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ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜ ೆಂಡರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು (ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣ ) 
ಮಸೂದ , 2019 

ಒಂದತ ಕಾಯ್ದೆ 
ಟ್ಾರನ್ಸ್ ಜೆಂಡರ್ ವ್ೆಕ್ತುಗಳ ಹಕತುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಸಲತವಾಗಿ ಮತತು ಅವ್ರ ಕಲಾೆಣಕಾುಗಿ ಹಾಗ  

ಅದರೆ ಂದಿಗೆ ಮತತು ಪ್ಾರಸಂಗಿಕ ಸಂಪ್ಕಕ ಹೆ ಂದಿದ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ. 
ಭಾರತ ಗಣರಾಜ್ೆದ ಎಪ್ಪತುನೆೋ ವ್ಷಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕಳೆಗಿನಂತೆ ಇದನತು ಸಂಸತತು ಜಾರಿಗೆ 

ತರಲತ: - 
 

ಅಧ್ಾೆಯ I . 
ಪೋಠಿಕೆ 

1. (1) ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನತು ಟ್ಾರನ್ಸ್ ಜೆಂಡರ್ ವ್ೆಕ್ತುಗಳ (ಹಕತುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ)  
ಕಾಯ್ದೆ, 2019 ಎಂದತ ಕರೆಯಬಹತದತ. 

ಸಣಣ ಶೋರ್ಷಕಕೆ, 
ವಾೆಪು ಮತತು 

ಪ್ಾರರಂಭಿಕ ವಾೆಖ್ಾೆನಗಳು 
 

(2) ಇದತ ಸಂಪ್ ಣಕ ಭಾರತಕೆು ಅನವಯಿಸತತುದೆ. 



(3) ಕೋೆಂದರ ಸಕಾಕರವ್ು ಅಧಿಸ ಚನಯೆ ಮ ಲಕ ತನು ಅಧಿಕೃತ ಗೆಜೆಟಿನಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಕಟಿಸಿದಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲ್ಲದೆ 

2. ಈ ಕಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿ, ಸಂದರ್ಕಕೆು ಅಗತೆವಿಲಿದಿದೆರೆ, - 
           (ಎ) "ಸ ಕು ಸಕಾಕರ" ಎಂದರೆ, - 

(i ) ಕೋೆಂದರ ಸಕಾಕರಕುೆ ಸಂಬಧಿಸಿದ ಅಥವಾ ಯಾವ್ುದೆೋ ಸ್ಾಾಪ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ಸಂಪ್ ಣಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಕೋೆಂದರ ಸಕಾಕರದಿಂದ ಗಣನೋಯವಾಗಿ ಹಣಕಾಸತ 
ಒದಗಿಸಲಾಗತವ್ ಸಂಸೆ್ಾ; 
(i i ) ರಾಜ್ೆ ಸಕಾಕರ ಅಥವಾ ಯಾವ್ುದೆೋ ಸ್ಾಾಪ್ನಗೆಳು ಸಂಪ್ ಣಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಆ 
ಸಕಾಕರ ಅಥವಾ ಯಾವ್ುದೆೋ ಸಾಳಿೋಯ ಪ್ಾರಧಿಕಾರವ್ು ರಾಜ್ೆದಿಂದ ಗಣನೋಯವಾಗಿ 
ಹಣಕಾಸತ ಸಹಾಯ ಪ್ಡೆಯತವ್ 
 (ಬಿ) "ಸ್ಾಾಪ್ನೆ" ಎಂದರೆ- 
(i ) ಕೋೆಂದರ ಕಾಯಿದೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ೆದಿಂದ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಾಾಪಸಲಾದ 
ಯಾವ್ುದೆೋ ಬಾಡಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ 
ಕಾಯ್ದೆ ಅಥವಾ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಸಕಾಕರದ ಒಡೆತನದ ಅಥವಾ ನಯಂತ್ರರತ ಅಥವಾ 
ನರೆವಿನ ಬಾಡಿ 
ಅಥವಾ ಸಾಳಿೋಯ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ, ಅಥವಾ ಸೆ್ಕ್ಷನ್ಸ 2 ರಲ್ಲಿ ವಾೆಖ್ಾೆನಸಿರತವ್ ಸಕಾಕರಿ ಕಂಪ್ನ 
ಕಂಪ್ನಗಳ ಕಾಯ್ದೆ, 2013, ಮತತು ಸಕಾಕರದ ಇಲಾಖ್ೆಯನತು ಒಳಗೆ ಂಡಿದೆ; ಅಥವಾ 
(i i ) ಯಾವ್ುದೆೋ ಕಂಪ್ನ ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಕಾಪ್ೆ ಕರೆೋಟ್ ಅಥವಾ ಸಂಘ ಅಥವಾ ಏಕ 
ವ್ೆಕ್ತು ಸಂಸೆ್ಾ, ಸಹಕಾರಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಸ್ ೆಸ್ೈೆಟಿ, ಸಂಘ, ಟ್ರಸ್ಟ್, ಏಜ್ನ್, ಸಂಸೆ್ಾ; 
(ಸಿ) "ಕತಟ್ತಂಬ" ಎಂದರೆ ರಕು ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ಮದತವೆ ಅಥವಾ ಕಾನ ನನ ಪ್ರಕಾರ 
ದತತು ತಗೆೆದತಕೆ ಳುುವ್ುದತ 



(ಡಿ) "ಅಂತಗಕತ ಶಕ್ಷಣ" ಎಂದರೆ ಟ್ಾರನ್ಸ್ ಜೆಂಡರ್ ವಿದಾೆರ್ಥಕಗಳು ಇತರ 
ವಿದಾೆರ್ಥಕಗಳ ೆಂದಿಗೆ ತಾರತಮೆ, ನಲಕಕ್ಷಯ,ಕ್ತರತಕತಳ ಅಥವಾ ಬೆದರಿಕೆಯಿಲಿದೆ ಕಲ್ಲಯಲತ 
ಮತತು ಬೆ ೋಧನೆ ಮತತು ಕಲ್ಲಕೆಯ ವ್ೆವ್ಸ್ಾೆಯನತು ಸ ಕುವಾಗಿ ಹೆ ಂದಿಕ ೆಳುುವ್ಂತೆ 
ಅಂತಹ ವಿದಾೆರ್ಥಕಗಳ ಕಲ್ಲಕೆಯ ಅಗತೆಗಳನತು ಪ್ ರೈೆಸಲತ; 
(ಇ) "ಸಂಸೆ್ಾ" ಎಂದರೆ ಟ್ಾರನ್ಸ್ ಜೆಂಡರ್  ವ್ೆಕ್ತುಗಳ, ಶಕ್ಷಣದ ವ್ೆವ್ಸ್ಾೆ ವ್ೆಕ್ತುಗಳ ಆರೆೈಕೆ, 
ರಕ್ಷಣೆ, ಶಕ್ಷಣ, ತರಬೆೋತ್ರ ಅಥವಾ ಯಾವ್ುದೆೋ ಸ್ೋೆವೆ ನೋಡತವ್ ಸ್ಾವ್ಕಜ್ನಕ ಅಥವಾ 
ಖ್ಾಸಗಿಯಾಗಿರತವ್ ಸಂಸ್ಾೆ; 
(ಎಫ್) "ಸಾಳಿೋಯ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ" ಎಂದರೆ ಪ್ತರಸಭೆ ಅಥವಾ ಮತನ್ಪ್ಾಲ್ಲಟಿ 
ಕಾಪ್ ೆೋಕರೆೋಷನ್ಸ ಅಥವಾ ಸದೆಕುೆ ಯಾವ್ುದೆೋ ಕಾನ ನನಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ 
ಪ್ಂಚಾಯತ್ ಅಥವಾ ಇನಾುವ್ುದೆೋ ಸಾಳಿೋಯ ಸಂಸ್ಾೆ ಪ್ತರಸಭೆಯ ಸ್ೋೆವೆಗಳು ಅಥವಾ 
ಮ ಲರ್ ತ ಸ್ೋೆವೆಗಳನತು ಒದಗಿಸಲತ ರಚಿಸಲಾದ ಸಂಸೆ್ಾಗಳು ಅದರ ವಾೆಪುಯಲ್ಲಿರತವ್ 
ಪ್ರದೆೋಶಗಳು 
(ಜಿ) "ನಾೆಷನಲ್ ಕೌನ್ಲ್" ಎಂದರೆ ಟ್ಾರನ್ಸ್ ಜೆಂಡರ್  ವ್ೆಕ್ತುಗಳ ರಾರ್ಷರೋಯ ಮಂಡಳಿ 
ವಿಭಾಗ 16 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಾಾಪಸಲಾಗಿದೆ; 
(ಎಚ್) "ಅಧಿಸ ಚನೆ" ಎಂದರೆ ಅಧಿಕೃತ ಗೆಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ್ವಾದ ಅಧಿಸ ಚನೆ; 
(ಐ)           ವ್ೆತಾೆಸಗಳನತು ಹೆ ಂದಿರತವ್ ವ್ೆಕ್ತು" ಎಂದರೆ ಹತಟಿ್ನಂದಲೆೋ ಅವ್ನ 
ಅಥವಾ ಅವ್ಳ ಪ್ಾರಥಮಿಕ ಲೆೈಂಗಿಕ ಗತಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಲೆೈಂಗಿಕ ವ್ೆತಾೆಸವ್ನತು ತೆ ೋರಿಸತವ್ 
ವ್ೆಕ್ತು, ಬಾಹೆ ಜ್ನನಾಂಗ, ವ್ಣಕತಂತತಗಳು ಅಥವಾ ಹಾರ್ೋಕನತಗಳಲ್ಲಿ  ಪ್ತರತಷ 
ಅಥವಾ ಸಿರೋ ದೆೋಹದ ಪ್ರಮಾಣಕ ಮಾನದಂಡದಿಂದ; 
(ಜ)ೆ "ನಗದಿತ" ಎಂದರೆ ಸ ಕು ಸಕಾಕರವ್ು ಮಾಡಿದ ನಯಮಗಳಿಂದ ಸ ಚಿಸಲಾಗತತುದೆ 
ಈ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ; ಮತತು 



(ಕೆ) " ಟ್ಾರನ್ಸ್ ಜೆಂಡರ್  " ಎಂದರೆ ಹತಟಿ್ನಂದಲೆೋ ಆ ವ್ೆಕ್ತುಗ ೆನಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಲ್ಲಂಗ   
ಮತತು ಟ್ಾರನ್ಸ್-ಮಾೆನ್ಸ ಅಥವಾ ಟ್ಾರನ್ಸ್-ವ್ುಮನ್ಸ ಅನತು ಒಳಗೆ ಂಡತ ಅವ್ರ ಲ್ಲಂಗ  ಕೆು 
ಹೆ ಂದಿಕಯೆಾಗದ ವ್ೆಕ್ತುತವ (ಅಂತಹ ವ್ೆಕ್ತುಯತ ಚಿಕ್ತತೆ್ ಅಥವಾ ಲೆೋಸರ್ ಚಿಕ್ತತೆ್ ಅಥವಾ 
ಇತರ ಚಿಕ್ತತೆ್ಗಳಾದ      ರಿೋ ಅಸ್ೈೆನಮೆಂ       ಅಥವಾ ಹಾರ್ೋಕನ್ಸಗ ೆ
ಒಳಗಾಗಿದಾೆರೆ ೋ ಇಲಿವೋ),           ವ್ೆತಾೆಸ ಹೆ ಂದಿರತವ್ ವ್ೆಕ್ತು, ಕ್ತನುರ್, 
ಹಿಜಾರ, ಅರಾವ್ಣಿ ಮತಂತಾದ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ-ಸ್ಾಂಸೃತ್ರಕ ಗತರತತತಗಳನತು ಹೆ ಂದಿರತವ್ 
ಲ್ಲಂಗ ಮತತು ವ್ೆಕ್ತು ಮತತು ಜೆ ೋಗತ್ರ. 
 

ಅಧ್ಾೆಯ I I  

                    
3. ಕಳೆಗಿನ ಆಧ್ಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ುದೆೋ ವ್ೆಕ್ತು ಅಥವಾ ಸ್ಾಾಪ್ನಯೆತ ಯಾವ್ುದೆೋ 
ಲ್ಲಂಗಾಯತ ವ್ೆಕ್ತುಯ ವಿರತದಧ ತಾರತಮೆ ಮಾಡಬಾರದತ, ಅವ್ುಗಳಂೆದರೆ: - 
(ಎ) ಶಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಮತತು ಅದರ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸೆ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ಷಣ ನರಾಕರಣೆ, 
ಅಥವಾ ಸಾಗಿತಗೆ ಳಿಸತವಿಕೆ ಅಥವಾ ಅನಾೆಯದ ನಡವ್ಳಿಕೆ 
(ಬಿ) ಉದೆ ೆೋಗ ಅಥವಾ ಉದೆ ೆೋಗ ಸಂಬಂಧಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ  ಅನತಚಿತವಾಗಿ 
ನಡೆಸಿಕೆ ಳುುವ್ುದತ; 
(ಸಿ) ಉದೆ ೆೋಗವ್ನತು ನರಾಕರಿಸತವ್ುದತ ಅಥವಾ ಉದೆ ೆೋಗದಿಂದ ತಗೆೆದತಹಾಕತವ್ುದತ; 
(ಡಿ) ಆರೆ ೋಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸ್ೆೋವೆಯ ನರಾಕರಣೆ ಅಥವಾ ಸಾಗಿತಗೆ ಳಿಸತವಿಕೆ ಅಥವಾ 
ಅನತಚಿತ ಚಿಕ್ತತೆ್ಸ್ೋೆವೆಗಳು; 
(ಇ)  ಯಾವ್ುದೆೋ ಸರಕತಗಳು, ಸ್ೌಕಯಕಗಳು, ಸ್ೋೆವ,ೆ ಸ್ೌಲರ್ೆ,ಲಾರ್, ಸವ್ಲತತು ಅಥವಾ 
ಅವ್ಕಾಶವ್ು ಸ್ಾವ್ಕಜ್ನಕರ ಬಳಕೆಗೆ ಮಿೋಸಲಾಗಿರತವ್ ಅಥವಾ ಸ್ಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ 

        
      
      



ಸ್ಾವ್ಕಜ್ನಕರಿಗೆ ಲರ್ೆವಿರತವ್ುದನತು ಪ್ರವೆೋಶಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನರಾಕರಣೆ ಅಥವಾ 
ಸಾಗಿತಗೆ ಳಿಸತವಿಕೆ ಅಥವಾ ಅನಾೆಯವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೆ ಳುುವ್ುದತ 
(ಎಫ್) ನಡೆದಾಡತವ್ ಹಕ್ತುಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನರಾಕರಣೆ ಅಥವಾ ಸಾಗಿತಗೆ ಳಿಸತವಿಕೆ 
ಅಥವಾ ಅನಾೆಯವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೆ ಳುುವ್ುದತ; 
(ಜಿ) ಚಿಕ್ತತೆ್ಯಾವ್ುದೆೋ ಆಸಿುಯನತು ವಾಸಿಸತವ್ುದತ, ಖರಿೋದಿಸತವ್ುದತ, ಬಾಡಿಗೆ 
ಪ್ಡೆಯತವ್ುದತ ಅಥವಾ ಸ್ಾವಧಿೋನಪ್ಡಿಸಿಕೆ ಳುುವ್ ಹಕ್ತುಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನರಾಕರಣೆ 
ಅಥವಾ ಸಾಗಿತಗೆ ಳಿಸತವಿಕೆ ಅಥವಾ ಅನಾೆಯ ನಡವ್ಳಿಕೆ 
(ಎಚ್) ಸ್ಾವ್ಕಜ್ನಕ ಅಥವಾ ಖ್ಾಸಗಿ ಕಚೆೋರಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಕಾಶವ್ನತು ನರಾಕರಿಸತವ್ುದತ 
ಅಥವಾ ತಡೆಹಿಡಿಯತವ್ುದತ ಅಥವಾ ಅನಾೆಯದಿಂದ ನಡೆಸಿಕ ೆಳುುವ್ುದತ; ಮತತು 

(i ) ಟ್ಾರನೆ್ಜಂಡರ್ ವ್ೆಕ್ತುಯ ಆರೆೈಕ ೆಅಥವಾ ಪ್ಾಲನಯೆಲ್ಲಿರತವ್ ಸಕಾಕರ ಅಥವಾ 
ಖ್ಾಸಗಿ ಸ್ಾಾಪ್ನೆಗೆ ಪ್ರವೆೋಶವ್ನತು ನರಾಕರಿಸತವ್ುದತ, ತಗೆೆದತಹಾಕತವ್ುದತ 
ಅಥವಾ ಅನಾೆಯದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕ ೆಳುುವ್ುದತ 

ಅಧ್ಾೆಯ I I I  
ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ೆಕ್ತುಗಳ ಗತರತತ್ರನ ನ ೆೋಂದಣಿ 

 
4. 1) ಒಂದತ ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ೆಕ್ತುಗ ೆಈ ಕಾಯಿದೆಯ ನಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ 
ಅನತಗತಣವಾಗಿ ಗತರತತ್ರಸಿಕೆ ಳುುವ್ ಹಕ್ತುದೆ.  
(2) ಉಪ್ವಿಭಾಗ (1) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಎಂದತ ಗತರತತ್ರಸಲಪಟ್್ ವ್ೆಕ್ತುಗೆ 
ಸವಯಂ-ಗರಹಿಸಿದ ಲ್ಲಂಗ    ಗತರತತತ ಹೆ ಂದತವ್ ಹಕ್ತುದೆ.  
5. ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ೆಕ್ತುಯತ ಗತರತತ್ರನ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರಕಾುಗಿ ಸ ಕು ರ ಪ್ ಮತತು 
ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ ಸ ಚಿಸಲಾದ ಅಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಜಿಲಾಿ ಮಾೆಜಿಸ್ರೆೋಟ್ೆೆ ಅಜಿಕ 
ಸಲಿ್ಲಸಬಹತದತ: 

 

 ಟ್ ಾನ್  ಜ ಡರ್ 
ವ್ ಕ್ತಿ   ಸ್ಮಿ   
    ತಿ   ಕ  

ಗತರತತ್ರನ  
ಪ್ರಮಾಣ 

ಪ್ತರಕಾುಗಿ ಅಜಿಕ. 



ಅಪ್ಾರಪ್ು ವ್ಯಸುರ ಸಂದರ್ಕದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಅಜಿಕಯನತು ಪೆ್ ೋಷಕರತ ಅಥವಾ 
ಅಂತಹ ಮಗತವಿನ ರಕ್ಷಕರತ ನೋಡಬಹತದತ.  
6. (1) ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಯತ ಅಜಿಕದಾರರಿಗೆ ಸೆ್ಕ್ಷನ್ಸ 5, ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ನೋಡಬೆೋಕತ ಅಂತಹ ಕಾಯಕವಿಧ್ಾನವ್ನತು ಅನತಸರಿಸಿದ ನಂತರ ಮತತು ಅಂತಹ 
ರ ಪ್ದಲ್ಲಿ ಮತತು ಟ್ಾರನೆ್ಜಂಡರ್ ವ್ೆಕ್ತುಯಾಗಿ ಗತರತತ್ರಸತವಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 
ಅಂತಹ ವ್ೆಕ್ತುಗ ೆಲ್ಲಂಗ    ಸ ಚಿಸತವ್ಂತೆ ಸ ಚಿಸಬಹತದತ.. 
(2) ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ೆಕ್ತುಯ ಲ್ಲಂಗ  ವ್ನತು ಎಲಾಿ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಉಪ್ವಿಭಾಗ (1) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರಕುೆ ಅನತಗತಣವಾಗಿ 
ದಾಖಲ್ಲಸಲಾಗತತುದೆ. 
(3) ಉಪ್ವಿಭಾಗ (1) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬಬ ವ್ೆಕ್ತುಗ ೆನೋಡಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರವ್ು 
ಹಕತುಗಳನತು ನೋಡತತುದೆ ಮತತು ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ೆಕ್ತುಯಾಗಿ ಅವ್ನ ಗತರತತನತು 
ಗತರತತ್ರಸತವ್ ಪ್ತರಾವೆಯಾಗಿರತತುದೆ. 
7. (1) ಸೆ್ಕ್ಷನ್ಸ 6 ರ ಉಪ್ವಿಭಾಗ (1) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರವ್ನತು ನೋಡಿದ 
ನಂತರ ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ೆಕ್ತುಯತ ಗಂಡತ ಅಥವಾ ಹೆಣಾಣಗಿ ಲ್ಲಂಗ  ವ್ನತು 
ಬದಲಾಯಿಸಲತ ಶಸರಚಿಕ್ತತೆ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆರೆ ಅಂತಹ ವ್ೆಕ್ತುಯತ ಜೆ ತಗೆೆ ವೆೈದೆಕ್ತೋಯ 
ಅಧಿೋಕ್ಷಕರತ ಅಥವಾ ಆ ವ್ೆಕ್ತುಯತ ಶಸರಚಿಕ್ತತೆ್ಗೆ ಒಳಗಾದ ವೆೈದೆಕ್ತೋಯ ಸಂಸ್ಾೆಯ 
ಮತಖೆ ವೆೈದಾೆಧಿಕಾರಿ ನೋಡಿದ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರದೆ ಂದಿಗೆ ಪ್ರಿಷೃತ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರಕಾುಗಿ 
ಜಿಲಾಿ ಮಾೆಜಿಸ್ರೆೋಟ್ಗ ೆಅಜಿಕ ಸಲಿ್ಲಸಬಹತದತ. 
(2) ಜಿಲಾಿ ಮಾೆಜಿಸ್ರೆೋಟ್, ವೆೈದೆಕ್ತೋಯ ಅಧಿೋಕ್ಷಕರತ ಅಥವಾ ಮತಖೆ ವೆೈದಾೆಧಿಕಾರಿ 
ನೋಡಿದ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರದ ಜೆ ತಗೆೆ ಅಜಿಕಯನತು ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಮತತು ಅಂತಹ 
ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರದ ಸರಿಯಾಗಿರತವ್ ಬಗೆೆ ತೃಪು ಹೆ ಂದಿದ ನಂತರ, ಅಂತಹ ಲ್ಲಂ    
ಬದಲಾವ್ಣೆಯನತು ಸ ಚಿಸತವ್ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರವ್ನತು ನೋಡಬೆೋಕತ.  

ಗತರತತತ 
ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರ  
ವಿತರಣ ೆ

 

         
    ವ್   



(2) ಜಿಲಾಿ ಮಾೆಜಿಸ್ರೆೋಟ್, ವೆೈದೆಕ್ತೋಯ ಅಧಿೋಕ್ಷಕರತ ಅಥವಾ ಮತಖೆ ವೆೈದಾೆಧಿಕಾರಿ 
ನೋಡಿದ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರದೆ ಂದಿಗೆ ಅಜಿಕಯನತು ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಮತತು ಅಂತಹ 
ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರದ ನಖರತೆಯ ಬಗೆೆ ತೃಪು ಹೆ ಂದಿದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಲ್ಲಂಗ 
ಬದಲಾವ್ಣೆಯನತು ಸ ಚಿಸತವ್ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರವ್ನತು ಸ ಚಿಸಿದ ರ ಪ್ ಮತತು 
ವಿಧ್ಾನ ಮತತು ಅಂತಹ ಸಮಯದೆ ಳಗೆ ನೋಡಬೆೋಕತ 
(3) ಸೆ್ಕ್ಷನ್ಸ 6 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗತರತತ್ರನ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರ ಅಥವಾ ಉಪ್ವಿಭಾಗ (2) ರ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಷೃತ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರವ್ನತು ನೋಡಿದ ವ್ೆಕ್ತುಗೆ ಜ್ನನ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರದಲ್ಲಿ 
ರ್ದಲ ಹೆಸರತ ಮತತು ಅಂತಹ ವ್ೆಕ್ತುಯ ಗತರತತ್ರಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಇತರ 
ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳನತು ಬದಲಾಯಿಸಲತ ಅಹಕರಾಗಿರತತಾುರೆ : 
ಲ್ಲಂಗ  ದಲ್ಲಿನ ಅಂತಹ ಬದಲಾವ್ಣೆ ಮತತು ಉಪ್ವಿಭಾಗ (2) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಿಷೃತ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರದ ವಿತರಣಯೆತ ಈ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಅಂತಹ ವ್ೆಕ್ತುಯ 
ಹಕತುಗಳು ಮತತು ಅಹಕತೆಗಳ ಮೋಲ ೆಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೋರತವ್ುದಿಲಿ. 

ಅಧ್ಾೆಯ I V 
ಸಕಾಕರದಿಂದ ಕಲಾೆಣ ಕರಮಗಳು 

8. (1) ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ೆಕ್ತುಗಳ ಪ್ ಣಕ ಮತತು ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಭಾಗವ್ಹಿಸತವಿಕೆ 
ಮತತು ಅವ್ರನತು ಸಮಾಜ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ೋೆರಿಸಲತ ಸ ಕು ಸಕಾಕರ ಕರಮಗಳನತು 
ತಗೆೆದತಕೆ ಳುುತುದೆ. 
(2) ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ೆಕ್ತುಗಳ ಹಕತುಗಳು ಮತತು ಹಿತಾಸಕ್ತುಗಳನತು ರಕ್ಷಿಸಲತ ಸ ಕು 
ಸಕಾಕರವ್ು ನಗದಿಪ್ಡಿಸಿದಂತಹ ಕಲಾೆಣ ಕರಮಗಳನತು ತಗೆೆದತಕೆ ಳುುತುದೆ ಮತತು ಆ 
ಸಕಾಕರವ್ು ರ ಪಸಿದ ಕಲಾೆಣ ಯೋಜ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಪ್ರವೆೋಶವ್ನತು 
ಸತಲರ್ಗೆ ಳಿಸತತುದೆ. 

      
 ಕ          
          



(3) ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಸ ಕ್ಷಮ, ಕಳಂಕವಿಲಿದ ಮತತು ತಾರತಮೆರಹಿತವಾದ ಕಲಾೆಣ 
ಯೋಜ್ನೆಗಳು ಮತತು ಕಾಯಕಕರಮಗಳನತು ಸ ಕು ಸಕಾಕರವ್ು ರ ಪಸತತುದೆ. 
(4) ಅಂತಹ ವ್ೆಕ್ತುಗಳ ಅಗತೆತೆಗಳನತು ಪ್ರಿಹರಿಸಲತ ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ೆಕ್ತುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ, 
ರ್ದರತ ೆಮತತು ಪ್ತನವ್ಕಸತ್ರಗೆ ಸ ಕು ಸಕಾಕರ ಕರಮಗಳನತು ತಗೆೆದತಕೆ ಳುುತುದೆ. 
(5) ಸ್ಾಂಸೃತ್ರಕ ಮತತು ಮನರಂಜ್ನಾ ಚಟ್ತವ್ಟಿಕಗೆಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವ್ಹಿಸತವ್ ಟ್ಾರನ್ಸ್
ಜೆಂಡರ್ ವ್ೆಕ್ತುಗಳ ಹಕುನತು ಉತುೆೋಜಿಸಲತ ಮತತು ರಕ್ಷಿಸಲತ ಸ ಕು ಸಕಾಕರ ಸ ಕು 
ಕರಮಗಳನತು ತಗೆೆದತಕೆ ಳುುತುದೆ. 

ಅಧ್ಾೆಯ V 
ಸ್ಾಾಪ್ನಗೆಳು ಮತತು ಇತರ ವ್ೆಕ್ತುಗಳ ಹಕತುಬಾಧೆತೆಗಳು 

ಉದೆ ೆೋಗದ ಸಾಳದಲ್ಲಿ ತಾರತಮೆ: ಸಂಸೆ್ಾಗಳ ಬಾಧೆತೆಗಳು. 
9. ನೋೆಮಕಾತ್ರ, ಬಡಿು ಮತತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ೆೆಗಳನತು ಒಳಗೆ ಂಡಂತಲಿದೆ 
ಯಾವ್ುದೆೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ುದೆೋ ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ೆಕ್ತುಯ ವಿರತದಧ ಯಾವ್ುದೆೋ 
ಸಂಸೆ್ಾಯತ ತಾರತಮೆ ಮಾಡಬಾರದತ. 
10. ಪ್ರತ್ರ ಸಂಸೆ್ಾಯ  ಈ ಕಾಯಿದೆಯ ನಬಂಧನೆಗಳ ಅನತಸರಣಯೆನತು 
ಖಚಿತಪ್ಡಿಸತತುದೆ ಮತತು ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ೆಕ್ತುಗಳಿಗೆ ಸ ಚಿಸಬಹತದಾದಂತಹ 
ಸ್ೌಲರ್ೆಗಳನತು ಒದಗಿಸತತುದೆ 
11. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಬಂಧನೆಗಳ ಉಲಿಂಘನಗೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದ ರತಗಳನತು 
ಎದತರಿಸಲತ ಪ್ರತ್ರ ಸಂಸೆ್ಾಯ  ಒಬಬ ವ್ೆಕ್ತುಯನತು ದ ರತ ಸಿವೋಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ 
ನೋೆಮಿಸತತುದೆ. 
12. (1) ಯಾವ್ುದೆೋ ಮಗತವ್ನತು ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಎನತುವ್ ಆಧ್ಾರದ ಮೋಲ ೆಅಂತಹ 
ಮಗತವಿನ ಹಿತದೃರ್ಷ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಮಥಕ ನಾೆಯಾಲಯದ ಆದೆೋಶವ್ನತು 
ಹೆ ರತತಪ್ಡಿಸಿ ಪೆ್ ೋಷಕರತ ಅಥವಾ ಕತಟ್ತಂಬದಿಂದ ಬೆೋಪ್ಕಡಿಸಬಾರದತ. 
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ವಾಸಿಸತವ್ 
ಹಕತು 



(2) ಪ್ರತ್ರಯಬಬ ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ೆಕ್ತುಯತ ಈ ಕಳೆಗಿನ ಹಕತುಗಳನತು ಹೆ ಂದಿರತತಾುರೆ– 
(ಎ) ಪೆ್ ೋಷಕರತ ಅಥವಾ ತಕ್ಷಣದ ಕತಟ್ತಂಬ ಸದಸೆರತ ವಾಸಿಸತವ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 
ವಾಸಿಸತವ್ ಹಕತು; 
(ಬಿ) ಅಂತಹ ಮನಯೆಿಂದ ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವ್ುದೆೋ ಭಾಗದಿಂದ 
ಹೆ ರಗಿಡದಿರತವ್ ಹಕತು; ಮತತು 
(ಸಿ) ಅಂತಹ ಮನಯೆ ಸ್ೌಲರ್ೆಗಳನತು ತಾರತಮೆವಿಲಿದ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸತವ್ 
ಮತತು ಬಳಸತವ್ ಹಕತು. 
(3) ಯಾವ್ುದೆೋ ಪೆ್ ೋಷಕರತ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರುರದ ಕತಟ್ತಂಬದ ಸದಸೆರತ 
ಟ್ಾರನೆ್ಜಂಡರ್ ಅನತು ನ ೆೋಡಿಕ ೆಳುಲತ ಸ್ಾಧೆವಾಗದಿದೆರೆ, ಸಮಥಕ ನಾೆಯಾಲಯವ್ು 
ಆದೆೋಶದ ಮ ಲಕ ಅಂತಹ ವ್ೆಕ್ತುಯನತು ಪ್ತನವ್ಕಸತ್ರ ಕೋೆಂದರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲತ 
ನದೆೋಕಶಸತತುದೆ. 
 

ಅಧ್ಾೆಯ VI  
ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆೆಂಡರ್ ವ್ಯಕ್ತುಗಳ ಆರೆ ೋಗಯ 

13. ಸ ಕು ಸಕಾಕರದಿಂದ ಧನಸಹಾಯ ಪ್ಡೆದ ಅಥವಾ ಗತರತತ್ರಸಲಪಟ್್ ಪ್ರತ್ರಯಂದತ 
ಶಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ಾಯತ ಇತರರೆ ಂದಿಗೆ ಸಮಾನ ಆಧ್ಾರದ ಮೋಲ ೆತಾರತಮೆವಿಲಿದೆ 
ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ೆಕ್ತುಗಳಿಗ ೆಕ್ತರೋಡೆ, ಮನರಂಜ್ನೆ ಮತತು ವಿರಾಮ ಚಟ್ತವ್ಟಿಕಗೆಳಿಗೆ 
ಅಂತಗಕತ ಶಕ್ಷಣ ಮತತು ಅವ್ಕಾಶಗಳನತು ಒದಗಿಸತತುದೆ. 
14. ಸ ಕು ಸಕಾಕರವ್ು ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ೆಕ್ತುಗಳಿಗ ೆಅವ್ರ ವ್ೃತ್ರುಪ್ರ ತರಬೆೋತ್ರ ಮತತು 
ಸವ-ಉದೆ ೆೋಗ ಸ್ೋೆರಿದಂತೆ ಜಿೋವ್ನ ೆೋಪ್ಾಯವ್ನತು ಸತಲರ್ಗೆ ಳಿಸಲತ ಮತತು 
ಬೆಂಬಲ್ಲಸಲತ ಕಲಾೆಣ ಯೋಜ್ನೆಗಳು ಮತತು ಕಾಯಕಕರಮಗಳನತು ರ ಪಸತತುದೆ. 

ಟ್ಾರನ್್ಸಜೆಂಡರ್ 
ವ್ೆಕ್ತುಗಳಿಗೆ 
ಅಂತಗಕತ 
ಶಕ್ಷಣವ್ನತು 

ಒದಗಿಸಲತ ಶಕ್ಷಣ 
ಸಂಸ್ೆಾಗಳ 
ಬಾಧೆತೆ. 

 

ವ್ೃತ್ರುಪ್ರ ತರಬೆೋತ್ರ 
ಮತತು ಸವಯಂ 
ಉದೆ ೆೋಗ. 

 



15. ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ೆಕ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ ಕು ಸಕಾಕರವ್ು ಈ ಕಳೆಗಿನ 
ಕರಮಗಳನತು ತಗೆೆದತಕೆ ಳುುತುದೆ, ಅವ್ುಗಳಂೆದರೆ: - 
(ಎ) ರಾರ್ಷರೋಯ ಏಡ್ಸ್ ನಯಂತರಣ ಸಂಸೆ್ಾ ಹೆ ರಡಿಸಿದ ಮಾಗಕಸ ಚಿಗಳಿಗೆ 
ಅನತಸ್ಾರವಾಗಿ ಪ್ರತೆೆೋಕ ಮಾನವ್ ಇಮತೆನ ೆ ಡಿಫಿರ್ಷಯನ್ ವೆೈರಸ್ಟ ಅನತು ಸ್ಾಾಪಸಲತ 
ಸ್ರೆೆ -ಕಣಾೆವ್ಲತ ಸ್ಂೆಟ್ೆರಸೆ್ ್ ಅಂತಹ ವ್ೆಕ್ತುಗಳಿಗ ೆಸಿರೆ -ಕಣಾೆವ್ಲತ ನಡೆಸತವ್ುದತ; 
(ಬಿ)      ರಿೋ ಅಸ್ೈೆನಮೆಂ       ಮತತು ಹಾರ್ೋಕನತಗಳ ಚಿಕ್ತತೆ್ ಸ್ೋೆರಿದಂತೆ 
ವೆೈದೆಕ್ತೋಯ ಸ್ೌಲರ್ೆವ್ನತು ಒದಗಿಸತವ್ುದತ; 
(ಸಿ)      ರಿೋ ಅಸ್ೈೆನಮೆಂ       ಮತತು ಹಾರ್ೋಕನತಗಳ ಚಿಕ್ತತೆ್ಯ ರ್ದಲತ 
ಮತತು ನಂತರ ಸಮಾಲೆ ೋಚನೆ; 
(ಡಿ) ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಆರೆ ೋಗೆ ಮಾಗಕಸ ಚಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶವ ವ್ೃತ್ರು ಸಂಘಕುೆ 
ಅನತಗತಣವಾಗಿ      ರಿೋ ಅಸ್ೈೆನಮೆಂ      ಗ ೆಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೆ ೋಗೆ 
ಕೈೆಪಡಿಯನತು ಹೆ ರತರತವ್ುದತ; 
(ಇ) ತಮಮ ನದಿಕಷ್ ಆರೆ ೋಗೆ ಸಮಸ್ೆೆಗಳನತು ಪ್ರಿಹರಿಸಲತ ಸಂಶೆ ೋಧನೆ ಮತತು 
ಹೆ ಸ ಬಗೆಯ ವೆೈದೆರಿಗಾಗಿ ವೆೈದೆಕ್ತೋಯ ಪ್ಠ್ೆಕರಮದ ಮರತಪ್ರಿಶೋಲನೆ. 
(ಎಫ್) ಆಸಪತೆರಗಳು ಮತತು ಇತರ ಆರೆ ೋಗೆ ಸಂಸೆ್ಾಗಳು ಮತತು ಕೋೆಂದರಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ಾರನ್ಸ್
ಜೆಂಡರ್ ವ್ೆಕ್ತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೆೋಶವ್ನತು ಸತಲರ್ಗೆ ಳಿಸತವ್ುದತ; 
(ಜಿ)      ರಿೋ ಅಸ್ೈೆನಮೆಂ      , ಹಾರ್ೋಕನತಗಳ ಚಿಕ್ತತೆ್, ಲೆೋಸರ್ ಚಿಕ್ತತೆ್ ಅಥವಾ 
ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ೆಕ್ತುಗಳ ಯಾವ್ುದೆೋ ಆರೆ ೋಗೆ ಸಮಸ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಸಮಗರ ವಿಮಾ 
ಯೋಜ್ನೆಯಿಂದ ವೆೈದೆಕ್ತೋಯ ವೆಚಚಗಳನತು ಪ್ ರೈೆಸತವ್ ಅವ್ಕಾಶ. 

ಅಧ್ಾೆಯ VI I  
ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ೆಕ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ ರಾರ್ಷರೋಯ ಕೌನ್ಲ್ 

ಆರೆ ೋಗೆ 
ಸ್ೌಲರ್ೆಗಳು. 
 

ಟ್ಾರನ್ಸಜ್ೆಂಡರ್ 
ವ್ೆಕ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ 
ರಾರ್ಷರೋಯ ಕೌನಲ್್ 
 



16. (1) ಕೋೆಂದರ ಸಕಾಕರವ್ು ಅಧಿಸ ಚನಯೆ ಮ ಲಕ ಈ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ 
ನೋಡಲಾಗಿರತವ್ ಅಧಿಕಾರವ್ನತು ಚಲಾಯಿಸಲತ ಮತತು ಅದಕೆು ನಯೋಜಿಸಲಾದ 
ಕಾಯಕಗಳನತು ನವ್ಕಹಿಸಲತ ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ೆಕ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ ರಾರ್ಷರೋಯ 
ಮಂಡಳಿಯನತು ರಚಿಸತತುದೆ. 
(2) ರಾರ್ಷರೋಯ ಮಂಡಳಿಯತ ಈ ಕಳೆಗಿನವ್ುಗಳನತು ಒಳಗೆ ಂಡಿರತತುದೆ- 
(ಎ) ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ನಾೆಯ ಮತತು ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಉಸತುವಾರಿ ಕೋೆಂದರ 
ಸಚಿವ್ರತ, ಅಧೆಕ್ಷರತ, ಪ್ದ ನಮಿತು ಅಧಿಕಾರಿ; 
(ಬಿ) ರಾಜ್ೆ ಸಚಿವ್ರತ, ಸಕಾಕರದಲ್ಲಿ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ನಾೆಯ ಮತತು ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ 
ಸಚಿವಾಲಯದ ಉಸತುವಾರಿ, ಉಪ್ಾಧೆಕ್ಷರತ, ಪ್ದ ನಮಿತು ಅಧಿಕಾರಿ; 
(ಸಿ) ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ನಾೆಯ ಮತತು ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಉಸತುವಾರಿ ಭಾರತ 
ಸಕಾಕರದ ಕಾಯಕದಶಕ, ಸದಸೆ, ಪ್ದ ನಮಿತು ಅಧಿಕಾರಿ; 
(ಡಿ) ಭಾರತ ಸಕಾಕರದ ಜ್ಂಟಿ ಕಾಯಕದಶಕಗಳ ಸ್ಾಾನಕ್ತುಂತ ಕಳೆಗಿಲಿದ ಆರೆ ೋಗೆ 
ಮತತು ಕತಟ್ತಂಬ ಕಲಾೆಣ, ಗೃಹ ವ್ೆವ್ಹಾರ, ವ್ಸತ್ರ ಮತತು ನಗರ ವ್ೆವ್ಹಾರಗಳು, 
ಅಲಪಸಂಖ್ಾೆತ ವ್ೆವ್ಹಾರಗಳು, ಮಾನವ್ ಸಂಪ್ನ ಮಲ ಅಭಿವ್ೃದಿಧ, ಗಾರಮಿೋಣಾಭಿವ್ೃದಿಧ, 
ಕಾಮಿಕಕ ಮತತು ಉದೆ ೆೋಗ ಮತತು ಕಾನ ನತ ವ್ೆವ್ಹಾರಗಳು, ಪಂಚಣಿ ಮತತು 
ಪಂಚಣಿದಾರರ ಕಲಾೆಣ ಮತತು ರಾರ್ಷರೋಯ ಸಂಸೆ್ಾಗಳ ಇಲಾಖ್ೆಗಳಿಂದ ತಲಾ ಒಬಬ 
ಪ್ರತ್ರನಧಿ ಟ್ಾರನ್ಸ್`ಫಾಮಿಕಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಯೋಗ, , ಸದಸೆರತ, ಪ್ದ ನಮಿತು 
ಅಧಿಕಾರಿ; 
(ಇ) ಭಾರತ ಸಕಾಕರದ ಜ್ಂಟಿ ಕಾಯಕದಶಕಗಳ ಸ್ಾಾನಕ್ತುಂತ ಕಳೆಗಿಲಿದ ರಾರ್ಷರೋಯ 
ಮಾನವ್ ಹಕತುಗಳ ಆಯೋಗ ಮತತು ರಾರ್ಷರೋಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ತಲಾ 
ಒಬಬ ಪ್ರತ್ರನಧಿ, , ಸದಸೆರತ, ಪ್ದ ನಮಿತು ಅಧಿಕಾರಿ; 



(ಎಫ್) ರೆ ಟ್ೆೋಷನ್ಸ ಮಾದರಿ ಮ ಲಕ ರಾಜ್ೆ ಸಕಾಕರಗಳು ಮತತು ಕೋೆಂದರ 
ಪ್ರದೆೋಶಗಳ ಪ್ರತ್ರನಧಿಗಳು, ಉತುರ, ದಕ್ಷಿಣ, ಪ್ ವ್ಕ, ಪ್ಶಚಮ ಮತತು ಈಶಾನೆ 
ಪ್ರದೆೋಶಗಳಿಂದ ತಲಾ ಒಬಬರತ, ಕೋೆಂದರ ಸಕಾಕರ, ಸದಸೆರತ, ಎಕ್ಸ್ ಆಫಿೋಸಿಯದಿಂದ 
ನಾಮನದೆೋಕಶನಗೆ ಳುಬೆೋಕತ; 
(ಜಿ) ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಸಮತದಾಯದ ಐದತ ಪ್ರತ್ರನಧಿಗಳು, ರೆ ಟ್ೆೋಷನ್ಸ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 
ರಾಜ್ೆ ಸಕಾಕರಗಳು ಮತತು ಕೋೆಂದರ ಪ್ರದೆೋಶಗಳಿಂದ, ಉತುರ, ದಕ್ಷಿಣ, ಪ್ ವ್ಕ, 
ಪ್ಶಚಮ ಮತತು ಈಶಾನೆ ಪ್ರದೆೋಶಗಳಿಂದ ತಲಾ ಒಬಬರತ, ಕೋೆಂದರ ಸಕಾಕರ ಮತತು 
ಸದಸೆರಿಂದ ನಾಮನದೆೋಕಶನಗೆ ಳುುತಾುರೆ; 
(ಎಚ್) ಸಕಾಕರೆೋತರ ಸಂಸೆ್ಾಗಳು ಅಥವಾ ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ೆಕ್ತುಗಳ ಕಲಾೆಣಕಾುಗಿ 
ಕೆಲಸ ಮಾಡತವ್ ಸಂಘಗಳನತು ಪ್ರತ್ರನಧಿಸಲತ ಕೋೆಂದರ ಸಕಾಕರ, ಸದಸೆರತ 
ನಾಮನದೆೋಕಶನ ಮಾಡಿದ ಐದತ ತಜ್ಞರತ; ಮತತು 
(ಐ) ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ೆಕ್ತುಗಳ ಕಲಾೆಣಕುೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ನಾೆಯ ಮತತು 
ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಭಾರತ ಸಕಾಕರದ ಜ್ಂಟಿ ಕಾಯಕದಶಕ, ಸದಸೆ 
ಕಾಯಕದಶಕ, ಪ್ದನಮಿತು ಅಧಿಕಾರಿ. 
(3) ನಾೆಷನಲ್ ಕೌನ್ಲು ಸದಸೆ, ಎಕ್ಸ್ ಆಫಿೋಸಿಯ ಸದಸೆನನತು ಹೆ ರತತಪ್ಡಿಸಿ, 
ಅವ್ನತ ನಾಮನದೆೋಕಶನಗ ೆಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮ ರತ ವ್ಷಕಗಳ ಅವ್ಧಿಗೆ 
ಅಧಿಕಾರ ವ್ಹಿಸಿಕೆ ಳುಬೆೋಕತ. 
17. ನಾೆಷನಲ್ ಕೌನ್ಲ್ ಈ ಕಳೆಗಿನ ಕಾಯಕಗಳನತು ನವ್ಕಹಿಸತತುದೆ, ಅವ್ುಗಳಂೆದರೆ: 
- 
 (ಎ) ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ೆಕ್ತುಗಳಿಗ ೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೋತ್ರಗಳು, ಕಾಯಕಕರಮಗಳು, 
ಶಾಸನ ಮತತು ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಸ ತ್ರರೋಕರಣದ ಬಗೆೆ ಕೋೆಂದರ ಸಕಾಕರಕುೆ ಸಲಹೆ 
ನೋಡತವ್ುದತ; 

ಕೌನಲ್ು 
ಕಾಯಕಗಳು 
 



(ಬಿ) ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ೆಕ್ತುಗಳ ಸಮಾನತೆ ಮತತು ಪ್ ಣಕ ಭಾಗವ್ಹಿಸತವಿಕೆಯನತು 
ಸ್ಾಧಿಸಲತ ವಿನಾೆಸಗೆ ಳಿಸಲಾದ ನೋತ್ರಗಳು ಮತತು ಕಾಯಕಕರಮಗಳ ಪ್ರಭಾವ್ವ್ನತು 
ಮೋಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಮಾಡಲತ ಮತತು ಮೌಲೆಮಾಪ್ನ ಮಾಡಲತ; 
(ಸಿ) ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ೆಕ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ೆಂದಿಗೆ ವ್ೆವ್ಹರಿಸತವ್ 
ಸಕಾಕರಿ ಮತತು ಇತರ ಸಕಾಕರಿ ಮತತು ಸಕಾಕರೆೋತರ ಸಂಸೆ್ಾಗಳ ಎಲಾಿ ಇಲಾಖ್ೆಗಳ 
ಚಟ್ತವ್ಟಿಕಗೆಳನತು ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸತವ್ುದತ ಮತತು ಸಂಯೋಜಿಸತವ್ುದತ; 
(ಡಿ) ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ೆಕ್ತುಗಳ ಕತಂದತಕೆ ರತಗೆಳನತು ಪ್ರಿಹರಿಸಲತ; ಮತತು 
(ಇ) ಕೋೆಂದರ ಸಕಾಕರವ್ು ಸ ಚಿಸತವ್ಂತಹ ಇತರ ಕಾಯಕಗಳನತು ನವ್ಕಹಿಸತವ್ುದತ. 

ಅಧ್ಾೆಯ VI I I  
ಅಪ್ರಾಧಗಳು ಮತತು ದಂಡಗಳು 

18. ಯಾರಾದರ , - 
(ಎ) ಸಕಾಕರವ್ು ವಿಧಿಸಿರತವ್ ಸ್ಾವ್ಕಜ್ನಕ ಉದೆೆೋಶಗಳಿಗಾಗಿನ ಯಾವ್ುದೆೋ ಕಡಾಾಯ 
ಸ್ೋೆವೆಯನತು ಹೆ ರತತಪ್ಡಿಸಿ ಬಲವ್ಂತದ ಯಾವ್ುದಾದರ  ಕೃತೆದಲ್ಲಿ ಪ್ಾಲೆ ೆಳುಲತ 
ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ೆಕ್ತುಯನತು ಒತಾುಯಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಚೆ ೋದಿಸಿದಲ್ಲಿ; 
(ಬಿ) ಒಬಬ ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ೆಕ್ತುಗೆ ಸ್ಾವ್ಕಜ್ನಕ ಸಾಳಕುೆ ಹೆ ೋಗತವ್ ಹಕುನತು 
ನರಾಕರಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಅಂತಹ ವ್ೆಕ್ತುಯತ ಇತರ ಸದಸೆರಿಗೆ ಪ್ರವೆೋಶವ್ನತು 
ಹೆ ಂದಿರತವ್ ಅಥವಾ ಬಳಸತವ್ ಹಕುನತು ಹೆ ಂದಿರತವ್ ಸ್ಾವ್ಕಜ್ನಕ ಸಾಳವ್ನತು 
ಬಳಸತವ್ುದನತು ಅಥವಾ ಪ್ರವೆೋಶಸತವ್ುದನತು ತಡೆದಲ್ಲಿ; 
(ಸಿ) ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ೆಕ್ತುಯನತು ಮನ,ೆ ಗಾರಮ ಅಥವಾ ಇತರ ವಾಸಸಾಳವ್ನತು 
ಬಿಡಲತ ಒತಾುಯಿಸಿದಲ್ಲಿ  ಅಥವಾ ಬಿಡತವ್ಂತಹ ಸನುವೆೋಶ ಸೃರ್ಷ್ಸಿದಲ್ಲಿ; ಮತತು 
(ಡಿ) ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ೆಕ್ತುಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಥವಾ ದೆೈಹಿಕ, ದೆೈಹಿಕ ಕ್ತರತಕತಳನೋಡತವ್ುದತ, 
ಲೆೈಂಗಿಕ ಕ್ತರತಕತಳ, ಮೌಖಿಕ ಮತತು ಭಾವ್ನಾತಮಕ ನಂದನೆ ಮತತು ಆರ್ಥಕಕ 

ಅಪ್ರಾಧಗಳು 
ಮತತು ದಂಡಗಳು 



ದತರತಪ್ಯೋಗವ್ನತು ಒಳಗೆ ಂಡಂತೆ ಕೃತೆಗಳನತು ಮಾಡಲತ ಒತಾುಯಿಸತವ್ುದತ 
ಅಥವಾ ಗಾಯಗೆ ಳಿಸತವ್ುದತ ಅಥವಾ ಅಪ್ಾಯವ್ನತುಂಟ್ತ ಮಾಡತವ್ುದತ 
ಇವ್ುಗಳಿಗೆ ಆರತ ತ್ರಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮಯಿಲಿದ ಅವ್ಧಿಗೆ ಜೆೈಲತ ಶಕೆ್ಷ ವಿಧಿಸಬಹತದತ  
ಮತತು ಇದನತು ಎರಡತ ವ್ಷಕಗಳ ಕಾಲ ಜೆೈಲತ ಮತತು ದಂಡದೆ ಂದಿಗೆ 
ವಿಸುರಿಸಬಹತದತ. 

ಅಧ್ಾೆಯ I X 
ಇತರೆ 

19. ಈ ಪ್ರವಾಗಿ ಸಂಸತತು ಕಾನ ನನ ಮ ಲಕ ನಂತರ ಕೋೆಂದರ ಸಕಾಕರವ್ು 
ಕಾಲಕಾಲಕೆು, ಈ ಕಾಯಿದೆಯ ಉದೆೆೋಶಗಳನತು ನವ್ಕಹಿಸಲತ ಅಗತೆವಾದ 
ರ್ತುವ್ನತು ರಾರ್ಷರೋಯ ಮಂಡಳಿಗೆ ಜ್ಮಾ ಮಾಡತತುದೆ. 
20. ಈ ಕಾಯಿದೆಯ ನಬಂಧನೆಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರತವ್ ಯಾವ್ುದೆೋ ಕಾನ ನಗೆ 
ಹೆಚತಚವ್ರಿಯಾಗಿ ಮತತು ಉಲಿಂಘಿಸತವ್ಂತೆ ಇರಬಾರದತ 
21. ಎಲಾಿ ನಯಮಗಳು ಆಕ್ನ ಒಂದತ ಒಳೆುೋ ಉದೆೆೋಶಕಾುಗಿಯ್ದೋ ಇದೆಲಿ್ಲ, ಇವ್ುಗಳನು 
ರ ಪಸಿದ ಸಕಾಕರ,  ಸಾಳಿೋಯ ಅಧಿಕಾರ ಮತತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರತದಧ ಯಾವ್ುದೆೋ 
ರಿೋತ್ರಯ ಕಾನ ನತ ಕರಮಗಳು ಅಸಂಬದಧ. 
22. (1) ಸ ಕುವಾದ ಸಕಾಕರವ್ು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕಟ್ಣಯೆ ಷರತ್ರುಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ತ್ 
ಅಧಿಸ ಚನಯೆ ಮ ಲಕ ಈ ಕಾಯಿದೆಯ ನಬಂಧನೆಗಳನತು ನವ್ಕಹಿಸಲತ 
ನಯಮಗಳನತು ಮಾಡಬಹತದತ. 
(2) ನದಿಕಷ್ವಾಗಿ, ಮತತು ಮೋಲ್ಲನ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಸ್ಾಮಾನೆತೆಗೆ ಪ್ ವಾಕಗರಹವಿಲಿದೆ, 
ಅಂತಹ ನಯಮಗಳು ಈ ಕಳೆಗಿನ ಎಲಾಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ುದೆೋ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ 
ಒದಗಿಸಬಹತದತ, ಅವ್ುಗಳಂೆದರೆ: - 
(ಎ) ಸೆ್ಕ್ಷನ್ಸ 5 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಿಕ ಸಲಿ್ಲಸತವ್ ರ ಪ್ ಮತತು ವಿಧ್ಾನ; 

ಕೆೋಂದರ 
ಸಕಾಕರ
ದಿಂದ 
ಅನತದಾನ. 

 
ಬೆೋರ ೆಯಾವ್ುದೋೆ 
ಕಾನ ನನತು 

ಉಲಂಿಘಿಸದಂ   
ಕ್ತಾ  

 ಉತುಮ 
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ 
ತೆಗೆದತಕೆ ಳುಲಾದ 
ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ತರಯ್ದ. 

 ನಯಮಗಳ
ನತು ಮಾಡಲತ 

ಸ ಕು 
ಸಕಾಕರದ 
ಅಧಿಕಾರ 

 



(ಬಿ) ವಿಭಾಗ 6 ರ ಉಪ್ವಿಭಾಗ (1) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗತರತತ್ರನ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರವ್ನತು 
ನೋಡತವ್ ರಿೋತ್ರ, ರ ಪ್ ಮತತು ವಿಧ್ಾನ ಮತತು ಅವ್ಧಿ; 
(ಸಿ) ವಿಭಾಗ 7 ರ ಉಪ್ವಿಭಾಗ (1) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಿಕ ಸಲಿ್ಲಸತವ್ ರ ಪ್ ಮತತು 
ವಿಧ್ಾನ; 
(ಡಿ) ವಿಭಾಗ 7 ರ ಉಪ್ವಿಭಾಗ (2) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಷೃತ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರವ್ನತು 
ನೋಡತವ್ ರ ಪ್, ಅವ್ಧಿ ಮತತು ವಿಧ್ಾನ; 
(ಇ) ಸೆ್ಕ್ಷನ್ಸ 8 ರ ಉಪ್ವಿಭಾಗ (2) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಬೆೋಕಾದ ಕಲಾೆಣ ಕರಮಗಳು; 
(ಎಫ್) ಸೆ್ಕ್ಷನ್ಸ 10 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಬೆೋಕಾದ ಸ್ೌಲರ್ೆಗಳು; 
(ಜಿ) ಸ್ಕೆ್ಷನ್ಸ 17 ರ ಷರತತು (ಇ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾರ್ಷರೋಯ ಮಂಡಳಿಯ ಇತರ 
ಕಾಯಕಗಳು; ಮತತು 
(ಎಚ್) ಅಗತೆವಿರತವ್ ಅಥವಾ ಸ ಚಿಸಬಹತದಾದ ಯಾವ್ುದೆೋ ವಿಷಯ. 
(3) ಉಪ್ವಿಭಾಗ (1) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೋೆಂದರ ಸಕಾಕರವ್ು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತ್ರಯಂದತ 
ನಯಮವ್ನತು ಅದತ ಮಾಡಿದ ಕ ಡಲೆೋ ಪ್ರತ್ರ ಸಂಸತ್ರುನ ಮತಂದೆ 
ಅಧಿವೆೋಶನದಲ್ಲಿದಾೆಗ ಒಟ್ತ್ ಮ ವ್ತತು ದಿನಗಳ  ಅವ್ಧಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗತತುದೆ. ಒಂದತ 
ಅಧಿವೆೋಶನದಲ್ಲಿ ಎರಡತ ಅಥವಾ ಹೆಚಿಚನ ಸತತ ಅಧಿವೆೋಶನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಂಡಿರತವ್ 
ದಿನಗಳು, ಮತತು ಅಧಿವೆೋಶನದ ಮತಕಾುಯದ ರ್ದಲತ ಅಧಿವೆೋಶನ ಅಥವಾ 
ಮೋಲ್ಲನ ಅಧಿವೆೋಶನಗಳ ನಂತರ ಉರ್ಯ ಸದನಗಳು ನಯಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ುದೆೋ 
ಮಾಪ್ಾಕಡತ ಮಾಡಲತ ಒಪ್ಪಬೆೋಕತ ಅಥವಾ ಉರ್ಯ ಸದನಗಳು ಒಪಪಕೆ ಳುದಿದೆಲ್ಲಿ 
ನಯಮವ್ನತು ಮಾಡಬಾರದತ, ನಯಮವ್ು ಅಂತಹ ಮಾಪ್ಕಡಿಸಿದ ರ ಪ್ದಲ್ಲಿ 
ಮಾತರ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೋರತತುದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ುದೆೋ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೋರತವ್ುದಿಲಿ; 
ಆದೆರಿಂದ, ಅಂತಹ ಯಾವ್ುದೆೋ ಮಾಪ್ಾಕಡತ ಅಥವಾ ರದತೆಗೆ ಳಿಸತವಿಕೆಯತ ಆ 



ನಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವ್ುದಕ ು ಮಾನೆತಗೆೆ 
ಪ್ ವಾಕಗರಹವಿಲಿದೆ ಇರತತುದೆ. 
(4) ಉಪ್-ಸೆ್ಕ್ಷನ್ಸ (1) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ೆ ಸಕಾಕರವ್ು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತ್ರಯಂದತ 
ನಯಮವ್ನತು ಅದತ ಮಾಡಿದ ಕ ಡಲೆೋ ರಾಜ್ೆ ವಿಧ್ಾನಸಭೆಯ ಪ್ರತ್ರಯಂದತ 
ಸದನದ ಮತಂದೆ ಎಂದರೆ ಎರಡತ ಸದನಗಳ ಮತಂದೆ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಸದನಗಳ 
ಮತಂದೆ ಪ್ರಸತುತಪ್ಡಿಸಬೆೋಕತ 
ತ ೆಡಕತಗಳನತು ತಗೆೆದತಹಾಕತವ್ ಅಧಿಕಾರ 
23. (1) ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಬಂಧನೆಗಳನತು ಜಾರಿಗೆ ತರತವ್ಲ್ಲಿ ಯಾವ್ುದೆೋ ತ ೆಂದರೆ 
ಎದತರಾದರೆ, ಈ ಕಾಯಿದೆಯ ನಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಹೆ ಂದಿಕಯೆಾಗತವ್ುದಿಲಿವೆನುಸಿದಲ್ಲಿ 
ಕೋೆಂದರ ಸಕಾಕರವ್ು ಅಧಿಕೃತ ಗೆಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಆದೆೋಶದ ಮ ಲಕ ಅಂತಹ 
ನಬಂಧನೆಗಳನತು ತಗೆೆದತಹಾಕಬಹತದತ: 
ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ಾರರಂರ್ವಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಎರಡತ ವ್ಷಕಗಳ ಅವ್ಧಿ ಮತಗಿದ 
ನಂತರ ಅಂತಹ ಯಾವ್ುದೆೋ ಆದೆೋಶವ್ನತು ನೋಡಬಾರದತ. 
(2) ಈ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತ್ರಯಂದತ ಆದೆೋಶವ್ನತು ಮಾಡಿದ 
ಕ ಡಲೆೋ ಸಂಸತ್ರುನ ಮತಂದೆ ಇಡಬೆೋಕತ. 

ಉದೆೆೋಶಗಳು ಮತತು ಕಾರಣಗಳ ಹೆೋಳಿಕ ೆ
ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಸಮತದಾಯವ್ು ದೆೋಶದ ಅತೆಂತ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರತವ್ ಸಮತದಾಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಂದಾಗಿದೆ ಏಕಂೆದರೆ ಅವ್ರತ ಗಂಡತ ಅಥವಾ ಹೆಣಿಣನ ಸ್ಾಮಾನೆ ವ್ಗಕಗಳಿಗೆ 
ಹೆ ಂದಿಕಯೆಾಗತವ್ುದಿಲಿ. ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವ್ರತ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಬಹಿಷ್ಾುರದಿಂದ 
ತಾರತಮೆ, ಶಕ್ಷಣ ಸ್ೌಲರ್ೆಗಳ ಕ ೆರತೆ, ನರತದೆ ೆೋಗ, ವೆೈದೆಕ್ತೋಯ ಸ್ೌಲರ್ೆಗಳ 
ಕ ೆರತೆ ಮತತು ಮತಂತಾದ ಸಮಸ್ೆೆಗಳನತು ಎದತರಿಸತತ್ರುದಾೆರೆ 
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2. ಸಂವಿಧ್ಾನದ 14 ನೆೋ ವಿಧಿಯತ ಕಾನ ನನ ಮತಂದೆ ಎಲಿ ವ್ೆಕ್ತುಗಳಿಗೆ 
ಸಮಾನತಯೆನತು ಖ್ಾತರಿಪ್ಡಿಸತತುದೆಯಾದರ , ವಿಧಿ 15 ರ ಷರತತುಗಳು (1) ಮತತು 
(2) ಮತತು ವಿಧಿ 16 ರ ಷರತತು (2), ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ನಡತವೆ, ಲೆೈಂಗಿಕ 
ಆಧ್ಾರದಲ್ಲಿ ತಾರತಮೆವ್ನತು ನಷೆ್ೋಧಿಸಿದೆ ವಿಧಿ 19 ರ ಷರತತು (1) ರ ಲೆೈಂಗಿಕ ಮತತು 
ಉಪ್-ಷರತತು (ಎ) ಎಲಾಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಾಕ್ಸ ಮತತು ಅಭಿವ್ೆಕ್ತು ಸ್ಾವತಂತರಯವ್ನತು 
ಖ್ಾತ್ರರಗೆ ಳಿಸತತುದೆ, ಆದರ  ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ೆಕ್ತುಗಳ ವಿರತದಧದ ತಾರತಮೆ ಮತತು 
ದೌಜ್ಕನೆಗಳು ನಡೆಯತತುಲೆೋ ಇರತತುವೆ. 
3. ಮಾನೆ ಸತಪರೋಂ ಕ ೆೋಟ್ಕ, ಏಪರಲ್ 15, 2014 ರ ತನು ಆದೆೋಶವ್ನತು ರಾರ್ಷರೋಯ 
ಕಾನ ನತ ಸ್ೋೆವೆಗಳ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ Vs. ಟ್ಾರನೆ್ಜಂಡರ್ ಸಮತದಾಯದ ಕಲಾೆಣಕಾುಗಿ 
ವಿವಿಧ ಕರಮಗಳನತು ತಗೆೆದತಕೆ ಳುುವ್ಂತೆ ಮತತು ಸಂವಿಧ್ಾನದ ಭಾಗ I I I  ಮತತು 
ಇತರ ಸಂಸತತು ಮತತು ರಾಜ್ೆ ವಿಧ್ಾನಸಭೆ ಕಾನ ನತಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮಮ 
ಹಕತುಗಳನತು ಕಾಪ್ಾಡತವ್ ಉದೆೆೋಶದಿಂದ ಅವ್ರನತು       ಡರ್ವೆಂದತ 
ಪ್ರಿಗಣಿಸತವ್ಂತೆ ಯ ನಯನ್ಸ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕೋೆಂದರ ಸಕಾಕರ ಮತತು ರಾಜ್ೆ 
ಸಕಾಕರಗಳಿಗೆ ನದೆೋಕಶನ ನೋಡಿತತ. 
4. ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ೆಕ್ತುಗಳು (ಹಕತುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ) ಮಸ ದೆ, 2019 ರ ಪ್ರಯತುಗಳು –  
(ಎ) " ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ " ಎಂಬ ಅಭಿವ್ೆಕ್ತುಯ ವಾೆಖ್ಾೆನ; 
(ಬಿ) ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ೆಕ್ತುಗಳ ವಿರತದಧ ತಾರತಮೆವ್ನತು ನಷೆ್ೋಧಿಸತವ್ುದತ; 
(ಸಿ) ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್           ತಿಸ್ಮಕ     ವ್  ಕ   ಮಾನೆತೆ ನೋಡತವ್ುದತ ಮತತು 
ಸವಯಂ- ಲ್ಲಂಗ ಗರಹಿಸ್ಮ ಗತರತತ್ರಸ್ಮಕ     ವ್ ಹಕುನತು ನೋಡತವ್ುದತ; 
(ಡಿ) ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ೆಕ್ತುಗಳಿಗೆ ಗತರತತ್ರನ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರವ್ನತು ನೋಡಲತ 
ನಬಂಧನೆಗಳನತು ಮಾಡತವ್ುದತ; 



(ಇ) ಉದೆ ೆೋಗ, ನೋೆಮಕಾತ್ರ, ಬಡಿು ಮತತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ೆಕ್ತುಗಳ ವಿರತದಧ ಯಾವ್ುದೆೋ ಸಂಸೆ್ಾಯತ ತಾರತಮೆ 
ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆಯತವ್ುದತ; 
(ಎಫ್) ಪ್ರತ್ರ ಸಂಸೆ್ಾಯಲ್ಲಿ  ಕತಂದತಕೆ ರತೆ ಪ್ರಿಹಾರ ಕಾಯಕವಿಧ್ಾನವ್ನತು 
ಒದಗಿಸತವ್ುದತ; 
(ಜಿ) ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ೆಕ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ ರಾರ್ಷರೋಯ ಮಂಡಳಿಯನತು ಸ್ಾಾಪಸತವ್ುದತ; 
(ಎಚ್) ಉದೆೆೋಶತ ಶಾಸನದ ನಬಂಧನೆಗಳ ಉಲಿಂಘನಗೆಾಗಿ ದಂಡವ್ನತು 
ವಿಧಿಸತವ್ುದತ. 
5. ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ೆಕ್ತುಗಳು (ಹಕತುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಮಸ ದೆ, 2016, 
ಲೆ ೋಕಸಭೆಯಿಂದ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಪಟ್ತ್ ಮತತು ರಾಜ್ೆಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಗಣನೆ ಮತತು 
ಅಂಗಿೋಕಾರ ಬಾಕ್ತ ಉಳಿದಿತತು ಹದಿನಾರನೆೋ ಲೆ ೋಕಸಭೆಯನತು ವಿಸಜಿಕಸಿದ ಕಾರಣ . 
ಆದೆರಿಂದ ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ೆಕ್ತುಗಳು (ಹಕತುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ) ಮಸ ದೆ 2019 ಪ್ತನಹ 
ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
6. ಮಸ ದೆ ಮೋಲ್ಲನ ಉದೆೆೋಶಗಳನತು ಸ್ಾಧಿಸಲತ ಪ್ರಯತ್ರುಸತತುದೆ. 
ನವ್ ದೆಹಲ್ಲ;         ಥಾವ್ರ್ಚಂದ್ 
ಗೆಹೆ ಿೋಟ್ 
11 ಜ್ತಲೆೈ, 2019 

 
 

ಭಾರತದ ಸಂವಿಧ್ಾನದ ಆಟಿಕಕಲ್ 117 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷರಪ್ತ್ರಗಳ ಶಫಾರಸತ 
[ಡಿ.ಒ. ಸಂಖ್ೆೆ  13011/7 (4) /2019-DP.I I I  ದಿನಾಂಕ 12 ಜ್ತಲೆೈ, 2019 ರಂದತ 

ಡಾ.ತಾವ್ರ್ಚಂದ್ ಗೆಹೆ ಿೋಟ್, 



ಲೆ ೋಕಸಭೆಯ ಪ್ರಧ್ಾನ ಕಾಯಕದಶಕಗೆ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ನಾೆಯ ಮತತು ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ 
ಸಚಿವ್ರತ] 

ಪ್ರಸ್ಾುವಿತ ಲ್ಲಂಗಾಯತ ವ್ೆಕ್ತುಗಳ (ಹಕತುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಮಸ ದೆ, 2019 ರ ವಿಷಯದ 
ಬಗೆೆ ರಾಷರಪ್ತ್ರಗೆ ತ್ರಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧ್ಾನದ 117 (3) ನೆೋ ವಿಧಿ 
ಅನವಯ ಮಸ ದೆಯನತು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲತ ಸದನಕೆು ಶಫಾರಸತ ಮಾಡಿದೆ. 

ಹಣಕಾಸತ ಟಿಪ್ಪಣಿ 
ಮಸ ದೆಯ 8 ನೆೋ ವಿಧಿಯ 2 ನೆೋ ಉಪ್ವಿಭಾಗವ್ು ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ೆಕ್ತುಗಳ 
ಹಕತುಗಳು ಮತತು ಹಿತಾಸಕ್ತುಗಳನತು ರಕ್ಷಿಸಲತ ಅಗತೆವಾದಂತಹ ಕಲಾೆಣ ಕರಮಗಳನತು 
ತಗೆೆದತಕೆ ಳುುತುದೆ ಮತತು ಸಕಾಕರವ್ು ರ ಪಸಿದ ಕಲಾೆಣ ಯೋಜ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವ್ರ 
ಪ್ರವೆೋಶವ್ನತು ಸತಲರ್ಗೆ ಳಿಸತತುದೆ ಎಂದತ ಹೆೋಳುತುದೆ. 
2. ಮಸ ದೆಯ 8 ನೆೋ ವಿಧಿಯ 3 ನೆೋ ಉಪ್ವಿಭಾಗವ್ು ಸ ಕುವಾದ ಸಕಾಕರವ್ು 
ಕಲಾೆಣ ಯೋಜ್ನೆಗಳು ಮತತು ಕಾಯಕಕರಮಗಳನತು ರ ಪಸತತುದೆ, ಅದತ 
ಲ್ಲಂಗಾಯತ ಸ ಕ್ಷಮ, ಸಹನೋಯ ಮತತು ತಾರತಮೆರಹಿತವಾಗಿರತತುದೆ. 
3. ಮಸ ದೆಯ 14 ನೆೋ ವಿಧಿ ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ೆಕ್ತುಗಳಿಗೆ ಅವ್ರ ವ್ೃತ್ರುಪ್ರ ತರಬೆೋತ್ರ 
ಮತತು ಸವ-ಉದೆ ೆೋಗ ಸ್ೋೆರಿದಂತೆ ಜಿೋವ್ನ ೆೋಪ್ಾಯವ್ನತು ಸತಗಮಗೆ ಳಿಸಲತ ಮತತು 
ಬೆಂಬಲ್ಲಸಲತ ಸ ಕು ಸಕಾಕರವ್ು ಕಲಾೆಣ ಯೋಜ್ನೆಗಳು ಮತತು ಕಾಯಕಕರಮಗಳನತು 
ರ ಪಸತತುದೆ ಎಂದತ ಹೆೋಳುತುದೆ. 
4. ಮಸ ದೆಯ ವಿಧಿ 15 (1) (ಜಿ) ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ೆಕ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಮಗರ ವಿಮಾ 
ಯೋಜ್ನೆಯಿಂದ ವೆೈದೆಕ್ತೋಯ ವೆಚಚಗಳನತು ಸರಿದ ಗಿಸಲತ ಅವ್ಕಾಶ ನೋಡತತುದೆ. 
5. ಮಸ ದೆಯ 16 ನೆೋ ವಿಧಿಯತ ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ೆಕ್ತುಗಳ ರಾರ್ಷರೋಯ ಮಂಡಳಿಯ 
ಸಂವಿಧ್ಾನವ್ನತು ಪ್ರಸ್ಾುಪಸತತುದೆ. 



6. ಮಸ ದೆಯ 19 ನೆೋ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಲಕಾಲಕುೆ, ಸಂಸತತು ಕಾನ ನನ ಮ ಲಕ 
ಸ್ಾವಧಿೋನಪ್ಡಿಸಿಕೆ ಂಡ ನಂತರ,ಈ ಕಾಯಿದೆಯ ಉದೆೆೋಶಗಳನತು ನವ್ಕಹಿಸಲತ 
ಅಗತೆವಾದ ರ್ತುವ್ನತು ರಾರ್ಷರೋಯ ಮಂಡಳಿಗೆ ಜ್ಮಾ ಮಾಡಬೆೋಕಾಗತತುದೆ. 
7. ಪ್ರಸಕು ಹಣಕಾಸತ ವ್ಷಕದಲ್ಲಿ ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ೆಕ್ತುಗಳ ಯೋಜ್ನೆಗೆ ಒಂದತ ಕ ೆೋಟಿ 
ರ ಪ್ಾಯಿಗಳನತು ಬಜಟೆ್ ವೆಚಚವಾಗಿ ನಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ಾುವಿತ ಶಾಸನದ ಎಲಾಿ 
ನಬಂಧನೆಗಳನತು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ, ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸಂಪ್ ಣಕ ಆರ್ಥಕಕ ಹೆ ರೆ 
ಉಂಟ್ಾಗತವ್ ಸ್ಾಧೆತೆ ಇದೆ ಎಂದತ ಅಂದಾಜ್ತ ಮಾಡಲತ ಸ್ಾಧೆವಿಲಿ. ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ 
ವ್ೆಕ್ತುಗಳಿಗ ೆಯೋಜ್ನಾ ಯೋಜ್ನೆಯ ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕಯೆಿಂದ ಮೋಲ್ಲನ ವೆಚಚವ್ನತು 
ಪ್ ರೈೆಸಲಾಗತವ್ುದತ. 
8. ಮಸ ದೆಯತ ಯಾವ್ುದೆೋ ಮರತಕಳಿಸತವ್ ಅಥವಾ ಮರತಕಳಿಸದ ಖಚಕನತು 
ಒಳಗೆ ಂಡಿರತವ್ುದಿಲಿ. 

ನಯೋಜಿತ ಕಾನ ನತ ಕತರಿತತ ಟಿಪ್ಪಣಿ 
ಮಸ ದೆಯ 22 ನೆೋ ವಿಧಿಯತ ಮಸ ದೆಯ ನಬಂಧನೆಗಳನತು ನವ್ಕಹಿಸಲತ 
ನಯಮಗಳನತು ರ ಪಸಲತ ಸ ಕು ಸಕಾಕರಕೆು ಅಧಿಕಾರ ನೋಡತತುದೆ. ಯಾವ್ 
ನಯಮಗಳನತು ಮಾಡಬಹತದಂೆಬ ವಿಷಯಗಳು- 
(ಎ) ಸೆ್ಕ್ಷನ್ಸ 5 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಿಕ ಸಲಿ್ಲಸತವ್ ರ ಪ್ ಮತತು ವಿಧ್ಾನ; 
(ಬಿ) ವಿಭಾಗ 6 ರ ಉಪ್ವಿಭಾಗ (1) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗತರತತ್ರನ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರವ್ನತು 
ನೋಡತವ್ ಕಾಯಕ ವಿಧ್ಾನ, ರ ಪ್ ಮತತು ವಿಧ್ಾನ; 
(ಸಿ) ವಿಭಾಗ 7 ರ ಉಪ್ವಿಭಾಗ (1) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಿಕ ಸಲ್ಲಿಸತವ್ ರ ಪ್ ಮತತು 
ವಿಧ್ಾನ; 
(ಡಿ) ವಿಭಾಗ 7 ರ ಉಪ್ವಿಭಾಗ (2) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಷೃತ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರವ್ನತು 
ನೋಡತವ್ ರ ಪ್, ಅವ್ಧಿ ಮತತು ವಿಧ್ಾನ; 



(ಇ) ಸೆ್ಕ್ಷನ್ಸ 8 ರ ಉಪ್ವಿಭಾಗ (2) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಬೆೋಕಾದ ಕಲಾೆಣ ಕರಮಗಳು; 
(ಎಫ್) ಸೆ್ಕ್ಷನ್ಸ 10 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಬೆೋಕಾದ ಸ್ೌಲರ್ೆಗಳು; 
(ಜಿ) ಸ್ಕೆ್ಷನ್ಸ 17 ರ ವಿಧಿ (ಇ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾರ್ಷರೋಯ ಮಂಡಳಿಯ ಇತರ 
ಕಾಯಕಗಳು; 
(ಎಚ್) ಅಗತೆವಿರತವ್ ಅಥವಾ ಸ ಚಿಸಬಹತದಾದ ಯಾವ್ುದೆೋ ವಿಷಯ. 
ಸ ಕುವಾದ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಮತಂದೆ ನಯಮಗಳನತು ಹಾಕಲತ ಇದತ ಮತುಷತ್ 
ಒದಗಿಸತತುದೆ. 
ಇದತ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಮತಂದೆ ಸ ಕುವಾದ ನಯಮಗಳನತು ಮಾಡಲತ ಮತುಷತ್ 
ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸತತುದೆ. 
2. ಮೋಲ್ಲನ ನಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ ನಯಮಗಳನತು ಮಾಡಬಹತದಂೆಬ 
ವಿಷಯಗಳು ಕಾಯಕವಿಧ್ಾನ ಮತತು ಆಡಳಿತಾತಮಕ ವಿವ್ರಗಳಾಗಿವೆ ಮತತು 
ಅವ್ುಗಳನತು ಮಸ ದೆಯಲ್ಲಿಯ್ದೋ ಒದಗಿಸತವ್ುದತ ಪ್ಾರಯೋಗಿಕವಾಗಿಲಿ. ಆದೆರಿಂದ 
ಶಾಸಕಾಂಗ ಅಧಿಕಾರದ ನಯೋಗವ್ು ಸ್ಾಮಾನೆ ಪ್ಾತರವಾಗಿದೆ. 
 

ಲೆ ೋಕಸಭೆ 
 

ಟ್ಾರನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ೆಕ್ತುಗಳ ಹಕತುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತತು ಅವ್ರ ಕಲಾೆಣಕಾುಗಿ ಮತತು ಅದಕೆು 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತತು ಪ್ಾರಸಂಗಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಕತರಿತತ 

ಒಂದತ ಮಸ ದೆ 
(ಶರೋ ಥಾವ್ರ್ಚಂದ್ ಗೆಹೆ ಿೋಟ್, ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ನಾೆಯ ಮತತು ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ ಸಚಿವ್ರತ)  
MGI PMRND - 1516LS (S3) —12.07.2019. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


