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பால்நிலை மாற்றம் ககாண்டவர்கலை பாதுகாப்பதற்கான கபாைீஸ் 
அதிகாரிகைிற்கான வழிகாட்டல் 

 

 அறிமுகம்  

 

அலனத்து மனிதப்பிறவியினரும் சுதந்திரமாக பிறப்பதுடன் ககௌரவம் மற்றும் 
உரிலமகைில் சமமானவர்கள். சகை பாைியல்ததாற்றுவாய் மற்றும் பாைின 
அலடயாைங்கலைக் ககாண்ட அலனத்து மனிதப்பிறவியினரும் மனித உரிலமகலை 
முழுலமயாக அனுபவிப்பதற்கு உரித்துலடயவர்கள்1.  

 

1978 ஆம் ஆண்டின் இைங்லக அரசியைலமப்பில் சட்டத்தின் முன் அலனவரும் சமம் 
மற்றும் சட்டத்தினால் சம பாதுகாப்பு உள்ைது என்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ைது.  
ஒதுக்கப்பட்ட மக்கைில் பால்நிலை மாற்றம் ககாண்டவர்களும் உள்ைனர்.  பால்நிலை 
மாற்றம் ககாண்டவர் என்பது பிறக்கும்தபாதத அவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பாைின 
அலடயாைத்துடன் ஒத்துப்தபாகாத பைதரப்பட்ட நபர்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் 
கபாதுவான பதம் ஆகும். எனதவ, நீண்ட மற்றும் கடுலமயான கசயல்முலறக்குப் பிறகு 
ஒரு ஆண் தனது உயிரியல் பாைினத்லத கபண்ணாக மாற்ற விரும்புகிறார் (ஓர் ஆண்  
கபண்ணாக மாற்றம் ககாண்டவா - MTF) அதததபான்று ஒரு கபண் தனது உயிரியல் 
பாைினத்லத ஆணாக மாற்ற விரும்புகிறார் ( ஒரு கபண்  ஆணாக மாற்றம் ககாண்டர் 
- FTM). இந்த கசயல்முலறலய ஒரு நிலைமாறும் கசயல்முலறயாக 
வலரயறுக்கைாம்.  

 

சர்வததச மருத்துவ நிறுவனங்கள் மற்றும் நிபுணர்கள் இது ஒரு தநாய் அல்ை என்பலத 
நிரூபித்துள்ைனர்.  இந்த ஓரங்கட்ப்பட்ட குழு மனித ததாற்றத்திைிருந்து நம்மிலடதய 
வாழ்ந்து வருகின்றனர், தமலும் பல்தவறு சமூக காரணிகைால், அவர்கள் தங்கள் 
அலடயாைத்லத மலறத்து பை தியாகங்கலைச் கசய்து வாழ்க்லகலய கதாடர்ந்து 
வருகின்றனர்.  

 

சிை பால்நிலை மாற்றம் ககாண்டவர்கள் தங்கைின் தகள்விக்குரிய அலடயாைம் 
மற்றும் உைவியல் அகசௌகரியம் காரணமாக முலறப்பாடு  கசய்கின்றனர்.  அவர்கள் 
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சமூக இழிவு, பாைியல் துன்புறுத்தல், ஆட்தசர்ப்பில் பாகுபாடு மற்றும் 
குடும்பத்திைிருந்துவதயற்றப்படல் என்பவற்றிற்கு முகங்ககாடுக்கின்றனர்.  

 

இதனால், பால்நிலை மாற்றம் ககாண்டவர்கள் மன உலைச்சல் மற்றும் தற்ககாலை 
எண்ணத்துக்கு ஆைாகின்றனர் இதன் விலைவு தற்ககாலை முயற்சியாகும்.  எனதவ, 

ஒவ்கவாருவரும் பால்நிலை மாற்றம் ககாண்டவர்கைின் பாைின அலடயாைத்லத 
அங்கீகரிக்க தவண்டகமன்பதுடன், பாகுபாடற்ற தன்லம உறுதி கசய்யவதுடன், 
தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு மற்றும் அந்தரங்கத்திற்கான உரிலமக்கும்  உத்தரவாதம் 
அைிக்கப்பட தவண்டும்.  

பால்நிலை மாற்றம் ககாண்டவர்கள் சமூகம் கவைிப்பலடயாக கதரிவிப்பது சட்ட 
அமுைாக்கல் உத்திதயாகத்தர்கைிற்கு தமது பிரசலனகலை 
விழிப்புணர்வுகசய்யதவண்டிய ஒரு குழுவினர் ஆவர். கபாைீஸ் அதிகாரிகள் மற்றும் 
சட்ட அமைாக்க அதிகாரிகள் என்ற முலறயில், அவர்கள் கடலமகலைச் 
கசய்யும்கபாழுது பால்நிலை மாற்றம் ககாண்டவர்கைின் அலடயாைம், பாகுபாடு 
காட்டாலம, தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு மற்றும் அந்தரங்கத்திற்கான உரிலம ஆகியவற்லற  
உறுதி கசய்யும் கபாறுப்பு அவர்களுக்கு உள்ைது.  தமலும், பால்நிலை மாற்றம் 
ககாண்டவர்கைிற்கு எதிராக மீது குற்றச் கசயல்கள்தமறககாள்ைப்பட்டால், அவர்கலைப் 
பாதுகாக்க கபாைீஸார் லனப்பாக தலையிட தவண்டும்.  

 

அலனத்து பிரலைகளும் பால்நிலை மாற்றம் ககாண்டவர்கலை பாகுபாடு இல்ைாமல் 
சமமாக நடத்த தவண்டும் மற்றும் சமூக்திற்குள்ை சமத்துவமதபான்று அவர்கைின் 
உரிலமகள் மற்றும் சுதந்திரங்கலை சமமாக பாதுகாப்பதற்கு ஆதரவைிக்க தவண்டும். 
 

 

வழிகாட்டல்கள் 

 
 

வழிகாட்டல் 01: சட்டத்தின் முன்னால் அங்கிகரிக்கப்படும் உரிலம 

 

1978 அரசியைலமப்பின் 12.1 வது பிரிவின் கீழ் குறிபிடப்பட்டுள்ைபடி, "சட்டத்தின் முன் 
அலனவரும் சமம் மற்றும் சட்டத்தினால்  சமமான பாதுகாப்பு " என்ற அரசியைலமப்பு 
உத்தரவாதத்லத கருத்தில் ககாள்வதுடன், கபாைீஸ் அதிகாரிகள் பால்நிலை மாற்றம் 
ககாண்டவர்கைின்  அலடயாைம் மற்றும் கசயல்முறலய அங்கீகரிக்க தவண்டும். 
 

கவவ்தவறு துலறகைிலுள்ை சகை கபாைீஸ் உத்ததயாகத்தர்களும் பால்நிலை மாற்றம் 
ககாண்டவர்கள் மற்றும் பால்நிலை மாற்றம் ககாண்டவர்கைின் கசயல்முலற பற்றி 
அறிந்திருக்க தவண்டுகமன்பதுடன் தயாக்யாகார்டா தகாட்பாடுகைில் கபாதிந்துள்ை 
அவர்கைின் உைகைாவியரீதியில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட உரிலமகள் மற்றும் 
சுதந்திரங்கலை மதிக்க தவண்டும்2. 
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வழிகாட்டல் 02: சமத்துவத்திற்கான உரிலம மற்றும் பாரபட்சமின்லம 

 

அ) பாைின அலடயாைத்தின் அடிப்பலடயில் பால்நிலை மாற்றம் ககாண்டவர்களுக்கு 
எதிராக கபாைீஸ் உத்ததயாகத்தர்கள் பாரபட்சம் காட்டைாகாது.  அரசியைலமப்பின் 
உறுப்புலர 12.2  கீழ், " ஆகைவரும் வர்க்கம், இனம், சாதி, பால் அல்ைது அது தபான்ற 
காரணங்கைின் அடிப்பலடயில் பாகுபாடு காட்டக்கூடாது".  இலத கபாைீஸ் 
உத்ததயாகத்தர்கள் கலடபிடிக்கவில்லை என்றால் அது அரசியைலமப்பின் 12.2வது 
உறுப்புலரலய மீறுவதாக அலமயும். 
 

ஆ) தமலும் சமத்துவமற்றமுலறயில் நடாத்தப்படல்,கசயற்படாதுவிடல், அைட்சியம், 

ததலவயற்ற தாமதம், பால்நிலை மாற்றம் ககாண்டவர்கைின் ததலவகளுக்கு 
உணர்வின்லமதபான்ற வழிகைில் சட்ட அமுைாக்க அதிகாரவலமப்புக்கலை அனுகலை 
சீர்குலைக்கும் எந்தகவாரு கசயலும் அரசியைலமப்பின் உறுப்புலர 12.1 ஐ மீறுவதாகும். 
 
 

வழிகாட்டல் 03: சித்திரவலத மற்றும் ககாடூரமான, மனிதாபிமானமற்ற அல்ைது 
இழிவான நடாத்துலக அல்ைது தண்டலனயிைிருந்து விடுதலை கபறும் உரிலம 

 

அ) பாைின அலடயாைத்தின் காரணமாக பால்நிலை மாற்றம் ககாண்டவர்கள் 
உடல்ரீதியான தாக்குதல்கள், வாய்கமாழி துஷ்பிரதயாகம், மிரட்டல் மற்றும் பாைியல் 
துன்புறுத்தலுக்கு முயற்சித்தல் அல்ைது பிற வடிவங்கைிைான வன்முலறகலை 
கபாைீஸ் நிலையங்கைில் சந்திக்கின்றனர்.  பால்நிலை மாற்றம் ககாண்டவர்கைிடம் 
உத்ததயாகத்தர்கள் தரக்குலறவான வார்த்லதகலைப் உதயாகித்தால், அது பால்நிலை 
மாற்றம் ககாண்டவர்கலை உடல் மற்றும்  மனரீதியான சித்திரவலதயாகதவா, 

மனிதாபிமானமற்ற அல்ைது இழிவான நடத்லதயாகதவா அல்ைது தண்டலனயாகதவா 
கருத தவண்டும்.  எனதவ, இது அரசியைலமப்பின் உறுப்புலர 11 மற்றும் அமுைிலுள்ை 
பிற சட்டங்கலையும் மீறுவதாக அலமயும். 
 
 

ஆ) கபாைீஸ் உத்ததயாகத்தர்கள் பால்நிலை மாற்றம் ககாண்டவர்கைின் உடலைப் 
பரிதசாதலன கசய்யும் தபாது அவர்கைின் பாைினத்லத அலடயாைம் கண்டு அதன்படி 
கசயல்பட தவண்டும்.  சந்ததகத்திற்கான நியாயமான காரணங்கள் இருந்தால், அந்த 
நபரின் உடலைத் ததடுவதற்கு முன் அலடயாை அட்லட அல்ைது பிற 
கசல்லுபடியாகும் ஆவணத்லத முதைில் சரிபார்க்க தவண்டும்.  அவலர/அவலை 
உரிய மரியாலதயுடன் நடத்துதல் அந்த கபாைீஸ் பால்நிலை மாற்றம் 
ககாண்டவர்கைின்  பாைினத்லத அலடயாைம் கண்டு, அவர்கைின் உடல்கலை 
பரிதசாதிக்கும் தபாது அதன்படி கசயல்பட தவண்டும்.  சந்ததகத்திற்கான நியாயமான 
காரணங்கள் இருந்தால், அந்த நபரின் உடலைத் ததடுவதற்கு முன் அலடயாை அட்லட 
அல்ைது பிற கசல்லுபடியாகும் ஆவணத்லத முதைில் சரிபார்க்க தவண்டும்.  
அவலர/அவலை உரிய மரியாலதயுடன் நடத்துவது மற்றும் அந்த நபரின் 
அந்தரங்கத்திற்கான உரிலமலய பாதுகாத்தல் மற்றும் மதிப்ைித்தல் அவசியம். இந்த 
நபர்கைின் உடல் தசாதலனகலை எவ்வாறு நடத்துவது என்பது குறித்த 
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வழிகாட்டுதல்கலைத் தயாரிக்க கபாைீஸார்  ததலவயான நடவடிக்லககலை எடுக்க 
தவண்டும்.  ஒரு பால்நிலை மாற்றம் ககாண்டவர்   என்பது மற்கறாரு நபர் என்பதுடன் 
அரசியைலமப்பின் கீழ் ஒவ்கவாரு நபருக்கும் உரிலமயுள்ை அலனத்து 
உரிலமகளுக்கும் அவர்களுக்கும் உண்டு. 
 
 
 
 
 
 
 
 

வழிகாட்டல் 04: தனிப்பட்ட பாதுகாப்புக்கான உரிலம  

 

அ) பால்நிலை மாற்றம் ககாண்டவர்கள் கபாது இடங்கைில் கைங்கம், பாகுபாடு மற்றும் 
வன்முலறலய எதிர்ககாள்கின்றனர், கசால்ைாத லசலககள், வாய்கமாழி 
துஷ்பிரதயாகம், அச்சுறுத்தல்கள் மற்றும் உடல்ரீதியான தாக்குதல்கள் 
தபான்றனவாகும்.  இதுதபான்ற சூழ்நிலைகைில் தபாைீசார் தீவிரமாக தலையிட்டு 
இதுதபான்ற சூழ்நிலைகலை தவிர்க்க தவண்டும்.  தமலும் அந்த உரிலமகலை மீறும் 
நபர்கள் மீது உரிய சட்ட நடவடிக்லக எடுக்க தவண்டும். 

 

ஆ) அத்தலகய முலறப்பாடுகளுக்கு கபாைீஸ் அதிகாரிகள் சட்ட நடவடிக்லக எடுக்கத் 
தவறுவது, தவிர்த்தல் அல்ைது தாமதிப்பது அரசியைலமப்பின் 12.1 வது உறுப்புலரலய 
மீறுவதாக அலமயும். 

 
 

பால்நிலை மாற்றம் ககாண்டவர்கள் ஆலட மாற்றி அணிதலை குற்றவியல் சட்டத்தின் 
399-வது பிரிவின் கீழ் “ஆள்மாற்றம்கசய்து ஏமாற்றல்” என்ற குற்றமாக்க பால்நிலை 
மாற்றம் ககாண்டவர்கள் முலனகிறது.  தமலும், ஆலட மாற்றி அணிந்து 
வருபவர்கலை பாைியல் கதாழிைாைிகள் என தபாைீசார் தவறாக மதிப்பிடுகின்றனர். 
பால்நிலை மாற்றம் ககாண்டவர்கலைகபாறுத்தவலரயில் ஆலட மாற்றி அணிதலை 
ஆள்மாற்றம்கசய்த்கத ககாள்ைக் கூடாதுடன் அவர்கலை பாைியல் கதாழிைாைர்கள் 
என்று முற்தீர்மானம் எடுக்கக் கூடாது.  குற்றவியல் சட்டத்லத தவறாகப் 
பயன்படுத்துவது கடுலமயான விலைவுகலை ஏற்படுத்தும்.  இந்த விலைவுகள் குறித்து 
தபாைீசாருக்கு அறிவுறுத்த தவண்டும் மற்றும் பரிந்துலரக்கப்பட்ட விதிமுலறகலை 
கலடபிடிக்காத கபாைீஸ் அதிகாரிகள் மீது கடுலமயான நடவடிக்லக எடுக்க தவண்டும். 
 
 

வழிகாட்டல் 05: தன்னிச்லசயான லகது மற்றும் தடுத்துலவத்தைில் இருந்தான 
சுதந்திரத்திற்கான உரிலம  

 

பால்நிலை மாற்றம் ககாண்டவர்கள் கதருவில் நிற்பதால் அவர்கள் அலைந்து திரியும் 
சட்டத்தின் கீழ் அடிக்கடி லகது கசய்யப்படுகிறார்கள்.  இது தபான்ற சட்ட விதராதமான 
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லகதுகலை தவிர்க்க அகலந்து திரிதல் என்ற பதம் கதைிவாக வலரயறுக்கப்பட 
தவண்டும்.  

 

கபாைீஸ் உத்ததயாகத்தர்கள் இந்த சட்ட ஏற்பாடுகலை பின்பற்றவில்லையாயின் அது 
சட்டவிதராத லகது என்று கருதப்படும் எனதவ 1978 அரசியைலமப்பின் உறுப்புலர 13 
ஐ மீறுவதாக அலமயும். 

 
 
 
 
 
 
 

வழிகாட்டல் 06: அந்தரங்கத்திற்கான உரிலம  

 

அ) பால்நிலை மாற்றம் ககாண்டவர்கைின் தனிப்பட்ட தகவல்கள் ரகசியத் தகவைாகக் 
கருதப்பட தவண்டும்.  பால்நிலை மாற்றம் ககாண்டவர்கைின் நிலை மற்றும் 
உணர்வுபூர்வமான தகவல்கலை கபாது மக்கள், வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் நீதிமன்ற 
ஊழியர்கள் நீதிமன்றத்தில் ஆைர்படுத்தப்படும்தபாது அவசியம் கதரிந்து ககாள்ை 
தவண்டியலவ கவைியிடப்படுவதுடன் மற்றும் ஏலனயலகதுகசய்யப்பட்டவர்களுக்கு 
கவைியிடக்கூடாது.   

 

ஆ) பால்நிலை மாற்றம் ககாண்டவர்கைின் உடல் தசாதலனலய நடத்தும் தபாது 
கபாைீஸ் உத்ததயாகத்தர்கள் அவர்கைின் அந்தரங்கத்திற்கான உரிலமலய அங்கீகரிக்க 
தவண்டும்.  கபண் ஆணாக பால்நிலை மாற்றம் ககாண்டவர்கலை தசாதலன கசய்யும் 
தபாது அவர்கைின் தகாரிக்லகயின் தபரில் தகுந்த கபாைீஸ் உத்ததயாகத்தலர நியமிக்க 
தவண்டும்.   

 

 

வழிகாட்டல் 07: தடுப்பில் இருக்கும்தபாது மனிதாபிமானத்துடன் 
கவனிக்கப்படுவதற்கான உரிலம  

 

அ) குற்றத்லதச் கசய்த அல்ைது கசய்ததாகச் சந்ததகிக்கப்படும் பால்நிலை மாற்றம் 
ககாண்டவர்கலை கபாைீஸ் உத்ததயாகத்தர்கள் தடுப்பில் லவத்திருக்கும் தபாது 
அவர்கைின் பால்நிலை அலடயாைம் மற்றும் மனிதாபிமானத்துடன் நடத்த தவண்டும்.  

ஆண் கபண்ணாக பால்நிலை மாற்றம் ககாண்ட தடுத்துலவக்கப்படும் நபர்கள் கபண் 
தடுத்துலவக்ப்பட்டுள்ைவர்கள் தபான்று கவனிக்கப்படல் தவண்டும், மற்றும் கபண் 
ஆணாக பால்நிலை மாற்றம் ககாண்ட தடுத்துலவக்கப்படும் நபர்கள் ஆண் 
தடுத்துலவக்ப்பட்டுள்ைவர்கள் தபான்று கவனிக்கப்படல் தவண்டும்.  துன்புறுத்தலைத் 
தவிர்க்க இரு  பால்நிலை மாற்றம் ககாண்ட தடுத்துலவக்கப்படும் நபர்கலை மற்ற 
தடுத்துலவக்கப்படும் நபர்கைிடமிருந்து தனிதய தடுத்துலவக்கப்படல் தவண்டும்.  
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ஆ) எந்தகவாரு காரணமும் இல்ைாமல் ஒரு பால்நிலை மாற்றம் ககாண்டவர் 
தடுத்துலவக்கப்பட்டிருந்தால், அத்தலகய தடுப்பில் லவப்பது சட்டவிதராதமாக 
கருதப்படுவதுடன்  1978 அரசியைலமப்பின் உறுப்புலர 13 ஐ மீறுவதாக அலமயும்.  
தடுப்பு லமயத்தில் எந்தகவாரு பாைியல் துன்புறுத்தல், அச்சுறுத்தல், மிரட்டல், அடித்தல் 

அல்லது தாக்குதல் என்பன சித்திரவலத, மனிதாபிமானமற்ற மற்றும் இழிவான 
நடத்லதயாக கருதப்படுகிறது.  எனதவ, இது 1978 அரசியைலமப்பின் உறுப்புலர 11ஐ 
மீறுவதாகவும் அலமயும். 

 
 
 
 
 
 

 

வழிகாட்டல் 08: குடும்ப வாழ்க்லகலய அனுபவிக்கும் உரிலம  

 

குடும்ப உறுப்பினர்கைால் குடும்ப வன்முலற மற்றும் பாரபட்ச நிலைலமகைின்தபாது 
கபாைீஸார் பால்நிலை மாற்றம் ககாண்டவர்கைின் உடல் மற்றும் மன நிலைலயப் 
புரிந்துககாண்டு பால்நிலை மாற்றம் ககாண்டவர்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கைால் 
முகஙககாடுக்கும் பிரச்சலனகலை குலறக்கும் வலகயில் கசயல்பட தவண்டும், 

பால்நிலை மாற்றம் ககாண்டவர்கள்  எதிர்ககாள்ளும் இக்கட்டான சூழ்நிலைகலை 
குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு புரிய லவக்க கபாைீஸார் தலையிட்டு நடவடிக்லக எடுக்க 
தவண்டும். 
 
 

வழிகாட்டல் 09: பால்நிலை மாற்றம் ககாண்ட சிறுவர்கைின் அதியுயர் நைலன உறுதி 
கசய்தல் 

 
 

பாடசாலைகைில் ஆசிரியர்கள் மற்றும் சக மாணவர்கைினால் பால்நிலை மாற்றம் 
ககாண்ட சிறுவர் துன்புறுத்தப்படுவது  குறித்து பால்நிலை மாற்றம் ககாண்ட சிறுவர் 
அல்ைது பால்நிலை மாற்றம் ககாண்ட சிறுவர்கைிற்கு எதிராக பாடசாலைகைிைிருந்து 
கபாைீஸார் முலறப்பாடுலைகபற்றுக்காள்ைல்,,  கபாைீஸ் நிலையங்கைிலுள்ை 
கபண்கள் மற்றும் சிறுவர் பிரிவு அதிக கவனம் கசலுத்துவதுடன் மற்றும் சிறுவர்கைின் 
அதியுயர் நைனுக்காக கசயற்பட தவண்டும்.  ததலவப்பட்டால், கபாைீஸார் ததசிய 
சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகாரசலபயின் (NCPA) உதவிலய நாடைாம். 

 
 

 

வழிகாட்டல்  10: சட்ட அமுைாக்க அதிகாரலமப்புக்கலை அனுகுவதற்கான 
உரிலம  
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பால்நிலை மாற்றம் ககாண்டவர்கள் முலறப்பாடுகலை கசய்யும் தபாது அச்சம் 
அல்ைது துன்புறுத்தல் இல்ைாமல் மறுக்கதவா அல்ைது வார்த்லதகைால் திட்டதவா 
அல்ைது அச்சுறுத்ததவா கூடாது இடம்கபறாது என்ற  உள்ைர்ந்த நம்பிக்லகலய 
கபாைீஸார் கட்டிஎழுப்ப முயற்சித்தல்தவண்டும். முலறப்பாடு கசய்ய அனுமதிக்கப்பட 
தவண்டும், தமலும் அவர்கள்.  தமலும், பால்நிலை மாற்றம் ககாண்டவர்கள் பிரத்ததயக 
தகவல்கலை தவறாக பயன்படுத்தக் கூடாது. 

 

 

வழிகாட்டல் 11: கருத்துகதரிவித்தல், ஒருங்குதசரல் மற்றும் அலமதியான 
முலறயில் ஒன்றுகூடும் சுதந்திரத்திற்கான உரிலம  

 
 

பால்நிலை மாற்றம் ககாண்டவர்கைின் ைருத்துததரிவித்தல், ஒருங்குசேரல் மற்றும் 

அகமதியான முகறயில் ஒன்றுகூடும் சுதந்திரத்திற்கான உரிலமலய கபாைிஸார் 
உறுதி கசய்ய தவண்டும்.  இலத கபாைீஸ் உத்ததயாகத்தர்கள் பின்பற்றாதுவிடின் அது 
அரசியைலமப்பின் உறுப்புலர 14ஐ மீறுவதாக அலமயும். 
 
 

வழிகாட்டல் 12: LGBTIQ உரிலமகலை முன்தனற்றுவதற்கான உரிலம  

 

LGBTIQ மனித உரிலமகலை தமம்படுத்துவதற்கும் பாதுகாப்பதற்கும் பணியாற்றும் 
மனித உரிலமகள் பாதுகாவைர்கள் மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுவாக உள்ைனர், 

தமலும் அவர்கள் அடிக்கடி துன்புறுத்தல் மற்றும் மனித உரிலம மீறல்களுக்கு 
இைக்காகிறார்கள்.  LGBTIQ பாதுகாவைர்கைின் சட்டபூர்வமான கசயல்பாடுகலை 
கபாைிஸார் அங்கீகரித்து, LGBTIQ சமூகத்தின் உரிலமகலை தமம்படுத்துவதற்கும் 
பாதுகாப்பதற்கும் அலமதியான சூழலை உறுதிப்படுத்த தவண்டும். 

 
 

 
 
 


