
လိိင်စ်ိိတ်တ််ိမ်း�်ညွှှတ်မ််းု (Sexual orientation)

လိိင်စ်ိိတ်တ််ိမ်း�်ညွှှတ်မ််းုဆိုိ�သည်မ််းာ� လိူတ်စိယ်ော��က်က်် လိူတ်စိယ်ော��က်က််ိ� လိိင်ပ်ိုိ�င်�်အရ ဖြ�စိယ်ောစိ၊ ချျစိ်ဖြချင်�်ယောမ်းတ်ာ�ပိုိ�င်�်အရ ဖြ�စိယ်ောစိ၊ စိိတ််ချစံိ��မ်းုပိုိ�င်�်အရ 

ဖြ�စိယ်ောစိ တ်ိမ်း�်ညွှှတ်၊် က်ိ�င်�်ညွှှတ်တ််တ်ယ်ောသ� စိိတ်က််ိ� ဆိုိ�လိိ�သည်။် လိိင်စ်ိိတ်တ််ိမ်း�်ညွှှတ်မ််းုသည် ်ယောရး�ချျ�လ်ိိ��ရယောသ� အရ�တ်စိခ်ျ� မ်းဟု�တ်သ်လိိ�၊ 

ယောရ�ဂါါတ်စိခ်ျ�လိည်�် မ်းဟု�တ်ပ်ိုါ။ လိူတ်ိ�င်�်တ်ွင် ်လိိင်စ်ိိတ်တ််ိမ်း�်ညွှှတ်မ််းုရာိပိုါသည်။် ၄င်�် လိိင်စ်ိိတ်တ််ိမ်း�်ညွှှတ်မ််းုတ်ွင် ်_

 LGBTQIA+ နှှင််� သက်ဆ်ိုိ�င်သ်ောသာ ခက်ဆ်ိုစိအ်ဓိိပ္ပါါ�ယ်ဖ်ွွင်�်ဆိုိ�ချက်မ််းျာ�

လိိင်စ်ိိတ်တ််ိမ်း်�ညွှှတ်မ််းု၊ လိိင်ဝ်ိိယောသသချ�ံူမ်းု၊ လိိင်အ်သွင်အ်ဖြပိုင် ်ယော��ဖ်ြပိုမ်းုနှာင်�် 

လိိင်ဝ်ိိယောသသလိက်ခဏာ�ရပိုမ််းျ�� (SOGIESC) က်ိ� နား��လိည်သ်ယော��ယောပိုါက်ဖ်ြချင်�်။

ပိုထမ်းဆို��ံအယောနားဖြ�င််� နား��လိည်သ်ယော��ယောပိုါက်ရ်နား် အယောရ�ကြီးက်း�သည်မ််းာ�

ဆိုက်ပ်ြီးပိုး� နား��လိည်သ်ယော��ယောပိုါက်ရ်နား် လိိ�အပိုသ်ည်မ််းာ�

ဤစိ�အ�ပိုသ်ည် ်လိိင်စ်ိိတ််တ်ိမ်း�်ညွှှတ်မ််းု၊ လိိင်ဝ်ိိယောသသချ�ံူမ်းု၊ လိိင်အ်သွင်အ်ဖြပိုင်ယ်ော��ဖ်ြပိုမ်းုနှာင်�် 

လိိင်ဝ်ိိယောသသလိက်ခဏာ�ရပိုမ််းျ�� (SOGIESC) ဆိုိ�င်ရ်� သယော��တ်ရ��မ်းျ��နှာင််� ဖြ�စိတ််ည်မ််းုမ်းျ��က်ိ� ရာင်�်ဖြပိုထ��ပိုါသည်။်

အ�ူအဆိုအမ်းာ��နှာင််� ချွ�ဖြချ��ဆိုက်ဆ်ိုမံ်းုမ်းျ��က်ိ� ယောလိ့��ချျနှိ�င်ယ်ောစိရနားအ်လိိ��င်ာ� LGBTQIA+ မ်းျ��နှာင််� LGBTQIA+ မ်းျ��ဆိုိ�င်ရ်� ယောဝိါဟု�ရမ်းျ��က်ိ� 

နား��လိည်သ်ယော��ယောပိုါက်မ််းု တ်ိ��တ်က်ယ်ောစိရနားအ်တ်ွက် ်ထ�တ်ယ်ောဝိရဖြချင်�် ဖြ�စိပ်ိုါသည်။်

ဂျျန်ဒ်ါ� (Gender) သည် ်လိူမ်းုအသိ�င်�်အဝိိ�င်�်မ်းာ ပို�ယံော��ယ်ောသ� ပို�ယံော��မ််းုဖြ�စိသ်ည်။် 

၄င်�်သည် ်လိူမ်းုအသိ�င်�်အဝိိ�င်�် အတ်ွင်�်တ်ွင် ်ယောလိ�လိ�သင်�်ူချရံယောသ� လိူမ်းုစိနံှာင်�် 

�ဉ်ယ်ောက်ျ�မ်းုဆိုိ�င်ရ်� စိသံတ်မ််းာတ်ခ်ျျက််မ်းျ��အယောပို်တ်ွင် ်အယောဖြချဖြပိုုသည်။်

လိိင်က််ွ�က်ိ� ချစိခ်င်စ်ိ��မ်းက်မ််းု (Heterosexual)

လိူအမ်းျ��စိ�သည် ်လိိင်က််ွ�က်ိ� ချျစိခ်ျင်စ်ိ�မံ်းက်သ်ူမ်းျ��ဖြ�စိသ်ည်။်ဆိုိ�လိိ�သည်မ််းာ� သူတ်ိ��သည် ်ဆိုနား်�က်ျင်�်က်လ်ိိင်အ်ယောပို် ချျစိတ််တ််၊ 

ကြီးက်ိုက်တ််တ််ကြက်သူမ်းျ��ဖြ�စိသ်ည်။် ဥပိုမ်း�အ��ဖြ�င််� လိိင်က််ွ�က်ိ� ချျစိခ်ျင်စ်ိ�မံ်းက်သ်ူ အမ်းျ ို�သမ်းး� တ်စိဦ်း�သည် ်အဖြချ��အမ်းျ ို�သ��အယောပို် 

ချျစိက်ြီးက်ိုက်ဖ်ြချင်�်ဖြ�စိသ်ည်။် လိိင်က််ွ�က်ိ� ချျစိခ်ျင်စ်ိ�မံ်းက်သ်ူ အမ်းျ ို�သ��တ်စိဦ်း�သည် ်အဖြချ��အမ်းျ ို�သမ်းး�အယောပို် ချျစိက်ြီးက်ိုက်ဖ်ြချင်�်ဖြ�စိသ်ည်။် 

လိိင်န်ှှင်�် ဂျျန်ဒ်ါ� (Sex VS Gender)

လိိင် ်(Sex) သည် ်ယောမ်းွ�က်တ်ည်�်က် ပိုါလိ�ယောသ�လိိင်အ်ဂါဂါါက်ိ� 

အယောဖြချဖြပိုုစိဉ်�်စိ��ယောသ� ဇီးဝိလိိင်ဖ်ြ�စိသ်ည်။် ၄င်�်တ်ွင် ်ရု�ပိုပ်ိုိ�င်�်

ဆိုိ�င်ရ်� စိဉ်�်စိ��ချျက်မ််းျ��ဖြ�စိသ်ည်�် ချရုိ�မ်းိ�ဇီ�နား�်၊ ဟုိ�မ်း�နား�်နှာင်�် 

လိိင်အ်ဂါဂါါတ်ိ�� ပိုါဝိင်ပ်ိုါသည်။်

Sexual orientation Gender Identity and Gender Expression Sex Characteristics



စိထရိိတ်စ်ိစိစ်ိစိ ်(Straight)

လိိင်က််ွ�ချျစိခ်ျင်စ်ိ�မံ်းက်သ်ူ 

(Heterosexual) မ်းျ��က်ိ� 

ယောချ်ယောဝိ်ယောသ� စိက်��လိ��ံဖြ�စိသ်ည်။်

လိိင်တ််ူက်ိ� ချစိခ်င်စ်ိ��မ်းက်မ််းု (Homosexual) 

အချျ ို�ယောသ�သူမ်းျ��သည် ်လိိင်တ််ူက်ိ� ချျစိခ်ျင်စ်ိ�မံ်းက်သ်ူမ်းျ�� ဖြ�စိသ်ည်။် ဆိုိ�လိိ�သည်မ််းာ� သူ

တ်ိ��သည် ်လိိင်တ််ူအယောပို် ချျစိတ််တ််၊ ကြီးက်ိုက်တ််တ််ကြက်သူမ်းျ��ဖြ�စိသ်ည်။် ဥပိုမ်း�အ��ဖြ�င််� လိိင််

တ်ူက်ိ� ချျစိခ်ျင်စ်ိ�မံ်းက်သ်ူ အမ်းျ ို�သမ်းး�တ်စိဦ်း�သည် ်အဖြချ��အမ်းျ ို�သမ်းး�အယောပို် ချျစိက်ြီးက်ိုက််ဖြချင်�်

ဖြ�စိသ်ည်။် လိိင်တ််ူက်ိ� ချျစိခ်ျင်စ်ိ�မံ်းက်သ်ူ အမ်းျ ို�သ��တ်စိဦ်း�သည် ်အဖြချ��အမ်းျ ို�သ��အယောပို် 

ချျစိ်ကြီးက်ိုက်ဖ်ြချင်�် ဖြ�စိသ်ည်။်

လိိင်တ််ူ၊ လိိင်က််ွ� နှှစိမ််းျ�ိ�စိလိ���က်ိ� 

ချစိခ်င််စိ��မ်းက်မ််းု (Bisexual) 

အချျ ို�ယောသ�သူမ်းျ��သည် ်လိိင်တ််ူ၊ လိိင်က််ွ� နှာစိမ််းျ ို�စိလိ��ံ

က်ိ� ချျစိခ်ျင်စ်ိ�မံ်းက်သ်ူမ်းျ�� ဖြ�စိသ်ည်။် ဆိုိ�လိိ�သည်မ််းာ� သူ

တ်ိ��သည် ်မ်းိမ်းိနှာင်�် လိိင်တ််ူယောသ�သူ၊ လိိင်မ််းတ်ူယောသ�သူ နှာစိဦ်း�

စိလိ��ံက်ိ� ချျစိတ််တ််၊ကြီးက်ိုက်တ််တ်သ်ူမ်းျ��ဖြ�စိသ်ည်။် 

ချစိခ်င််စိ��မ်းက်မ််းုန်ည်း်�ပ္ပါ��မ်းု၊ မ်းရိှိမ်းု (Asexual) 

အချျ ို�ယောသ� သူမ်းျ��သည် ်ချျစိခ်ျင်စ်ိ�မံ်းက်မ််းုနားည််�ပိုါ�သူ၊ 

မ်းရာိသူမ်းျ�� ဖြ�စိသ်ည်။် သူတ်ိ��သည် ်အဖြချ��သူအယောပို် 

ချျစိ်မ်းု၊ ကြီးက်ိုက်မ််းုနှာင်�် ပိုတ်သ်က်ပ်ြီးပိုး� နားည်�်ပိုါ�သည််�သူ 

သိ��မ်းဟု�တ် ်မ်းရာိသည််�သူမ်းျ��ဖြ�စိသ်ည်။် 

 လိိင်ဝ်ိိသောသသခ�ယ်ူမ်းု (Gender Identity) 

လိိင်ဝ်ိိယောသသချ�ံူမ်းုဆိုိ�သည်မ််းာ� လိူတ်စိယ်ော��က်က််  မ်းိမ်းိက်ိ��မ််းိမ်းိ  က်ျ��ဂါျနားဒ်ါါ အဖြ�စိခ်ျ�ံူမ်းု၊ မ်းဂါျနားဒ်ါါအဖြ�စိ ်ချံ�ူမ်းု၊ 

က်ျ��၊မ်းဂါျနားဒ်ါါ နှာစိမ််းျ ို�စိလိ��ံချ�ံူမ်းု၊ သိ��မ်းဟု�တ် ်မ်းည်သ်ည်�်ဂါျနားဒ်ါါမ်းာ မ်းချ�ံူမ်းု စိသည််� ဂါျနားဒ်ါါချံ�ူမ်းု ဖြ�စိသ်ည်။် လိူအမ်းျ��၏ 

လိိင်ဝ်ိိယောသသချ�ံူမ်းုသည် ်သူတ်ိ��၏ ယောမ်းွ�ရ�ပိုါလိိင်န်ှာင်�် တ်စိထ်ပို်တ်ည်�် က်ျကြက်ပိုါသည်။် သိ��ယောသ�လ်ိည်�် အချျ ို �ယောသ�သူမ်းျ��၏ 

လိိင်ဝ်ိိယောသသချ�ံူမ်းုသည် ်သူတ်ိ��၏ ယောမ်းွ�ရ�ပိုါလိိင်န်ှာင်�်  တ်စိထ်ပိုတ််ည်�် မ်းက်ျကြက်ပိုါ။ 

လိိင်အ်သွင်အ်ပြပ္ပါင် ်သောဖွာပ်ြပ္ပါမ်းု (Gender Expression)

စိစိစ်ိဂ်ျျန်ဒ်ါ� (Cisgender)

ယောမ်းွ�ရ�ပိုါလိိင်န်ှာင်�် လိိင်ဝ်ိိယောသသချ�ံူမ်းု 

တ်စိထ်ပို်တ်ည််�က်ျသူ

ထရိန်စ်ိဂ်ျျန်ဒ်ါ� (Transgender)

ယောမ်းွ�ရ�ပိုါလိိင်န်ှာင်�် လိိင်ဝ်ိိယောသသချ�ံူမ်းု တ်စိထ်ပိုတ််ည်�်မ်းက်ျသ ူ

(ဆိုနား�်က်ျင်�်က်လ်ိိင်လ်ိိ� ယောဖြပို�င်�်လိ�ချ�ံူယောနားထိ�င်သ်ူ)

လိိင်အ်သွင်အ်ဖြပိုင်ယ်ော��ဖ်ြပိုမ်းု ဆိုိ�သည်မ််းာ� လိူတ်စိယ်ော��က်က်် မ်းိမ်းိဂါျနားဒ်ါါနှာင်�် ပိုတ်သ်က်ပ်ြီးပိုး� ဖြပိုုမ်းူ၊ ယောဖြပို�ဆိုိ� 

ဝိတ်စ်ိ��ဆိုင်�်င်သ်ည်�် အဖြပိုင်ပ်ိုနား�်အသွင်အ်ဖြပိုင် ်ဖြ�စိသ်ည်။် လိိင်အ်သွင်အ်ဖြပိုင်ယ်ော��ဖ်ြပိုမ်းုသည် ်

က်ျ��က်ျ��လိျ��လိျ��၊ နှွ��နှွ��ယောနှာ�င်�်ယောနှာ�င်�် သိ��မ်းဟု�တ် ်ဟုိ�မ်းက်ျ၊ ဒါးမ်းက်ျ 

အသွင်အ်ဖြပိုင်ပ်ို�စံိံမ်းျ ို�လိည်�် ဖြ�စိန်ှိ�င်ပ်ိုါသည်။်



လိိင််ဝိိသောသသ လိက်္ခဏာရိပ္ပါ်မ်းျာ� (Sex Characteristics) 

လိိင််ဝိိယောသသ လိက်ခဏာ�ရပို်မ်းျ��သည်် ဇီးဝိလိိင််က်ိ� သတ််မ်းာတ််ရ�တ်ွင်် အသ�ံ�ဖြပိုုသည််� ရု�ပို်ပိုိ�င််�၊ ဇီးဝိပိုိ�င််�နှာင််� ဇီးဝိက်မ်း္မဆိုိ�င််ရ� 

လိက်ခဏာ�ရပို်မ်းျ��ပိုင်် ဖြ�စိ်ပိုါသည််။ လိိင််ဝိိယောသသလိက်ခဏာ�ရပို်မ်းျ�� သတ််မ်းာတ််ရ�တ်ွင်် ချရုိ�မ်းိ�ဇီ�နား်�၊ ဟုိ�မ်း�နား်�နှာင််� လိိင််အဂါဂါါမ်းျ�� ပိုါဝိင််ပိုါသည််။ 

အမ်းျ ို�သမ်းး� တ်စိ်ယော��က််၏ လိိင််ဝိိယောသသလိက်ခဏာ�ရပို်မ်းျ��တ်ွင်် ယော����ျအ��ဖြ�င်�် မ်းိနား်�မ်းက်ိ��်၊ မ်းမ်းျ ို�ဥ၊ သ��အိမ်း်၊ မ်းဟုိ�မ်း�နား်�နှာင်� ်

XX ချရုိ�မ်းိ�ဇီ�နား်�တ်ိ��ပိုါဝိင််သည််ဟု� ထည်�်သွင််�စိဉ််�စိ��ကြက်ပိုါသည််။ အမ်းျ ို�သ�� တ်စိ်ယော��က််၏ လိိင််ဝိိယောသသလိက်ခဏာ�ရပို်မ်းျ��တ်ွင် ်

ယော����ျအ��ဖြ�င်�် ယောဝိာ�ယောစိ�၊ လိိင််တ်ံ၊ က်ျ��ဟုိ�မ်း�နား်� နှာင်�် XY ချရုိ�မ်းိ�ဇီ�နား်�တ်ိ��ပိုါဝိင််သည််ဟု� ထည်�်သွင််�စိဉ််�စိ��ကြက်ပိုါသည််။

သိ��ယောသ�်လိည််� က်ွ�ဖြပို��ဖြချ��နား��သည််� လိိင််ဝိိယောသသလိက်ခဏာ�ရပို်မ်းျ��စိွ� တ်ည််ရာိပြီးပိုး�၊ တ်စိ်ချါတ်စိ်ရံတ်ွင်် လိူတ်စိ်ယော��က််၏ က်ိ��်ချနှ္ဓ�က်ိ� 

က်ျ��က်ိ��်ချနှ္ဓ� သိ��မ်းဟု�တ်် မ်းက်ိ��်ချနှ္ဓ�အဖြ�စိ် အလိွ�်တ်က်ူ သတ််မ်းာတ််၍ မ်းရနှိ�င််သူမ်းျ�� ရာိပိုါသည််။ ထိ�သူမ်းျ��က်ိ� က်ျ��၊မ်း သတ််မ်းာတ််မ်းုဆိုိ�င််ရ� 

လိိင််ဝိိယောသသလိက်ခဏာ�ရပို်မ်းျ��နှာင််� က်ွ�ဖြပို��ယောနားသည််�သူမ်းျ�� (Intersex) ဟု� ယောချ်ပိုါသည််။ က်ျ��၊ မ်း သတ််မ်းာတ််မ်းုဆိုိ�င််ရ� 

လိိင််ဝိိယောသသလိက်ခဏာ�ရပို်မ်းျ��သည်် ပို�ံစိံအမ်းျ ို�မ်းျ ို�ဖြ�င််� က်ွ�ဖြပို��စိွ� တ်ည််ရာိပိုါသည််။

အယ််ဂျျ �ဘီ�တ်�က်ျ�အိ�င်သ်ောအ (LGBTQIA+)

လိိင်စ်ိိတ်တ််ိမ်း�်ညွှှတ်မ််းု၊ လိိင်ဝ်ိိယောသသချ�ံူမ်းု၊ လိိင်အ်သွင်အ်ဖြပိုင်ယ်ော��ဖ်ြပိုမ်းုနှာင်�် လိိင်ဝ်ိိယောသသလိက်ခဏာ�ရပိုမ််းျ�� (SOGIESC) အရ 

က်ွ�ဖြပို��သည််�သူမ်းျ��အ��လိ��ံက်ိ� လိှမ်း�်ခြုံချုယံော��ဖ်ြပိုသည််� အတ်ိ�ယောက်�က် ်စိက်��လိ��ံဖြ�စိသ်ည်။်

လိက်စ်ိဘ်ီ�ယ်�
Lesbian

အမ်းျ ို�သမ်းး�အချျင်�်ချျင်�် ချျစိခ်ျင်စ်ိ�မံ်းက်သ်ူ အမ်းျ ို�သမ်းး�

သောဂျ�
Gay

အမ်းျ ို�သ��အချျင်�်ချျင်�် ချျစိခ်ျင်စ်ိ�မံ်းက်သ်ူ အမ်းျ ို�သ��

ဘီိ�င်ဆ်ိုက်ရ်ိှယ် ်
Bisexual

အမ်းျ ို�သ��၊ အမ်းျ ို�သမ်းး� နှာစိဦ်း�စိလိ��ံက်ိ� ချျစိခ်ျင်စ်ိ�မံ်းက်သ်ူ

ထရိန်စ်ိဂ်ျျန်ဒ်ါ� 
Transgender

ယောမ်းွ�ရ�ပိုါလိိင်န်ှာင်�် လိိင်ဝ်ိိယောသသချ�ံူမ်းု တ်စိထ်ပိုတ််ည်�် မ်းက်ျသူ (ဆိုနား�်

က်ျင်�်က်လ်ိိင်လ်ိိ� ယောဖြပို�င်�်လိ�ချ�ံူယောနားထိ�င်သ်ူ)

က်ွ��ယ်ာ�
Queer

လိိင်စ်ိိတ်တ််ိမ်း�်ညွှှတ်မ််းု၊ လိိင်ဝ်ိိယောသသချ�ံူမ်းု၊ လိိင်အ်သွင်အ်ဖြပိုင်ယ်ော��ဖ်ြပိုမ်းုနှာင်�် လိိင်ဝ်ိိယောသသလိက်ခဏာ�ရပိုမ််းျ�� 

(SOGIESC) အရ က်ွ�ဖြပို��သည််�သူမ်းျ�� အ��လိ��ံက်ိ� လိှမ်း�်ခြုံချုယံော��ဖ်ြပိုသည််� စိက်��လိ��ံ

အင်တ််ာဆိုက် ်
Intersex

က်ျ��၊မ်း သတ်မ််းာတ်မ််းုဆိုိ�င်ရ်� လိိင်ဝ်ိိယောသသလိက်ခဏာ�ရပိုမ််းျ��နှာင််� က်ွ�ဖြပို��ယောနားသည််�သူမ်းျ��

သောအဆိုက်ရ်ိှယ််
Asexual

လိိင်စ်ိိတ်တ််ိမ်း�်ညွှှတ်မ််းုနှာင်�် ပိုတ်သ်က်ပ်ြီးပိုး� အဖြချ��သူအယောပို် ချျစိခ်ျင်စ်ိ�မံ်းက်မ််းုနားည််�ပိုါ�သူ၊ မ်းရာိသူ



 အပြခာ�သောသာ သောဝိ�ဟာာရိမ်းျာ�

ဂျျန်ဒ်ါ� (၂) မ်းျ�ိ�သာ ရိှိသည်းဟ်ာူသောသာ ယ်ူဆိုချက် ်(Gender binary)

ဂါျနားဒ်ါါတ်ွင် ်က်ျ��ဂါျနားဒ်ါါ၊ မ်းဂါျနားဒ်ါါ (၂) မ်းျ ို�သ� ရာိသည်။် 

လိူတ်စိယ်ော��က်၏် ဂါျနားဒ်ါါသည် ်က်ျ��ဂါျနားဒ်ါါ သိ��မ်းဟု�တ် ်

မ်းဂါျနားဒ်ါါအဖြ�စိသ်� ချ�ံူရမ်းည်ဖ်ြ�စိပ်ြီးပိုး�၊ ချ�ံူထ��သည််� ဂါျနားဒ်ါါသည် ်

ယောမ်းွ�ရ�ပိုါလိိင်န်ှာင်�် တ်စိထ်ပို်တ်ည််� က်ျရမ်းည်ဆ်ိုိ�ယောသ� �ူဆိုချျက််

ဖြ�စိသ်ည်။် 

လိိင်က််ွ�ချစိခ်င်စ်ိ��မ်းက်မ််းုစိ� (Heteronormativity)

လိူတ်ိ�င်�်သည် ်လိိင်က််ွ�က်ိ� ချျစိခ်ျင်စ်ိ�မံ်းက်သ်ူမ်းျ��

သ� ဖြ�စိပ်ြီးပိုး�၊ လိိင်က််ွ�က်ိ� ချျစိခ်ျင်စ်ိ�မံ်းက်သ်ူမ်းျ��

သည် ်အဖြချ��ယောသ� က်ွ�ဖြပို��စိွ� ချျစိခ်ျင်စ်ိ�မံ်းက််

တ်တ််သည်�် သူမ်းျ��ထက် ်သ�လိွနား်ဖြမ်းင််�

ဖြမ်းတ်သ်ည်ဟ်ုူယောသ� �ူဆိုချျက် ်ဖြ�စိသ်ည်။် 

က်ျာ�၊မ်း ဂျျန်ဒ်ါ� ခ�ယ်ူမ်းု စိ� (Cisnormativity) 

လိူတ်ိ�င်�်သည် ်ယောမ်းွ�ရ�ပိုါလိိင်န်ှာင်�် လိိင်ဝ်ိိယောသသချ�ံူမ်းု တ်စိထ်ပိုတ််ည်�် က်ျသူမ်းျ��ဖြ�စိသ်ည်။် က်ျ��ဂါျနားဒ်ါါ၊ မ်းဂါျနားဒ်ါါ အဖြ�စိသ်� 

ချ�ံူရမ်းည် ်ဖြ�စိပ်ြီးပိုး�၊ ယောမ်းွ�ရ�ပိုါလိိင်န်ှာင်�် လိိင်ဝ်ိိယောသသချ�ံူမ်းု တ်စိထ်ပိုတ််ည်�်မ်းက်ျယောသ� သူမ်းျ��ဖြ�စိသ်ည်�် ဆိုနား�်က်ျင်�်က်လ်ိိင်လ်ိိ� 

ယောဖြပို�င်�်လိ� ချ�ံူယောနားထိ�င်သ်ူမ်းျ��က်ိ� မ်းူမ်းမ်းာနားယ်ောသ�သူမ်းျ��ဖြ�စိသ်ည်ဟ်ုူယောသ� �ူဆိုချျက် ်ဖြ�စိသ်ည်။် 

လိိင်တ််ူချစိခ်င်စ်ိ��မ်းက်ပ်ြခင်�်အသောပ္ပါ် 

သော�က်ာက်ရ်ိ့��မ်း�န်�်တ်��ပြခင်�် (Homophobia)

အမ်းျ ို�သ��အချျင်�်ချျင်�် ချျစိခ်ျင်စ်ိ�မံ်းက်သ်ူ (ယောဂါ�) နှာင််� 

အမ်းျ ို�သမ်းး�အချျင်�်ချျင်�် ချျစိခ်ျင်စ်ိ�မံ်းက်သ်ူ 

(လိက်စ်ိ�်း�မံ်းျ��) အယောပို် ချွ�ဖြချ��ဆိုက်ဆ်ိုဖံြချင်�်၊ 

မ်း�နား�်တ်း�ဖြချင်�်နှာင်�် ယောကြက်�က်ရ်း�ံဖြချင်�်။ 

လိိင်တ််ူ၊ လိိင်က််ွ�နှှစိမ််းျ�ိ�စိလိ��� ချစိခ်င်စ်ိ��မ်းက်ပ်ြခင်�်

အသောပ္ပါ် သော�က်ာက်ရ်ိ့��မ်း�န်�်တ်��ပြခင်�် (Biphobia)

လိိင်တ််ူ၊လိိင်က််ွ�နှာစိမ််းျ ို�စိလိ��ံက်ိ� ချျစိခ်ျင်စ်ိ�မံ်းက် ်

တ်တ််သည်�် သူမ်းျ��အယောပို် ချွ�ဖြချ��ဆိုက်ဆ်ိုဖံြချင်�်၊ 

မ်း�နား�်တ်း�ဖြချင်�်နှာင်�် ယောကြက်�က်ရ်း�ံဖြချင်�်။ 

ဆိုန််�က်ျင်ဘ်ီက်လ်ိိင်လ်ိိ� သောပြပ္ပါာင်�်လိ�ခ�ယ်ူသောန်ထိ�င်သ်ူမ်းျာ�အသောပ္ပါ် 

သော�က်ာက်ရ်ိ့��မ်း�န်�်တ်��ပြခင်�် (Transphobia)

ဆိုနား်�က်ျင်�်က်လ်ိိင်လ်ိိ� ယောဖြပို�င်�်လိ�ချ�ံူယောနားထိ�င်သ်ူမ်းျ�� သိ��မ်းဟု�တ် ်

လိူမ်းုအသိ�င်�်အဝိိ�င်�်က် သတ်မ််းာတ်ထ်��ယောသ� ဂါျနားဒ်ါါစိမံ်းျ��အတ်ိ�င်�် 

မ်းယောနားထိ�င်သ်ည်�်သူမ်းျ�� အယောပို် ချွ�ဖြချ��ဆိုက်ဆ်ိုဖံြချင်�်၊ 

မ်း�နား�်တ်း�ဖြချင်�်နှာင်�် ယောကြက်�က်ရ်း�ံဖြချင်�်။ 

လိူန်ည်း�်စိ�ပြဖွစိရ်ိသည်း်� သောသာက် (Minority stress)

အပိုစိပ်ို�ခ်ျံ လိူနားည်�်စိ� အ�ပိုစ်ိ�ဝိင်မ််းျ�� ယောတ်ွ�ကြုံက်ုခံျံစိ��ရသည််� စိိတ်ယ်ောသ�က် 

ဖြ�စိသ်ည်။် ၄င်�်စိိတ်ယ်ောသ�က်သည် ်ချွ�ဖြချ�� ဆိုက်ဆ်ိုခံျံရမ်းု၊ စိိ��ရိမ်းယ်ောကြက်�င််�ကြက်မ်းုနှာင််� 

��က််ျဉ်ခ်ျံရမ်းုအဖြပိုင်၊် မ်းိမ်းိ၏ လိိင်စ်ိိတ်တ််ိမ်း�်ညွှှတ်မ််းုအမ်းာနားက််ိ� 

ဆိုက်တ််ိ�က် ်���ံက်ွ�လ်ိ�ရယောသ�ယောကြက်�င််� ချစံိ��ရသည််� စိိတ်ယ်ောသ�က်ဖြ�စိသ်ည်။် 

ဖွွင်�်ဟာ ထ�တ်သ်ောဖွာပ်ြခင်�် (Come out)

လိူတ်စိယ်ော��က်က်် မ်းိမ်းိ၏ လိိင်စ်ိိတ်တ််ိမ်း�်ညွှှတ်မ််းုနှာင်�် 

လိိင်ဝ်ိိယောသသချ�ံူမ်းု အမ်းာနားက််ိ� သိရာိသည််� သိ��မ်းဟု�တ် ်

လိက်ခ်ျံသည်�် ဖြ�စိစ်ိဉ်် (မ်းိမ်းိက်ိ�� ်မ်းိမ်းိ �ွင််�ဟုထ�တ်ယ်ော��ဖ်ြချင်�်)

လိူတ်စိယ်ော��က်က်် မ်းိမ်းိ၏ လိိင်စ်ိိတ်တ််ိမ်း�်ညွှှတ်မ််းုနှာင်�် လိိင်ဝ်ိိယောသသချ�ံူမ်းု 

အမ်းာနားက််ိ� အဖြချ��သူမ်းျ��က်ိ� �ွင််�ဟု ယောဖြပို�ဆိုိ�သည််� ဖြ�စိစ်ိဉ်် 

(သူင်�ခ်ျျင်�်၊ မ်းိသ��စိ� စိသည်တ််ိ��က်ိ� �ွင််�ဟုထ�တ်ယ်ော��ဖ်ြချင်�်)

အပ္ပါ�န်�် (In the closet)

မ်းိမ်းိ၏ လိိင်စ်ိိတ််တ်ိမ်း�်ညွှှတ်မ််းုနှာင်�် 

လိိင်ဝ်ိိယောသသချ�ံူမ်းုအမ်းာနားက််ိ� 

ထ�တ်ယ်ော��မ််းဖြပိုနှိ�င်သ်ည်�် သိ��မ်းဟု�တ် ်

ထ�တ်ယ်ော��မ််းဖြပိုသည်�် LGBTQIA+ 

မ်းျ��က်ိ� ဆိုိ�လိိ�သည်။်

ပ္ပါ��စိ�ခွက် ်သတ််မ်းှတ်ခ်ျက် ်(Stereotype)

လိူတ်စိဦ်း�တ်စိယ်ော��က်ခ်ျျင််�စိး၏ 

မ်းတ်ူက်ွ�ဖြပို��မ်းုမ်းျ��က်ိ� ထည််�သွင်�် 

မ်းစိဉ်�်စိ��ပို� လိူအ�ပိုစ်ိ� တ်စိစ်ိ�လိ��ံအယောပို်တ်ွင် ်

အယောဖြချအဖြမ်းစိ ်မ်းရာိပို� ခြုံချုငံ်�သံတ်မ််းာတ်သ်ည်�် 

သတ်မ််းာတ်ခ်ျျက် ်ဖြ�စိသ်ည်။်

တ်ွန်ဘ်ီွိ�င် ်(Tomboy)

မ်းိနား�်က်ယောလိ�အဖြ�စိ ်ယောမ်းွ�လိ�ယောသ�လ်ိည်�် 

လိိင်အ်သွင်အ်ဖြပိုင်ယ်ော��ဖ်ြပိုမ်းုသည် ်

က်ျ��က်ျ��၊လိျ��လိျ�� ဖြ�စိယ်ောနားသည်�် 

သူမ်းျ��က်ိ� ဆိုိ�လိိ�သည်။် 


