
  

 

 

 

 

 

ျမန္မာTransgender အလွမယ္ မ်ိဳးကုိကုိစန္း ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းခံရျခင္းအေပၚ သေဘာထားထုတ္ျပန္ ေၾကျငာခ်က္ 

ရက္စြဲ ဇန္န၀ါရီလ ၂၂ ရက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ 

( ၁၇.၁.၂၀၁၆) ရက္ေန႕ ည (၉.၃၈) အခ်ိန္ခန္႔တြင္ မ်ိဳးကိုကိုစန္း(ခ)ခ်စ္လမင္းငယ္(Miss International Queen Myanmar 2014) 

သည္ MAI ေလေၾကာင္းလိုင္းျဖင့္ ထိုင္းနိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာစဥ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေလဆိပ္တြင္ 

ဆိုက္ေရာက္လွ်င္ေရာက္ျခင္း ယူနီေဖာင္းအျပည့္အစံုဝတ္ဆင္ထားျခင္းမရွိေသာ ရဲအရာရိွမ်ား၏ ဖမ္းဆီးထားျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ 

အထက္ပါအေၾကာင္းအရာနွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မ်ိဳးကိုကိုစန္းသည္ စစ္ေဆးေမးျမန္းခံရန္အတြက္ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းတြင္ စစ္ေဆးျခင္းခံရန္ 

အတြက္လိုက္ပါခဲ့ရသည္။ သို႔ရာတြင္ မ်ိဳးကိုကိုစန္းအေနျဖင့္၄င္းအား မည္သည့္အေၾကာင္းအရာေၾကာင္႔ ဖမ္းဆီးခံရေၾကာင္း ၊ မည္သူက 

မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ တိုင္တန္းထားေၾကာင္းသိရွိခြင့္မရခဲ့ေပ။ မ်ိဳးကိုကိုစန္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ (၁၈.၁.၂၀၁၆) ရက္ေန႔ မနက္ 

(၁.၀၀) အခ်ိန္ခန္႔မ ွ မ်ိဳးကိုကိုစန္းအား Cele Cele Small အေကာင့္၏ Adminအျဖစ္ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္နွာေပၚတြင္ 

ေရးသားနစန္ာေစေသာသူအျဖစ္ သံသယရွိေသာေၾကာင့္ တိုင္ခ်က္ဖြင့္ထားသည့္အတြက္  ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ 

အသိေပးခံခဲ့ရေၾကာင္းသိရသည္။ သို႕ေသာ္ မည္သူက တိုင္ခ်က္ဖြင့္ထားေၾကာင္းကို ၄င္းအေနျဖင့္မသိရွိခဲ့ရေပ။ မ်ိဳးကိုကိုစန္း 

ဖမ္းဆီးခံရေသာ အထက္ပါျဖစ္စဥ္တြင္ ၄င္းအေနျဖင့္ဖုန္းကို သိမ္းဆည္းထားျခင္း၊ ၄င္း၏ ကိုယ္ပိုင္ Facebook စာမ်က္နွာ ကို 

အေၾကာင္းအရင္းတစ္စံုတစ္ရာမေပးဘဲ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးျခင္းရန္အတြက္ အေကာင့္ကို အမိန္႔အာဏာျဖင္႔ ေခတၱသိမ္းယူခဲ့ျခင္း ၊ ရဲစခန္းမွ  

မ်ိဳးကိုကိုစန္း၏ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားထံသို႕ တရားဝင္အေၾကာင္းၾကားမႈ မျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ၄င္း၏ မိဘေဆြမ်ိဳးအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကို၊ 

မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားကို အသိေပးဆက္သြယ္ျခင္း မျပဳလုပ္နိုင္ေစရန္အတြက္ ဖုန္းဆက္သြယ္ျခင္းကို နာရီေပါင္းမ်ားစြာ 

ပိတ္္ပင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ မ်ိဳးကိုကိုစန္းကို အမည္မသိလူတစ္စုက ေခၚေဆာင္သြားသည့္အေၾကာင္းအရာကို ဘန္ေကာက္ခရီးစဥ္တြင္ 

အတူလိုက္ပါသြားခဲ့ေသာ မိတ္ေဆြမ်ားက ၄င္းတို႕၏ကိုယ္ပိုင္facebook စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။  

(၁၈.၇.၂၀၁၇) ရက္ေန႔ ရဲစခန္းတြင္ မ်ိဳးကိုကိုစန္းအား လက္ထိတ္ခတ္လ်က္ျဖင့္ေရွ႕တည့္တည့္ ၊ ေဘးဘက္တို႔မ ွဓါတ္ပံုရုိက္ကူးျခင္း 

ကိုခံခ႔ဲရေၾကာင္း။ ရန္ကင္းျမဳိ႕နယ္တရားရံုေတာ္ေရာက္သည့္အခ်ိန္မွ  ၄င္းအား ႏိုင္ငံေက်ာ္ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ ဝတ္မႈံေရႊရည္ (ခ) ကစ္ကစ္  

က လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ သူမအား နစ္နာေစလိုေသာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ မဟုတ္မမွန္ေသာေကာလဟာလမ်ားကို 

တင္ျပထားသည့္ Cele Cele Small Page ၏ Admin အျဖစ္္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျဖစ္သည့္ ပုဒ္မ(၆၆-ဃ) ျဖင့္ တိုင္ခ်က္ 

ဖြင့္ထားသည့္အတြက္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းစစ္ေဆးထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းကို သိရွိခဲ့ရသည္။ မ်ိဳးကိုကိုစန္းကို ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္ 

တရားသူၾကီးေရွ႕ေမွာက္သို့ ရမန္ရက္ခ်ိန္းယူရန္အတြက္ ရက္ခ်ိန္းယူရန္တင္ျပခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ရမန္အား(၃၁.၁.၁၇) ရက္ေန႔ 

အျဖစ္ေပးပါေၾကာင္း ရမန္ကာလအတြင္း ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္း တြင္  ခ်ဳပ္ေနွာင္ထိန္းသိမ္းထားရန္ ရံုးေတာ္မွ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ ။  

မ်ိဳးကိုကိုစန္းသည္  ယခင္အခ်ိန္ကတည္း အမ်ိဳးသမီးကဲ့သို႔ျပဳမူေျပာင္းလဲ ဝတ္ဆင္ေနထိုင္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ 

တရားရံုးအခ်ဳပ္ခန္းတြင္ ၄င္း၏ လိင္စိတ္ခံယူမႈကို တရားခြင္တြင္ အသိအမွတ္ျပဳမခံရဘဲ အမ်ိဳးသားအခ်ဳပ္ခန္းတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားနွင့္ 



အတူေရာေႏွာထားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ အထိန္းသိမ္းခံရစဥ္ကာလအတြင္း မ်ိဳးကိုကိုစန္းႏွင့္အတူပါရိွလာေသာ  မရိွမျဖစ္လိုအပ္သည့္ 

အသံုးအေဆာင္ျဖစ္သည့္ ပါ၀ါမ်က္ကပ္မွန္အပါအဝင္ ပစၥည္းမ်ားအားလံုး ကို ရဲစခန္းမွ ထိန္းသိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ 

(၂၀.၁.၂၀၁၇) ရက္ေန႔ မနက္ (၆.၃၀) အခ်ိန္တြင္ မ်ိဳးကိုကိုစန္းအား စြပ္စြထဲားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
သက္ေသအေထာက္အထားခိုင္လံုမႈ မရိွသျဖင့္ ရမန္ရက္မျပည့္ခင္ပင ္ ျပန္လည္လႊတ္ေပး၍ ျပန္လႊတ္စဥ္တြင္ ၄င္းႏွင့္ အတူပါရိွလာသည့္ 
ထိန္းသိမ္းထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကို တပါတည္း ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းမျပဳခ့ဲေၾကာင္း ကို သိရွိရသည္။ (၂၀.၁.၂၀၁၇) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းမွ 
ထိုပစၥည္းမ်ားကို လာေရာက္ထုတ္ယူရန္အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရသည္။ အထက္ပါျဖစ္စဥ္တစ္ခုလံုးကို ရင္ဆိုင္ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရေသာ 
မ်ိဳးကိုကိုစန္းအေနျဖင့္  အမ်ိဳးသမီးကဲ့သို႔ျပဳမူေျပာင္းလဲ ဝတ္ဆင္ေနထိုင္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားအခ်ဳပ္ခန္းတြင္ 
အမ်ိဳးသားမ်ားနွင့္ အတူေရာေနွာထားခဲ့ျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာေနရာတြင္ အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာ မေပးဘဲ ထိန္းသိမ္း 
ခံရျခင္း၊ 

အခ်ဳပ္ျဖင့္ရွိေနစဥ္တြင္ စုံစမ္းေမးျမန္းစစ္ေဆးခံရျခင္း၊ ရမန္ရက္မ်ားစြာအေပးခံရျခင္္၊ ၄င္း၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာလုံျခံဳမႈရွိရမည့္ 
လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္နွာမ်ားျဖစ္သည့္  ( facebook , Gmail ) အစရွိသည္တို႔ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးခံရေသာေၾကာင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
လံုျခံဳမႈမရွိျခင္းကိုခံစားရသည္၊ ထို႔အျပင္အခ်ဳပ္မွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သည့္အေၾကာင္း 
ျပခ်က္ျဖင့္ထပ္မံဖမ္းဆီးစစ္ေဆးခံရမည္ ကို စုိးရိမ္ထိတ္လန္႔ေနေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ ထို႔အျပင္ မ်ိဳးကိုကိုစန္းအေနျဖင့္ ၄င္းအား ရန္ၿငိဳးထား 
သူမ်ား၏ တရားဥပေဒျပင္ပမွ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ နစ္နာေအာင္ ျပဳလုပ္မႈမ်ား ျပဳမူလာမည္ကိုလည္း စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေနရသည့္အတြက္ 
မည္သူ႔ကိုမွ်အေတြ႕မခံရဲဘဲ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္ ။ ၂၀.၁.၁၇ ရက္ေန႔ ေပၚျပဴလာဂ်ာနယ္၏ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာ၌ ေတြ႕ရေသာ 
သရုပ္ေဆာင္ဝတ္မႈံေရႊရည္ႏွင္႔ အင္တာဗ်ဴးတြင္ Cele Cele Small Page ၏ Admin ကိုသာ ၁၅.၁.၁၇ ရက္ေန႔က 
တိုင္ခ်က္ဖြင့္တရားစြခဲဲ့ေၾကာင္း ေျဖဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ၁၇.၁.၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ LGBTIQA မိသားစု၀င ္ (အမ်ိဳးသမီးကဲ့သို႔ျပဳမူေျပာင္းလဲ 
ဝတ္ဆင္ေနထိုင္သူတစ္ေယာက္) ျဖစ္သည့္  မ်ိဳးကိုကိုစန္းတစ္ေယာက္တည္းကိုသာ ထိန္းသိမ္းစစ္ေဆးျခင္းခံခဲ့ရျခင္းသည္ အျခား 
ေသာေယာက္်ား၊ မိန္းမမ်ားထက္ လူနည္းစုလူတန္းစားတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္  LGBTIQAs မ်ားကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ပစ္မွတ္ထား၍ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ေလာ ဆိုသည္ကို  မႏၱေလး LGBTIQAs အသိုင္းအ၀ိုင္းအေနျဖင့္ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနပါသည္။ မ်ိဳးကိုကိုစန္း 
အေနျဖင့္လည္း အျခားလူမႈကြန္ယက္စာမ်က္နွာမ်ားတြင္ Cele Cele Small page admin အျဖစ္ ထိန္းသိမ္းခံထားရေၾကာင္း ေဖာ္ျပခံခဲရ့ျခင္း၊ 
LGBTIQAs ျဖစ္သည့္အတြက္ လိင္စိတ္ခံယူမႈအေပၚတြင္ အေျခတည္ျပီး ရိုင္းပ်စြာ Comment ေပးျခင္း ၊  ေနာက္ေျပာင္သေရာ္ျခင္းမ်ားကုိ 
အခ်ိဳ႕ေသာလူမႈကြန္ယက္အသံုးျပဳသူမ်ားက ျပဳလုပ္ခဲၾ့ကေသာေၾကာင့္ မႏၱေလး LGBTIQAs အသိုင္းအဝုိင္းဝင္ျဖစ္သည့္ မ်ိဳးကိုကိုစန္း (ခ)  
ခ်စ္လမင္းငယ္(Miss International Queen Myanmar 2014)  ၏ ဂုဏ္သိကၡာညိဳးႏြမ္းခဲ့ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခ့ဲရပါသည္။  
အထက္ပါျဖစ္စဥ္ တစ္ခုလံုးအရ ထိန္းသိမ္းခံရသူ မ်ိဳးကိုကိုစန္းအေနျဖင့္  ေအာက္ေဖာ္ျပပါဥပေဒႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ခံစားရပိုင္ခြင့္ မ်ားကို  

အတိအလင္းခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းကို ခံခဲ့ရပါသည္။ 

 အမ်ားျပည္သူမ်ားနွင့္သက္ဆိုင္ေသာေနရာတြင္ ျပည္သူတစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းရာတြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းရသည့္အေၾကာင္း 

အရာမ်ား ဖမ္းဆီးသူမ်ား၏ အမည္ရာထူးမ်ားကိုမျဖစ္မေန အသိေပးရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေျပာၾကားခြင့္ႏွင့္ ေမးျမန္းခြင့္မေပးခဲ့ျခင္း၊ 

လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို မ်ားစြာထိခိုက္ေစသည့္အျပင္ လူပံုအလယ္တြင္ အရွက္ရေစျခင္း၊ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ားကုိ 

အဆက္အသြယ္မေပးခဲ့ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာျဖစ္ေသာ ဖုန္းကို သိမ္းဆည္းခဲ့ျခင္းမ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီစံႏုွန္းမ်ားကို တန္ဖိုးထားသည့္  

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း(၈)  နိုင္ငံသားမ်ား၏မူလအခြင့္အေရးႏွင့္တာဝန္မ်ား 

အခန္းတြင္  ေဖာ္ျပထားေသာ 

 အပိုဒ္ ၃၄၇ 

 အပိုဒ္  ၃၅၃ 

 အပိုဒ္  ၃၅၇ 

 အပိုဒ္ ၃၇၆ တို႔တြင္ပါ၀င္ေသာ နိုင္ငံသားမ်ားကို ေပးအပ္ထားေသာ အေျခခံရပုိင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို  ခ်ိဳးေဖာက္ 

ခံထားရေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။  



မိမိတို႔မႏၱေလးတြင္ ရွိေသာLGBTIQAs အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ LGBTIQAsေရးရာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအေနျဖင့္ မႏၱေလး LGBTIQAs 

အသိုင္းအဝိုင္းဝင္ျဖစ္ေသာ မ်ိဳးကိုကိုစန္းအေပၚတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ကိ္စၥရပ္မ်ားကို  ျပင္းျပင္းထန္ထန္ရႈတ္ခ် ကန္႔ကြက္ပါ 

ေၾကာင္းေၾကျငာသည္ ။ 

အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ိဳးကို မႏၱေလး LGBTIQAs အသိုင္းအ၀ိုင္း အေနျဖင့္ ၇.၇.၂၀၁၃ ခုနွစ္တြင္ မႏၱေလးက်ံဳးေဘးတြင္ LGBTIQAs 

မ်ားကို တရားလက္လြတ္ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့စဥ္က လည္းၾကံဳေတြ႕ခဲရ့ျပီး၊ မႏၱေလး LGBTIQAs အသိုင္းအ၀ိုင္းအေနျဖင့္  

လက္လွမ္းမမွီနိုင္ေသာအျခား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေနရမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ပြားေနမည္ကို စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္မိပါသည္၊ မႏၱေလး LGBTIQAs 

အသိုင္းအ၀ိုင္းအေနျဖင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေန LGBTIQAs မ်ားအေပၚတြင္ ေနာက္ထပ္အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ိဳးေပၚေပါက္ လာမည္ကိုလည္း 

စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္မိပါသည္။ မႏၱေလး LGBTIQAs အသိုင္းအ၀ိုင္းသည္ ဒီမိုကေရစီစံႏွုန္းမ်ားကို တန္ဖိုးထားသည့္  

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၏ ဖြ႕ဲစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ ၏ အခန္း(၈) တရားဝင္ေပးအပ္ထားေသာ အကာအကြယ္မ်ား 

အေျခခံရပုိင္ခြင့္မ်ားကို ျပည့္ျပည့္ဝဝ မရရွိေၾကာင္း ၊   တည္ဆဲဥပေဒ မ်ား ၏ အကာအကြယ္ေပးမႈ ကို လည္း ျပည့္ျပည့္ဝဝ 

မရရိွေၾကာင္းေပၚလြင္ထင္ရွားေနပါသည္ ။  

ထို႕ေၾကာင့္  မႏၱေလး LGBTIQAs အသိုင္းအဝိုင္းသည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ေတာင္းဆိုလိုက္သည္  

၁။ မိမိတို႔မႏၱေလးၿမိဳ႕ေန LGBTIQAs မ်ားအပါအ၀င္ျမန္မာနိုင္ငံသား LGBTIQAs မ်ားအေပၚတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနုိင္ငံေတာ္၏ 

ဖြ႕ဲစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒအခန္း(၈)အရ တရား၀င္ေပးအပ္ထားေသာ အကာအကြယ္မ်ား အေျခခံရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ျပည့္ျပည္႔ဝဝ 

ခံစားခြင့္ေပးရန္ 

၂။ မိမိတို႔မႏၱေလးၿမိဳ႕ေန LGBTIQAs မ်ားအပါအဝင္  ျမန္မာနုိင္ငံသား  LGBTIQAs မ်ားအေပၚတြင္ နုိင္ငံသားျဖစ္မႈအရ၊  LGBTIQAs မ်ား ၏ 

ျဖစ္တည္မႈႏွင့္ လိင္စိတ္ခံယူမႈတို႕ကို အသိအမွတ္ျပဳထိေရာက္ေသာ တရားမွ်တေသာ အကာအကြယ္ေပးေသာ တရားစီရင္ေရး 

မ႑ိဳင္ကိုတည္ေဆာက္ေပးရန္ 

၃။ မိမိတို႔မႏၱေလး LGBTIQAs အသိုင္းအဝိုင္း အေနျဖင့္ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) သည္ခိုင္လံုသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္တစံုတရာ 

တင္ျပရန္မလိုအပ္ဘဲ လူတစ္ဦးကိုျဖစ္ေစ၊ အဖြ႕ဲစည္းတစ္ခုကိုျဖစ္ေစ၊ အလြယ္တကူ စြပ္စြအဲမႈဖြင့္ႏိုင္သည့္ ဥပေဒျဖစ္ေနသည့္အတြက္ 

အမ်ားျပည္သူအား ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ ဥပေဒပုဒ္မအျဖစ္သာတည္ရွိၿပီး၊ ယင္းဥပေဒပုဒ္မ (၆၆ - ဃ) ေၾကာင့္ လူမႈကြန္ယက္ 

အသံုးျပဳၾကသည့္ LGBTIQAs အသိုင္းအ၀ိုင္းအပါအဝင္ အျပစ္မဲ့ျမန္မာနိဳင္ငံသားမ်ားအေပၚ၌ ေနာက္ေနာင္တြင္ အလားတူမတရားေသာ 

ဥပေဒကုိ အသံုးျပဳၿပီး လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္းမရွိေစရန္  

၄။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၊ တရားစီရင္ေရးနယ္ပယ္မွ ၀န္ထမ္းမ်ား ၊ ရဲတပ္ဖြ႔ဲ၀င္မ်ား ၊ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားမွ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကုိ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ပယ္ဖ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္  

တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာေသာ တရားစီရင္ေရးမ်ားျဖစ္လာေစရန္၊ LGBTIQAs အသိုင္းအ၀ိုင္း အပါအ၀င္ 

အျပစ္မဲ့ျမန္မာနိဳင္ငံသားမ်ားအေပၚ၌ ေနာက္ေနာင္တြင္ ယခုျဖစ္ရပ္ကဲ႔သို႔ အလားတူမွားယြင္း ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ိဳးမ်ားကို 

မခံစားရေစရန္နွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္  ကၽြႏု္ပ္တို႕မႏၱေလး LGBTIQAs အသိုင္းအဝုိင္း  အေနျဖင့္  

ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။  

 

မႏၱေလး LGBTIQAs အသုိင္းအ၀ုိင္းႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးလုိလားသူမိတ္ေဆြမ်ား  


