
 

 جاگزیں رحم کی محرمیت سے متعلق سواالت 

 شوھر کا نام:     

 آئی ڈی نمبر: 

 ون نمبر:ف

                    بیوی کا نام: 

 آئی ڈی نمبر: 

 فون نمبر:

 پتہ: 

جاگزیں رحم سے پیدا ہونے والے بانجھ میاں بیوی اور مندرجہ ذیل سواالت کے جوابات کا مقصد 

صحیح ترین و کامل ترین راہ محرمیت کا تعین ہے ، بچے اور ان کے رشتہ داروں کے درمیان 

 ۔سواالت کے جوابات دقت کے ساتھ دیئے جائیں لہذا 

 جاگزیں رحم کا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی؟۔ ۱

 جاگزیں بچے کی عمر کتنی ہے؟ ۔ ۲

ازدواجی تعلقات عورت کے درمیان مرد واسپرم ھدیہ کرنے والے کیا نطفہ کے قیام سے پہلے ۔ ۳

 قائم ہوئے ہیں؟ 

انڈا ھدیہ کرنے والی عورت اور مرد کے درمیان ازدواجی تعلقات سے پہلے کے قیام کیا نطفہ ۔ ۴

 قائم ہوئے ہیں؟ 

کسی طرح کی کے درمیان  عورتو مرد اسپرم ھدیہ کرنے والے سے پہلے کے قیام کیا نطفہ ۔ ۵

 ؟ہوئیقائم نہیں محرمیت 

کے درمیان کسی طرح کی  مرداور انڈا ھدیہ کرنے والی عورت سے پہلے کے قیام کیا نطفہ ۔ ۶

 محرمیت کا قیام وجود میں نہیں آیا؟ 

 ؟  اسپرم ھدیہ کرنے واال معین ہے کیا۔ ۷



 

 ھدیہ کرنے والی معین ہے؟  کیا انڈا۔ ۸

 دودہ پالنے والی خاتون موجود ہے؟ کیا اسپرم ھدیہ کرنے والے کے رشتہ داروں میں ۔ ۹

 دودھ پالنے والی خاتون موجود ہے؟کیا انڈا ھدیہ کرنے والی کے رشتہ داروں میں ۔ ۱۰

کیا میاں بیوی کے رشتہ داروں میں دودہ اسپرم کا مالک معلوم نہ ہونے کی صورت میں ۔ ۱۱

 پالنے والی خاتون موجود ہیں؟ 

میاں بیوی کے رشتہ داروں میں دودہ کیا انڈے کی مالکن معلوم نہ ہونے کی صورت میں ۔ ۱۲

 پالنے والی خاتون موجود ہیں؟

 ہے؟  موجود کرایہ کا رحمیا  ہبچ دودھ پالیا یااپنا پاس کے  میاں بیویبانجھ کیا ۔ ۱۳

 آپس میں رشتہ دار ہیں ؟ کیسا رشتہ ہے ؟ بانجھ میاں بیوی کیا ۔ ۱۴

 کیا بانجھ مرد کے والد یا ان کے داد نانا با حیات ہیں؟۔ ۱۵

 داد یا نانا با حیات ہیں؟ باپ، بانجھ عورت کے کیا ۔ ۱۶

  جاگزیں رحم والی عورت کے والد، داد یا نانا باحیات ہیں؟کیا ۔ ۱۷

 بانجھ مرد کی والدہ با حیات ہیں؟ ۔ ۱۸

 کے ماں باپ یا دادا نانا با حیات ہیں ؟ کیا بانجھ میاں بیوی۔ ۱۹

ی کے مندرجہ نبومہر ی پرتو ہانیآشاس فارم کو دقت کے ساتھ بھر کر ثقافتی و ھنری انسٹی ٹیوٹ 

 ذیل ایڈریس پر ارسال کریں


