
 

 سواالت متعلق ےکی محرمیت س )ہیجڑے(خواجہ سرا 

 :     اور فیلمی نام کا نامخواجہ سرا 

 آئی ڈی نمبر: 

 ون نمبر:ف

 خواجہ سرا کے شوھر یا بیوی کا نام و فیملی نام:

 :     اور فیلمی نام کا نامخواجہ سرا 

 آئی ڈی نمبر: 

 نمبر: ونف

 پتہ: 

اور  گود لی گئی اوالد میاں بیوی ،)ہیجڑا(  خواجہ سرا مندرجہ ذیل سواالت کے جوابات کا مقصد

کے درمیان صحیح ترین و کامل ترین راہ محرمیت کا تعین ہے ، لہذا سواالت ان کے رشتہ داروں 

 دقت کے ساتھ دیئے جائیں ۔پوری کے جوابات 

 غالب ہے ؟عورت کی حالت مرد پریعنی مونث ہے  «مشکلغیر یخنث»)ہیجڑا(  ۔ کیا خواجہ سرا۱

 یعنی مرد کی حالت عورت پرغالب ہے؟ مذکر ہے «غیرمشکل خنثی»)ہیجڑا(  کیا خواجہ سرا۔ ۲

،  رکھتا ہےو عورت دونوں کا آلہ تناسل ہے یعنی مرد « ی مشکلخنث»)ہیجڑا(  کیا خواجہ سرا۔ ۳

 ہے؟رکھتا حالت صنف کا مالک ہے اور دونوں  درمیانییعنی 

 )صنف( بدلی ہے ؟ کیا خواجہ سرا) خنثی( نے اپنی جنسیت۔ ۴

 نوجوان لڑکا ہے یا لڑکی؟ بچہ یا منتخب ۔ ۵

 منتخب بچہ کی عمر کیا ہے؟ ۔ ۶

دھ پالنے کے رشتہ داروں میں دو(  ) ہجڑا عورت خنثی مونثکے خواہشمند کیا بچہ گود لینے ۔ ۷

 یا نوجوان سے اس کی نسبت کو بطور دقیق معین فرمائیں؟والی خاتون موجود ہیں؟ منتخب بچہ 



 

( کے رشتہ داروں میں دودھ پالنے  خنثی مذکر) ہجڑا مردکے خواہشمند کیا بچہ گود لینے  ۔ ۸

  والی خاتون موجود ہیں؟ منتخب بچہ یا نوجوان سے اس کی نسبت کو بطور دقیق معین فرمائیں؟

یعنی مرد و عورت دونوں کا آلہ تناسل رکھنے  ) خنثی مشکل خواہشمندکے گود لینے بچہ کیا ۔ ۹

کے رشتہ داروں میں دودھ پالنے والی خاتون موجود ہیں؟  ( واال اور درمیانی صنف کا مالک ہجڑا

 منتخب بچہ یا نوجوان سے اس کی نسبت کو بطور دقیق معین فرمائیں؟

اوالد یا کرایہ کا یا دودھ پالئی کے اپنی )خنثی(  خواجہ سراکیا بچہ گود لینے کے خواہشمند ۔ ۱۰

 ۔ عمر معین کریںاور )صنف(  جنسیتبچہ یا جوان کی  ہونے کی صورت میںرحم موجود ہے؟ 

دودھ پالنے والی عورت کا ن نے دوسری عورت کا دودھ پیا ہے؟ کیا منتخب بچے یا نوجوا۔ ۱۱

 ےبچہ گود لینے ک نیز رشتہ ہے؟)ہجڑا عورت( سے کیا  بچہ گود لینے کی خواہش مند خنثی مونث

 خواہش مند خنثی مذکر) ہجڑا مرد( سے کیا رشتہ ہے؟ 

کے  خنثی والےاگر منتخب بچہ یا نوجوان سے عقد محرمیت پڑھا گیا ہے تو بچہ گود لینے ۔ ۱۲

 کس رشتہ دار سے پڑھا گیا ہے؟

ایک ان کا ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں؟  ہجڑا() خنثی کیا بچہ گود لینے کے خواہشمند ۔ ۱۳

 دوسرے سے کیا رشتہ ہے؟

 یا دادا یا نانا با حیات ہیں؟ کے والد)ہجڑا(  خنثیبچہ گود لینے والے کیا ۔ ۱۴

 )ہجڑا( کی ماں با حیات ہیں؟ کیا بچہ گود لینے والے خنثی ۔ ۱۵

 با حیات ہیں؟اجداد یا ( کے والد یا دادا یا نانا عورت )ہجڑا مونثخنثی  والی کیا بچہ گود لینے۔ ۱۶

 کے ماں باپ یا دادا یا نانا باحیات ہیں؟منتخب بچہ یا نوجوان کیا ۔ ۱۷

نبوی کے مندرجہ مہر اس فارم کو دقت کے ساتھ بھر کر ثقافتی و ھنری انسٹی ٹیوٹ آشیانہ پرتوی 

 ذیل ایڈریس پر ارسال کریں


