
یں کر سیر  مفت  کی  پارلیمنٹ  اسکاٹش 

ہے.  مفت  داخلہ  اور  ہیں  کرتے  کام  دن  چھ  میں   ہفتے 
ً
عموما ہم 

سکتے  کر  سیر  کی  عالقوں  عوامی  ہمارے  بغیر  کے  بکنگ  آپ 
ہیں.

سکتے  جا  بھی  پر  ٹورز  گائڈڈ  مقبول  مفت  ہمارے  آپ  کار  ایام  غیر 
میں  اس  پر  طور  عام  اور  ہے  ہوتا  کا  گھنٹے   ایک 

ً
عموما جو  ہیں 

ہے. ہوتی  شامل  بھی  سیر  کی  مباحثہ  غرفۂ 

میں  ہے. ٹور  جاتا  دیا  مشورہ  کا  کرانے  محفوظ  سے  پہلے  کو  ٹور 
کرم  ہے. براہ  شامل  بھی  چڑھنے  ینے  ز اور  رہنے  کھڑے  دیر  کچھ 

یں. کر یافت  در میں  بارے  کے  تفصیالت  کی  مدد  دستیاب 

جانیں کو  پارلیمنٹ  اسکاٹش 

یں کر نظارہ  مفت  کا  کارروائی  کی  پارلیمنٹ 

پارلیمنٹ  میں  مباحثہ  غرفۂ  آپ  میں  دنوں  کے  کام  کے  پارلیمنٹ 
اس  انحصار  کا  جس  ہیں  سکتے  دیکھ  میٹنگ  یا  کمیٹی  کوئی  کی 

بدھ  منگل،   
ً
عموما دن  کے  ہیں. کام  کرتے  دورہ  کب  آپ  کہ  ہے  پر 

ہیں. ہوتے  جمعرات  اور 

کو  جمعرات  ہر  یہ  اور  ہے  جاتا  دیا  مشورہ  کا  بکنگ  پیشگی  کو  آپ 
ہے. الزمی  لیے  کے  سواالت  وقفۂ  کے  منسٹر  فرسٹ 

اوقات کے  کھلنے 

ہفتہ ایام 
کار ایام 

منگل – جمعرات(  
ً
)عموما

سال:         18.30 – 09.00 پورے 

کار ایام  غیر 
پارلیمنٹ  جب  دن  تمام  کے  سنیچر  اور  جمعہ  اور  سوموار   

ً
)عموما

ہو( وقفہ  کا 
سال:         17.00 – 10.00 پورے 

تعطیالت سرکاری  اور  سنیچر  ہر 
سال:         17.00 – 10.00 پورے 

بند کو  اتوار  ہر 

پہلے سے 30 منٹ  ہونے  بند  داخلہ  آخری 

ہیں. تمام  پارلیمنٹ  والی  کرنے  کام  ہم  کہ  رکھیں  یاد  کرم  براہ 
جن  ہیں  مشروط  سے  کارروائی  کی  پارلیمنٹ  انتظامات  کے  دوروں 

ہے. سکتی  جا  کی  تبدیلی  پر  اطالع  مختصر  میں 

کی  رابطے  اور  اوقات  کے  یخوں، کھلنے  تار کی  تعطیل  موسمی  کرم  براہ 
دیکھیں. سائٹ  یب  و ہماری  لیے  کے  تفصیالت 

30 جون 2012 سے 
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