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www.myanmar-responsiblebusiness.org & www.mcrb.org.mm
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Human Rights Education Institute of Burma) in 2007 and has since grown into

ရေး�းနှှင့််� ဥပဒေ�ကာာ ကွွယ််ရေး�းတို့့��မှှတစ််ဆင့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် LGBT+ ခွဲဲ�ခြား�း�ဆက််ဆံံမှုများ
ု �း�

Myanmar’s leading LGBT+ rights organization. They work to end discrimination

ပပျော�ာ�က််စေ�ရေး�းအတွွက်် ဆော�ာင််ရွွက််ပါါသည််။ 	ထိုု�သို့့�သော�ာ

against LGBT+ in Myanmar through awareness raising, education, legal reform

လေ့�့ကျျင့််�ရေး�းသင််တန်းး�များ�း�၊ ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ�း�၊ မိိတ််ဖွဲ့့��ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ�း�၊ အသင်းး�အဖွဲ့့��(ရပ််ရွာာ�)

and legal protection. They do this through multifaceted programming that

အခမ်းး�အနား�းများ�း�၊ စည်းး�ရုံးး�� မှုုများ�း�၊ ထော�ာက််ခံံအားး�ပေး�းမှုုနှှင့််� သုုတေ�သနစီီမံံကိိန်းး�များ�း�၊ နှှင့််� ရုုပ််သံံ

consists of trainings, discussions, networking meetings, community events,

စုံံ�တင််ဆက််မှုုအရင်းး�အမြ�စ်် ထုုတ််လုုပ််မှုုများ�း� စသည််ဖြ�င့််� ဘက််ပေါ�ါင်းး�စုံံပါ
� ါဝင််သော�ာ စီီမံံကိိန်းး�မှှ

lobbying, advocacy and research projects, and the production of multimedia

တစ််ဆင့််� ဆော�ာင််ရွွက််ပါါသည််။

ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ�း�အားး�

resources.
ကန််သာာယာာကွွန််ဒိုု�၊ အခန်းး� ၆၀၄/၆၀၅၊ ၆ လွှာာ�၊ ကြ�ည့််�မြ�င််တိုု�င််ကမ်းး�နား�းလမ်းး�၊ ရန််ကုုန််မြို့�့��။
Kann Tharyar Yeik Mon Plaza, Room 604/605 6th Floor, Kyeemyindaing Kanna
Street, Kyimyindaing Township, Yangon

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

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

အတိုု�ကော�ာက််

There are many different umbrella terms used to refer to what was

မူူလအစက LGBT အသိုု�က််အဝန်းး�ဟုု ခေါ်�်ဆိုု�ခဲ့့�သော�ာအရာာအားး� ခြုံ�ံ�ငုံခေါ်
ံ� �်ဆိုု�နေ�သော�ာ
အသုံးး��အနှုုန်းး� များ�း�စွာာ� ရှိိ�ပါါသည််။ ‘LGBT’ ဟူူ၍ သီးး�ခြား�း�ဖြ�စ််တည််လျျက််ရှိိ�သော�ာ အတိုု�ကော�ာက််
စကားး�လုံးး��သည်် ၁၉၈၀နှော�ာ�င်းး�ပိုု�င်းး�ကာာလများ�း�တွွင်် ‘အမျိုး�း��သားး�အချျင်းး�ချျင်းး�ချျစ််ခင််စုံံမက််
�
သူူများ�း� အသိုု�က််အဝန်းး�’ ဟုု ခေါ်�်ဆိုု�ခဲ့့�မှုုအားး� အစား�းထိုးး��ခဲ့့�သော�ာ ‘LGB’အားး� လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေ
အော�ာင်် မွွမ်းး�မံံတီီထွွင််ထားး�သော�ာ အသုံးး��အနှုုန်းး�ဖြ�စ််သည််။ အဘယ့််�ကြော��ာင့််�ဆိုု�သော်�်� တက််ကြွ�ွ
လှုုပ််ရှား��းသူူများ�း�မှှ ထိုု�အသုံးး��အနှုုန်းး�သည်် အသိုု�က််အဝန်းး�ထဲဲတွွင်် ပါါဝင််နေ�သော�ာသူူများ�း�အားး�လုံးး��
ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းမပြု�ုဟုု ယုံံ�ကြ�ည််သော�ာ ကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သည််။

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.

ထိုု�အချိိ�န််မှှစ၍ ၎င်းး�အသုံးး��အနှုုန်းး�သည်် မကြာ�ာသေး�းမီီနှှစ််များ�း�အတွွင်းး�တွွင်် ရေ�ပန်းး�စား�းလာာခဲ့့�
သော�ာ ‘LGBTQ’အဖြ�စ််သို့့�� ဖြ�ည့််�စွွက််ချဲ့့��ထွွင််ကာာ “Q” သင်္ကကတသည်် “queer” (ကျားး��မအခြေ�ေပြု�ု
သတ််မှှတ််ချျက််အပေါ်�်တွွင်် ခေါ�ါင်းး�စဉ််တပ််သတ််မှှတ််ခြ�င်းး� မခံံယူူလိုု�သူ)ူ ကိုု� ရည််ညွှန်း
ှ း�လျျက််ရှိိပါ
� ါ
သည််။ ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�လာာသော�ာ စကားး�လုံးး��မှာာ� ‘LGBTQIA’ ဖြ�စ််ပြီး��း ၎င်းး�တွွင်် I သည်် “intersex”
(ကျားး��/မလိိင််ဝိိသေ�သမထင််ရှား��းသူူ) အားး�ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုကာာ “A” သည်် “asexual” (လိိင််စိိတ််
တိိမ်းး� ညွှှတ််မှုက
ု င်းး�မဲ့့သူ
� )ူ နှှင့််�/သို့့�� “allied” (မိိတ််ဖက််)ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါသည််။ ထိုု�မှှစ၍ ၎င်းး�
အသုံးး��အနှုုန်းး� သည်် ပိုု�၍ကျျယ််ပြ�န့််�လာာပြီး��း အမျိုး�း��သမီးး�အချျင်းး�ချျင်းး�ချျစ််ခင််စုံံမက််သူ
�
၊ူ အမျိုး�း��သားး�
အချျင်းး�ချျင်းး� ချျစ််ခင််စုံံ�မက််သူ၊ူ လိိင််တူူလိိင််ကွဲဲ�ချျစ််သူ၊ူ ဆန့််�ကျျင််ဘက််လိိင််ကဲ့့သို့့
� � ပြော��ာင်းး�လဲဲပြု�ုမူူ
နေ�ထိုု�င််သူ၊ူ ကျားး��မအခြေ�ေပြု�ုသတ််မှှတ််ချျက််အပေါ်�်တွွင်် ခေါ�ါင်းး�စဉ််တပ််သတ််မှှတ််ခြ�င်းး� မခံံယူူ
လိုု�သူ၊ူ မိိမိိခံံယူူ လိုု�သည့််� လိိင််ဝိိသေ�သအားး� စူးး�စမ်းး�လေ့�့လာာနေ�ဆဲဲဖြ�စ််သူူ၊ ကျားး��/မလိိင််ဝိိသေ�သ
မထင််ရှား��းသူူ၊ မည််သည့််�လိိင််ဝိိသေ�သခံံယူူထားး�သူူကိုု�မဆိုု� စံံသတ််မှှတ််ချျက််ထားး�၍ ချျစ််ခင််
စုံံ�မက််သူ၊ူ ကျားး��/မ စိိတ််ခံံစား�းချျက််နှှစ််မျိုး�း��စလုံးး��ရှိိ�သူ၊ူ ခန္ဓာာ�ကိုု�ယ််တွွင်် ကျားး��/မဝိိသေ�သလက္ခခဏာာ
ရော�ာယှှက််ဖော်�်�ပြ�သူူ၊ လိိင််စိိတ််တိိမ်းး�ညွှှတ််မှုုနည်းး�ပါးး�သူူဟူူသော�ာ အသုံးး��အနှုုန်းး�များ�း� ဖြ�ည့််�သွွင်းး�မှုု
ဖြ�င့််� ‘LGBTQQIP2SAA’ ဟုုဖြ�စ််လာာကာာ များ�း�စွာာ�သော�ာ အတိုု�ကော�ာက််အသုံးး��အနှုုန်းး�များ�း�
ပေါ်�်ပေါ�ါက်် နေ�ဆဲဲဖြ�စ််သည််။
၎င်းး�အသုံးး��အနှုုန်းး�၏ ဆက််လက််ကျျယ််ပြ�န့််�လာာမှုုကြော��ာင့််� မူူလအသုံးး��အနှုုန်းး�တွွင်် ထပ််မံံ
ဖြ�ည့််�စွွက်် ထားး�သော�ာ မတူူကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ ဆင့််�ကဲဲပြော��ာင်းး�လဲဲလာာသော�ာ အတိုု�ကော�ာက််စကားး�လုံးး��
များ�း�နှှင့််� နော�ာင်် တွွင််ထပ််မံံပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာမည့််� စကားး�လုံးး��များ�း�အားး�လုံးး��အားး� ခြုံ�ံ�ငုံံ�မိိစေ�ရန်် မြ�န််
မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းကဏ္ဍ တာာဝန််ယူူမှုုရှိ�ရေး
ိ �း အထော�ာက််အကူူပြု�ုဌာာနသည်် LGBT+ဟူူသော�ာ
အသုံးး��အနှုုန်းး�အားး� ၎င်းး�၏ ထုုတ််ဝေ�မှုုအားး�လုံးး��တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုသွားး��မည််ဖြ�စ််သည််။
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INTRODUCTION

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.

10

LGBT+ EQUALITY IN THE WORKPLACE

လုုပ််ငန်းး � ခွွင််တွွင်် LGBT+များ�း� တန်းး � တူူ ညီီမျှ ှမှုု ခံံ စား�းရရှိိ� ရေး �း

11

LGBT+ အသိုု�က််အဝန်းး�နှှင့််� ၎င်းး�၏မိိတ်် ဖက််များ�း�အားး� စည်းး�ရုံးး�� လှုံ့့��ဆော်�်�လိုု�က််ကာာ LGBT+ များ�း�အားး� ခွဲဲ�ခြား�း�

နိိဒါါန်းး�

ဆက််ဆံံမှုုကိုု� ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�သည့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ဥပဒေ�နှှင့််� သဘော�ာထားး�များ�း�အားး� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရန််အတွွက််
တော�ာင်းး�ဆိုု�မှုုများ�း�လည်းး� ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာပါါသည််။

MCRB နှှင့််� Colors Rainbow တို့့��၏ အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း�အရ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိ�ိ လုုပ််ငန်းး�ရှှင််အများ�း� စုုသည််
LGBT+များ�း�၏ တန်းး�တူူညီီမျှှရေး�းအားး� ထော�ာက််ခံံအားး�ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� ခွဲဲ�ခြား�း�ဆက််ဆံံမှုများ
ု �း�အားး� ရှော�ာ�င််ရှား��းခြ�င်းး�
အကြော��ာင်းး�အရာာတို့့��အားး� လေ့�့လာာရန်် စိိတ််ပါါဝင််စား�းကြ�ပါါသည််။ သို့့��ရာာတွွင််မူူ ၎င်းး�တို့့�� သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင််
ဖြ�စ််ပွား��းနေ�သော�ာ LGBT+ ပြ�ဿနာာများ�း�နှှင့််�ပတ််သတ််၍လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ SOGIE (လိိင််စိိတ််တိိမ်းး�ညွှှတ််မှု၊ု လိိင််
ဝိိသေ�သခံံယူမှု
ူ နှ
ု င့်
ှ ်� ဖော်�်�ပြ�မှုု) သဘော�ာတရား�းနှှင့််�ပတ််သတ််၍ လည်းး�ကော�ာင်းး� ဗဟုုသုုတနည်းး�ပါးး�လျျက််ရှိိ�နေ�
ပါါသည််။ ဤလမ်းး�ညွှှန််သည််ကားး� ထိုု�ကဲ့့�သို့့�သော�ာ ကွာာ�ဟ မှုုများ�း�အားး� ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် ရည််ရွွယ််ပါါသည််။
၂၀၁၇ ခုုနှှစ််၊ နိုု�ဝင််ဘာာလ နှှင့််� ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််၊ ဇန််နဝါါရီီလ တို့့��တွွင်် Colors Rainbow မှှ ပြု�ုစုုဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့သော�ာ
�
ရန််ကုုန််မြို့�့��၏ လုုပ််ငန်းး�ခွွင််များ�း�ရှိိ� LGBT+ များ�း�၏ အခြေ�ေအနေ�အားး� ပဏာာမ လေ့�့လာာ ဆန်းး�စစ််ချျက််(မန္တတလေး�းမြို့�့��
တွွင််လည်းး� အလားး�တူူဆော�ာင််ရွက််ခဲ့
ွ
့သ
� ည််) ၏ လေ့�့လာာတွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�အရ အချို့့���သော�ာ ကုုမ္ပပဏီီများ�း�သည််
ခွဲဲ�ခြား�း�ဆက််ဆံံမှုမရှိ
ု �ရေး
ိ �းနှှင့််� သက််ဆိုု�င််သော�ာ မူူဝါါဒများ�း� ချျမှှတ််ထားး�သော်�်� လည်းး� ထိုု�မူဝါ
ူ ါဒများ�း�သည်် LGBT+
အခွွင့််�အရေး�းများ�း�အားး� သိိသိိသာာသာာညွှှန်းး�ဆိုု�မှုမပြု�
ု ုနေ�ကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ရှိိ�ရပါါသည််။ ထိုု�သို့့�မညွှှန်းး�ဆိုု�ထားး�ရခြ�င်းး�၏
အဓိိကအကြော��ာင်းး�အရင်းး�မှာာ� ကုုမ္ပပဏီီများ�း�မှှ ထိုု�အရာာသည််မလိုု�အပ််ဟုု ယူူဆထားး�သော�ာကြော��ာင့််�ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ထိုု�
သုုတေ�သနမှှ ထော�ာက််ပြ�ခဲ့့ပါ
� ါသည််။
၂၀၁၈ခုုနှှစ််တွွင်် ကမ္ဘာ့့�ဘဏ််
�
၏ အစိိတ််အပိုု�င်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််သော�ာ အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာငွေ�ေကြေး��းအဖွဲ့့��အစည်းး� (IFC)
သည်် ဓန (DaNa Facility) နှှင့််�အတူူ လေး�းစား�းဖွွယ််ကော�ာင်းး�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�ခွွင််များ�း�စစ််တမ်းး�ကိုု� ကော�ာက််ယူူခဲ့့�
ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့��သည်် LGBT+ များ�း�အပါါအဝင်် ဝန််ထမ်းး�ပေါ�ါင်းး� ၁၀၀၀ ကျော်�်��အားး� အင််တာာဗျူး�း�မေး�းမြ�န်းး�ခဲ့့ပါ
� ါသည််
။ ၂၀၁၉ခုုနှှစ််၊ သြ�ဂုုတ််လတွွင်် ကျျင်းး�ပခဲ့့သော�ာ
�
MCRB/Colors Rainbow တို့့��၏ အလုုပ််ရုံံဆွေး�း
�
�နွေး�း�ပွဲဲ�တွွင်် တင််ပြ�
ခဲ့့�သော�ာ ၎င်းး�တို့့��၏ LGBT+ ခွဲဲ�ခြား�း�ဆက််ဆံံမှုုများ�း� နှှင့််� ပတ််သတ််သည့််� လေ့�့လာာတွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�အရ အခြား�း�သော�ာ
နိုု�င််ငံံများ�း�နည်းး�တူူ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင််လည်းး� LGBT+ များ�း�သည်် လုုပ််ငန်းး�ခွွင််များ�း�တွွင်် ၎င်းး�တို့့��၏ လိိင််မှုုဘဝနှှင့််�ပတ််
သတ််၍ မေး�းမြ�န်းး�မှုုများ�း�ခံံရကာာ ၎င်းး�တို့့��၏ လိိင််ဝိိသေ�သခံံယူူမှုနှ
ု ှင့််� ဖော်�်�ပြ�မှုုတို့့�အပေါ်�် လုုပ််ဖော်�်�ကိုု�င််ဖက််များ�း�၏
နော�ာက််ပြော��ာင််မှုုများ�း� ခံံစား�းနေ�ရပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့��သည်် ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ�း�မှှ ဖယ််ကျျဉ််ထားး�ခံံရကာာ သတင်းး�
အချျက််အလက််ရရှိိခြ� �င်းး�တွွင််လည်းး� ပြ�ဿနာာများ�း�နှှင့််� ရင််ဆိုု�င််နေ�ရပါါသည််။ လိိင််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာနှှင့််�ပတ််သတ််၍
တရား�းသေ�သတ််မှှတ််ထားး�မှုုများ�း�ကြော��ာင့််� ၎င်းး�တို့့��သည်် အချို့့���သော�ာအလုုပ််များ�း�အားး� လုုပ််ကိုု�င််ရန်် ငြ�င်းး�ဆိုု�ခြ�င်းး�ခံံ
ကြ�ရပါါသည််။
LGBT+ ဝန််ထမ်းး�အများ�း�စုုသည်် ခွဲဲ�ခြား�း�ဆက််ဆံံမှုနှ
ု ှင့််� အနှော�ာ�င့််�အယှှက််ပေး�းခံံရခြ�င်းး�၊ ရာာထူးး�တိုးး��ခြ�င်းး�မှှ ငြ�င်းး�ပယ််ခံံ
ရခြ�င်းး� (သို့့��) အလုုပ််ထုုတ််ပယ််ခံံရခြ�င်းး�များ�း�နှှင့််� ပတ််သတ််၍ ကာာကွွယ််မှုုမရရှိခြ�ိ �င်းး�နှှင့််� တွေ့�့�ကြုံ�ံ�ခံံစား�းနေ�ရပါါသည််
။ သို့့��ရာာတွွင််မူူ ပြ�ည််တွွင်းး�ပညာာရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုုတွွင်် လုုပ််ကိုု�င််နေ�သော�ာ အမျိုး�း��သားး�ချျင်းး�ချျစ််မြ�တ််နိုးး��သူူ
ဝန််ထမ်းး�တစ််ဦးးမှှ ၎င်းး�သည်် အလုုပ််ခွွင််တွွင်် နှော�ာ�င့််�ယှှက််ခြ�င်းး�ခံံနေ�ရပါါသည််ဟုု ဖေ့�့စ််ဘွွတ််ခ််တွွင််ရေး�းသားး�ကာာ
မိိမိိကိုု�ယ််ကိုု�

အဆုံးး��စီီရင််သွားး��ပြီး��း နော�ာက််

LGBT+

များ�း�

လုုပ််ငန်းး�ခွွင််တွွင််

ခွဲဲ�ခြား�း�ဆက််ဆံံခံံနေ�ရမှုအ
ု ပေါ်�်

ပြ�ည််သူူလူထုု
ူ ၏ သိိမြ�င််မှုသ
ု ည်် ၂၀၁၉ခုုနှှစ််၊ ဇွွန််လတွွင်် တိုးး��မြ�င့််�လာာခဲ့့�ပါါသည််။ ထိုု�ဝမ်းး�နည်းး�ဖွွယ််ဖြ�စ််ရပ််သည််
12

LGBT+ EQUALITY IN THE WORKPLACE

လုုပ််ငန်းး � ခွွင််တွွင်် LGBT+များ�း� တန်းး � တူူ ညီီမျှ ှမှုု ခံံ စား�းရရှိိ� ရေး �း
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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

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် LGBT+များ�း�၏ တန်းး�တူူညီမျှ
ီ ှမှုုအားး�
အဘယ််ကြော��ာင့််� ဂရုုပြု�ုသင့််�သနည်းး�။

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.

LGBT+ ဝန််ထမ်းး�များ�း�နှှင့််� စား�းသုံးး��သူူများ�း�အပါါအဝင်် အားး�လုံးး��ပါါဝင််နိုု�င််သော�ာ လုုပ််ငန်းး�ခွွင််တစ််ခုုရှိိ�
ခြ�င်းး�သည်် ရှှင်းး�လင်းး�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းကိိစ္စစရပ််တစ််ခုုဖြ�စ််ပါါသည််။ အားး�လုံးး��ပါါဝင််သော�ာ၊ LGBT+
များ�း�အတွွက်် သင့််�လျော်�်��သော�ာ လုုပ််ငန်းး�ခွွင််ဖန််တီးး�ပေး�းခြ�င်းး�သည်် ပိုု�မိုု�အကျိုးး���ဖြ�စ််ထွွန်းး� မှုုရှိ�ိ
ပါါသည််။ လုုပ််ငန်းး�ခွွင််သို့့�� မိိမိိတို့့��၏ ဘဝအမှှန််အတိုု�င်းး� သက််တော�ာင့််�သက််သာာ သွားး��ရော�ာက််

WHY SHOULD BUSINESSES CARE
ABOUT LGBT+ EQUALITY?

လုုပ််ကိုု�င််နိိင်ေ�ေသာာ သူူတို့့�သည်် ပိုု�မိုု�ပျော်�်��ရွှင််
ှ ပြီး��း အလုုပ််လုုပ််ကိုု�င််ရာာတွွင််လည်းး� ထိိရော�ာက််အကျိုးး���
ရှိိ�စွာာ� လုုပ််ကိုု�င််နိုု�င််သည််ဟုု သက််သေ�အထော�ာက််အထားး�များ�း�က ဖော်�်�ပြ�ပါါသည််။
LGBT+ များ�း�အားး� ကြို�ု�ဆိုု�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�ခွွင််များ�း�သည်် အကော�ာင်းး�ဆုံးး��သော�ာ အရည််အချျင်းး�ရှိိ�

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.

သူူများ�း�အားး� ဆွဲဲ�ဆော�ာင််ရရှိိ�နိုု�င််မည့််�အခွွင့််�အရေး�း ပိုု�များ�း�ပါါသည််။ ဝန််ထမ်းး�များ�း�၏ ထော�ာက််ခံံညွှန်း
ှ း�
ဆိုု�မှုုများ�း�မှှတစ််ဆင့််� ဝန််ထမ်းး�စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�သည်် လူူတော်�်�လူူကော�ာင်းး�များ�း�အားး� စုုဆော�ာင်းး�
ရာာတွွင်် ထိိရော�ာက််သော�ာ နည်းး�လမ်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။

Out Now Global အကြံ�ံပေး�းကုုမ္ပပဏီီ၏

လေ့�့လာာမှုုအရ အကယ််၍ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�အနေ�ဖြ�င့််� LGBT+ ဝန််ထမ်းး�များ�း�အတွွက်် မတူူ
ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုနှှင့််� အားး�လုံးး��ပါါဝင််နိုု�င််မှုု ဆိုု�င််ရာာမူဝါ
ူ ါဒများ�း� ချျမှှတ််ရာာတွွင်် ပိုု�မိုု�ထိိရော�ာက််စွာာ� ဆော�ာင််ရွွက််
နိုု�င််ပါါက အမေ�ရိိကန််၏ စီးး�ပွား��းရေး�းသည်် နှှစ််စဉ်် ဒေါ်�်လာာ ၉ ဘီီလီီယမ််ခန့််� စုုဆော�ာင်းး�မိိမည််ဖြ�စ််
ပါါသည််။
စား�းသုံးး��သူူ LGBT+ များ�း�သည််လည်းး� ကြီး��း မား�းသည့််� အလားး�အလာာရှိိသော�ာ
�
ဈေး�းကွွက််ဖြ�စ််ပါါသည််
။ LGBT ဈေး�းကွွက််အားး� အထူးး�ပြု�ုလေ့�့လာာသော�ာ ဈေး�းကွွက််သုုတေ�သနကုုမ္ပပဏီီဖြ�စ််သည့််� LGBT
Capital မှှ ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွွင်် အာာရှှရှိိ� LGBT များ�း�၏ အသုံးး��ပြု�ုမှုုသည်် ဒေါ်�်လာာ ၁.၃ ထရီီလီီယမ််
ဖြ�စ််ပြီး��း ထိုု�င်းး�နိုု�င််ငံံမှှ အမြ�တ််ရရှိလျျက််ရှိ
�ိ
�သော�ာ
ိ
ဈေး�းကွွက််သစ််ဖြ�စ််သည့််� LGBT ခရီးး�သွားး��

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

များ�း�သည်် သိိသာာထင််ရှား��းသော�ာ ငွေ�ေကြေး��းသုံးး��စွဲဲ�မှုု အင််အားး�ရှိိကြော
� ��ာင်းး�ကိုု� ခန့််�မှှန်းး�ထော�ာက််ပြ�ခဲ့့�
ပါါသည််။ အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံတွွင်် Lalit ဟိုု�တယ််အုုပ််စုုသည်် LGBT+ တန်းး�တူူညီီမျှှရှိိမှု
� အ
ု ပေါ်�်ထားး�ရှိိ�
သည့််� ၎င်းး�တို့့��၏အလေး�းထားး�မှုုအားး� LGBT+ ဧည့််�သည််များ�း�အားး� ကြို�ု�ဆိုု�သည့််�အခါါ၌ ရေ�ချိုး�း��ခန်းး�
သုံးး��တဘက််များ�း�တွွင်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််စာာစုုများ�း� (ဥပမာာ - သူူနှှင့််�သူူ) ရေး�းသားး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ပြ�သခဲ့့ပါ
� ါသည််။

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.
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In 2008, the military regime approved the Constitution which the current government, the

WHAT DOES
MYANMAR LAW SAY?

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.

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 (လိိင်် lein) or gender (ကျားး��/မ kyar/ma), the Constitution refers to a more
limiting vocabulary of အမျိုး�း��သားး� (amyotha, man) and အမျိုး�း��သမီးး� (amyothami, woman).

16

LGBT+ EQUALITY IN THE WORKPLACE

လုုပ််ငန်းး � ခွွင််တွွင်် LGBT+များ�း� တန်းး � တူူ ညီီမျှ ှမှုု ခံံ စား�းရရှိိ� ရေး �း

17

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ဥပဒေ�မှှ မည််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�သည်် စစ််အစိုးး��ရလက််ထက်် ၂၀၀၈ ခုုနှှစ််တွွင်် အတည််ပြု�ုပြ�ဌာာန်းး� ခဲ့့ခြ� �င်းး�ဖြ�စ််ပြီး��း ယခုု
အခါါ သက််ဆိုု�င််ရာာ အနိုု�င််ရပါါတီီ(အမျိုး�း��သားး�ဒီီမိုု�ကရေ�စီီအဖွဲ့့��ချုု�ပ််)မှှ ပြ�င််ဆင််ရန်် လွှှတ််တော်�်�တွွင်် ကြိုး�း��စား�းခဲ့့�

ကဲ့့သို့့�
� � ဖော်�်�ပြ�ထားး�သနည်းး�။

သည််၊ ကြိုး�း��စား�းဆဲဲရှိိ� သည််ကိုု� မြ�င််တွေ့�့�နိုု�င််သည််။ အမျိုး�း��သားး�ဒီီမိုု� ကရေ�စီီအဖွဲ့့��ချုု�ပ််ပါါတီီအစိုးး��ရလက််ထက််
၂၀၁၉ ခုုနှှစ််တွွင်် အတည််ပြု�ုပြ�ဌာာန်းး�ခဲ့့သော�ာ
�
ကလေး�း သူူငယ််အခွွင့််�အရေး�းဆိုု�င််ရာာအကာာအကွွယ််ပေး�းရေး�းဥပဒေ�
တွွင်် လိိင််စိိတ််ခံံယူမှု
ူ ၊ု လိိင််စိိတ််တိိမ်းး� ညွှှတ််မှုုပေါ်�်အခြေ�ေခံံ၍ ခွဲဲ�ခြား�း�ခြ�င်းး�မပြု�ုရဟူူသော�ာ အချျက််ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�
ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�သည််ကိုု�တွေ့�့�ရှိိ� ရသဖြ�င့််� LGBT+ နှှင့််�ပတ််သက််သည့််� ဖြ�စ််တည််မှုုဆိုု�င််ရာာ သဘော�ာတရား�းကိုု� အစိုးး��
အရအဖွဲ့့��အတွွင်းး� သိိရှိိ�လက််ခံံလာာသည််ကိုု� သုံးး��သပ််သိိရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် လက််ရှိိ�ကျျင့််�သုံးး��နေ�သော�ာ ရာာဇသတ််ကြီး��း ဥပဒေ�သည်် ဗြိ�ိတိိသျှှကိုု�လိုု�နီီ လက််ထက််တွွင််
ပေါ်�်ပေါ�ါက််ခဲ့့သော�ာ
�
ဥပဒေ�ဖြ�စ််ပြီး��း အချျက််အလက််အနည်းး�ငယ််ကိုု�သာာ ပြု�ုပြ�င််၍ ဆက််လက််သုံးး��စွဲဲ�နေ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််
ပါါသည််။ ရာာဇသတ််ကြီး��း ဥပဒေ�ပုုဒ််မ ၃၇၇ အရ "ဓမ္မမတာာနှှင့််�ဆန့််�ကျျင်် သော�ာလိိင််ဆက််ဆံံမှု"ု ဟုု သတ််မှှတ််
သည့််� မည််သည့််�အချျင်းး�အရာာကိုု�မဆိုု� ပြ�စ််မှုုကြော��ာင်းး�အရ တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�နိုု�င််ပါါသည််။ ထော�ာင််ဒဏ်် အနှှစ်် ၂၀ အထိိ
နှှင့််� ဒဏ််ငွေ�ေ ကျျခံံသင့််�သော�ာ ပြ�စ််မှုုအဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ထားး�သည််။ LGBT အခွွင့််�အရေး�းဆိုု�င််ရာာကွွန််ယက််မှှ လိိင််
တူူချျစ််သူူများ�း�အပေါ်�် အရေး�းယူူနိုု�င််သည့််� ထိုု�ဥပဒေ�ပုုဒ််မအားး� ဖျျက််သိိမ်းး�ရန်် တော�ာင်းး�ဆိုု�ခဲ့့�သည််။ နှှစ််ဦးးနှှစ််ဖက််
အလိုု�တူူ သည််၊ မတူူသည််ကိုု� လုံးး��ဝထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းခြ�င်းး�မရှိိ�သည့််�အတွွက်် အဆိုု�ပါါဥပဒေ�သည်် လူ့့�အခွွင့််�
အရေး�းစံံချိိန်
� ်စံံညွှှန်းး�၊ ဥပဒေ�၏စံံချိိန်
� ်စံံညွှှန်းး�၊ ပြ�စ််မှုု၏ အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့််�ဆိုု�ချျက််တို့့�နှှင့််�ကွဲဲ�လွဲဲ�နေ�သည့််� အတွွက််
သုံးး��သပ််ပြ�င််ဆင််ရန်် အရေး�းတကြီး��း လိုု�အပ််လျျက််ရှိိ�ပါါသည််။
"သဘာာဝနှှင့််�ဆန့််�ကျျင််သော�ာ ပြ�စ််မှုုများ�း�"ပေါ်�်ကိုု�င််တွွယ််သည့််� ပုုဒ််မ ၃၇၇ သည််အမျိုး�း��သားး� နှှင့််�အမျိုး�း��သမီးး� နှှစ််
ဦးးစလုံးး�� တန်းး�တူူအကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုရှိ�ပါ
ိ ါသည််။ ထိုု�ပုုဒ််မအားး� အသုံးး��နည်းး� သော်�်�လည်းး� LGBT+ များ�း�၏
ပြော��ာဆိုု�ချျက််အရ သက််ဆိုု�င််ရာာ အာာဏာာပိုု�င််များ�း�နှှင့််� အမြ�င််မကြ�ည်် လင််သူူများ�း�မှှ လက််နက််တစ််ခုုကဲ့့သို့့
� �
အသုံးး��ချျပြီး��း ဥပဒေ�ကိုု� နား�းမလည််မှုုအားး� အခွွင့််�ကော�ာင်းး�ယူူကာာ ခြိ�မ်း
ိ း�ခြော��ာက််မှုုများ�း�နှှင့််� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရပါါသည််။
လူူနှှစ််ဦးး ချျစ််ကြို�ု�က််ခြ�င်းး�သည်် ပြ�စ််မှုုသဘော�ာနှှင့််� လုံးး��ဝမသက််ဆိုု�င််သည့််�အတွွက်် ရာာဇသတ််ကြီး��း ပုုဒ််မ ၃၇၇
သည်် လိိင််စိိတ််ခံံယူူမှုနှ
ု ှင့််� လိိင််ဝိိသေ�သနခံံယူူမှုု မတူူညီီသူူများ�း�အတွွက်် ဥပဒေ�၏အကာာအကွွယ််ကိုု� မရရှိိ�သည့််�
အပြ�င်် ဥပဒေ�မှှခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််သကဲ့့သို့့
� � ဖြ�စ််နေ�ပါါသည််။ ၁၈၉၉ ခုုနှှစ်် ရန််ကုုန််ရဲဲအက််ဥပဒေ�နှှင့််� ၁၉၄၅ ခုုနှှစ််
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရဲဲအက််ဥပဒေ�တွွင်် ပြ�ဌာာန်းး�ပါါရှိိသော�ာ
�
အရပ််အခေါ်�် မှော�ာ�င််ရိိပ််ခိုု�မှုုဟုု လူူသိိများ�း�ပါါသည််။
ရန််ကုုန််ရဲဲအက််ပုုဒ််မ ၃၀(ဂ)၊ ၃၀(ဃ)နှှင့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရဲဲအက််ဥပဒေ�ပုုဒ််မ ၃၅(ဂ)၊ ၃၅(ဃ)တို့့��ပါါ ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််
များ�း�သည်် သက််ဆိုု�င််ရာာ အာာဏာာပိုု�င််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�၏ ကိုု�ယ််ကျျင့််� တရား�းအပေါ်�်မူူတည််၍ လိုု�သလိုု� အသုံးး��ချျ

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိ�ိ အချို့့���သော�ာ လုုပ််ငန်းး�ရှှင််များ�း�သည်် LGBT+ တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုအားး� တက််ကြွ�ွစွာာ�ပံ့့ပိုးး
� �� ပေး�း ခြ�င်းး�သည််
တရား�းမဝင််သော�ာလုုပ််ရပ််ဟူူ၍ ယူူဆကြ�ပါါသည််။ လက််ရှိိတွွင််
�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ� အခန်းး�(၈) နိုု�င််ငံံသားး�
များ�း� ၏ မူူလအခွွင့််�အရေး�းများ�း� နှှင့််� တာာဝန််များ�း� အခန်းး� ရှိိ� ပုုဒ််မ ၃၄၈ တွွင်် ပါါဝင််သော�ာ ခွဲဲ�ခြား�း�ဆက််ဆံံမှုများ
ု �း�အားး�
ကာာကွွယ််ခြ�င်းး�တွွင်် လိိင််စိိတ််တိိမ်းး�ညွှှတ််မှုနှ
ု ှင့််� လိိင််ဝိိသေ�သန ခံံယူူမှုများ
ု �း�အားး� ညွှှန်းး�ဆိုု�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�ဆိုု�သည််မှာာ�
မှှန််ကန််ပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံဥပဒေ�သည်် လိိင််(သို့့��မဟုုတ််)ကျားး��/မဟူူ၍ ဖော်�်�ပြ�ရမည့််�အစား�း ပိုု�မိုု�

ခံံနေ�ရမှုများ
ု �း� ဖြ�စ််ပေါ်�်လျျက််ရှိိပြီး� ��း LGBT+ များ�း�အတွွက်် ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််ခံံရမှု၊ု မတရား�းဖမ်းး�ဆီးး�ခံံရမှု၊ု လာာဘ််ငွေ�ေ
တော�ာင်းး�ခံံမှုများ
ု �း� ဖြ�စ််ပေါ်�်လျျက််ရှိိပါ
� ါသည််။ ထိုု� အချျက််အလက််များ�း�အားး� Colors Rainbow မှှ အချျက််အလက််
ပြု�ုစုုထားး�ရှိိ�ပါါသည််။
သို့့��ရာာတွွင်် ယင်းး�ဥပဒေ�များ�း�သည်် LGBT+ များ�း�အားး� နှော�ာ�က််ယှှက််ရန်် အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သော်�်� လည်းး� လုုပ််ငန်းး�ရှှင််များ�း�

ကန့််�သတ််ထားး�သော�ာ စကားး�လုံးး��များ�း�ဖြ�စ််သည့််� အမျိုး�း��သားး�နှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�တို့့��ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုထားး� ပါါသည််။

အားး� LGBT+ များ�း�၏ တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုအားး� ထော�ာက််ခံံခြ�င်းး�ကိုု� တရား�းဝင််တားး�ဆီးး�နိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိပါ
� ါ။
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In Myanmar, there is a lack of understanding and well-understood vocabulary

SECTION 1

about SOGIE which creates misunderstanding in the home, school and
workplace. SOGIE has three different components. A person can have a type

‘Understanding
LGBT+: ‘Sexual
Orientation,
Gender Identity
and Expression’

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).

LGBT+ အားး�နား�းလည််ခြ�င်းး� လိိင််စိိတ််တိိမ်းး�ညွှှတ််မှု၊ု လိိင််

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် SOGIE အားး� နား�းလည််သဘော�ာပေါ�ါက််စေ�သော�ာ၊ ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� အဓိိပ္ပာာ�ယ််ဖွွင့််�

ဝိိသေ�သခံံ ယူူမှုုနှှင့််� ဖော်�်�ပြ�မှုု

သော�ာ အဓိိပ္ပာာ�ယ််သုံးး��မျိုး�း�� ပါါဝင််ပါါသည််။ လူူတစ််ဦးးတွွင်် ၎င်းး�၏လိိင််ဝိိသေ�သခံံယူမှု
ူ ု (Gender

ဆိုု�နိုု�င််သော�ာ စာာကားး�လုံးး��ဝါါကျျမရှိိ�သော�ာကြော��ာင့််� အိိမ််၊ ကျော�ာ�င်းး�နှှင့််� လုုပ််ငန်းး�ခွွင််များ�း�တွွင်် ယင်းး�
နှှင့််�ပတ််သတ််သော�ာ နား�းလည််မှုုလွဲဲ�မှား��းမှုများ
ု �း� ပေါ်�်ပေါ�ါက််စေ�ပါါသည််။ SOGIE တွွင်် မတူူညီီ
Identity – GI) နှှင့််� ကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ လိိင််စိိတ််တိိမ်းး�ညွှှတ််မှုု (Sexual Orientation – SO) ရှိိ�နိုု�င််
ပါါသည််။ သို့့��မဟုုတ်် တစ််စုံံ�တစ််ယော�ာက််သည်် ၎င်းး�၏လိိင််ဝိိသေ�သခံံယူမှု
ူ (ု GI)နှှင့််� ကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ
ဖော်�်�ပြ�မှုု အပြု�ုအမူူ(Expression – E)ဖြ�င့််� ဖော်�်�ပြ�နိုု�င််ပါါသည််။

20

LGBT+ EQUALITY IN THE WORKPLACE

လုုပ််ငန်းး � ခွွင််တွွင်် LGBT+များ�း� တန်းး � တူူ ညီီမျှ ှမှုု ခံံ စား�းရရှိိ� ရေး �း

21

Sexual Orientation refers to whom a person is sexually attracted to. If a man is attracted

Example 1: Someone who identifies as lesbian in terms of their sexual orientation, and cis-

to another man, he is gay (homo-sexual); similarly, a woman attracted to a woman is a

gender in terms of their gender identity, may choose to express themself in a feminine way.

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-

Example 2: Someone who identifies as bisexual in terms of their sexual orientation, and a

sexual. Those who are attracted to people regardless of gender are pan-sexual.

transgender man in terms of their gender identity, may choose to express themself in a way
that is masculine.

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’ (မိိန်းး�မလျာာ�) which literally translates to ‘woman to be'. Similarly, for transgender men
or gender-queer persons, they may be referred to as ‘yauq-ka-sha’ (ယော�ာက်ျားး���လျာာ�) or ‘man to
be’.

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

ကျွွန််မ ဒီီဖော�ာင််မှာာ� ဘယ််လိုု�ဖြ�ည့််�ရမလဲဲ… ကျားး��နဲ့့�မပဲဲ ပါါတယ််၊ ကျွွန််မက မိိန်းး�မလျာာ�လေ�…
ဘယ််ဟာာကိုု�ရွေး�း�ရမှာာ�လဲဲ…
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လိိင််စိိတ််တိိမ်းး�ညွှှတ််မှုု (Sexual Orientation)ဆိုု�သည််မှာာ� လူူတစ််ယော�ာက််မှှ မည််သည့််�လိိင််အပေါ်�်

ဥပမာာ (၁) - လိိင််စိိတ််တိိမ်းး�ညွှှတ််မှုအ
ု ရ မိိမိိကိုု�ယ််ကိုု� အမျိုး�း��သမီးး�အချျင်းး�ချျင်းး� စိိတ််ဝင််စား�းသူူဟူ၍
ူ သတ််မှှတ််

တွွင်် လိိင််စိိတ််ဖြ�စ််ပေါ်�်သည််ပေါ်�်တွွင်် မူူတည််သည််။ အကယ််၍ ယော�ာက်ျားး���လေး�းတစ််ယော�ာက််သည််

ထားး�ပြီး��း လိိင််ဝိိသေ�သခံံယူူချျက််အားး� ပတ််ဝန်းး�ကျျင််မှှသတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ ကျားး��/မအခြေ�ေပြု�ုသတ််မှှတ််ချျက််နှှင့််�

အခြား�း�ယော�ာက်ျားး���လေး�းတစ််ယော�ာက််အပေါ်�်တွွင်် လိိင််စိိတ််ဖြ�စ််ပေါ်�်ပါါက ၎င်းး�အားး� အမျိုး�း��သားး�လိိင််တူူ

ထပ််တူူကျျစွာာ�သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာသူူသည်် ၎င်းး�ကိုု�ယ််၎င်းး� မိိန်းး�မဆန််သော�ာပုံံသ
� ဏ္ဍာာန််ဖြ�င့််� ဖော်�်�ပြ�နိုု�င််ပါါသည််။

စိိတ််ဝင််စား�းသူူ

(gay)

(လိိင််တူူချျစ််သူ/ူ homo-sexual)

အမျိုး�း��သမီးး�အပေါ်�်တွွင််လိိင််စိိတ််ဖြ�စ််ပေါ်�်သူူ

ဟူူ၍လည်းး�ကော�ာင်းး�၊

အမျိုး�း��သမီးး�အားး�

ထိုု�နည်းး�တူူစွာာ�ပင််

အမျိုး�း��သမီးး�လိိင််တူူစိိတ််ဝင််စား�းသူူ

ဥပမာာ (၂) - လိိင််စိိတ််တိိမ်းး�ညွှှတ််မှုအ
ု ရ မိိမိိကိုု�ယ််ကိုု� လိိင််တူူချျစ််သူဟူ
ူ ူ၍ သတ််မှှတ််ထားး�ပြီး��း လိိင််ဝိိသေ�သခံံယူူ

(lesbian)ဟူူ၍လည်းး�ကော�ာင်းး� ခေါ်�်ဆိုု�ကြ�ပါါသည််။ အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�အားး� စိိတ််ဝင််စား�းသူူ အမျိုး�း��သားး�များ�း�

ချျက််အားး� (မူူလမိိန်းး�မမှှ)ယော�ာက်ျားး���အဖြ�စ််သို့့��ပြော��ာင်းး�လဲဲပြု�ုမူူနေ�ထိုု�င််သူူဟုု ယူူဆထားး�သူူသည်် ၎င်းး�ကိုု�ယ််၎င်းး�

နှှင့််� အမျိုး�း��သားး�များ�း�အားး� စိိတ််ဝင််စား�းသူူ အမျိုး�း��သမီးး�တို့့��ကိုု�ကားး� ဆန့််�ကျျင််ဘက််လိိင််အားး�စိိတ််ဝင််စား�းသူူ

ယော�ာက်ျားး���ဆန််သော�ာ ပုံံသ
� ဏ္ဍာာန််ဖြ�င့််� ဖော်�်�ပြ�နိုု�င််ပါါသည််။

(hetero-sexual)ဟူူ၍ ခေါ်�်ဆိုု�ပါါသည််။ အကယ််၍ လူူတစ််ယော�ာက််သည်် ယော�ာက်ျားး���နှှင့််�မိိန်းး�မ နှှစ််မျိုး�း��
စလုံးး��အားး� စိိတ််ဝင််စား�းပါါက ထိုု�သူူအားး� လိိင််တူူလိိင််ကွဲဲ�နှှစ််မျိုး�း��စလုံးး��အားး� စိိတ််ဝင််စား�းသူူ (bi-sexual)ဟုု
ခေါ်�်ပါါသည််။ လူူတစ််ဦးးတစ််ယော�ာက််အပေါ်�်တွွင်် ၎င်းး�တို့့��၏ ကျားး��/မဖြ�စ််တည််မှုုအပေါ်�်မမူူတည််ပဲဲ လိိင််
စိိတ််ဖြ�စ််ပေါ်�်သူူများ�း�ကိုု�မူူ မည််သည့််�လိိင််ကိုု�မဆိုု� စံံသတ််မှှတ််ချျက််ထားး�၍ စိိတ််ဝင််စား�းသူူ (pan-sexual)
ဟုု ခေါ်�်ပါါသည််။
လိိင််ဝိိသေ�သခံံယူမှု
ူ ု (Gender Identity)ဆိုု�သည််မှာာ� လူူတစ််ဦးးတစ််ယော�ာက််မှှ မိိမိိကိုု�ယ််ကိုု� မည််သည့််�
လိိင််အဖြ�စ်် ညွှှန်းး�ဆိုု�သတ််မှှတ််သည််ကိုု� ခေါ်�်ဆိုု�ပါါသည််။ ထိုု�အချျင်းး�အရာာမှာာ� မွေး�း�ရာာပါါ လိိင််သတ််မှှတ််
ချျက််နှှင့််� ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုရှိ�ပါ
ိ ါသည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� မလိိင််အင်္ဂါါ�ဖြ�င့််� မွေး�း�ဖွား��းလာာသော�ာသူတစ််
ူ
ဦးးသည်် ၎င်းး�
ကိုု�ယ််၎င်းး� မိိန်းး�မဟုုသတ််မှှတ််ပါါက ထိုု�သူူတို့့�အားး� ပတ််ဝန်းး�ကျျင််မှှသတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ ကျားး��/မအခြေ�ေပြု�ု
အမြ�င််သတ််မှှတ််ချျက််နှှင့််�ထပ််တူူကျျသော�ာ လိိင််ဝိိသေ�သခံံယူူချျက််ရှိသူ
�ိ ဟူ
ူ ၍
ူ မှှတ််ယူူပါါသည််။ မိိမိိ၏မွေး�း�
ရာာပါါ

လိိင််နှှင့််�ဆန့််�ကျျင််ဘက််ဖြ�စ််သော�ာ

လိိင််ဝိိသေ�သခံံယူချျက််ကိုု
ူ
�

ခံံယူူထားး�ပါါက

ထိုု�သူအားး
ူ �

ဆန့််�ကျျင််ဘက််လိိင််ကဲ့့သို့့
� � ပြော��ာင်းး�လဲဲပြု�ုမူူနေ�ထိုု�င််သူူ (trans-gender)ဟုု ခေါ်�်ပါါသည််။ ထိုု�သူများ
ူ �း�သည််
ဆေး�းပညာာကိုု� အသုံးး��ပြု�ု၍ ၎င်းး�တို့့��၏လိိင််အင်္ဂါါ�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အားး� ပုံံပန်း
� း�သဏ္ဍာာန််အားး�ဖြ�င့််�ဖြ�စ််စေ�၊ လုုပ််ဆော�ာင််
မှုုပုံံ�စံံအားး�ဖြ�င့််�ဖြ�စ််စေ� ယော�ာက်ျားး���မှှမိိန်းး�မ (သို့့��) မိိန်းး�မမှှယော�ာက်ျားး���အဖြ�စ််သို့့�� ပြော��ာင်းး�လဲဲနိုု�င််သည််။
သို့့��ရာာတွွင်် ထိုု�ဆေး�းပညာာဆိုု�င််ရာာ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုသည်် အရေး�းမကြီး��း ပါါပေ�။ အချို့့���သော�ာ trans-gender

“ကျားး��/မအခြေ�ေပြု�ုအမြ�င််သတ််မှှတ််ချျက််အပေါ်�်တွွင််

ခေါ�ါင်းး�စဉ််တပ််သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�

မခံံယူူလိုု�သူူ

များ�း�သည်် ဆေး�းဘက််ဆိုု�င််ရာာပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း� လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် မလိုု�လားး�ကြ�ပေ�။

(genderqueer)"ဟူူသော�ာ အသုံးး��အနှုုန်းး�အားး� ကျားး��/မသတ််မှှတ််ချျက််များ�း�အားး� မခံံယူူလိုု�သော�ာ သူူများ�း�မှှ
အသုံးး��ပြု�ုပါါသည််။ ထိုု�သူူတို့့�သည်် ၎င်းး�တို့့��ကိုု�ယ််ကိုု� ကျားး��/မနှှစ််ခုုစလုံးး��မဟုုတ််သကဲ့့�သို့့�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ နှှစ််ခုုစလုံးး��

နော�ာက််ဆုံးး��အနေ�ဖြ�င့််� ဖော်�်�ပြ�မှုု (Expression) ဆိုု�သည််မှာာ� လူူတစ််ယော�ာက််သည်် ၎င်းး�၏ ကျားး��/မ

၏ တစ််စိိတ််တစ််ဒေ�သအဖြ�စ််လည်းး�ကော�ာင်းး�ခံံယူနိုု
ူ �င််ကာာ ၎င်းး�တို့့��အားး� ကျားး��/မ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�များ�း�နှှင့််� ကန့််�သတ််

လက္ခခဏာာများ�း�နှှင့််� အခန်းး�ကဏ္ဍတို့့��အားး� မိိန်းး�မဆန််မှုု၊ ယော�ာက်ျားး���ဆန််မှုု (သို့့��) ယော�ာက်ျားး���မိိန်းး�မ မခွဲဲ�သော�ာ

ထားး�သည််ဟူ၍
ူ လည်းး� ခံံစား�းရနိုု�င််ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့��သည်် ၎င်းး�တို့့��အားး� “သူူ” (သို့့��) “သူူမ”ဟုု ခေါ်�်ဆိုု�ခြ�င်းး�ထက််

အဝတ််အစား�းများ�း�၊ မိိတ််ကပ််၊ ဆံံပင််ပုံစံ
ံ� ံ၊ အမူူအယာာ အစရှိိ�သည််တို့့��မှှတစ််ဆင့််� ပြ�သမှုုကိုု� ခေါ်�်ဆိုု�သည််။

ကျားး��/မ ဖြ�စ််တည််မှုုအားး� ကိုု�ယ််စား�းမပြု�ုသည့််� ကြား�း�နေ�နာာမ််စား�းဖြ�စ််သော�ာ “သူူတို့့�” ဟုုသာာညွှှန်းး�ဆိုု�ရန်် တော�ာင်းး�

လူူတစ််ယော�ာက််သည်် ၎င်းး�၏ ဆန့််�ကျျင််ဘက််လိိင််ကဲ့့သို့့
� � ပြော��ာင်းး�လဲဲဝတ််ဆင််ထားး�ပါါက ထိုု�အချျင်းး�အရာာ

ဆိုု�နိုု�င််ပါါသည််။

ကိုု� ၄င်းး�၏ကျားး��/မဆိုု�င််ရာာဖော်�်�ပြ�မှုု (Expression)ဟုု ခေါ်�်ဆိုု�သည််။
SOGIE အားး� နား�းလည််မှုုသည်် လုုပ််ငန်းး�ရှှင််များ�း�အတွွက်် အလွွန််ပင််အရေး�းကြီး��း ပါါသည််။ အဘယ့််�ကြော��ာင့််�ဆိုု�သော်�်�
၎င်းး�သည်် ဝန််ထမ်းး� (သို့့��မဟုုတ််) စား�းသုံးး��သူူ၏ ဝိိသေ�သလက္ခခဏာာကိုု� နား�းလည််စေ�သော�ာကြော��ာင့််� ဖြ�စ််ပါါသည််။
ဝိိသေ�သလက္ခခဏာာသည်် လူူတစ််ဦးးတစ််ယော�ာက််၏ လိုု�အပ််ချျက််နှှင့််� အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း�ကိုု� ပုံံ�ဖော်�်�သတ််မှှတ််ပေး�း
ပါါသည််။ (SOGIE အသုံးး��အနှုုန်းး�များ�း�နှှင့််� ပတ််သတ််သည့််� အသေး�းစိိတ််ကိုု� နော�ာက််ဆက််တွဲဲ� (ဂ) တွွင်် ဖတ််ရှုုနိုု�င််ပါါ
သည််။)
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မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ကျားး��/မအခြေ�ေပြု�ုအမြ�င််သတ််မှှတ််ချျက််အပေါ်�်တွွင်် ခေါ�ါင်းး�စဉ််တပ််သတ််မှှတ််ခြ�င်းး� မခံံယူူလိုု�သူူ
(သို့့��) အမျိုး�း��သမီးး�ကဲ့့သို့့
� �ပြော��ာင်းး�လဲဲနေ�ထိုု�င််သူူတို့့�အားး� တိုု�က််ရိုု�က််ဘာာသာာပြ�န််လိုု�က််ပါါက ‘behaving like a
woman’ဟုု အဓိိပ္ပာာ�ယ််သက််ရော�ာက််သော�ာ မိိန်းး�မလျာာ�ဟူူသော�ာ အသုံးး��အနှုုန်းး�ဖြ�င့််� ခေါ်�်ဆိုု�ခြ�င်းး�သည်် ဖြ�စ််ရိုးး��ဖြ�စ််စဉ််
ဖြ�စ််သည််။ အလားး�တူူစွာာ�ပင်် အမျိုး�း��သားး�ကဲ့့သို့့
� �ပြော��ာင်းး�လဲဲနေ�ထိုု�င််သူူ (သို့့��) ကျားး��/မ အခြေ�ေပြု�ုအမြ�င််သတ််မှှတ််
ချျက််အပေါ်�်တွွင်် ခေါ�ါင်းး�စဉ််တပ််သတ််မှှတ််ခြ�င်းး� မခံံယူူလိုု�သူူတို့့�အားး�လည်းး� ယော�ာက်ျားး���လျာာ� (သို့့��) ‘behaving
like a man’ဟူူ၍ ခေါ်�်ဆိုု�ကြ�ပါါသည််။
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Sam Killermann ဖန််တီးး�ထားး�သော�ာ “ဂျဲဲ�န််ဒါါ(ကျားး��/
မ)ပေါ�ါင််မုန့််�လူ
ု
ူသားး� (Genderbread Person)”သည််
SOGIE သဘော�ာတရား�းနှှင့််� SOGIE အတွေး�း�အမြ�င််တို့့��
ကိုု� သရုုပ််ပြ�ဖော်�်�ပြ�ကာာ မတူူ ကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ ဖြ�စ််နိုု�င််
ချေ�ေများ�း�အားး� နား�းလည််သဘော�ာပေါ�ါက််စေ�ရန်် ကူူညီီ
ပေး�းပါါသည််။

SO - လိိင််စိိတ််တိိမ်းး�ညွှှတ်် မှုုဆိုု�သည််မှာာ� သင််မှှ
အခြား�း�သူူတစ််ဦးးတစ််ယော�ာက်် အားး� ၎င်းး�တို့့��၏ လိိင််၊
ကျားး��/မနှှင့််�

သင််၏လိိင််ပေါ်�်မူူတည််၍

ရုုပ််ပိုု�င်းး�

ဆိုု�င််ရာာအရ၊ စိိတ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င်် ရာာအရ၊ ခံံစား�းချျက််ပိုု�င်းး�
ဆိုု�င််ရာာအရ စိိတ််ဝင််စား�းမှုု ရှိိ�ခြ�င်းး�ကိုု� ခေါ်�်ဆိုု�သည််။
GI - လိိင််ဝိိသေ�သခံံယူူ ချျက််ဆိုု�သည််မှာာ� သင််၏
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.

ဦးးနှော�ာ�က််ထဲဲတွွင်် သင့််� ကိုု�ယ််သင်် မည််ကဲ့့သို့့
� � သတ််
မှှတ််ယူူဆသည််နှှင့််� သက််ဆိုု�င််သည််။
E - လိိင််ဝိိသေ�သလက္ခခဏာာဖော်�်�ပြ�မှုုသည််ကားး� သင််
၏ကျားး��/မ ဆန််မှုု၊ မဆန််မှုုအားး� သင််၏နေ�ထိုု�င််မှု၊ု
ဝတ််စား�းဆင််ယင််မှုု၊

ပြု�ုမူူမှုုနှှင့််�

ဆက််ဆံံမှုတို့့
ု �မှှ

တစ််ဆင့််� ဖော်�်�ပြ�သည့််�အပေါ်�်တွွင်် မူူတည််သည််။

E – Gender Expression is how you
The ‘Genderbread Person’ created by Sam Killermann is an image to help
visualize SOGIE concepts and the SOGIE spectrum, to understand the many

demonstrate your gender through the ways
you act, dress, behave and interact.

different variations that are possible.
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SECTION 2

လုုပ််ငန်းး�ရှှင််များ�း�သည်် LGBT+
များ�း�၏ တန်းး�တူူညီမျှ
ီ ှမှုုအားး�
မည််ကဲ့သို့့�
့� � ထော�ာက််ပံ့့ပေး�း
�
သင့််�
သနည်းး�။ ကုုလသမဂ္ဂဂ၏ စံံ
သတ််မှှတ််ချျက််များ�း�

How Employers
Can Support
LGBT+ Equality:
the UN Standards
28
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In September 2017, the United Nation’s Human Rights Office, in its Free and Equal campaign,

The Standards are being taken forward by the Partnership Through Global LGBTI equality

published the five ‘STANDARDS OF CONDUCT FOR BUSINESS’ (available in EN | MM) to

(PGLE), a coalition of organizations committed to leveraging their individual and collective

support the business community in tackling discrimination against lesbian, gay, bi, trans,

advocacy to accelerate LGBTI equality and inclusion globally and drive positive change. The

queer and intersex (LGBT+) people, in line with the UN Global Compact and the UN Guiding

Partnership was announced at the World Economic Forum’s Annual Meeting on January 22,

Principles on Business and Human Rights. The Standards are based on the belief that an

2019 in Davos, Switzerland. The founding members were leading multinational companies

organisation that enables every individual to express his or her own sense of being according

Accenture, Boston Consulting Group, CISCO, the Coca-Cola Company, Deloitte, Deutsche

to how they so wish, is going to be a better organisation. The UN Standards are flexible; they

Bank, EY, Edelman, Mastercard, Microsoft, P&G, PepsiCo, PwC, Salesforce, and Scotiabank.

are neither laws nor rules; companies cannot be sued for non-compliance. They say:

Over 250 global companies have made a commitment to the Standards. They are listed at
www.global-lgbti.org/the-supporters

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

ယော�ာက်ျားး���မဟုုတ််၊ မိိန်းး�မမဟုုတ််တွေ�ေ ပေး�းမဝင််ဘူးး�

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.
30
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၂၀၁၇

ခုုနှှစ််၊

စက််တင််ဘာာလတွွင််

ကုုလသမဂ္ဂဂလူ့့�အခွွင့််�အရေး�းရုံးး�� သည််

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�နယ််ပယ််၏

အမျိုး�း��သမီးး�အချျင်းး�ချျင်းး�ကိုု� ချျစ််ခင််စုံံ�မက််သူ၊ူ အမျိုး�း��သားး�အချျင်းး�ချျင်းး�ကိုု� ချျစ််ခင််စုံံ�မက််သူ၊ူ လိိင််တူူလိိင််ကွဲဲ�ကိုု�
ချျစ််သူူနှှင့််�

ဆန့််�ကျျင််ဘက််လိိင််သို့့�� ပြော��ာင်းး�လဲဲပြု�ုမူူနေ�ထိုု�င််သူ၊ူ ကျားး��/မအခြေ�ေပြု�ု သတ််မှှတ််ချျက််ပေါ်�်တွွင််

ခေါ�ါင်းး�စဉ််တပ််သတ််မှှတ််ခြ�င်းး� မခံံယူလိုု
ူ �သူနှ
ူ ှင့််� ကျားး��/မ လိိင််ဝိိသေ�သမထင််ရှား��း သူူတို့့�ပါါဝင််သော�ာ (LGBT+) များ�း�
အပေါ်�် ခွဲဲ�ခြား�း�ဆက််ဆံံမှုု ပပျော�ာ�က််စေ�ရန််အတွွက်် ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုု များ�း�အားး� အထော�ာက််အကူူဖြ�စ််စေ�ရန််အတွွက်် “
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက်် ကျျင့််�ဝတ််စံံနှုုန်းး�” (၅) ခုု (မြ�န််မာာ-အင်္ဂဂလိိပ််ဘာာသာာနှှစ််မျိုး�း��စလုံးး��ဖြ�င့််�ဖတ််ရှုု
နိုု�င််သည််) အားး� ကုုလသမဂ္ဂဂ၏ Global Compact (စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�လုုပ််ဆော�ာင််ရာာတွွင်် လိုု�က််နာာသင့််�သည့််�
အချျက််များ�း�)နှှင့််� Guiding Principles on Business and Human Rights (စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�းများ�း�
ဆိုု�င််ရာာ လမ်းး�ညွှှန််အခြေ�ေခံံမူူ များ�း�) တို့့��နှှင့််�အညီီ ၎င်းး�၏ Free and Equal Campaign မှှတစ််ဆင့််� ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့�
ပါါသည််။ ထိုု�စံံနှုုန်းး�များ�း�သည်် လူူတစ််ဦးးတစ််ယော�ာက််ချျင်းး�စီီအားး� မိိမိိကိုု�ယ််ကိုု� မိိမိိတို့့��၏ခံံယူမှု
ူ စိိတ််လိုု
ု
�အင််အတိုု�င်းး�
ဖော်�်�ပြ�ခွွင့််�ပေး�းသော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�သည်် ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာအဖွဲ့့��ဖြ�စ််လာာနိုု�င််သည််ဟူသော�ာ
ူ
ယုံံကြ�
� ည််မှုုပေါ်�်
တွွင်် အခြေ�ေခံံထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ ကုုလသမဂ္ဂဂ၏စံံနှုန်း
ု း�များ�း�သည်် ပြု�ုပြ�င််လွွယ််ကာာ ၎င်းး�တို့့��သည်် ဥပဒေ�များ�း�
လည်းး�မဟုုတ််သလိုု� စည်းး�မျျဉ်းး�များ�း�လည်းး� မဟုုတ််ပါါ။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ကုုမ္ပပဏီီများ�း�သည်် ထိုု�စံံနှုုန်းး�များ�း�အားး� မလိုု�က််နာာ
သော်�်�ငြား�း� အရေး�းယူူခံံရမည််မဟုုတ််ပါါ။ ထိုု�စံံနှုုန်းး�များ�း�၏ ဖော်�်�ပြ� ချျက််မှာာ� -

	လူ့့�အခွွင့််�အရေး�းချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ�း�ကိုု� တားး�မြ�စ််ပါါ။ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် ပစ္စစည်းး�ပေး�းသွွင်းး�သော�ာ၊
ဖြ�န့််�ချိိ�သော�ာ LGBT+ များ�း� (သို့့��) စား�းသုံးး��သူူ LGBT+ များ�း�အားး� ခွဲဲ�ခြား�း�ဆက််ဆံံမှုု မပြု�ုသင့််�ပါါ။ စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး�များ�း�အနေ�ဖြ�င့််� အခြား�း�စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ဖော်�်�ကိုု�င််ဖက််များ�း�၏ ခွဲဲ�ခြား�း�ဆက််ဆံံမှုနှ
ု ှင့််� နိုု�င််ထက််စီးး�နင်းး�
ပြု�ုမှုုများ�း�အားး� ကာာကွွယ််တားး�ဆီးး�ရန်် မိိမိိ၏ ထိုု�သူများ
ူ �း�အပေါ်�် သြ�ဇာာလွှှမ်းး�မိုးး��နိုု�င််မှုုကိုု� အသုံးး��ပြု�ုသင့််�သည််။
လူူမှုအ
ု သိုု�က််အဝန်းး�ထဲဲတွွင််
	လူူထုုအသိုု�က််အဝန်းး�တွွင်် အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက််ပါါ။ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် ၎င်းး�တို့့��
၏လုုပ််ငန်းး�များ�း� လည််ပတ််လုုပ််ကိုု�င််ရာာနိုု�င််ငံံများ�း�ရှိိ� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�းချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ�း�ကိုု� ရပ််တန့််�စေ�ရန််
လုုပ််ဆော�ာင််မှုုများ�း�တွွင်် ပါါဝင််ကြ�ရန်် တိုု�က််တွွန်းး�ပါါသည််။ ထိုု�သို့့�ပြု�ုလုုပ််ရာာတွွင်် လူူထုုအားး�စည်းး�ရုံးး��
လှုံ့့��ဆော်�်�မှုု၊ စုုပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှု၊ု လူူထုုအကြား�း� အပြ�န််အလှှန််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုု၊ LGBT+ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�
အတွွက်် ပံ့့�ပိုးး�� မှုုနှှင့််� အစိုးး��ရ၏ နိုု�င််ထက််စီးး�နင်းး�ပြု�ုမှုုများ�း�အားး� စိိန််ခေါ်�်မှုုများ�း� အပါါအဝင်် လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််
သည့််� ခြေ�ေလှှမ်းး�များ�း�ကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််ရန်် ဒေ�သခံံလူထုု
ူ အသိုု�က််အဝန်းး�နှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််သင့််�သည််။
ကမ္ဘာာ�တစ််ဝှှမ်းး�လုံးး��တွွင်် LGBT+ တန်းး�တူူအခွွင့််�အရေး�းရရှိိမှု
� ုနှှင့််� ပါါဝင််နိုု�င််မှုုတို့့�အားး� အရှိိ�န််ဟုုန််မြှ�ှင့််�တင််ရန််နှှင့််�
အပြု�ုသဘော�ာဆော�ာင််သော�ာ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုတို့့�အားး� တိုု�က််တွွန်းး�ပြု�ုလုုပ််ရန််အတွွက်် ၎င်းး�တို့့��၏ တစ််ဦးးတစ််ယော�ာက််

ခပ််သိိမ်းး�သော�ာအခါါသမယကာာလမှာာ�
လူ့့�အခွွင့််�အရေး�းကိုု�လေး�းစား�းပါါ။ အချိိ�န််တိုု�င်းး�တွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် LGBT+ များ�း�၏ လူ့့�
အခွွင့််�အရေး�းကိုု� လေး�းစား�းရန်် မူူဝါါဒများ�း�ချျမှှတ််ခြ�င်းး�၊ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�းချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုမရှိစေ�ရ
�ိ
န်် အထူးး�
အလေး�းထားး� လိုု�က််နာာဆော�ာင််ရွက််ရမည့််�
ွ
လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�ကိုု� (due diligence) လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�နှှင့််� ဆိုးး��
ကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုများ�း�ကိုု� ကုုစား�းမှုုများ�း� ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််သင့််�သည််။ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�
များ�း�သည်် လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း စံံနှုုန်းး�သက််မှှတ််ချျက််များ�း�နှှင့််�အညီီ ၎င်းး�တို့့��၏လုုပ််ကိုု�င််ဆော�ာင််ရွက််မှု
ွ
များ
ု �း�ကိုု�
ကြီး��း ကြ�ပ််သုံးး��သပ််ရန််နှှင့််� ဆက််သွွယ််ပြော��ာကြား�း�ရန်် နည်းး�လမ်းး�စနစ််ယန္တတရား�းများ�း�ကိုု�လည်းး� ချျမှှတ််
ထူူထော�ာင််သင့််�သည််။

ချျင်းး� (သို့့��) စုုပေါ�ါင်းး�အားး�ပေး�းစည်းး�ရုံးး�� မြှ�ှင့််�တင််မှုုတို့့�အားး� ဆော�ာင််ရွွက််ရန််အတွွက်် ကတိိ ကဝတ််ပြု�ုထားး�သော�ာ အဖွဲ့့��
အစည်းး�များ�း� စုုစည်းး�ပါါဝင််သည့််� Partnership Through Global LGBTI Equality (PGLE) ဟူူသော�ာ ညွွန့််�ပေါ�ါင်းး�
အင််အားး�စုုသည်် ထိုု�စံံချိိန်
� ်စံံညွှှန်းး�များ�း�အားး� ဆက််လက််ရှေ့�့� တိုးး��ဆော�ာင််ရွွက််အသုံးး��ပြု�ုလျျက််ရှိိပါ
� ါသည််။ ထိုု�ပူးး�ပေါ�ါင်းး�
ဆော�ာင််ရွွက််မှုအားး
ု � ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််၊ ဇန််နဝါါရီီလ (၂၂) ရက််နေ့�့တွွင်် ဆွွစ််ဇာာလန််နိုု�င််ငံံ၊ ဒဗေါ�ါစ့််�မြို့�့��တွွင်် ကျျင်းး�ပခဲ့့�
သော�ာ ကမ္ဘာ့့�စီး
� �း ပွား��းရေး�းဖိုု�ရမ််၏ နှှစ််စဉ််အစည်းး�အဝေး�းပွဲဲ�
တွွင်် ကြေ��ငြာ�ာခဲ့့ပါ
� ါသည််။ ထိုု�အဖွဲ့့��အားး�တည််ထော�ာင််ခဲ့့�
သူူများ�း�မှာာ�

ထင််ရှား��းသော�ာ

လုုပ််ငန်းး�များ�း�ဖြ�စ််သည့််�

နိုု�င််ငံံတကာာစီးး�ပွား��းရေး�း
Accenture၊

Boston

Consulting Group၊ CISCO၊ Coca-Cola၊ Deloitte၊

လုုပ််ငန်းး�ခွွင််တွွင််
ခွဲဲ�ခြား�း�ဆက််ဆံံမှုများ
ု �း�ကိုု�

ကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�းမှာာ�

Deutsche Bank၊
တိုု�က််ဖျျက််ပါါ။

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�သည််

လုုပ််သားး�ရှာာ�ဖွေ�ေစုုဆော�ာင်းး�မှုု၊

အလုုပ််ခန့််�အပ််မှုု၊ လုုပ််ငန်းး�ခွွင််အခြေ�ေအနေ�များ�း�၊ အကျိုးး���အမြ�တ််ခံံစား�းခွွင့််�များ�း�၊ တစ််ဦးးတစ််ယော�ာက််စီီ၏
ကိုု�ယ််ပိုု�င််လွွတ််လပ််ခွွင့််�ကိုု� လေး�းစား�းမှုု (သို့့��) ထိိပါးး�နှော�ာ�င့််�ယှှက််မှုုများ�း�ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�မှုုများ�း�တွွင်် ခွဲဲ�ခြား�း�ဆက််ဆံံ

EY၊

Edelman၊

Mastercard၊

Microsoft၊ P&G၊ PepsiCo၊ PwC၊ Salesforce၊ နှှင့််�
Scotiabank တို့့��ပဲဲဖြ�စ််ပါါသည််။ ကမ္ဘာာ�အနှံ့့��ရှိိ� ကုုမ္ပပဏီီ
စုုစုုပေါ�ါင်းး� (၂၅၀) ကျော်�်��တို့့��သည်် ထိုု�စံံနှုုန်းး�များ�း�အားး�

မှုုမရှိစေ�ရ
�ိ
န်် လုုပ််ဆော�ာင််သင့််�သည််။

လိုု�က််နာာရန်် ကတိိကဝတ််ပြု�ုခဲ့့�ပါါသည််။ ၎င်းး�ကုုမ္ပပဏီီ

ထော�ာက််ပံ့့�ကူူညီီပေး�းပါါ။ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် LGBT+ ဝန််ထမ်းး�များ�း�အနေ�ဖြ�င့််� နှိိမ့််�ချျ
�
ဆက််ဆံံခံံရ

တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။

များ�း�အားး� www.global-lgbti.org/the-supporters

ခြ�င်းး�များ�း�၊ ခွဲဲ�ခြား�း�ဆက််ဆံံခံံရခြ�င်းး�များ�း� မခံံစား�းကြ�ရဘဲဲ ဂုုဏ််သိိက္ခာာ�ရှိိစွာာ�
�
လုုပ််ကိုု�င််နိုု�င််ရန်် အပြု�ုသဘော�ာ
ဆော�ာင််သော�ာ လေး�းစား�းမှုုရှိ�သ
ိ ည့််�၊ LGBT+ များ�း�အတွွက်် ပံ့့�ပိုးး�� မှုုရှိ�သော�ာ
ိ
လုုပ််ငန်းး� ခွွင််ပတ််ဝန်းး�ကျျင်် ဖြ�စ််စေ�
ရန်် လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််။
32

LGBT+ EQUALITY IN THE WORKPLACE
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SECTION 3

Putting the
UN Standards
into Practice in
Myanmar
ကုုလသမဂ္ဂဂ၏ စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ�း�
အားး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွင်
ွ ် လက််တွေ့�့�
အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�ခြ�င်းး�
- ဆရာာ…ကျွွန််တော်�်� ဒီီမှာာ�လုုပ််နေ�တာာ ၅ နှှစ််ရှိ�ပြီိ �၊ီ ဘာာလို့့�� ရာာထူးး�မတိုးး��သေး�းတာာလဲဲ…
- ရှူးး��…တိုးး��တိုးး��ဟ…ဘာာလို့့��တုုန်းး�ဆိုု�တော့�့� မင်းး�က အခြော��ာက််ဖြ�စ််နေ�လို့့��
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IN THE WORKPLACE

Respect and protect LGBT+ employees’ right to privacy, including by

MCRB’s Guide to Combatting Discrimination by Business and in the Workplace 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.

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:

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

• 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

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

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

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.

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.

IMPLEMENTATION
Provide diversity and unconscious bias training to employees that includes

Establish and support an LGBT+ employee network – if there is an

content on LGBT+ equality. See Annex B for organisations that provide

interest.

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.
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လုုပ််ငန်းး�ခွွင််တွွင််
MCRB ၏ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ခွဲဲ�ခြား�း�ဆက််ဆံံမှုများ
ု �း�နှှင့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိ�ိ လုုပ််ငန်းး�ခွွင််များ�း�ထဲဲတွွင်် ခွဲဲ�ခြား�း�
ဆက််ဆံံမှုုများ�း�အားး� တိုု�က််ဖျျက််ရန််အတွွက်် ပြု�ုစုုထားး�သော�ာလမ်းး�ညွှှန်် သည်် လုုပ််ငန်းး�ရှှင််များ�း� အနေ�ဖြ�င့််� အားး�လုံးး��
ပါါဝင််သော�ာ လုုပ််ငန်းး�ခွွင််ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာစေ�ရေး�းအတွွက်် ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင််နှှင့််� ကျားး��/မဝိိသေ�သဆိုု�င််ရာာ၊ လိိင််ပိုု�င်းး�
ဆိုု�င််ရာာ၊ လုုပ််ကိုု�င််နိုု�င််စွွမ်းး�ဆိုု�င််ရာာ၊ ဘာာသာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ၊ လူူမျိုး�း��ရေး�း ဆိုု�င််ရာာ၊ နှှင့််� HIV ပိုးး��ရှိိ�/မရှိိမှု
� ုဆိုု�င််ရာာတို့့�နှှင့််�
ပတ််သတ််သည့််� ခွဲဲ�ခြား�း�ဆက််ဆံံမှုများ
ု �း�အားး� တိုု�က််ဖျျက််ရာာ တွွင်် လိုု�အပ််သော�ာ ယေ�ဘူူယျျလမ်းး�စဉ််များ�း�အားး� ဖော်�်�ပြ�
ထားး�ပါါသည််။ ထိုု�လမ်းး�ညွှှန််သည်် ခွဲဲ�ခြား�း�မှုုမရှိ�ိ စေ�ရေး�းမူူဝါါဒအားး�ချျမှှတ််ရေး�း၊ ထိုု�မူူဝါါဒအားး� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�
ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�းနှှင့််� မကျေ�ေနပ််ချျက််များ�း�အားး� ထုုတ််ဖော်�်�ပြော��ာကြား�း�ရန််အတွွက်် လိုု�အပ််သော�ာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််
ယန္တတရား�းများ�း�အားး� ချျမှှတ််ရေး�းတို့့�� ကိုု�လည်းး� ခြုံ�ံ�ငုံမိိပါ
ံ� ါသည််။

လက္ခခဏာာဖော်�်�ပြ�ချျက််တို့့��သည်် မည််သို့့��ပင််ဖြ�စ််နေ�စေ�ကာာမူူ ဝန််ထမ်းး�များ�း�အားး� ၎င်းး�တို့့��၏ လိိင််တူူချျစ််သူူ
များ�း�အတွွက််ပါါ အကျုံးး���ဝင််သော�ာ တူူညီီသော�ာခံံစား�းခွွင့််�များ�း� ပေး�းသင့််�ပါါသည််။
LGBT+ ဝန််ထမ်းး�များ�း�၏ လူူမှုရေး
ု �းဆိုု�င််ရာာအချျက််အလက််များ�း�အားး� အများ�း�ထံံသို့့� ပေါ�ါက််ကြား�း�စေ�ခြ�င်းး�မရှိိ�
ဘဲဲ လျို့့���ဝှှက််ထားး�ခြ�င်းး�၊ ကာာယကံံရှှင််၏ သဘော�ာဆန္ဒဒမပါါဘဲဲ ၎င်းး�တို့့��နှှင့််�သက််ဆိုု�င််သော�ာ သတင်းး�
အချျက််အလက််များ�း�အားး� အာာဏာာပိုု�င််များ�း�အပါါအဝင်် အခြား�း�သူူများ�း�အားး� လက််ဆင့််�ကမ်းး�ပြော��ာပြ�မှုုမပြု�ု
ခြ�င်းး�တို့့��ဖြ�င့််� LGBT+ဝန််ထမ်းး�များ�း�၏ ပုုဂ္ဂိုု��လ််ရေး�းလုံံခြုံ� �ံ�မှုအ
ု ခွွင့််�အရေး�းအားး� လေး�းစား�းကာာကွွယ််သင့််�ပါါသည််။
LGBT+

ဝန််ထမ်းး�များ�း�နှှင့််�

အလုုပ််လာာရော�ာက််လျော�ာ�က််ထားး�သူူများ�း�အားး�

၎င်းး�တို့့��၏

မည််သူူမည််ဝါါ

ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ဝိိသေ�ဿလက္ခခဏာာများ�း�အားး� ဖော်�်�ထုုတ််ရန်် (သို့့��) ဖုံးး��ကွွယ််ရန်် အတင်းး�အကြ�ပ်် ဖိိအားး�ပေး�း

မူူဝါါဒ

ခြ�င်းး�မခံံရစေ�ရန်် ဆော�ာင််ရွွက််သင့််�ပါါသည််။
ကုုမ္ပပဏီီမှှ LGBT+ ဝန််ထမ်းး�များ�း�အားး� မည််သို့့��ထော�ာက််ခံံအားး�ပေး�းကြော��ာင်းး�နှှင့််� တန််ဖိုးး��ထားး�ကြော��ာင်းး�ကိုု�
ဝန််ထမ်းး�များ�း�အားး�လုံးး�� သိိရှိိ�စေ�ရန်် ဆော�ာင််ရွွက််သင့််�ပါါသည််။

အကယ််၍ အလုုပ််လာာရော�ာက််လျော�ာ�က််ထားး�သူူ (သို့့��) ဝန််ထမ်းး�မှှ ၎င်းး�၏ SOGIE နှှင့််�ပတ််သတ််၍ ပြော��ာ
လာာပါါက •

အသိအမှတ်ပြုပေးပါ။ (ဥပမာ - သူတို့၏အကြောင်းအား မျှဝေပေးသောကြောင့် ကျေးဇူးတင်
ကြော��ာင်းး�ပြော��ာပါါ။)

သင််၏ကုုမ္ပပဏီီတွွင်် အခွွင့််�အရေး�းတန်းး�တူူညီီမျှှရရှိိ�ရေး�းမူူဝါါဒရှိိ�ရန််နှှင့််� ထိုု�မူူဝါါဒသည်် လိိင််စိိတ်် တိိမ်းး�ညွှှတ််
မှုု၊ လိိင််ဝိိသေ�သခံံယူူချျက််နှှင့််� လိိင််ဝိိသေ�သဖော်�်�ပြ�မှုုများ�း�အားး� တိိတိိက််က်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ရန်် ပြု�ုလုုပ််သင့််�

•

ပါါသည််။ (နော�ာက််ဆက််တွဲဲ� (က) အားး�ကြ�ည့််�ပါါ)

သင်၏ ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်မှု၊ တန်းဖိုးထားမှု၊ ယဉ်ကျေးမှုစံနှုန်းများနှင့် SOGIE နှင့်သက် ဆိုင်
သည့််� ဗဟုုသုုတကွာာ�ဟမှုုများ�း�အားး� သတိိထားး�ပါါ။ အထူးး�သဖြ�င့််� ကာာယကံံရှှင််၏ ထုုတ််ဖော်�်�
ပြော��ာဆိုု�လိုု�က််သော�ာ အရာာတစ််ခုုသည်် သင််၏ကြို�ု�တင််ယူူဆချျက််နှှင့််� မတူူပါါက သင််၏ ကိုု�ယ််

လိိင််စိိတ််တိိမ်းး�ညွှှတ််မှု၊ု လိိင််ဝိိသေ�သခံံယူူချျက််နှှင့််� လိိင််ဝိိသေ�သဖော်�်�ပြ�မှုုများ�း�ပေါ်�်တွွင်် အခြေ�ေခံံသည့််�

ဟန််အမူူအရာာများ�း�ဖြ�င့််� တုံ့့��ပြ�န််မှုုပြု�ုလုုပ််ရာာတွွင်် သတိိပြု�ုပါါ။

ခွဲဲ�ခြား�း�ဆက််ဆံံမှုများ
ု �း�အားး� တားး�ဆီးး�ကြော��ာင်းး�ကိုု� အလုုပ််ခန့််�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ (ရေး�းသားး�ထားး�သော�ာ) စာာ တမ်းး�၏

•

အစိိတ််အပိုု�င်းး�တစ််ခုုအဖြ�စ််ဖြ�င့််�ဖြ�စ််စေ�၊ ဝန််ထမ်းး�လက််စွဲဲ�စာာအုုပ််အတွွင်းး�တွွင်် စာာစုုတစ််ခုု အနေ�ဖြ�င့််�ဖြ�စ််စေ�

ဆွေးနွေးပါ။ (ဘယ်သူ့ကို ပြောပြခဲ့သလဲ။ သင့်အား ထောက်ခံအားပေးမှုရှိသည်ဟု ခံစားရပါ
သလားး�။ ထိုု�ထုုတ််ဖော်�်�မှုုသည်် သင််၏လုုပ််ငန်းး�ခွွင််တွွင်် တွေ့�့�ကြုံ�ံ�မှုုများ�း�အပေါ်�် သက််ရော�ာက််မှုုရှိ�ပါ
ိ ါ

ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�သင့််�ပါါသည််။

သလားး�။ စသည််ကဲ့့သို့့
� �သော�ာ မေး�းခွွန်းး�များ�း�အားး� မေး�းပေး�းပါါ။)
•

အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�

တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ပြု�ုစုုခြ�င်းး�ကိုု� ရှော�ာ�င််ကြ�ဉ််ပါါ။

ဝန််ထမ်းး�များ�း�အားး� LGBT+ တန်းး�တူူညီီမျှှရေး�းအားး� ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�သော�ာ မတူူကွဲဲ�ပြား�း�မှုုနှှင့််� သတိိမမူူမိိ
သော�ာ ဘက််လိုု�က််မှုများ
ု �း�နှှင့််� သက််ဆိုု�င််သော�ာ သင််တန်းး�များ�း�ကိုု� ပေး�းသင့််�ပါါသည််။ မြ�န််မာာ နိုု�င််ငံံတွွင််
သင််တန်းး�ပေး�းလျျက််ရှိိသော�ာ
�
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�အားး� နော�ာက််ဆက််တွဲဲ� (ခ) တွွင်် တွေ့�့�နိုု�င််ပါါ သည််။
လုုပ််ငန်းး�ခွွင််တွွင်် သူူတစ််ပါးး�အားး� နှော�ာ�င့််�ယှှက််ခြ�င်းး�မှှ ရှော�ာ�င််ကြ�ဉ််ရန််နှင့်
ှ ်� လေး�းစား�းသော�ာ

လုုပ််ငန်းး�ခွွင််

ဖြ�စ််စေ�ရန်် လေ့�့ကျျင့််�ပေး�းသော�ာ သင််တန်းး�များ�း�တွွင်် LGBTQI+များ�း�အပေါ်�် အနိုု�င််ကျျင့််�ခြ�င်းး�နှှင့််� ပတ််သက််
သည့််�အရာာများ�း� ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�သင့််�ပါါသည််။

ကာယကံရှင်၏ သဘောဆန္ဒမပါဘဲ ၎င်းတို့၏ အကြောင်းအရာများအား စာရွက်စာတမ်းများ

LGBT+ ဝန််ထမ်းး�များ�း�အနေ�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏ LGBT+ နှှင့််�သက််ဆိုု�င််သော�ာ ကိိစ္စစရပ််များ�း�အားး� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််
နိုု�င််ရန်် လူူပုုဂ္ဂိုု�လ််တစ််
�
ဦးး၊ အသင်းး�အဖွဲ့့��တစ််ခုု (သို့့��) အလုုပ််အဖွဲ့့��တစ််ခုု ထားး�ရှိိပေး�း
� သင့််� ပါါသည််။
အကယ််၍ စိိတ််ပါါဝင််စား�းသူူများ�း�ရှိိပါ
� ါက LGBT+ ဝန််ထမ်းး�များ�း� ကွွန််ရက််တစ််ခုု ဖွဲ့့��စည်းး�ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းသင့််�ပါါသည််
။

ဝန််ထမ်းး�၏ အိိမ််ထော�ာင််ရှိိ�/မရှိိမှု
� ၊ု လိိင််စိိတ််တိိမ်းး�ညွှှတ််မှု၊ု လိိင််ဝိိသေ�သခံံယူူချျက််နှှင့််� လိိင််ဝိိသေ�သ
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ADDRESSING GRIEVANCES

• sponsoring events such as Yangon Pride and AndPROUD

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

• participating in awareness campaigns such as raising the rainbow
flag on International Day Against Homophobia Transphobia and
Biphobia (IDAHOT) (17 May each year

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

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.

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
40
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မကျေ�ေနပ််မှုများ
ု �း�အားး� ကိုု�င််တွယ်
ွ ်ဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး�

LGBT+ တန်းး�တူူညီီမျှှရေး�းအားး� ထော�ာက််ပံ့့�အားး�ပေး�းမှုုကိုု� အော�ာက််ပါါလုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ�း�ဖြ�င့််� ဖော်�်�ပြ�သင့််�

LGBT+ ဝန််ထမ်းး�များ�း�အားး� အခြား�း�သော�ာဝန််ထမ်းး�များ�း�မှှ အနိုု�င််ကျျင့််�ခြ�င်းး�အပါါအဝင်် ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််ခြ�င်းး�နှှင့််�
အနှော�ာ�င့််�အယှှက််ပေး�းခြ�င်းး�တို့့�� ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််ချေ�ေရှိိ�သည််ကိုု� သတိိပြု�ုသင့််�ပါါသည််။

ပါါသည််။
•

ပြည်တွင်း LGBT+ အသင်းအဖွဲ့များအား ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးခြင်း (သို့) အခကြေးငွေမယူဘဲ
အကြံ�ံဉာာဏ််ပေး�းမှုုများ�း�ဖြ�င့််� ကူူညီီထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းခြ�င်းး�။

ခွဲဲ�ခြား�း�ဆက််ဆံံခံံရမှုု စကားး�လုံးး�� (သို့့��) အပြု�ုအမူူတို့့�အားး� ခံံစား�းခဲ့့�ရသော�ာ ဝန််ထမ်းး�များ�း�အားး� ပံ့့�ပိုးး��ကူူညီီပေး�း

•

Yangon Pride နှင့် AndPROUD ကဲ့သို့သော အခမ်းအနားများအား ကူညီပံ့ပိုး ပေးခြင်း။

ကာာ ကျူးး��လွွန််သူူများ�း�အပေါ်�်တွွင််လည်းး� သက််ရော�ာက််မှုုရှိ�ိသော�ာ စည်းး�ကမ်းး�ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရေး�းအရ အရေး�းယူူ

•

နိုင်ငံတကာ လိင်တူချစ်သူများအပေါ် ရွရှာမုန်းတီးရေးကို
ံ
ဆန့်ကျင်သောနေ့ (IDAHOT) (နှစ်စဉ်

ဆော�ာင််ရွွက််မှုများ
ု �း� ပြု�ုလုုပ််သင့််�ပါါသည််။

မေ�လ ၁၇ ရက််နေ့�့) တွွင်် rainbow (သက််တံ့့�ရော�ာင််) အလံံအားး� လွှှင့််�ထူူခြ�င်းး�ကဲ့့သို့့
� �သော�ာ

LGBT+ များ�း�အနေ�ဖြ�င့််� ကုုမ္ပပဏီ၏
ီ
အနိုု�င််ကျျင့််�ခြ�င်းး�နှှင့််� အနှော�ာ�င့််�အယှှက််ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� ပတ််သတ််သည့််�
တိုု�င််ကြား�း�ချျက််များ�း�အပါါအဝင်် မကျေ�ေနပ််ချျက််တိုု�င််ကြား�း�ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််ယန္တတရား�းများ�း�ထံံသို့့� လျှို့့���ဝှှက််စွာာ�
ရယူူချျည်းး�ကပ််ခွွင့််�ရှိိနိုု
� �င််အော�ာင်် ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းသင့််�ပါါသည််။

အသိိပညာာမြှ�ှင့််�တင််ရေး�း စည်းး�ရုံးး�� လှုုပ််ရှား��းမှုုများ�း�တွွင်် ပါါဝင််ခြ�င်းး�။
ကုုလသမဂ္ဂဂစံံနှုန်း
ု း�များ�း�အားး� လိုု�က််နာာရန်် ကတိိကဝတ််ပြု�ုထားး�သော�ာ ကမ္ဘာာ�တစ််ဝှှမ်းး�ရှိိ� ကုုမ္ပပဏီီပေါ�ါင်းး� ၂၅၀
ကျော်�်��နှှင့််�အတူူ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််သင့််�ပါါသည််။

စော�ာင့််�ကြ�ည့််�လေ့�့လာာခြ�င်းး�

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုနှှင့််� ခွဲဲ�ခြား�း�ဆက််ဆံံမှုုမပြု�ုမှုုတို့့�အားး� ထော�ာက််ခံံအားး�ပေး�းသော�ာ ဥပဒေ� မူူ

LGBT+ ဝန််ထမ်းး�များ�း�နှှင့််�သက််ဆိုု�င််သော�ာ နစ််နာာချျက််/မကျေ�ေနပ််ချျက််များ�း�အားး� လေ့�့လာာဆန်းး�စစ်် သင့််�

ဘော�ာင််ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာစေ�ရန်် LGBT+ အသင်းး�အဖွဲ့့��များ�း�၊ မိိတ််ဖက််များ�း�နှှင့််�အတူူ လုုပ််ဆော�ာင််သင့််�ပါါသည််။

ပါါသည််။
SOGIE အားး� ကုုမ္ပပဏီ၏
ီ
ဝန််ထမ်းး�စစ််တမ်းး�များ�း�နှှင့််� အခြား�း�သော�ာအချျက််အလက််စုုဆော�ာင်းး�မှုုများ�း�တွွင််
ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းသင့််�ပါါသည််။

လုုပ််ငန်းး�ခွွင််တွွင််
စား�းသုံးး��သူူများ�း�အားး� LGBT+ များ�း�နှှင့််� ရင်းး�နှီးး��ကျွွမ်းး�ဝင််သင့််�လျော်�်��သော�ာ ချျည်းး�ကပ််မှုုဖြ�င့််� ချျည်းး�ကပ််သင့််�
ပါါသည််။

ဈေး�းကွွက််ရှာာ�ဖွေ�ေခြ�င်းး�နှှင့််�

ကြော်��်�ငြာ�ာခြ�င်းး�တို့့��ပါါဝင််သည့််�

ချိိ�တ််ဆက််ဆက််သွွယ််ခြ�င်းး�များ�း�နှှင့််�

စား�းသုံးး��သူူဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း� ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် LGBT+ အခွွင့််�အရေး�းများ�း�အားး� သေ�ချာ�ာစွာာ�လေး�းစား�း
လိုု�က််နာာမှုုရှိ�စေ�ရ
ိ
န်် ဆော�ာင််ရွွက််သင့််�ပါါသည််။
ထို့့��သို့့�ချိိတ််
� ဆက််မှုုများ�း�ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် ပုံံ�သေ�ကားး�ချျပ််အတွေး�း�အမြ�င််များ�း�အားး� မြှ�ှင့််�တင််အားး�ပေး�းခြ�င်းး�
ကိုု� ရှော�ာ�င််ရှား��းသင့််�ပါါသည််။

လူူမှုအ
ု သိုု�က််အဝန်းး�ထဲဲတွွင််
အများ�း�ပြ�ည််သူူနှှင့််�သက််ဆိုု�င််သော�ာ ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််မှုများ
ု �း�လုုပ််ဆော�ာင််ရာာတွွင်် LGBT+ အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�မှှ
လူူများ�း�၏ အတွေး�း�အမြ�င််များ�း�အားး� လျှို့့���ဝှှက််၍ယုံံကြ�
� ည််စိိတ််ချျရသော�ာ သီးး�ခြား�း�အသင်းး�အဖွဲ့့��များ�း�၊ တစ််ဦးး
ချျင်းး�အင််တာာဗျူး�း�မေး�းမြ�န်းး�မှုုများ�း� (သို့့��) LGBT+ များ�း�အားး� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�မှှတစ််ဆင့််�
မေး�းမြ�န်းး�ရှာာ�ဖွေ�ေသင့််�ပါါသည််။
42
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နော�ာက််ဆက််တွဲဲ� (က)

ANNEX A

SAMPLE NON-DISCRIMINATION POLICY

ခွဲဲ�ခြား�း�ဆက််ဆံံမှုမရှိ
ု �ရေး
ိ �းမူူဝါါဒ နမူူနာာ

Company Name believes that all our employees have the right to expect that their

ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�၏ ဝန််ထမ်းး�များ�း�အားး�လုံးး��သည်် လုုပ််ငန်းး�ခွွင််တွွင်် ၎င်းး�တို့့��၏ အခြေ�ေခံံဂုုဏ််သိိက္ခာာ�အားး� အပြ�ည့််� အဝ

basic human dignity is respected in full in the workplace.

လေး�းစား�းမှုုခံံရသည််ဟုု မျှော်�်��လင့််�ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိကြော
� ��ာင်းး� (ကုုမ္ပပဏီီနာာမည််)အနေ�ဖြ�င့််� ယုံံကြ�
� ည််ပါါသည််။

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

(ကုုမ္ပပဏီီနာာမည််)သည််

အားး�လုံးး��တွွင််

သာာတူူညီီမျှှသော�ာ

အခွွင့််�အရေး�းရရှိိရမ
� ည််ဟူ၍
ူ

ကတိိပြု�ုပါါသည််။

equal opportunities policy strives to:

သာာတူူညီီမျှှသော�ာ အခွွင့််�အရေး�းရရှိိ�ရေး�း မူူဝါါဒမှှ -

• provide equality for all;

•

အားလုံးအတွက် တန်းတူညီမျှမှုအား ပံ့ပိုးပေးရန်။

•

အားလုံးပါဝင်ခြင်းဟူသော အလေ့အထအား မြှင့်တင်ပေးရန်။

•

အားလုံး၏ မတူညီမှုများအား လေးစားရန်နှင့် တန်ဖိုးထားရန်။

•

ခွဲခြားဆက်ဆံမှု၊ နှောင့်ယှက်မှုနှင့် မတရားဖိနှိပ်မှုများအား တားဆီးရန်။

•

အသင်းအဖွဲ့အတွင်းတွင်သာမက မိတ်ဖက်များနှင့် ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေး တည်ဆောက်မြှင့်တင်

• 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.

ရန််။
လူူတစ််ဦးး၏ လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််မှုုစွွမ်းး�ရည််တို့့��နှှင့််� မသက််ဆိုု�င််သော�ာ လူူမျိုး�း��၊ အသားး�အရော�ာင််၊
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�မျိုး�း��နွွယ််၊ နိုု�င််ငံံသားး�၊ မူူရင်းး�နိုု�င််ငံံ၊ ဘာာသာာရေး�း (သို့့��) ကိုးး��ကွွယ််ယုံံကြ�
� ည််မှုု၊ လိိင််၊ လိိင််စိိတ််တိိမ်းး�
ညွှှတ််မှု၊ု လိိင််ဝိိသေ�သလက္ခခဏာာဖော်�်�ပြ�မှုု၊ လိိင််ဝိိသေ�သခံံယူူမှု၊ု အိိမ််ထော�ာင််ရှိိ�/မရှိိ�၊ အသက််နှှင့််�(သို့့��) မသန််စွွမ်းး�မှုု
တို့့��အားး� မကြ�ည့််�ဘဲဲ အလုုပ််အကိုု�င််၊ သင််တန်းး�၊ ရာာထူးး�တိုးး��ခြ�င်းး�၊ လစာာ၊ ခံံစား�းခွွင့််�များ�း�နှှင့််� အခြား�း�သော�ာ အလုုပ််ခန့််�
အပ််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အခြေ�ေအနေ�များ�း�အားး� ပံ့့�ပိုးး�� ပေး�းမည််ဟူသ
ူ ည်် မှာာ� (ကုုမ္ပပဏီီနာာမည််) ၏ မူူဝါါဒ ဖြ�စ််ပါါသည််။
(ကုုမ္ပပဏီီနာာမည််) သည်် တရား�းဥပဒေ�နှှင့််� ဆန့််�ကျျင််သော�ာ၊ တရား�းမျှှတမှုုမရှိသော�ာ
�ိ
ခွဲဲ�ခြား�း�ဆက််ဆံံမှုများ
ု �း� အားး�လုံးး��
အားး� ဆန့််�ကျျင််ပါါသည််။ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�ကုုမ္ပပဏီီသည်် ဤကုုမ္ပပဏီနှ
ီ ှင့််� သက််ဆိုု�င််သော�ာသူများ
ူ �း�အားး�လုံးး��နှှင့််� လူ့့�
အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�ထဲဲရှိိ�သူူများ�း�အားး�လုံးး��၏ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�းတွွင်် ယုံံ�ကြ�ည််မှုုရှိ�ပါ
ိ ါသည််။ ကုုမ္ပပဏီအ
ီ တွွင်းး�ရှိိသူ
� ူများ�း�
အားး�လုံးး��သည်် ထိုု�မူူဝါါဒအားး� လိုု�က််နာာရန်် တာာဝန််ရှိိ�ပါါသည််။

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

(ကုုမ္ပပဏီီနာာမည််)သည်် ဂျဲဲ�န််ဒါါ (ကျားး��/မ)၊ အသားး�အရော�ာင််၊ လူူမျိုး�း��၊ နိုု�င််ငံံသားး�၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�မျိုး�း��နွွယ်် (သို့့��)
မူူရင်းး�နိုု�င််ငံံ၊ လိိင််၊ အိိမ််ထော�ာင််ရှိိ�/မရှိိ� (သို့့��) သားး�သမီးး�ရှိိ�/မရှိိ�၊ လိိင််စိိတ််တိိမ်းး�ညွှှတ််မှု၊ု မသန််စွွမ်းး�မှုု၊ HIV ရော�ာဂါါပိုးး��

status, sexual orientation, disability, religious beliefs, social class or age.

ရှိိ�၊မရှိိ� ကိုးး��ကွွယ််ယုံံကြ�
� ည််မှုု၊ လူူနေ�မှုအ
ု ဆင့််�အတန်းး� (သို့့��) အသက််တို့့��အပေါ်�် အခြေ�ေခံံသော�ာ တရား�းမျှှတ မှုုမရှိ�ိ

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

သော�ာ မည့််�သည့််� ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််ကိုု�မဆိုု� လက််ခံံမည််မဟုုတ််ပါါ။

procedures.

သော�ာ မည််သည့််�ခွဲဲ�ခြား�း�ဆက််ဆံံမှုများ
ု �း�ကိုု�မဆိုု� (သို့့��) အနှော�ာ�င့််�အယှှက််တို့့��ကိုု�မဆိုု� တရား�းဥပဒေ�နှှင့််� ဆန့််�ကျျင််

ဤမူူဝါါဒအားး� ချိုး�း��ဖော�ာက််ပါါက ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�၏ စည်းး�ကမ်းး�ချျက််နှှင့််� မကျေ�ေနပ််မှုုဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း�အရ
အရေး�းယူူဆော�ာင််ရွက််ခြ
ွ �င်းး�ကိုု� ခံံရမည််ဖြ�စ််သည််။
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ANNEX B
RESOURCES AND CONTACTS

RESOURCES AND CONTACTS (MY)

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

Colors Rainbow ရန််ကုန်
ု ်မြို့�့�� LGBT များ�း�၏
လုုပ််ငန်းး�ခွွင််အခြေ�ေအနေ�စမှှတ််လေ့�့လာာဆန်းး�စစ််
ချျက်် အစီီရင််ခံံစာာ

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

Colors Rainbow မန္တတလေး�း မြို့�့�� LGBT များ�း�၏
လုုပ််ငန်းး�ခွွင််အခြေ�ေအနေ�စမှှတ််လေ့�့လာာဆန်းး�စစ််
ချျက်် အစီီရင််ခံံစာာ:

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

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိ�စီးး
ိ �ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� နှှင့််�
လုုပ််ငန်းး�ခွွင််၌ခွဲဲ�ခြား�း�ဆက််ဆံံမှုအား
ု း�တိုု�က််ဖျျက််
ခြ�င်းး� အနှှစ််ချုု�ပ််စာာလွှာာ� ထုုတ််ဝေ�

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

CRB မှှပုံံ�နှိိ�ပ််ထုတ်
ု ်ဝေ�ခြ�င်းး�

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

World Economic Forum: Partnership for
Global LGBTI Equality (PGLE)
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LGBT+ RELATED CSOS AND NGOS IN MYANMAR:

&PROUD

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိ�ိ LGBT + ဆက််စပ််နေ�သော�ာ CSO များ�း�နှှင့််� NGO များ�း�

EQUALITY MYANMAR

Equality Myanmar (formerly HREIB) is a nongovernmental organization which facilitates a broad
range of human rights education and advocacy
programs.

Facebook Page
DIVERSITY FOR LOVE
ORGANIZATION (DFL)

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 Education Institute of Burma) in 2007 and has since
grown into Myanmar’s leading LGBT rights organization. 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 awareness raising, education, legal reform and legal protection.

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

Email: colorsrainbow.crb@gmail.com
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 strengthen networking among LGBT community organizations, people, and local stakeholders. These groups
will benefit from awareness raising on LGBT issues
and improved advocacy strategies.
Facebook Page

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

KINGS AND QUEENS

&proud is a non-profit initiative of a number of organisations and individuals in Yangon. We were established 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.

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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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.

OTHER NGOS FOCUSSED ON EQUALITY AND NON-DISCRIMINATION
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 promote 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 Centre is a joint initiative of the Institute for Human
Rights and Business (IHRB) and the Danish Institute 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 international 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

Facebook Page
Email: canorg.myanmar@gmail.com
ရင််ဖွင့််�ရာာ
ွ
(YIN PWINT YAR)

Yin Pwint Yar is an NGO that offers a safe space for
LGBT+ persons to open up about all of your feelings, emotions, stress and pressure. Yin Pwint Yar is
open daily from 10am to 10pm and are there to listen 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 following 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
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ANNEX C

SOGIE GLOSSARY AND TERMINOLOGY

နော�ာက်် ဆ က်် တွဲဲ� (ဂ) - SOGIE ဝေါ�ါဟာာရ နှှင့််� အသုံးး��အနှုု န်း း � များ�း�

နော�ာက်် ဆ က်် တွဲဲ� (ဂ) - SOGIE ဝေါ�ါဟာာရ နှှင့််� အသုံးး��အနှုု န်း း � များ�း�

စဉ််

အင်္ဂဂ လိိ ပ်် ဝေါ�ါဟာာရ

မြ�န်် မာာမှုု ဘာာသာာပြ�န််

စဉ််

၁

GENDER

ကျားး��/မ စံံသတ််မှှတ််ချျက််

၁

SEXUAL ORIENTATION

လိိင််စိိတ််ကိုု�င်းး�ညွွတ််မှုု

၂

GENDER IDENTITY

လိိင််ဝိိသေ�သခံံယူမှု
ူ ု

၂

HOMOSEXUALITY

လိိင််တူူအချျင်းး�ချျင်းး�ကိုု�သာာ ချျစ််ခင််မြ�တ််နိုးး��သူူ

၃

GENDER EXPRESSION

လိိင််ဝိိသေ� ဖော်�်�ပြ�မှှမှုု

၃

HETEROSEXUALITY

လိိင််ကွဲဲ�ခြ�င်းး�ကိုု�ချျစ််ခင််မြ�တ််နိုးး��သူူ

၄

GENDER ROLE

လိိင််ဝိိသေ�သ သတ််မှှတ််ချျက််

၄

BISEXUALITY

GENDER CONFORMING

ပတ််ဝန်းး � ကျျင််ကသတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ ကျားး��/မ ဖြ�စ််တည််မှုု

(PERSON)

စံံ နှုု န်း း � နှှ င့််� တစ််ထပ််တည်းး � ကျျသူူ

GENDER NON-CONFORMING/

ပတ််ဝန်းး � ကျျင််ကသတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ ကျားး�� မ ဖြ�စ််တည််မှုု

စဉ််

အင်္ဂဂ လိိ ပ်် ဝေါ�ါဟာာရ

မြ�န်် မာာမှုု ဘာာသာာပြ�န််

GENDER VARIANT (PERSON)

စံံ နှုု န်း း � နှှ င့််� တစ််ထပ််တည်းး � မကျျသူူ

၁

MASCULINITY

အမျိုး�း��သားး�ဆန််စွာာ� စိိတ််အားး�ထက််သန််သူူ

၂

FEMININITY

အမျိုး�း��သမီးး�ဆန််စွာာ� သိိမ််မွေ့�့�နူးး�ညံ့့�သူူ

၃

CLOSETED

မိိမိိ၏လိိင််စိိတ််နှှင့််� လိိင််ဝိိသေ�သကိုု� ဖွွင့််�ဟဖော်�်�ပြ� မထားး�သူူ

၄

COMING OUT

၅

၆

ယော�ာကျ်ားး���က မိိန်းး � မကိုု� ၊ မိိန်းး � မက ယော�ာကျ်ားး���ကိုု� ကြို�ု�က််တယ််
ဆိုု� တဲ့့� ဆွဲဲ�ဆော�ာင််နှှစ််သက််မှုု တွေ�ေရဲ့့ � ပြ�င််ပက ခံံ ယူူ ချျက််ရှိိ� သူူ ၊
တိိမ်းး � ညွွတ််သူူ တွေ�ေဖြ �စ််ပါါတယ််။ သူူ တို့့� တွေ�ေဟာာ GAY ၊ဒါါမှှ
မဟုုတ်် LESBIAN ၊ဒါါမှှမဟုုတ်် ယော�ာကျ်ားး���ခြ�င်းး � ကြို�ု�က််တာာ
၇

GENDER QUEER(PERSON)

လည်းး � မခံံ ယူူ သ လိုု� မိိန်းး � မခြ�င်းး � နှှစ််သက််တယ််လို့့� � မခံံ ယူူ သူူ တွေ�ေ
ဖြ�စ််ပြီး�း � သူူ တို့့� ကြို�ု�က်် တာာ ဒါါမှှမဟုုတ်် သူူ တို့့� နှှစ််သက််တာာတွေ�ေ
က ယော�ာကျ်ားး���မိိန်းး � မ ဖြ�စ််တည််မှုု အ ပေါ်�်မူူ တ ည််ထားး�တာာ

အင်္ဂဂ လိိ ပ်် ဝေါ�ါဟာာရ

မြ�န်် မာာမှုု ဘာာသာာပြ�န််

အမျိုး�း��သားး�ဖြ�စ််စေ�၊အမျိုး�း��သမီးး�ဖြ�စ််စေ� မိိမိိနှှင့််�လိိင််တူူသူကိုု
ူ �ရော�ာ လိိင််မ
တူူသည့််�လူူကိုု�ပါါ ချျစ််ခင််မြ�တ််နိုးး��သူူ

မိိမိိ၏လိိင််စိိတ််ခံံယူမှု
ူ နှ
ု ှင့််� လိိင််ဝိိသေ�သကိုု� ဖွွင့််�ဟဖော်�်�ပြ�လာာသူူ၊ ဖွွင့််�ဟ
ပြီး��း သူူ

မဟုုတ််ဘဲဲ သူူ တို့့� ရဲ့့ � စိိတ််ဓာာတ််ရေး�းရာာနဲ့့ � ဉာာဏ််ရည်် ဉာ ာဏ််
သွေး�း�ပေါ်�်မှာာ� မူူ တ ည််သူူ တွေ�ေပဲဲ ဖြ�စ််ပါါတယ််။
၈

CISGENDER (PERSON)

လူူ မှုု ပတ်် ဝန်းး � ကျျင်် အသိုု� င်း း � အဝိုု� င်း း � မှှ သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ
ကျားး��/မ သတ််မှှတ််ချျက််များ�း�နှှ င့််� ကိုု� က််ညီီသူူ
အမျိုး�း��သားး�၊ အမျိုး�း��သမီးး � အဖြ�စ်် မွေး�း�ဖွား� �းလာာသော်�်� လည်းး �

၉

TRANSGENDER (PERSON)

ဆန့််�ကျျင််ဘက််လိိင််ကဲ့့� သို့့� ခံံ ယူူ နေ�ထိုု� င်် သည့််� လိိင််ဝိိသေ�သခံံ ယူူ
မှုု နှှ င့််� ဖော်�်�ပြ�ချျက််ရှိိ� သူူ

၁၁

TRANS-SEXUAL(PERSON)
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အခြား�း�အထွေ�ေထွေ�ေ
စဉ််

အင်္ဂဂ လိိ ပ်် ဝေါ�ါဟာာရ

မြ�န်် မာာမှုု ဘာာသာာပြ�န််

SEXUAL ORIENTATION/
၁

GENDER IDENTITY/

လိိင််စိိတ််ကိုု�င်းး�ညွွတ််မှုု ၊လိိင််ဝိိသေ�သခံံယူမှု
ူ ု ၊လိိင််ဝိိသေ�သဖော်�်�ပြ�မှုု နှှင့််�

EXPRESSION AND SEX

လိိင််ဝိိသေ�သလက္ခခဏာာ(SOGIE)

CHARACTERISTICS (SOGIE)
၂

LGBTI

၃

LESBIAN

၄

GAY

လိိင််စိိတ််ခံံယူမှု
ူ ု လိိင််ဝိိသေ�သလက္ခခဏာာကိုု�င်းး�ညွွတ််ခံံယူူဖော်�်�ပြ�မှုု
ကွဲဲ�ပြား�း�သူူများ�း�
အမျိုး�း��သမီးး�အချျင်းး�ချျင်းး�ကိုု�သာာ ချျစ််ခင််မြ�တ််နိုးး��သူူ၊ မေ�တ္တာာ�သက််ဝင််သူူ
အမျိုး�း��သားး�တစ််ယော�ာက််ကဲ့့သို့့
� � ခံံယူူနေ�ထိုု�င််ပြီး��း အမျိုး�း��သားး�အချျင်းး�ချျင်းး�
ကိုု�သာာ ချျစ််ခင််မြ�တ််နိုးး��သူူ၊
ဆေး�းပညာာအရသတ််မှှတ််ချျက်် နှှ င့််� လူူ မှုု အ သိုု� င်း း � အဝိုု� င်း း � မှှ
သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ ကျားး��/မ လိိင််အင်္ဂါါ�သွွင််ပြ�င််လက္ခခ ဏာာ စံံ

၅

INTERSEX (PERSON)

သတ််မှှတ််ချျက််များ�း�နှှ င့််� ကိုု� က််ညီီမှုု မရှိိ� သူူ များ �း� (သို့့� � မဟုုတ်် )
အမျိုး�း��သားး� အမျိုး�း��သမီးး � အင်္ဂါါ�နှှစ််မျိုး�း��စလုံးး� � အထင််အရှား��း (
သို့့� � မဟုုတ်် ) မထင််မရှား��းပါါရှိိ� သူူ (သို့့� � မဟုုတ်် ) မပါါရှိိ� သူူ

၆

SPIRITUAL DANCERS

၇

DRAGS

၈

TRANSITIONING

နတ််နှှ င့််�နတ််ကိုးး� � ကွွယ််မှုု ဆိုု� င််ရာာ ပညာာရှှင််များ�း�
ဖျော်�်��ဖြေ�ေရေး�း သို့့� � မဟုုတ်် အခြား�း�ကိိစ္စစ ရပ််များ �း�အတွွက််
ဆန့််�ကျျင််ဘက််လိိင််ကဲ့့� သို့့� ဝတ််စား�းဆင််ယင်် ဖျော်�်��ဖြေ�ေသူူ များ �း�
မွေး�း�ရာာပါါလိိင််ကိုု� မိိမိိခံံ ယူူ ထားး �သော�ာ လိိင််အဖြ�စ်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင််
လဲဲနေ�ဆဲဲကာာလ (သို့့� � မဟုုတ်် ) ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး � လဲဲခြ�င်းး � ဖြ�စ််စဉ််
အမျိုး�း��သားး�၊ အမျိုး�း��သမီးး � အဖြ�စ်် မွေး�း�ဖွား� �းလာာသော်�်� လည်းး �

၉

TRANSGENDER(PERSON)

ဆန့််�ကျျင််ဘက််လိိင််ကဲ့့� သို့့� ခံံ ယူူ နေ�ထိုု� င်် သည့််� လိိင််ဝိိသေ�သခံံ ယူူ
မှုု နှှ င့််� ဖော်�်�ပြ�ချျက််ရှိိ� သူူ

၁၁

TRANS-SEXUAL(PERSON)
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လက််တွဲဲ�ညီီညီီ ရှေ့�့� သို့့��ချီီ�

