Human 
Rights and Business (IHRB) and the Danish Insti-
tute for Human Rights (DIHR). it aims to provide a 
trusted, impartial forum for dialogue, seminars, and 
briefings to relevant parties as well as access to in-
ternational expertise and tools. MCRB’s Theory of 
Change is intended to lead to Impacts relating to 
the Protect, Respect, Remedy framework of the UN 
Guiding Principles on Business and Human Rights, 
which were unanimously endorsed in June 2011 by 
the UN Human Rights Council.
Facebook Page
Contact: info@myanmar-responsiblebusiness.org

OTHER NGOS FOCUSSED ON EQUALITY AND NON-DISCRIMINATION
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https://www.facebook.com/CivilAuthorizeNegotiateOrganization/
https://www.facebook.com/unicornpsscenter/
https://www.facebook.com/pflagmyanmarsoshotline/
https://www.facebook.com/CivilAuthorizeNegotiateOrganization/
https://www.facebook.com/lgbtyinpwintyar
https://www.facebook.com/businesscoalitionforgenderequality/
https://www.ihrb.org/
https://www.ihrb.org/
https://www.humanrights.dk/
https://www.humanrights.dk/
https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/media/images/articles/Theory-of-Change.png
https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/media/images/articles/Theory-of-Change.png
https://www.business-humanrights.org/en/un-guiding-principles
https://www.business-humanrights.org/en/un-guiding-principles
https://www.facebook.com/myanmar.responsible.business/


SOGIE GLOSSARY AND TERMINOLOGYA N N E X  C

ရေးန်း�က််ဆက််တွွ့ (ဂ္ဂ) - SOGIE ရေးဝါဟားရ နိုိင� ် အသာံု�အနိုုန်း်�များ�း� 

စားဉ်် အဂ္ဂဂလု�ပ် ် ရေးဝါဟားရ မြများန်း်များးများု ဘားသားမြပ်န်း်

၁ GENDER က�့�/မ်း စီးံသတားမ်းတိား��ကး

၂ GENDER IDENTITY လ�င့်းဝ�ရေးသသ�ံယူမူ်းု

၃ GENDER EXPRESSION လ�င့်းဝ�ရေးသ ရေး�့းမြပွားမ်းမိ်းု

၄ GENDER ROLE လ�င့်းဝ�ရေးသသ သတားမ်းတိား��ကး

၅
GENDER CONFORMING 

(PERSON)

ပွားတားဝန်း�က�င့်းကသတားမ်းိတား�့�ရေးသ့ က�့�/မ်း မြ�စီးးတာည်းမု်း

စီးံနှုန် း �နှိင့်� း  တာစီးး�ပွားးတာည်း�က�သူ  

၆
GENDER NON-CONFORMING/

GENDER VARIANT (PERSON)

ပွားတားဝန်း�က�င့်းကသတားမ်းိတား�့�ရေးသ့ က�့� မ်း မြ�စီးးတာည်းမု်း

စီးံနှုန် း �နှိင့်� း  တာစီးး�ပွားးတာည်း� မ်းက�သူ   

၇ GENDER QUEER(PERSON)

ရေးယူ့က� း့�က မ်း�န် း �မ်းက�� ၊  မ်း�န် း �မ်းက ရေးယူ့က� း့�က��  ကြီးက�ုကးတာယူး

ဆ��တာ့�  ဆ�့ရေးဆ့င့်းနှိစီး းသကးမု်းရေးတာ��့ �  မြပွားင့်းပွားက �ံယူူ��ကး�ိ�သူ ၊

တာ�မ်း း�ညွှ�တားသူရေးတာ�မြ�စီးးပွားါတာယူး။ သူတာ�� �ရေးတာ�ဟူ့ GAY ၊ဒီါမ်းိ

မ်းဟူ�တား LESBIAN ၊ဒီါမ်းိမ်းဟူ�တား ရေးယူ့က� း့�မြ�င့်း� ကြီးက�ုကးတာ့

လည်း� မ်း�ံယူူသလ��  မ်း�န် း �မ်းမြ�င့်း� နိှစီး းသကးတာယူးလ�� �  မ်း�ံယူူသူရေးတာ�

မြ�စီးး ပြီးပွားး � သူတာ�� � ကြီးက� ုကးတာ့ ဒီါမ်းိမ်းဟူ�တား သူတာ�� �နှိစီး းသကးတာ့ရေးတာ�

က ရေးယူ့က� း့�မ်း�န် း �မ်း မြ�စီးးတာည်းမု်းအရေးပွား်မ်းူတာည်း�့�တာ့

မ်းဟူ�တား�့ သူတာ�� ��့ �စီး�တားဓိ့တားရေး���့န့် �  ဉာ့ဏီး�ည်းဉာ့ဏီး

ရေးသ��ရေးပွား်မ်းိ့ မူ်းတာည်းသူရေးတာ�ပွား့ မြ�စီးးပွားါတာယူး။

၈ CISGENDER (PERSON)
လူမ်းုပွားတားဝန်း�က�င့်း အသ��င့် း �အဝ��င့် း �မ်းိ  သတားမ်းိတား�့�ရေးသ့ 

က�့�/မ်း သတားမ်းိတား��ကးမ်း�့�နိှင့်� း  က��ကးည်းသူ

၉ TRANSGENDER (PERSON)

အမ်း� �ု �သ့�၊ အမ်း� �ု �သမ်းး�အမြ�စီးး ရေးမ်း����့�လ့ရေးသ့းလည်း� 

ဆန်� းက�င့် း�ကးလ�င့် းက့�သ�� �  �ံယူူရေးန်���င့် းသည်� း  လ�င့် းဝ�ရေးသသ�ံယူူ

မ်းု နှိင့်� း  ရေး�့ း မြပွား��ကး�ိ�သူ

၁၁ TRANS-SEXUAL(PERSON)
ဆန်� းက�င့် း�ကးလ�င့် းက့�သ�� �  ရေးမြပွား့င့်း�လ့နှ��င့် း�န်း ရေးဆ�က�သမ်းု

စီးတာင့်း�ံယူူရေးန်သူ၊ �ံယူူဆ့သူ၊ �ံယူူရေးအ့င့်း မြမ်းင့်း ပြီးပွားး �သူ

ရေးန်း�က််ဆက််တွွ့ (ဂ္ဂ) - SOGIE ရေးဝါဟားရ နိုိင� ် အသာံု�အနိုုန်း်�များ�း� 

စားဉ််  အဂ္ဂဂလု�ပ် ် ရေးဝါဟားရ                မြများန်း်များးမုျား ဘားသားမြပ်န်း်

၁ SEXUAL ORIENTATION လ�င့်းစီး�တားက��င့်း�ညွှ�တားမ်းု

၂ HOMOSEXUALITY လ�င့်းတာအူ��င့်း���င့်း�က��သ့ ��စီးး�င့်းမြမ်းတားနှ���သူ

၃ HETEROSEXUALITY လ�င့်းက�့မြ�င့်း�က����စီးး�င့်းမြမ်းတားနှ���သူ

၄ BISEXUALITY
အမ်း� �ု �သ့�မြ�စီးးရေးစီး၊အမ်း� �ု �သမ်းး�မြ�စီးးရေးစီး မ်း�မ်း�နှငိ့်�းလ�င့်းတာသူူက��ရေး�့ လ�င့်းမ်း

တာသူည်�းလူက��ပွားါ ��စီးး�င့်းမြမ်းတားနှ���သူ

စားဉ်် အဂ္ဂဂလု�ပ် ် ရေးဝါဟားရ မြများန်း်များးများု ဘားသားမြပ်န်း်

၁ MASCULINITY အမ်း� �ု �သ့�ဆန်းစီး�့  စီး�တားအ့��ကးသန်းသူ

၂ FEMININITY အမ်း� �ု �သမ်းး�ဆန်းစီး�့  သ�မ်းးရေးမ်း��နှူ�ည်ံ�သူ

၃ CLOSETED မ်း�မ်း�၏လ�င့်းစီး�တားနှိင့်�း လ�င့်းဝ�ရေးသသက�� ��င့်�းဟူရေး�့းမြပွား မ်း�့�သူ

၄ COMING OUT
 မ်း�မ်း�၏လ�င့်းစီး�တား�ံယူမူ်းနုှိင့်�း လ�င့်းဝ�ရေးသသက�� ��င့်�းဟူရေး�့းမြပွားလ့သ၊ူ ��င့်�းဟူ

ပြီးပွားး�သူ
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အမြခွး�အရေး�ွရေး�ွ

စားဉ်် အဂ္ဂဂလု�ပ် ် ရေးဝါဟားရ မြများန်း်များးများု ဘားသားမြပ်န်း်

၁

SEXUAL ORIENTATION/

GENDER IDENTITY/ 

EXPRESSION AND SEX 

CHARACTERISTICS (SOGIE)

လ�င့်းစီး�တားက��င့်း�ညွှ�တားမ်း ု၊လ�င့်းဝ�ရေးသသ�ံယူမူ်း ု၊လ�င့်းဝ�ရေးသသရေး�့းမြပွားမ်း ုနှိင့်�း 

လ�င့်းဝ�ရေးသသလကခဏီ့(SOGIE)

၂ LGBTI
လ�င့်းစီး�တား�ံယူမူ်း ုလ�င့်းဝ�ရေးသသလကခဏီ့က��င့်း�ညွှ�တား�ံယူူရေး�့းမြပွားမ်း ု

က�့မြပွား့�သမူ်း�့�

၃ LESBIAN အမ်း� �ု �သမ်းး�အ��င့်း���င့်း�က��သ့ ��စီးး�င့်းမြမ်းတားနှ���သ၊ူ ရေးမ်းတာာ့သကးဝင့်းသူ

၄ GAY
အမ်း� �ု �သ့�တာစီးးရေးယူ့ကးက့�သ��� �ံယူရူေးန်���င့်းပြီးပွားး� အမ်း� �ု �သ့�အ��င့်း���င့်း�

က��သ့ ��စီးး�င့်းမြမ်းတားနှ���သ၊ူ

၅ INTERSEX (PERSON)

ရေးဆ�ပွားည့်အ�သတားမ်းိတား��ကး နှိင့်� း  လူမ်းုအသ��င့် း �အဝ��င့် း �မ်း ိ

သတားမ်းိတား�့�ရေးသ့ က�့�/မ်း လ�င့် းအဂျာက ါသ�င့် း မြပွားင့်းလကခဏီ့ စံီး

သတားမ်းိတား��ကးမ်း�့�နှိင့်� း  က��ကးည်းမ်းုမ်း�ိ�သူမ်း�့� (သ�� �မ်းဟူ�တား) 

အမ်း� �ု �သ့� အမ်း� �ု �သမ်းး�အဂျာက ါနှိစီး းမ်း� �ု �စီးလ�ံ� အ�င့်းအ�ိ့� (

သ�� �မ်းဟူ�တား) မ်း�င့်းမ်း�ိ့�ပွားါ�ိ�သူ (သ�� �မ်းဟူ�တား) မ်းပွားါ��ိသူ

၆ SPIRITUAL DANCERS န်တားနှိင့်� းန်တားက�� �က�ယူးမ်းုဆ��င့် း�့ ပွားည့်�ိင့် းမ်း�့�

၇ DRAGS
ရေး��့ းရေးမြ�ရေး�� သ�� �မ်းဟူ�တား အမြ�့�က�စီး စ�ပွားးမ်း�့�အတာ�ကး  

ဆန်� းက�င့် း�ကးလ�င့် းက့�သ�� �  ဝတားစီး့�ဆင့်းယူင့်း ရေး��့ းရေးမြ�သူမ်း�့�

၈ TRANSITIONING
ရေးမ်း���့ပွားါလ�င့် းက��  မ်း�မ်း��ံယူူ�့�ရေးသ့ လ�င့် းအမြ�စီးး မြပွားု မြပွားင့်းရေးမြပွား့င့်း

လ့ရေးန်ဆ့က့လ (သ�� �မ်းဟူ�တား) မြပွားု မြပွားင့်းရေးမြပွား့င့်း�လ့မြ�င့်း� မြ�စီးးစီးဉ်းး

၉ TRANSGENDER(PERSON)

အမ်း� �ု �သ့�၊ အမ်း� �ု �သမ်းး�အမြ�စီးး ရေးမ်း����့�လ့ရေးသ့းလည်း� 

ဆန်� းက�င့် း�ကးလ�င့် းက့�သ�� �  �ံယူူရေးန်���င့် းသည်� း  လ�င့် းဝ�ရေးသသ�ံယူူ

မ်းု နှိင့်� း  ရေး�့ း မြပွား��ကး�ိ�သူ

၁၁ TRANS-SEXUAL(PERSON)
ဆန်� းက�င့် း�ကးလ�င့် းက့�သ�� �  ရေးမြပွား့င့်း�လ့နှ��င့် း�န်း ရေးဆ�က�သမ်းု

စီးတာင့်း�ံယူူရေးန်သူ၊ �ံယူူဆ့သူ၊ �ံယူူရေးအ့င့်း မြမ်းင့်း ပြီးပွားး �သူ This guide was produced with the support of COC Netherlands.

55လ�ပွားးင့်န်း���င့်းတာ�င့်း LGBT+မ်း�့� တာန်း�တာူည်းမ်းှမ်းု �ံစီး့���ိ�ရေး��54 LGBT+ EQUALITY IN THE WORKPLACE 



လုက််တွွ့ညီညီီ ီရေးရ�ိ သာ�ု�ခွ� ီ


	wip
	hi-res (spreads)



