ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೆಂಡರ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಪಡಯಿರಿ
ಮರನ್ವ ಕಳ್ಳಸರಗರಣಿಕಯ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಸಲಕ್ಟ್ ಕಮಿಟಿಗ ನೀಡಿ
ನ್ಮಗ ಕ ೀಪ ಬೆಂದಿದ, ನ್ಮಗ ದ ಾೀಹ ಮರಡಲರಗಿದ. ಇದನ ನ್ಮಗ ಸಮಮತಿಯಿಲಲ

ಸರವವಜನಕ ಪಾತಿಭಟ್ನ್ಯಲ್ಲಲ ಭರಗವಹಸಿ

24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018 (ಸ ೋಮವಾರ), ಮಧ್ಾಾಹ್ನ 03:30 ಕ್ ೆ

ಡಿ .ಸಿ. ಕಚ ೋರಿ ಎದುರು, ಹಾಸನ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018 ರಲ್ಲಲ ಲ ೀಕಸಭಯಲ್ಲಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೆಂಡರ್ ವಯಕ್ತಿಗಳ್ (ಹಕನುಗಳ್ ರಕ್ಷಣ) ಬಿಲ್, 2018 ಅನ್ನು 27 ತಿದನುಪಡಿಗಳ್
ಸಮೀತ ಅನ್ನಮೀದಿಸಲರಗಿದ. ಜನಲೈ 2018 ರಲ್ಲಲ ಮರನ್ವ ಕಳ್ಳಸರಗರಣಿಕಯ (ತಡಗಟ್ನ್ವಿಕ, ರಕ್ಷಣ ಹರಗ

ಪನನ್ವವಸತಿ) ಬಿಲ್,

2018 ಅನ್ನು ಅನ್ನಮೀದಿಸಲರಗಿದ.

ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೆಂಡರ್ ಬಿಲ್: ತಿದನುಪಡಿ ಮರಡಲರದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೆಂಡರ್ ಬಿಲ್ನ್ಲ್ಲಲ ‘ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೆಂಡರ್’ ಪದದ ಸನಧರರಿತ ವ್ರಯಖ್ರಯನ್
ಸರಾಗತರಹವ. ಇದನ್ನು ಹ ರತನಪಡಿಸಿ ಈ ಜನ್ವಿರ ೀಧಿ ಬಿಲ್ ಸಿಾೀಕರಿಸಲನ ಅನ್ಹವವ್ರಗಿದನು ಮತ ಿಮಮ ತಿದನುಪಡಿ ಮರಡಬೀಕರಗಿದ.
2014 ರಲ್ಲಲ ಸರ್ೀವಚ್ಛ ನ್ರಯಯರಲಯವು ನ್ರಯಷನ್ಲ್ ಲ್ಲೀಗಲ್ ಸವಿೀವಸಸ್ ಅಥರರಿಟಿ ಹರಗ

ಕೀೆಂದಾ ಸಕರವರದ ಮಧ್ಯದ

ಪಾಕರಣಕು ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ನೀಡಿದ ಐತಿಹರಸಿಕ ತಿೀರ್ಪವನ್ ನ್ೆಂತರ ಸರಣಿಗಳ್ಲ್ಲಲ ರಚಿಸಲರದ ಬಿಲ್ಗಳ್ ಪೈಕ್ತ ಇದನ ನ್ ತನ್ವ್ರದ
ಬಿಲ್ ಆಗಿದ. 2016ರ ಬಿಲ್ ಬಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೆಂಡರ್ ಸಮನದರಯದ ವಿಮರ್ವಗಳ್ನ್ನು ಹರಗ

ಸೆಂಸದಿೀಯ ಸರಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ

ಶಿಫರರಸನಗಳ್ನ್ನು ಇದರಲ್ಲಲ ಸೆಂಪ ಣವವ್ರಗಿ ನಲವಕ್ಷಿಸಲರಗಿದ. ಇದನ ಸರ್ೀವಚ್ಛ ನ್ರಯಯರಲಯದ ತಿೀಪನವ, ಭರರತದ ಸೆಂವಿಧರನ್ವು
ಕ ಟಿ್ರನವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೆಂಡರ್ ವಯಕ್ತಿಗಳ್ ಸಮರನ್ತಯ ಹರಗ

ಮ ಲಭ ತ ಹಕನುಗಳ್ನ್ನು ಉಲಲೆಂಘನ್ ಮರಡಿರನತಿದ. ಇದನ ಟ್ರಾನ್ಸ್

ಜೆಂಡರ್ ಗಳಿಗ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ ಯೀಗ ಮನೆಂತರದ ಕ್ೀತಾಗಳ್ಲ್ಲಲ ಮಿೀಸಲರತಿಯನ್ನು ನೀಡದ ಅವಕರಶವೆಂಚಿತರನ್ರುಗಿ ಮರಡಿದ. ಟ್ರಾನ್ಸ್
ಜೆಂಡರ್

ಗಳ್ ಸರೆಂಪಾದರಯಕ ಆದರಯ ಮ ಲವ್ರದ ಭಿಕ್ರಟ್ನ್ಯ ಅಪರರಧಿೀಕರಣವನ್ನು ಎತಿಿಹಡಿಯನತಿದ. ಸರಮರನ್ಯ ವಯಕ್ತಿಗಳ್

ಮೀಲರಗನವ ಭೀದಭರವ ಹರಗ
ಹರಗ

ಧೌಜವನ್ಯಕು ನೀಡಲರಗನವ ಶಿಕ್ಗ ಹ ೀಲ್ಲಸಿದರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೆಂಡರ್ ಗಳ್ ಮೀಲರಗನವ ಭೀದಭರವ

ಧೌಜವನ್ಯಕು ಕಡಿಮ ಪಾಮರಣದ ಶಿಕ್ಯನ್ನು ನೀಡನತಿದ. ಇದನ ವಯಸು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೆಂಡರ್

ಗಳ್ ಕರನ್ ನ್ರತಮಕ ಹಕನುಗಳ್

ಉಲಲೆಂಘನ್ ಮರಡಿದನು ಅವರನ ತಮಿಮಷ್ದೆಂತ ವ್ರಸವಿರಲನ ಬಿಡದ ತಮಮ ಪ ೀಷಕರ ೆಂದಿಗ ವ್ರಸಿಸಬೀಕನ ಅಥವ್ರ ನ್ರಯಯರಲಯದ
ಮರಹ ೀಗಬೀಕನ ಎೆಂದನ ನ್ನಡಿಯನವ ಮ ಲಕ ಅವರ ಇಚ್ಛ ಇದುಲ್ಲಲ ಬದನಕನವ ಮ ಲಭ ತ ಹಕುನ್ನು ಉಲಲೆಂಘಿಸನತಿದ. ಅಷ್್
ಅಲಲದ ಇದನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೆಂಡರ್ ಸಮನದರಯವನ್ನು ಎರಡನ ವಗವಗಳರಗಿ ವಿೆಂಗಡಿಸನತಿದ. ಅೆಂದರ ಯರರನ ಲ್ಲೆಂಗ ಪನನ್ವಿವತರಣ
ಶಸರಚಿಕ್ತತ್ಗ ಒಳ್ಗರಗಿಲಲರ್ ಅವರನ ‘ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೆಂಡರ್’ ಎೆಂದನ ಮರತಾ ಗನರನತಿಸಿಕ ಳ್ಳಬಹನದನ. ಯರರನ ತರನ್ನ “ಹಣನು” ಅಥವ್ರ
“ಗೆಂಡನ” ಎೆಂದನ ಗನರನತಿಸ ಬಯಸನವರ

ಅವರನ ಈ ಶಸರಚಿಕ್ತತ್ಗ ಒಳ್ಗರಗಿರಬೀಕನ. ಸರ್ೀವಚ್ಛ ನ್ರಯಯರಲಯದ ತಿೀರ್ಪವಗ ಇದನ

ಸೆಂಪ ಣವವ್ರಗಿ ವಿರನದಧವ್ರಗಿದ.

ಕಳ್ಳಸರಗರಣಿಕ/ಟ್ರಾಫಿಕ್ತೆಂಗ್ ಬಿಲ್: ಲ ೀಕಸಭಯಲ್ಲಲ ಅನ್ನಮೀದಿಸಲರದ ಕಳ್ಳಸರಗರಣಿಕ ಬಿಲ್ ಹಲವು ನಬೆಂಧ್ನ್ಗಳ್ನ್ನು
ಹ ೆಂದಿದನು ಭರರತಿೀಯ ಸೆಂವಿಧರನ್ದ ಸಿದರಧೆಂತಗಳಿಗ ವಿರನದಧವ್ರಗಿವ್. ಈಗರಗಲ ಭರರತಿೀಯ ದೆಂಡ ಸೆಂಹತ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಸಕ್ಷನ್ಸ
370 ಹರಗ

370ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಮರನ್ವ ಕಳ್ಳಸರಗರಣಿಕ ಹರಗ

ಅವರನ್ನು ಲೈೆಂಗಿಕವ್ರಗಿ ದನಬವಳ್ಕ ಮರಡಿಕ ಳ್ಳಳವುದಕು

ಶಿಕ್ಯಿದನು, ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ವಶಯಕವ್ರಗಿದ. ಚ್ರಲ್ಲಿಯಲ್ಲಲರನವ ಅನ್ೈತಿಕ ಸರಗರಣಿಕ (ತಡ) ಕರಯ್ದು, ಬರಲರಪರರಧ್ ಕರಯ್ದು, ಜೀತ
ಕರಮಿವಕರ-ಒಪಪೆಂದದ ಕರಮಿವಕರ-ಅೆಂತರ್ ರರಜಯ ಅೆಂತರ್ ರರಜಯ ವಲಸಿಗ ಕರಮಿವಕರ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಕರನ್ ನ್ನಗಳ ೆಂದಿಗ ಈ
ಬಿಲ್ ಯರವ ರಿೀತಿಯ ಸೆಂಬೆಂಧ್ ಹ ೆಂದಿದ ಎೆಂಬನದನ ಅಸಪಷ್ವ್ರಗಿದ. ಇದನ ಸೆಂಕ್ತೀಣವವ್ರಗಿದನು ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನಷ್ರಾನ್ಕು ತಿೀವಾ
ತಡಯೊಡಡ ಬಹನದನ.”ಬಲವೆಂತದ ಕ ಲ್ಲ” ಹರಗ

ಇತರ ಮನಖ್ಯ ಅೆಂಶಗಳ್ ವಯಖ್ರಯನ್ಗಳ್ಳ ಇದರಲ್ಲಲ ಇಲಲ. ಇದರಲ್ಲಲನ್ ನೀತಿಗಳ್ಳ

ದ ೀಷಪ ರಿತವ್ರಗಿದನು ವಯಸು ಸಾಯಿಚ್ೆಯ ಲೈೆಂಗಿಕ ಕರಮಿವಕರನ್ನು ‘ದರಳಿ ಹರಗ

ರಕ್ಷಣ’ ಎೆಂಬ ಮರದರಿಯ ಮ ಲಕ

ಪನನ್ವವಸತಿ ಕೀೆಂದಾಗಳ್ಲ್ಲಲ ಅತಯಧಿಕ ಸಮಯ ಇರಿಸಬಹನದನ. ಇದನ ವಲಸಿಗರನ ಯರವ ಉದುೀಶಕರುಗಿ ವಲಸ ಬೆಂದಿರನವರೆಂಬ
ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಯದಯ್ದ ಅಲರಪವಧಿಯಲಲ ಅವರನ್ನು ಅವರ ತವರನ ನ್ಲಗಳಿಗ ಕಳ್ಳಹಸಲನ ಒತನಿ ನೀಡನತಿದ. ಕಳ್ಳಸರಗರಣಿಕಯ
ಉಲಬಣವ್ರದ ಅೆಂಶವ್ೆಂದನ ಹೀಳ್ಲರಗನವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೆಂಡಗವಳ್ ಭಿಕ್ ಬೀಡನವುದಕು ಹತನಿ ವಷವಗಳ್ ಶಿಕ್ ಪಾಮರಣ ನಗದಿಪಡಿಸಿದನು,
ಆ ಸಮನದರಯವನ್ನು ಅಪರರಧಿೀಕರಣಗ ಳಿಸನವೆಂತಿದ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೆಂಡಗವಳಿಗ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ತಗದನಕ ಳ್ಳಲರಗನವ ಹರಮೀವನ್ಸ
ಔಷಧಿ ಮರತಾಗಳ್ನ್ನು ಇದನ ಅಪರರಧಿೀಕರಣ ಗ ಳಿಸಿದುಲಲದ, ‘ದಬರಬಳಿಕ’ ಹರಗ

‘ಸಹರಯ’ದ ಮಧಯ ಸಪಷ್ವ್ರಗಿ ವಿೆಂಗಡಣ ಮರಡಿಲಲ.

ಈ ಬಿಲ್ ನ್ಲ್ಲಲ ವಯಸು ಸಾಯಿಚ್ೆಯ ಲೈೆಂಗಿಕ ವೃತಿಿ ಮತನಿ ಬಲವೆಂತದ ಲೈೆಂಗಿಕ ವೃತಿಿಗ

ಯರವುದೀ ರಿೀತಿಯ ವಯತರಯಸ ಇಲಲ.

ಇದನ ವಯಸು ಸಾಯಿಚ್ೆಯ ಲೈೆಂಗಿಕಕರಮಿವಕರ ಮತನಿ ಭಿಕ್ರಟ್ನ್ ಮರಡನವವರ ಹಕನುಗಳ್ನ್ನು ಉಲಲೆಂಘನ್ ಮರಡನತಿದ.
ಈ ಎರಡ

ದ ೀಷಪ ರಿತ ಬಿಲ್ಗಳ್ಳ ಈಗರಗಲ ದನಸಿಾತಿಯಲ್ಲಲರನವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೆಂಡರ್ ಗಳ್, ಲೈೆಂಗಿಕ ಕರಮಿವಕರ, ಜೀತ ಕರಮಿವಕರ,

ಗನತಿಿಗ ಕರಮಿವಕರ, ಗೃಹ ಕರಮಿವಕರ, ಕಟ್್ಡ ಕರಮಿವಕರ ಹರಗ

ವಲಸ ಕರಮಿವಕರ ಸಮಸಯಗಳ್ನ್ನು ಮತಿಷನ್ ತಿೀವಾಗ ಳಿಸನತಿದ.

ಮನ್ನಷಯರ ದೀಹಗಳ್ನ್ನು, ಅವರನ ಆಯನುಕ ೆಂಡಿರನವ ಕಲಸಗಳ್ನ್ನು ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸನವ ಹರಗ

ಅೆಂಚಿನ್ಲ್ಲಲರನವ ಜನ್ರ ಮ ಲಭ ತ

ಹಕನುಗಳ್ನ್ನು ನರರಕರಿಸನವ ಈ ಬಿಲ್ ವಿರನದಧದ ನ್ಮಮ ಈ ಹ ೀರರಟ್ದಲ್ಲಲ ಭರಗವಹಸಿ.

ನ್ಮಮ ಬೀಡಿಕಗಳ್ಳ:
 ಎಲರಲ ಸೆಂಸದರಲ್ಲಲ ನ್ಮಮ ಕಳ್ಕಳಿಯ ವಿನ್ೆಂತಿ ಏನ್ೆಂದರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೆಂಡರ್ ವಯಕ್ತಿಗಳ್ ಬಿಲ್ 2018, ಅನ್ನು
ಮತ ಿಮಮ ಕನಲೆಂಕ ಷವ್ರಗಿ ಪರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ ಸನರ್ಪಾೀೆಂ ನ್ರಯಯರಲಯದ (ನ್ರಯಷನ್ಲ್ ಲ್ಲೀಗಲ್ ಸವಿೀವಸಸ್
ಅಥರರಿಟಿ) ತಿೀರ್ಪವಗ ಪ ರಕವ್ರಗಿ ಹರಗ
ಸಮನದರಯವು

ನೀಡಿರನವ

ಸೆಂಸದಿೀಯ ಸರಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮನೆಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೆಂಡರ್

ಅಭಿಪರಾಯಗಳ್ನ್ನು

ಒಳ್ಗ ೆಂಡಿರನವೆಂತ

ಮತ ಿಮಮ

ಬಿಲ್

ಅನ್ನು

ಮೆಂಡಿಸಬೀಕನ.
 ಮರನ್ಯ ರರಜಯಸಭಯ ಸಭರಪತಿ ಅವರಿಗ ನ್ರವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ತೆಂಗ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಸಲಕ್ಟ್ ಕಮಿಟಿಗ
ವಗರವಯಿಸಬೀಕೆಂದನ ವಿನ್ೆಂತಿಸನತಿೀವ್.

ಆಯೊೀಜಕರನ

