
 
 
 

 لڑکوں ےک مسنون ختنے ےک بارے میں معلومات

/ختنہ کروانا   بیٹوںان والدین کیلئے جو اپئے  کا مسنون ختنہ کروانے ےک بارے میں سوچ رہے ہیں

 چاہئے ہیں 

دیا جاتا ہے اور الگ کر لڑکوں کا مسنون ختنہ ایک آپریشن ہے جس میں عضو تناسل ےک گرد زائ̗د جلد کو مکمل یا جزوی طور پر 

۔ ناروے میں  کا بچوں یک صحت ےک نقطۂ نظر ےس کوئی   وںہے کہ ایےس آپریشنسمجھا جاتا جو مذہبی وجوہ یک بنا پر کیا جاتا ہے

۔ جو ختنہ طبی وجوہ یک بنا پر  ، کیا جاۓ  فائدہ نہیں ہے انفیکشن یا یا ، مثال" عضو تناسل ےک گرد زائد ̗ جلد ےک زیادہ کےس ہونے

 ۔ہے مسنون ختنہ نہیں ختنہ، وہ  بچوٹ ےک سب

نمبی  2014جون  20لڑکوں ےک مسنون ختنے ےک قانون  مؤرخہ رصف لڑکوں کا مسنون ختنہ کروانے یک اجازت ہے اور اس ےک قواعد 

۔ 40  میں ےط ہیں

؟والدین کو لڑکوں کا مسنون ختنہ    کروانے کیلئے کہاں رابطہ کرنا چاہیئے

  لڑکوںتمام ہیلتھ ریجنوں میں 
 

ختنہ کرنے واےل دورسے رسکاری  ۔ بعض ہسپتالوں نے 1ےک مسنون ختنے یک رسکاری پیشکش ہو یک

۔ اپنے ہیلتھ ریجن میں دستیاب پیشکش ےک بارے میں مزید  ہسپتالوں یا پرائیویٹ کلینکوں ےک ساتھ معاہدے کر رکھے ہیں

۔ آپ کو اپنے فیمیل ڈاکبر یا ہیلتھ سٹیشن ےس مع ورت نہیں ہوئی لومات کیلنی قریبی ہسپتال ےس رابطہ کریں۔ ڈاکبر ےک حواےل یک رصے

۔  بیھ معلومات مل سکبی ہیں

، اےس طبی مدد شمار نہیں کیا جاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ طبی مدد کا حق رکھنے واےل  مسنون ختنہ ہسپتال اگرچہ میں کیا جاتا ہے

، اور  وری ہوتا ہے ۔ مثال ےک طور پر  پہےل بیمار بچوں کا عالج رصے دورسے مریضوں کو ترجییح بنیادوں پر عالج فراہم کیا جاتا ہے

 اس ےک بعد ان لڑکوں یک باری آئی ہے جن کا مسنون ختنہ ہونا ہو۔

؟  لڑکوں کا مسنون ختنہ کرنے یک اجازت کس کو ہے

 ۔یا جاۓ گا ڈاکبر  ےس کروابنیادی طور پر ناروے میں مسنون ختنہ 

طیکہ  ، بشر بعض دورسے لوگ مثال" موہل )مسنون ختنے یک خصویص تربیت رکھنے واال شخص( بیھ مسنون ختنہ کر سکنی ہیں

ورت پڑنے پر  ڈاکبر موجود ہو اور  اس آپریشن کیلنی ذمہ دار ہو۔ یہ کافے نہیں ہے کہ ڈاکبر نے پہےل ےس ہدایات دے دی ہوں اور رصے

 رابطہ کیا جا سکتا ہو۔ ڈاکبر ےس

۔  ڈاکٹر ےک موجود نہ ہونے یک صورت میں مسنون ختنہ انجام دینا ممنوع ہے

 معلومات اور رضامندی

 کہ یہ آپریشن کیےس کیا جاوالدین کو معلومات دی جائ
 

۔ یں یک
 

تا ہے اور لڑےک کو درد کم کرنے کیلنی کونیس دوائی دی جاۓ یک

 کہ 
 

ہ درد کم کرنے یک لڑےک کو آپریشن ےک دوران زحمت محسوس ہو سکبی ہے باوجود اس ےک کوالدین کو معلومات دی جائیں یک

وری دوا دی گبی  وری ہے کہ زخم بھر جانے ےک بعد  ہو۔ رصے ۔ آپریشن ےس وابستہ بیھ یہ بتانا رصے لڑےک کو کچھ درد ہو سکبی ہے

۔ اگر  پانے ممکنہ پیچیدگیوں اور آپریشن انجام 
 

ےک بعد پیش آ سکنے وایل پیچیدگیوں ےک بارے میں بیھ معلومات دی جائیں یک

جم کا انتظام کیا جاۓ گا۔  والدین یک نارویجن زبان یک اہلیت محدود ہو تو والدین یک ترجییح زبان میں تربیت یافتہ مبی

                                                           
ریجنوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر ریجن میں ایک ریجنل ہیلتھ اتھارٹی یہ یقینی  ناروے کو چار ہیلتھ  1

 بنانے کی ذمہ دار ہے کہ عوام کو  سپیشلسٹ طبی خدمات مہیا ہوں۔
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، اکبر پیدائش ےک بعد جلد یہ ختنہ کروایا جاتا سال ےس کم ہوئی ہے  1ناروے میں مسنون ختنہ کروانے واےل بیشبی لڑکوں یک عمر 

۔ اگر ختنہ کروانے واال لڑکا اس عمر اور شعور کو پہنچ چکا ہو کہ وہ آپریشن ےس متعلق معلومات کو سمجھ سکتا ہو تو خود  ہے

۔ ڈاکبر یہ یقیبے بنا
 

گبی ہیں اور رسپرستانہ کہ آپریشن ےک بارے میں معلومات دی    نے کا ذمہ دار ہے لڑےک کو معلومات دی جائیں یک

۔ اگر لڑکا انکار کرے تو ڈاکبر آپریشن نہیں کرے گا۔  ذمہ داری رکھنے واےل افراد نے آپریشن انجام دینے یک اجازت دی ہے

سال ےس کم  عمر ےک لڑکوں کا مسنون ختنہ رصف اس شخص یا ان افراد یک رضامندی ےک بعد انجام دیا جا سکتا ہے جو لڑےک یک 18

، اس کا طبی جواز نہیں  ۔ 2ذمہ داری رکھنی ہوںرسپرستانہ  ہے اور اس  چونکہ یہ آپریشن ایسا ہے جس ےک نتائج مستقل ہونی ہیں

، مسنون ختنہ انجام دینے کیلنی چےس ک کہ رسپرستانہ ذمہ داری رکھنے یک صورت میں ، ماں اور باپ ےک مشبی ھ خطرہ بیھ وابستہ ہے

وری ہو ۔ لڑےک یک مریصے ےک خالف مسنون ختنہ انجام ماں اور باپ دونوں یک رضامندی رصے ۔ دینا ئی ہے  ممنوع ہے

جو لڑےک اپنا نقطۂ نظر رکھنے ےک قابل ہوں، انہیں اپبے راۓ دینے کا موقع دیا جاۓ گا اور لڑےک یک عمر اور شعور ےک مطابق اس یک 

۔ عملۂ صحت یہ یقیبے بنانے کا پابند ہے کہ لڑےک یک راۓ س
 

۔راۓ کو اہمیت دی جاۓ یک  بے گبی ہے

۔ 18جو لڑےک   سال یک عمر کو پہنچ چےک ہوں، وہ ختنہ کروانے کا فیصلہ خود کرنی ہیں

؟  یہ آپریشن کیےس ہوتا ہے

 کہ کونسا طریقہ استعمال کیا 
 

۔ اس بارے میں پہےل ےس معلومات دی جائیں یک لڑکوں کا مسنون ختنہ انجام دینے ےک کبی طریقی ہیں

 جاۓ گا۔

رصف اس صورت میں انجام دیا جا سکتا ہے کہ آپریشن ےس پہےل، اس ےک دوران اور بعد میں درد کم کرنے ےک لڑکوں کا مسنون ختنہ 

 استعمال کنں جائیں 
وری طریقی کا ختنے ےک طریقی اور لڑےک یک عمر کو پیش نظر رکھنی ہوۓ ڈاکبر غور کرے گا کہ درد کم کرنے   ۔رصے

۔ کونسا طریقہ  وری ہے ےس کم عمر ےک بچوں کا آپریشن دستیاب ہے جبکہ بعض ہسپتال یہ  سال 1بعض ہسپتالوں میں رصے

وری قرار دینی ہیں کہ بچے یک عمر   زیادہ ہو چیک ہو۔اس ےس سال یا  1رصے

 پیچیدگیوں کا خطرہ

۔ تاہم لڑکوں ےک مسنون ختنے ےک ضمن میں پیچیدگیوں کا خطرہ کم یہ  سبیھ آپریشنوں میں پیچیدگیوں کا کچھ خطرہ ہوتا ہے

۔ ہوتا  طیکہ اےس محفوظ طریقی ےس انجام دیا جاۓ۔ عام ترین پیچیدگیاں آپریشن ےک نتیچی میں خون بہنا اور انفیکشن ہیں ہے بشر

وری ہے  اگر ایسا ہو تو والدین کیلنی فوری طور پر اس ہسپتال یا کلینک ےس رابطہ کرنا  جس نے آپریشن انجام دیا ہو۔ آپریشن رصے

 جو  بیھ ں ےک بارے میں معلومات دے گا۔ ان پیچیدگیوں ےک بارے میں کرنے واال ڈاکبر ممکنہ پیچیدگیو 
 

معلومات دی جائیں یک

۔  کرنے یک دوا ےک ضمبے اثرات یک صورت میں کم  سال ےس کم عمر ےک بچوں کو درد   1آپریشن انجام پانے ےک بعد پیش آ سکبی ہیں

۔    بارے میں معلومات دے گا۔ آپریشن انجام  دینے واال ڈاکبر اسبیھ پیچیدگیاں پیش آ سکبی ہیں

 مریض یک جانب ےس فیس

جن رسکاری ہسپتالوں یا پرائیویٹ کلینکوں نے ہیلتھ اتھارئر ےک ساتھ معاہدہ کر رکھا ہو، ان ےس مسنون ختنہ کروانے یک فیس 

۔ HELFO۔ لڑکوں کا مسنون ختنہ (2016کرونر ہے )نومبی  4000  ےک فری کارڈ سکیم میں شامل نہیں ہے

                                                           
جو والدین شادی کے رشتے میں بندھے ہوں، وہ اپنی مشترکہ اولاد کیلئے مشترکہ سرپرستانہ ذمہ داری رکھتے ہیں۔  2

ے اکٹھے رہنے والے والدین کو بھی اس تاریخ کے بعد پیدا ہونے والے اپنے مشترکہ سے بغیر شادی ک  2006یکم جنوری

جب بچوں کی سرپرستانہ ذمہ داری خود بخود حاصل ہو جاتی ہے۔ جب والدین شادی کے رشتے میں نہ بندھے ہوں یا 

نہ ذمہ داری حاصل ہوتی ہے۔ والدین ہونے کے وقت والدین اکٹھے نہ رہتے ہوں تو صرف ماں کو سرپرستا طےولدیت 

آپس میں طے کر سکتے ہیں کہ آيا انہیں مشترکہ سرپرستانہ ذمہ داری حاصل ہو گی یا صرف باپ کو سرپرستانہ ذمہ 

 داری حاصل ہو گی۔ اس سمجھوتے کے قانونا" مؤثر ہونے کیلئے ضروری ہے کہ اسے ٹیکس آفس کو بھیجا جاۓ۔



 
 
 

 اخراجاتسفری 

 لڑکوں ےک مسنون ختنے کیلنی سفری اخراجات حکومت ےس لینے کا حق نہیں ہوتا۔

helsenorge.no ۔   پر لڑکوں ےک مسنون ختنے ےک اخراجات ےک بارے میں مزید تفصیل پڑھیں


