
سے  شدت  آپ  جنہیں  میں،  بارے  کے  مسائل  ان 
لوگوں  سے  خیاالت  کے  آپ  ہیں،  کرتے  محسوس 

پرچہ  یہ  ہیں.  یقے  طر سے  بہت  کے  کرانے  واقف  کو 
 )Scottish Parliament( پارلیمنٹ  اسکاٹش 

مدد  کی  آپ  میں  جاننے  ید  مز میں  بارے  کے 
ہو  شامل  میں  اس  طرح  کس  آپ  کہ  یہ  اور  گا  کرے 

ہیں. سکتے 

 اسکاٹش پارلیمنٹ کو 
 آپ کی خدمت کے 

قابل بنانا

اردو

Urdu



جوالئی  1
پارلیمنٹ  اسکاٹش 

افتتاح رسمی  کا 

ستمبر   28
پروری  ماہی  گیا: بحری  کیا  منظور  بل  ممبر  پہال 

بل  لینڈ(  )اسکاٹ  ترمیمی  مچھلی(  )گھونگھا 

بر  اکتو  4
استحصال  از  گیا: تحفظ  کیا  منظور  بل  کمیٹی  پہال 

بل لینڈ(  )اسکاٹ 

مئی   28-30
پارلیمنٹ  اسکاٹش  میں  ابرڈین 

ہوا منعقد  اجالس  کا 

مئی   1
انتخاب:  دوسرا  کا  پارلیمنٹ  اسکاٹش 

حیثیت  آزاد MSPs کی  اور  پارٹیوں  مختصر 
آیا میں  عمل  انتخاب  کا   MSPs ید  مز میں 

یل  اپر  23
میں  کانفرنس   پارلیمنٹ 

کارروائی پہلی 

اگست   24-26
سیاست جشن  پہال 

جائے؟ ہوا  شامل  کیوں  میں  اس 

لیتی  فیصلے  ایسے  اور  ہے  بناتی  قوانین  ایسے  پارلیمنٹ  اسکاٹش 
مسائل  جن  ہیں.  ہوتے  متاثر  پہلو  کےکئی  زندگی  کی  آپ  سے  جن  ہے 

کہا  امور  مفوضہ  انہیں  ہے  سکتی  کر  کارروائی  پارلیمنٹ  اسکاٹش  پر 
ہے. جاتا 

ہیں:  شامل  میں  ان 

پروری  ماہی  اور  بانی  جنگل  • زراعت، 
بیت تر اور  • تعلیم 

• ماحول 
خدمات  سماجی  اور  • صحت 

• آبادکاری 
انتظام اور  • قانون 

حکومت  • مقامی 
فنون  اور  کود  • کھیل 

ترقی  اقتصادی  اور  • سیاحت 
حمل و  نقل  • ذرائع 

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

1999-2011 اوقات  نظام  کا  پارلیمنٹ  اسکاٹش 
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1999

جوالئی   1
رسمی  کے  پارلیمنٹ  اسکاٹش 

سالگرہ یں  10و کی  افتتاح 

تک  بر  اکتو
 )Holyrood( ہولیرووڈ  لوگ  15 الکھ 

نئی  کی  پارلیمنٹ  اسکاٹش  واقع  میں 
تھے چکے  کر  دورہ  کا  عمارت 

2011 2010 2009 2008 2007 2006

بر  اکتو  3
ہزارویں عوامی 

درج   عرضداشتیں 
گئی کی 

مئی   3
انتخاب:  تیسرا  کا  پارلیمنٹ  اسکاٹش 

تشکیل کی  حکومت  اقلیتی  پہلی 

دسمبر   15
ہوا.  منظور  بل  مخلوط   پہال 

بل  کراسنگ  فارتھ 

مئی   5
چوتھا  کا  پارلیمنٹ  اسکاٹش 
جماعتی  یک  پہلی  انتخاب: 

تشکیل کی  حکومت  یتی  اکثر

پر لندن میں مملکت  اسکاٹ لینڈ کو متاثر کرنے والے بعض معامالت 
انہیں  متحدہ )یوکے( کی پارلیمنٹ میں کارروائی کی جاتی ہے. 

اور ان میں دفاع، قانون  محفوظ شدہ امور کی حیثیت سے جانا جاتا ہے 
اور قومیت، بین االقوامی امور، وظیفے  مالزمت، جینیات، مہاجرت 

پر اگرچہ  اور سماجی تحفظ جیسے امور شامل ہیں. محفوظ شدہ امور 
صرف مملکت متحدہ )یوکے( کی پارلیمنٹ ہی قوانین پاس کر سکتی 

ہے لیکن متعلقہ امور کے بارے میں معلومات سے آگاہی فراہم 
پر بحث و مباحثے کر سکتی ہے.  آپ کرنے کے لیے اسکاٹش پارلیمنٹ ان  ہے.  آسان  جاننا  ید  مز میں  بارے  کے  پارلیمنٹ  اسکاٹش 

ہمراہ  کے  گائڈ  ہیں،  سکتے  کر  معائنہ  کا  نمائش  الکر  یف  تشر
لے  حصہ  میں  کوئز(  )چلڈرنز  اطفال  معمۂ  یا  ہیں  سکتے  کر  سیر 

ہیں.  سکتے 

پارلیمنٹ کی مدد کے  یادہ موثر خدمت کرنے میں اسکاٹش  ز آپ کی 
پر  پارلیمنٹ کے ممبران )MSPs( کے لیے ان امور  لیے، اسکاٹش 

ہیں.  آپ کے خیاالت کو جاننا ضروری ہے جو آپ کو متاثر کرتے 
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کلیدی حقائق: پارلیمنٹ اور 
حکومت

اور وہ  اور اسکاٹش حکومت الگ الگ ادارے ہیں  پارلیمنٹ  اسکاٹش 
مختلف کردار ادا کرتے ہیں.

اسکاٹش پارلیمنٹ 

 129 یعے منتخب کردہ  • اسکاٹ لینڈ کے لوگوں کے ذر
MSPs پر مشتمل ہے  اسکاٹش پارلیمنٹ کے ممبران 

اندر مفوضہ امور کے لیے قانون ساز   • اسکاٹ لینڈ کے 
مجلس ہے 

یا کم کرنے کا  بڑھانے  انکم ٹیکس کو  • پاؤنڈ میں 3 پنس تک 
اختیار رکھتی ہے 

اور بحث و مباحثہ کرا سکتی ہے  پر تفتیش  • اہم معامالت 
• اسکاٹش حکومت سے جواب طلب کر سکتی ہے

 8 MSPs ہر شخص کی نمائندگی  اسکاٹ لینڈ میں 
انتخاب کا جس میں وہ رہتے  کرتے ہیں: ایک اس حلقۂ 

یہ معلوم کرنے کے لیے  تر عالقہ کے.  7 وسیع  اور   ہیں 
یب سائٹ  کہ آپ کی نمائندگی کون کرتا ہے آپ و

پر پوسٹ کوڈ   www.scottish.parliament.uk
اپنے  تالش کرنے کی سہولت کا استعمال کر سکتے ہیں.  آپ 

رابطہ کر سکتے ہیں. MSPs 8 میں سے کسی سے بھی 

اسکاٹش حکومت 

• اسکاٹش پارلیمنٹ کو جوابدہ ہے 
پر مشتمل ہوتی ہے جو  اور وزراء  یوں  یٹر یر اول، کابینی سکر • وز

MSPs ہوتے ہیں جس نے  اتحاد( کے  پارٹی )پارٹیوں کے  اس 
یت حاصل کی ہے  الیکشن میں اکثر

اور اسکاٹش  نافذ کرتی ہے  اور  تیار کرتی  پالیسی  پر  امور  • مفوضہ 
تر بلوں کو  یادہ  ز یر غور الئے جانے والے  ز یعہ  پارلیمنٹ کے ذر

متعارف کراتی ہے 
• مختلف عوامی اداروں کی نگرانی کرتی ہے اور اسکاٹ لینڈ 

میں مفوضہ امور پر عوامی خرچ سے متعلق فیصلے کرتی ہے

اسکاٹش پارلیمنٹ

4
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کلیدی حقائق: 
MSPs اور  انتخابات 

یعہ اسکاٹ لینڈ کے عوام کو  انتخابات کے ذر اسکاٹش پارلیمنٹ 
4 سال  پر  انتخابات عام طور  پارلیمنٹ کے لیے  جوابدہ ہے. اسکاٹش 

میں ہوتے ہیں. 

اسکاٹش پارلیمنٹ کے انتخابات میں متناسب نمائندگی کی ایک 
انتخاب کے  شکل استعمال ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی 
ہر پارٹی کے حصے میں جتنی نشستیں آتی ہیں وہ رائے دہندگان  بعد 

میں بہت حد تک ان کی حمایت کی سطح کی عکاسی کرتی ہیں. 

MSPs ہیں. 56 عالقائی  اور   MSPs انتخابات کے  73 حلقۂ  یہاں 

اسکاٹش پارلیمنٹ میں فی الوقت پانچ سیاسی جماعتوں کی 
MSP بھی ہے. آزاد  نمائندگی ہے. یہاں ایک 

اس نقشے میں اسکاٹ لینڈ کے 
8 عالقوں  اور  انتخابی حلقوں   73

کو دکھایا گیا ہے.

یرے  اور جز پہاڑی عالقے 

شمال مشرقی اسکاٹ لینڈ 

اور فائف  وسطی اسکاٹ لینڈ 

بی اسکاٹ لینڈ مغر

 عالقے

گالسگو 

لوتھینس 

مرکزی اسکاٹ لینڈ 

بی اسکاٹ لینڈ جنو



ید معلومات حاصل کرنے کے  مز
یقے 10 طر

یں  پارلیمنٹ کی عمارت کا دورہ کر 1. اسکاٹش 
نمائش  متعلق  سے  کاج  کام  کے  اس  اور  یخ  تار کی  پارلیمنٹ  آپ 

مباحثہ  و  بحث  پر(  شرط  کی  )دستیابی  آپ  ہیں.  سکتے  لے  جائزہ  کا 
دستیاب  دیگر  ہیں.  سکتے  کر  دورہ  بھی  کا  گیلری  عوامی  کی  چیمبر 

عوامی  مفت  ایک  اور  دکان  کیفے،  ایک  ہیں  شامل  میں  سہولیات 
یش(. )کر داراالطفال 

 2. پارلیمانی کارروائی میں شرکت کرنے کے لیے مفت ٹکٹ 
یں  حاصل کر

اور وقفۂ سوال کی نشستوں  بحث و مباحثہ چیمبر میں بحث و مباحثہ 
کو دیکھنے کے لیے ٹکٹ دستیاب ہیں. آپ کمیٹی کی میٹنگ میں 

شرکت کرنے کے لیے بھی ٹکٹ حاصل کر سکتے ہیں. 

3. آن-الئن بحث و مباحثہ دیکھیں 
یا بحث و مباحثہ چیمبر  لوڈ کر سکتے ہیں  یڈیو پوڈکاسٹ ڈاؤن  آپ و

پر کمیٹی میں  پر ہولیرووڈ ٹی وی   www.holyrood.tv یا  میں 
براہ راست کارروائی دیکھ سکتے ہیں. آن-الئن 

کی  کرنے  دورہ  کا  گروپ  کمیونٹی  اپنے  سے   MSPs اپنے   .4
یں  کر درخواست 

MSPs آپ کی  بارے میں بات کرنے کے لیے کہ آپ کے  آپ اس 
اور وہ آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں،   نمائندگی کیسے کرتے ہیں 

انہیں دعوت دے سکتے ہیں. 

یں  ٹور میں شرکت کر 5. گائڈ کے ساتھ ہولیرووڈ کے 
اور اس بارے میں معلومات حاصل کرنے کے  ہولیرووڈ کی عمارت 

یں.  پارلیمنٹ کس طرح کام کرتی ہے، ایک سیر میں شرکت کر لیے کہ 
اور ایک کمیٹی  پر بحث و مباحثہ چیمبر کی منزل  سیر میں عام طور 

پارلیمنٹ کے  اور ساتھ ہی ساتھ گارڈن البی شامل ہوتی ہے. آپ  روم 
فن پاروں کے مجموعے کو بھی مالحظہ کر سکتے ہیں.

بانوں اور صورتوں میں دستیاب  معلوماتی کتابچے مختلف ز
اور آپ کے  پر قابل رسائی ہے  پارلیمنٹ پورے طور  ہیں. 

سواالت کا جواب دینے کے لیے عملہ دستیاب ہے.

 اسکاٹش پارلیمنٹ 
ہال   کے مرکزی 
ین میں زائر

6



7

یں  یب میں شرکت کر 6. اسکاٹش پارلیمنٹ کی کسی تقر
پر چلنے والی  ایام کے حصے کے طور  اور کھلے  یہاں جشن سیاست 

اور  اور اسکاٹش پارلیمنٹ کے کام  اور ورکشاپ ہیں  مشارکتی نشستیں 
اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے کہ آپ کس طرح شامل ہوں، 

پورے سال پروگرام چلتے رہتے ہیں. 

امور کے بارے میں معلومات حاصل  7. درج ذیل 
یب سائٹ  کرنے کے لیے اسکاٹش پارلیمنٹ کی و

)www.scottish.parliament.uk( کا جائزہ لیں:

• پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے 
• پارلیمنٹ کس طرح کام کرتی ہے 

)MSPs( اسکاٹش پارلیمنٹ کے ممبران •
کرنا  تعامل  باہمی  ساتھ  کے  اس  اور   کرنا  دورہ  کا  • پارلیمنٹ 

• پارلیمانی کارروائی 

8. اپنے مقامی کتب خانہ میں جائیں 
انٹرنیٹ کی سہولتیں فراہم کرتے ہیں،   اسکاٹ لینڈ کتب خانے 

یب سائٹ تک رسائی حاصل  پارلیمنٹ کی و اس لیے آپ اسکاٹش 
MSPs کو ای-میل کر سکتے ہیں. کچھ کتب  اپنے  یا  کرسکتے ہیں 

یزات کی نقلیں بھی ہو  خانوں میں اسکاٹش پارلیمنٹ کی دستاو
سکتی ہیں.

فون  بھیجیں،  ٹیکسٹ  کو  معلومات  عوامی  لیے  کے  معلومات  ید  مز  .9
یں  کر میل  ای  یا  یں  کر

یعے  پر متنی پیغام کے ذر  07786 209 888 اپنا پوسٹ کوڈ  آپ 
MSPs کی فہرست حاصل کر سکتے ہیں،  اپنے  ارسال کر کے 

یا اسکاٹش پارلیمنٹ کے  مجموعۂ معلومات طلب کر سکتے ہیں 
اگر آپ کو  کام کاج کے بارے میں کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں. 

تو بھی آپ عوامی معلومات )پبلک  کوئی معلومات حاصل کرنی ہو 
یا فون کر  انفارمیشن( کو ای-میل کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں 

سکتے ہیں. 

10. ہمارے تعلیمی پروگرام میں حصہ لیں 
ک کر سکتے ہیں. 

ُ
اسکولی گروپ تعلیمی مرکز میں تعاملی نشست ب

پارلیمنٹ کے ممبران سے،  اور اسکاٹش  اس میں عمارت کا جائزہ 
پر، آپ وسیع  اگر وہ دستیاب ہوں، مالقات شامل ہے. متبادل طور 

اور آپ کے  تر تعلیمی عملہ کو دعوت دے سکتے ہیں کہ وہ آئیں 
یں. خواہ آپ اسکاٹ  اسکول میں مشغلہ جاتی نشست کو خطاب کر

لینڈ میں کہیں بھی ہوں! 

ین اسکاٹش پارلیمنٹ کی سیر کرتے ہوئے زائر

مرکز تعلیم میں طلباء
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یقے 10 طر شامل ہونے کے 

انتخابات میں ووٹ دیں  1. اسکاٹش پارلیمنٹ کے 
ووٹ دینا جمہوری عمل کا ایک الزمی جز ہے. ووٹ دینے کے لیے 

یونین  پی  یور ضروری ہے کہ آپ مملکت متحدہ، دولت مشترکہ، 
رائے  اور  یادہ عمر کے ہوں  ز یا اس سے  18 سال  اور  کے شہری ہوں 

نام درج کرائیں.  اپنا  دہندگان کے رجسٹر میں 

MSPs کو لکھیں،  اپنے کسی  2. کسی بھی مسئلہ کے بارے میں 
یں  ای-میل یا ٹیلیفون کر

MSPs کے سامنے  اپنے کسی  یش معاملے کو  آپ کسی باعث تشو
MSPs کون ہے،  یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آپ کا  اٹھا سکتے ہیں. 

یب سائٹ سے  یا پارلیمنٹ کی و یں  عوامی معلومات سے رابطہ کر
یں.  رجوع کر

یں  MSP سے بات کر 3. کسی مقامی سرجری میں کسی 
MSPs سے مل  اپنے  پر  بنیاد  آپ آمنے سامنے کی مالقات کی 

اور مقامی سرجری میں معامالت پر گفتگو کر سکتے ہیں.  سکتے ہیں 
یاں وہ میٹنگیں ہیں جو حلقۂ انتخاب کے دفاتر میں یا کمیونٹی  سرجر

برابر منعقد ہوتی رہتی ہیں. تفصیالت کے  سنٹر جیسی جگہوں میں 
یں.  رابطہ کر MSPs سے  اپنے  لیے 

4. کسی کمیٹی کی طرف سے ثبوت کے لیے کال کا جواب دیں 
یادہ لوگوں کو  ز یادہ سے  کمیٹیوں کا مقصد جمہوری عمل میں ز

شامل کرنا ہوتا ہے. ثبوت کے لیے کسی کال کا جواب دے کر آپ 
اثرانداز ہو سکتے ہیں.  پر  یا اسکاٹش حکومت کی پالیسیوں  قانون سازی 

پر ثبوت کے لیے کال کے جواب میں آپ کمیٹی  یا بل  انکوائری  کسی 
کو لکھ سکتے ہیں. 

یں  5. کمیٹی کے پروگراموں میں شرکت کر
میں  لینڈ  اسکاٹ  پورے  لیے  کے  کرنے  بات  پر  مسائل  عوامی 

سائٹ  یب  و کی  پارلیمنٹ  آپ  ہیں.  ہوتے  منعقد  پروگرام  کے  کمیٹی 
پڑھ  میں  بارے  کے  دوروں  بند  بہ  منصو میں  اخبار  مقامی  اپنے  یا  پر 

ہیں.  سکتے 

)CPGs( میں شامل ہوں پارٹی گروپ  6. کسی کراس 
اور تنظیموں  افراد  اور ایسے دیگر   MSPs CPG میں شامل ہوکر آپ 

یا مفاد رکھتے ہیں.  سے مل سکیں گے جو یکساں سروکار 

یب کمیٹی تقر

MSP مقامی شخص سے بات کرتے ہوئے
8



انتخاب میں حصہ لیں  .10
اور مملکت متحدہ، دولت  ہیں  یادہ عمر کے  ز 18 سال سے  اگر آپ 
یونین کے ایسے شہری ہیں جو  پی  یورو یا  یہ آئرلینڈ  مشترکہ یا جمہور

تو MSP چنے جانے کے لیے آپ  مملکت متحدہ میں مقیم ہے 
MSP کسی مخصوص پارٹی کی  انتخاب میں حصہ لے سکتے ہیں. 
ید معلومات کے لیے  یا آزاد ہو سکتا ہے. مز نمائندگی کر سکتا ہے 

 www.electoralcommission.org.uk دیکھیں: 
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یں  7. عوامی عرضداشت داخل کر
یشناک امر پر غور کرنے  یا تشو کسی قومی عوامی مفاد کے معاملے 

یا نئے قوانین کو متعارف کرانے کی  یا موجودہ قوانین میں ترمیم کرنے 
خاطر پارلیمنٹ سے درخواست کرنے کے لیے آپ عوامی عرضداشت 
الیکٹرانک  یادہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے  ز داخل کر سکتے ہیں. 

یعہ آپ آن الئن عرضداشت داخل کر  عرضداشت کے نظام کے ذر
سکتے ہیں. 

یں  نام کا اضافہ کر اپنے  تائید میں  8. آن الئن عوامی عرضداشت کی 
نام کا اضافہ کرنے کے  الیکٹرانک عرضداشت میں اپنے  ایک 

یب صفحہ تک  الیکٹرانک عرضداشت کے اس و لیے آپ 
یا  رسائی حاصل کر سکتے ہیں جس میں آپ کو دلچسپی ہے 

پر ایک   http://epetitions.scottish.parliament.uk
آن الئن مباحثہ میں حصہ لے سکتے ہیں.

یا پروگرام منعقد کرنے  9. کسی معاملہ کے تعلق سے معلوماتی مظاہرہ 
تائید کے ساتھ، درخواست دیں  MSPs کی  کے لیے کسی 

پروگرام اور معلوماتی مظاہرے مسائل سے متعلق آگاہی پیدا کرنے 
یا  MSPs سے  اپنے کسی  کے لیے مواقع فراہم کرتے ہیں. آپ 

رابطہ کرکے  ٹیم سے  اور نمائش کی  پروگرام  پر   0131 348 6933
ید معلومات حاصل کر سکتے ہیں. مز

الیکٹرانک عرضداشت کے لیے کسی آن-الئن مباحثہ فورم 
اور کسی قومی  لینا آپ کے خیاالت کو عام کرنے  میں حصہ 
پر دوسرے لوگوں کے ساتھ شامل ہونے کا  عوامی معاملے 

اور سوچ  پر کوشش کرنے  یقہ ہے. یہ کسی معاملہ  ایک اچھا طر
یقہ ہے.  اثرانداز ہونے کا ایک اچھا طر پر 

یں عرضداشت پیش کی جارہی ہے 1000و
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الفاظ کی وضاحت چند 

یز کا ایک ایسا مجموعہ جو اسکاٹش پارلیمنٹ سے پاس ہو  بل تجاو
جانے کی صورت میں قانون بن سکتا ہے. 

یا ایک  ایک ایسا شخص جو کسی سیاسی جماعت کے رکن  امیدوار 
انتخاب میں حصہ لیتا ہے.  آزاد فرد کی حیثیت سے 

کمیٹی کمیٹی اسکاٹش پارلیمنٹ کے ممبران کا ایک چھوٹا گروپ 
پر تفصیل سے غوروخوض کرتا ہے.   ہے جو مخصوص مسائل 

 MSPs اور آزاد  MSPs پارلیمنٹ میں مختلف سیاسی جماعتوں 
توازن کی عکاسی )نمائندگی( کرنے کے لیے منتخب کیے   کے 

جاتے ہیں. 

73 مقامی عالقوں میں  انتخاب اسکاٹ لینڈ الیکشن کے لیے  حلقۂ 
انتخاب کی حیثیت سے جانا جاتا ہے.  ہر عالقے کو حلقۂ  منقسم ہے؛ 

انتخاب کیا جاتا ہے، جسے  MSP کا  انتخاب سے ایک   ہر حلقۂ 
MSP کی حیثیت سے جانا جاتا ہے. انتخاب کے  حلقۂ 

اور  افراد  اور   MSPs آزاد  کراس-پارٹی گروپ مختلف جماعتوں، 
باہر کی تنظیموں پر مشتمل ایک گروپ. وہ کسی  پارلیمنٹ کے 

یا مسئلہ کے ضمن میں یکساں مفاد کے حامل ہوتے ہیں.  موضوع 

رائے  MSPs کے مابین ہونے واال ایک مباحثہ جو اکثر  بحث و مباحثہ 
پر بحث و  بنتا ہے. بحث و مباحثے عام طور  دہندگی )ووٹ( کا باعث 

مباحثہ چیمبر میں ہوتے ہیں. 

ہولیرووڈ اسکاٹش پارلیمنٹ کو اکثر ہولیرووڈ کے حوالے سے جانا جاتا 
یہ واقع ہے. رسمی  ایڈنبرا میں وہ عالقہ ہے جہاں  یہ  ہے کیونکہ 

طور پر ہولیرووڈ میں اسکاٹش پارلمینٹ کی عمارت کا رسمی افتتاح 
بر 2004 کو ہوا تھا. 9 اکتو

افراد ہیں جو اسکاٹ  MSPs وہ  پارلیمنٹ کا ممبر.  MSP اسکاٹش 
اور اسکاٹش پارلیمنٹ میں لوگوں  لینڈ میں لوگوں کی خدمت کرنے 

کی نمائندگی کرنے کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں. 

یا لوگوں کی ایک جماعت کی طرف  عوامی عرضداشت کسی شخص 
یا قانون کے  سے دستخط شدہ ایک بیان جو کسی مخصوص مسئلہ 
تعلق سے کچھ کرنے کی درخواست کرتے ہوئے پارلیمنٹ کو سونپی 

گئی ہو. 

8 خطوں  یادہ بڑے  ز  
ً
انتخاب کے لیے نسبتا عالقہ اسکاٹ لینڈ کو 

ہر خطہ کو عالقہ کے  میں تقسیم کیا گیا ہے؛ 
7 اسکاٹش  ہر عالقہ سے  نام سے جانا جاتا ہے. 
پارلیمنٹ کے ممبران منتخب کیے جاتے ہیں، 

MSPs کی حیثیت سے جانے  جو عالقائی 
جاتے ہیں. 

یعہ ان کے حلقۂ  MSP کے ذر سرجری 
انتخاب یا عالقہ میں کمیونٹی ہال، کتب 

خانہ یا سپرمارکٹ جیسی کسی مقامی 
جگہ میں منعقد کی جانے والی مستقل 

MSP سے آمنے سامنے  میٹنگیں. اپنے 
کی مالقات کی بنیاد پر مسائل کے 

تعلق سے بات کرنے کے لیے آپ ان 
میں شرکت کر سکتے ہیں.
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بانیں اور صورتیں ز

ÃÕÅàñËºâ çÆ êÅðñÆîËºà çÆ ÕÅðÜÕÅðÆ ÇòÚ íÅ× ñËä ñÂÆ Ü¶ å°ÔÅù Áé°òÅç Ü» ç¯íÅôÆÂ¶ çÆÁ» 
Ã¶òÅò» ÚÅÔÆçÆÁ» Ôé å» ÇÕðêÅ ÕðÕ¶ ÜéåÕ ÜÅäÕÅðÆ (Public Information) éÅñ Ã¿êðÕ 
Õð¯Í å°ÃÄ ÃÅù ÇÕÃ¶ òÆ íÅôÅ ÇòÚ ÇñÖ ÃÕç¶ Ô¯Í

Public Information

This leaflet is available in a range of formats including Braille, audio and large print.
Please contact Public Information for copies.

آپ  اگر  لیے  کے  لینے  حصہ  میں  کام  کے  پارلیمنٹ  اسکاٹش 
درکار  خدمات  کی  )مترجم(  یٹر  پر انٹر یا  )ترجمہ(  ٹرانسلیشن  کو 

معلومات  )دفتر  انفارمیشن  پبلک  ہماری  بانی  مہر براہ  تو  ہیں 
میں  بان  ز بھی  کسی  ہمیں  آپ  یں.  کر قائم  رابطہ  سے  عامہ( 

ہیں. سکتے  لکھ 



تفصیالِت رابطہ

ین خدمات برائے زائر

یا  ٹور  ک کرانے، گائڈ کے ساتھ 
ُ
ب ین سے آپ کو ٹکٹ  زائر برائے  خدمات 

 

انتظام کرنے میں مدد مل سکتی ہے. گروپ کی صورت میں سیر کا 

Visitor Services پتہ  
The Scottish Parliament

Edinburgh
EH99 1SP

0800 092 7600 ٹیلیفون 
0131 348 5200

 0800 092 7100  ٹیکسٹ فون استعمال کرنے والے ہم سے 
یلے خدمت کالوں کا   پر رابطہ کر سکتے ہیں. ہم ٹیکسٹ ر

خیرمقدم کرتے ہیں.

sp.bookings@scottish.parliament.uk ای میل 
www.scottish.parliament.uk یب سائٹ   و

بانی  برائے مہر یش( میں جگہ محفوظ کرانے کے لیے   دار االطفال )کر
یا  یں  ٹیلیفون کر پر   0131 348 6192 

یں. پر ای میل کر  creche@scottish.parliament.uk

شعبہ معلومات عامہ

شعبہ معلومات عامہ آپ کو اسکاٹش پارلیمنٹ کی کارروائیوں، 
اور ضابطوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں مدد  رکنیت 

دے سکتی ہے.

Public Information پتہ 
The Scottish Parliament

Edinburgh
EH99 1SP

0800 092 7500 ٹیلیفون 
0131 348 5000

 0800 092 7100  ٹیکسٹ فون استعمال کرنے والے ہم سے 
یلے خدمت کالوں کا  پر رابطہ کر سکتے ہیں. ہم ٹیکسٹ ر

 خیرمقدم کرتے ہیں.

07786 209 888 ٹیکسٹ 
sp.info@scottish.parliament.uk ای میل 

www.scottish.parliament.uk یب سائٹ  و
twitter.com/ScotParl ٹوئٹر 

یٹ باڈی 2011. پور پارلیمانی حق اشاعت. © اسکاٹش پارلیمنٹری کار
یب سائٹوں کے مواد کے لیے ذمہ دار نہیں ہے.  بانی یاد رکھیں کہ اسکاٹش پارلیمنٹ خارجی و برائے مہر

 2011 دوسری اشاعت، جون 
مملکت متحدہ میں احتیاط سے منظم اور تجدید شدہ جنگالت سے حاصل ہونے والی لگدی سے تیار کردہ مکمل طور پر قابل باز تشکیل 

کاغذ پر طبع کیا گیا . استعمال کی گئی روشنائیاں روغن السی کی آمیزش والی نباتات پر مبنی ہیں. 
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