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ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္း
အစိုးရႏွင့္ ဥပေဒျပဌာန္းသူမ်ား

ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းမ်ား

လုပ္ငန္းခြင္

ဝန္ထမ္းမ်ား

အလုပ္သမားသမဂၢ

ဝယ္ယူစားသံုးသူမ်ား၊ 
ေဖာက္သည္မ်ား

ကုန္ပစၥည္းသြင္းသူမ်ား

ကုမၸဏီ

အခြင့္အလမ္းမ်ား

တာဝန္ဝတၱရားမ်ား
အခ်ိန္တိုင္း လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ

ေလးစားလိုက္နာပါ။

တန္ဖိုးမ်ားကို သတ္မွတ္
ေဖာ္ေဆာင္ပါ။

ေစ်းကြက္

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
သည္ ၄င္းတို႔၏ 
လုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္ 
လုပ္ေဆာင္ရာေဒသရွိ 
ရပ္ရြာအသိုုက္အဝန္းမ်ား 
အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ 
လူမႈေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ 
သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
စြာ ရွိၾကသည္ျဖစ္ရာ 
က်င့္ဝတ္စံႏႈန္းမ်ားသည္ 
ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္း 
တစ္ရပ္အတြက္ တြန္း 
အားေပးထားပါသည္။

" ကၽြႏ္ုပ္တို႔ LGBTI မ်ားအတြက္ တန္းတူညီမွ်မႈကို ကမာၻႏွင့္အဝန္း 

လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္ရရွိႏိုင္ရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ 

လူ႔အခြင့္အေရးတာဝန္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရမည့္အျပင္ 

ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ တက္တက္ၾကြၾကြ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူမ်ား 

ျဖစ္ရမည္"

Zeid Ra’ad al Hussein

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုး

နိဒါန္း

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုးသည္ အမ်ဳိးသမီးအခ်င္းခ်င္းကိုခ်စ္သူ၊ အမ်ဳိးသားအခ်င္းခ်င္းကိုခ်စ္သူ၊ 
လိင္တူလိင္ကြဲကိုခ်စ္သူ၊ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္လို ဝတ္စားဆင္ယင္ေနထိုင္သူႏွင့္ Intersex (LGBTI) မ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ 
မ်ားအား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသိုက္အဝန္းမွ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳရန္ က်င့္ဝတ္စံႏႈန္းတစ္ရပ္ကို ေဖာ္ 
ထုတ္ခဲ့သည္။

Institute for Human Rights and Business ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာ စံႏႈန္းမ်ားသည္ ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအေျခခံမူ (UNGP) မ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး က႑အသီးသီးမွ ကုမၸဏီမ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း 
ေသခ်ာစြာ သံုးသပ္ထည့္သြင္း ေရးဆြဲထားသည္။



အဘယ္ေၾကာင့္ က်င့္ဝတ္စံႏႈန္းမ်ားကို လက္ကိုင္ထားသင့္သနည္း။

၂ဝဝဝ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢသည္ ေကာ္ပိုရိတ္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးသို႔ ဦးတည္သည့္ 
ကမာၻ႔အႀကီးဆံုး ပဏာမေျခလွမ္းအျဖစ္ UN Global Compact ကို စတင္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၁တြင္ 
ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခခံမူမ်ားကို 
ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ အေျခခံမူမ်ားက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတိုင္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရးကို 
ေလးစားရမည့္တာဝန္ ဝတၱရားမ်ားရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္းတို႔လုပ္ငန္းမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရး အေပၚ 
သက္ေရာက္သည့္ မည္သို႔ေသာ ဆိုးက်ဳိးကိုမဆို ေျဖရွင္းရန္တာဝန္ရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳ 
ေဖာ္ျပထားသည္။

ကုမၸဏီမ်ား၌ မတူကြဲျပားမႈကို အားေပး၍ ေလးစားမႈႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈကို တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ေသာ 
အေရးပါသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ထိုအခ်က္မ်ားကို 
လက္ကိုင္ထားျခင္းေၾကာင့္ အရည္ အခ်င္းျပည့္ဝသူမ်ား (Talent) ရရွိျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းကို ေကာင္းမြန္စြာလုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ ျခင္းႏွင့္ ဝယ္ယူစားသံုးသူမ်ား 
ႏွင့္ေရာ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားႏွင့္ပါ ပိုမို၍ ယုံၾကည္မႈ၊ သစၥာရွိမႈ (loyalty) အစရွိေသာ စီးပြားေရး 
အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ရရွိသည္ကို သိရွိလာၾကသည္။

ထိုသို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ အခန္းက႑ကို ပိုမိုသိရွိလာၾကၿပီး ကုမၸဏီ 
မ်ားသည္ LGBTI ပါဝင္မႈကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လာၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ ၄င္းကိစၥရပ္မ်ားကို ယခုမွ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႀကိဳးစား 
႐ုန္းကန္ေနရဆဲျဖစ္ရာ၊ အသိပညာႏွင့္ ေကာင္းမြန္သင့္တင့္ေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားကို က်င့္ 
သံုးရာတြင္ အားနည္းေနဆဲျဖစ္သည္။

က်င့္ဝတ္စံႏႈန္းမ်ားသည္ ေျပာင္းလဲမႈအရွိန္အဟုန္တိုးျမႇင့္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳ 
ပါသည္။ ၄င္းတို႔သည္ အလုပ္ခြင္တြင္ မည္သူမဆို တန္းတူညီမွ်စြာ ဆက္ဆံမႈရရွိေစရန္ႏွင့္ 
လူ႔အသိုက္အဝန္း ပတ္ဝန္းက်င္၌ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ကုမၸဏီမ်ားက လုပ္ 
ေဆာင္ႏိုုင္သည့္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ေပးပါသည္။

စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို မည္သည့္အတြက္ အသံုးျပဳသနည္း။

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး႐ံုးသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားကို တိုက္တြန္းပါသည္။ 
ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဤစံႏႈန္းမ်ားကို ေထာက္ခံအသံုးျပဳ၍ ရည္ညႊန္းကိုးကားၿပီး အျခားသူမ်ားပါ 
အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္ တိုးျမႇင့္အသိေပးရန္။ 
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားပါဝင္ပတ္သက္ စပ္ဆက္သူမ်ားသည ္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ကတိ 
ကဝတ္မ်ား၊ မူဝါဒ ေပၚလစီမ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို စိစစ္အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ 
အစီရင္ခံတင္ျပျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ စံႏႈန္းမ်ားကို အသံုးျပဳရန္။

မည္သည့္
အရြယ္အစား၊ 
ဖြဲ႕စည္းပံု၊ က႑၊ 
တည္ေနရာျဖစ္ေစ 
ကုမၸဏီတိုင္းတြင္ 
တာဝန္ရွိသည္။

စိန္ေခၚမႈ

လြန္ခဲ့ေသာ ၁ဝ ႏွစ္အတြင္း ကမာၻ႕ေနရာအရပ္ရပ္၌ LGBTI မ်ားအေပၚ ထင္ျမင္သည့္ လူ႔အသိုက္အဝန္း သေဘာထားမ်ားႏွင့္ 
ဥပေဒျပဳျပင္ျပဌာန္းခ်က္မ်ားတြင္ အေရးပါသည့္ တို္းတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိလာခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းေျပာင္းလဲမႈ 
သည္ ႏုိင္ငံတိုင္းအေပၚ တစ္ေျပးညီသက္ေရာက္ျခင္း မရွိပါ။ ႏိုင္ငံအေျမာက္အမ်ားတြင္ လိင္စိတ္ကိုင္းညႊတ္မႈ (sexual 
orientation) ႏွင့္ လိင္ဝိေသသခံယူမႈ (gender identity) အေပၚမူတည္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားမွ အကာအကြယ္ေပးမႈ လံုလံု 
ေလာက္ေလာက္ မရွိေသးပါ။ သိသာထင္ရွားသည့္ တိုးတက္မႈေျခလွမ္းမ်ား လွမ္းႏိုင္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပင္ LGBTI မ်ားသည္ 
ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ သာမန္လူဦးေရထက္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အႏိုင္က်င့္ခံရျခင္း၊ အလုပ္ခြင္၌ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းႏွင့္ 
အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မရရွိျခင္း အစရွိေသာ အခက္အခဲ၊ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရတတ္ပါသည္။



စံႏႈန္းမ်ားက မည္သည္ 
တို႔ကို ေျပာထားပါသနည္း။

အခ်ိန္တိုင္း
၁။ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစား 

လိုက္နာရမည္။ စီးပြားေရး လုပ္ 
ငန္းမ်ားသည္ LGBTI မ်ား၏ 
လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားရန္ 
မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ လူ႔အခြင့္ 
အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား မရွိေစ 
ရန္ အထူးအေလးထား လိုက္ 
နာေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားကို (due diligence) 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ဆိုးက်ဳိး 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ကုစားမႈ 
မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ 
သင့္သည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 
မ်ားသည္ လူ႔ အခြင့္အေရးစံႏႈန္း 
မ်ားႏွင့္အညီ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ကိုင္ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ 
သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာ 
ၾကားရန္ နည္းလမ္းစနစ္မ်ားကို 
လည္း ခ်မွတ္ထူေထာင္သင့္ 
သည္။

အလုပ္ခြင္၌
၂။ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို တိုက္ဖ်က္ရမည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လုပ္သားရွာေဖြမႈ၊ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈ၊ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ား၊ အက်ဳိး 

အျမတ္ခံစားခြင့္မ်ား၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီ၏ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ကို ေလးစားမႈ (သို႔မဟုတ္) ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းမႈမ်ားတြင္ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

၃။ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးရမည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ LGBTI ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံခံရျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းမ်ား မခံၾကရဘဲ 
ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေလးစားမႈရွိသည့္ LGBTI ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးေပးေသာ လုပ္ငန္း 
ပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။

ေစ်းကြက္၌
၄။ အျခားလူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို တားျမစ္ရမည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ LGBTI ပစၥည္းေပးသြင္းသူ (suppliers) မ်ားႏွင့္ 

ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ဝယ္ယူစားသံုးသူမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မျပဳသင့္ပါ။ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားမွ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ 
ဆက္ႏႊယ္ေသာ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳမူမႈမ်ားကို တားဆီးရန္ ၄င္းတို႔၏ ထိုသူမ်ားအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္မႈကို အသံုးျပဳသင့္သည္။ 

ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္း ပတ္ဝန္းက်င္၌
၅။ လူထုအသိုက္အဝန္းတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၄င္းတို႔လုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္လုပ္ကိုင္ရာ 

ႏိုင္ငံမ်ားရွိ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ေစရန္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ၾကရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ရာတြင္ 
လူထုၾကား စည္း႐ံုးလႈံ႔ေဆာ္မႈ၊ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ လူထုၾကားအျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈ၊ LGBTI အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးမႈႏွင့္ အစိုးရ၏ 
ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳမႈမ်ားကို စိန္ေခၚမႈမ်ားအပါအဝင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ ေျခလွမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ေဒသခံလူထုအသိုက္အဝန္းႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္သည္။

 

၂.  ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို တိုက္ဖ်က္ရမည္။

၄.  အျခားလူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ
မ်ားကို တားျမစ္ရမည္။

၅. လူထုအသိုက္အဝန္းတြင္ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၁.  လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစား
လိုက္နာရမည္။

အခ်ိန္တိုင္း

လုပ္ငန္းခြင္၌

ေစ်းကြက္၌

ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းပတ္ဝန္းက်င္၌

၃.  ေထာက္ပံ့ကူညီေပးရမည္။

က်င့္ဝတ္စံႏႈန္း ၅ ရပ္

LGBTI မ်ားအတြက္ တန္းတူညီမွ်မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑တစ္ရပ္မွ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပံုကို 
ေဆြးေႏြးထားသည့္ က်င့္ဝတ္စံႏႈန္းဆိုင္ရာ စာေစာင္ကို ရယူႏိုင္ပါသည္။ 

အဆိုပါစာေစာင္တြင္ စံႏႈန္းတစ္ခုခ်င္းစီကို ပိုမို၍ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။ လုပ္ငန္းခြင္၊ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္း၌ LGBTI 
မ်ားကို ခြန္အား၊ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးရန္ စံႏႈန္းမ်ားကို မည္သို႔အသံုးျပဳရမည္ကို ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ www.unfe.org/Standards

© 2017 united nations 
Worldwide rights reserved 

The designations employed and the presentation of material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the 
part of the secretariat of the united nations concerning the legal status of any country, territory, city or area, or of its authorities, or concerning the 
delimitation of its frontiers or boundaries.


