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Tha an gnìomh seo a’ toirt cothrom don chlas pàirt a 
ghabhail ann an taghadh agus rannsachadh a dhèanamh 
air na bun-bheachdan riochdachadh (representation) 
agus com-pàirteachadh (engagement).

Molaidhean a thaobh stuthan taghaidh a 
chleachdadh
Tha gach buidheann a’ faighinn lethbhreac de na 
stuthan iomchaidh gus na rudan seo a chur air dòigh:
• Manifesto
• Òraid
• Postair
• Fios Naidheachd (News Release)

Tha stuthan ann aig diofar ìrean airson nan 
earrannan sin.
Bu chòir don bhuidhinn:
• smaoineachadh air mar a roinneas iad an obair  
 eatorra. Dh’fhaodadh greis a bhith ann an   
 toiseach far a bheil a h-uile duine ag obrachadh  
 còmhla gus rannsachadh a dhèanamh mu   
 phàrtaidhean poilitigeach ’s mu    
 phoileasaidhean. An uair sin, dh’fhaodadh   
 cothrom a bhith ann airson obair fa leth, far a  
 bheil aon neach a’ dèiligeadh ri aon rud àraidh,  
 m.e. dh’fhaodadh aon neach am postair a   
 dhealbhadh, neach eile am fios naidheachd a 
 chur air dòigh
• dèan pàrtaidh agus tagh ainm air a shon (no   
 faodaidh an tidsear pàrtaidh sònraichte a thoirt  
 do gach buidheann, ma thathar airson ’s gun  
 lean na buidhnean pàrtaidhean agus   
 poileasaidhean stèidhichte)
• roghainn a dhèanamh air cò a bhios na t(h)  
 agraiche (tro bhòt?)

 Ma tha tìde aig a’ bhuidhinn, dh’fhaodadh iad  
 bràistean no bràistean-ròs a dhèanamh airson an  
 tagraiche agus airson na buidhne.

Feumaidh an tidsear dèanamh soilleir nach fhaod iad 
geallaidhean a dhèanamh nach gabh coileanadh, m.e. 
suiteis an-asgaidh don a h-uile duine. Cuideachd, 
dh’fhaodadh 2, 3 no 4 sgoilearan buidheann de 
chlàrcan bhòtaidh a dhèanamh, agus bhiodh e an urra 

riuthasan pàipearan-bhòtaidh agus ionadan bhòtaidh 
a chur air dòigh. Bu chòir dhaibh na riaghailtean air 
duilleag nan Clàrc a leantainn.

Nuair a tha gach buidheann deiseil / nuair a tha an 
t-àm seachad
• Bheir gach tagraiche òraid seachad gus  

feuchainn ri toirt air daoine bhòtadh air an son  
’s airson a’ phàrtaidh aca

• Ceistean - dh’fhaodadh an tidsear ceistean 
ullachadh a thèid a chur air na tagraichean 
(candidates) mu chùisean làitheil. Dh’fhaodadh gum 
bi ceistean eile aig sgoilearan eile

• Bu chòir postairean, bileagan manifesto agus fiosan 
naidheachd a bhith ann gus am faic càch iad

• Bu chòir don chòrr den chlas coimeas a dhèanamh 
eadar na tagraichean air fad le a bhith a’ cleachdadh 
nam foirmean a tha an cois seo, ach an tig iad 
gu co-dhùnadh a thaobh an tagraiche a thaghas 
iad. Chan fheum na buidhnean taic a thoirt don 
tagraiche acasan bho seo a-mach - dh’fhaodadh 
gum b’ fheàrr leotha bhòtadh airson chuideigin eile.

Bu chòir dhaibh bhòtadh ann an ionad bhòtaidh.
• Bu chòir na riaghailtean a bhith follaiseach
• Bu chòir an taghadh a bhith dìomhair
• Bu chòir siostam àireamh bhòtaichean as motha  

(first past the post) a chleachdadh. (Ach   
dh’fhaodadh sibh bhòt eile a chumail ’s sibh a’  
cleachdadh siostam riochdachaidh co-roinneil [PR]  
gus coimeas a dhèanamh.

• Dh’fhaodadh an tidsear stiùireadh a thoirt do  
neach-bhòtaidh rudeigin eadar-dhealaichte   
a dhèanamh, m.e. dh’fhaodadh aonan a phàipear  
a mhilleadh, dh’fhaodadh neach eile a reubadh ’s  
pàipear eile iarraidh. Bheireadh seo beachd air na  
dh’fhaodadh tachairt ann an ionad bhòtaidh.
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A’ cunntadh nam bhòtaichean
• Thèid na bhòtaichean air fad a chur ann an càrn  
 airson gach tagraiche, agus an uair sin, thèid an  
 cunntadh
• Gabhaidh an tidsear dreuchd an Oifigeir Taghaidh,  
 agus thèid na builean a  ghairm

Leudachadh
• Modhan de Riochdachadh Co-roinneil -   
 rannsachadh diofar mhodhan PR - faic  
 http://www.electoral-reform.org.uk
• Còmhradh - carson a tha bhòtadh cudromach?
• Faodaidh iad faighinn a-mach ainm a’ BhPA sgìreil 

aca agus ainm na BPA roinneil aca. Faic  
http://www.parlamaid-alba.org/bpa. Iarr 
orra a thighinn chun na sgoile agus dh’fhaodte 
faighneachd dhaibh mun iomairt taghaidh aca, agus 
mar a thàinig iad gu bhith nam BPA, msaa.

Rim faighinn sa phasgan cuideachd:
• Duilleag fiosrachaidh air siostam taghaidh Pàrlamaid  
 na h-Alba
• Duilleag Cheistean Taghaidh – 22 ceistean mun  
 iomairt/taghadh
• Ceisteachan Taghaidh – ceisteachan ioma-roghnach  
 mu thaghaidhean
• Clàr Taghadh a’ Chlas – duilleag-clàraidh air na  
 dòighean, builean agus an obair a chaidh a   
 choileanadh
• Briathrachas Taghaidh
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Dòigh Bhòtaidh Ball a Bharrachd
’S e seòrsa de Riochdachadh Co-roinneil (proportional 
representation) a tha seo

2 BHÒT
Tha dà bhòt aig a h-uile duine a dh’fhaodas bhòtadh.
Tha aon bhòt airson na sgìre (constituency) agus tha aon 
bhòt airson na roinne (region).

SGÌRE ROINN

•	 Thathar	a’	dèanamh	aon	bhòt	gus	BPA	
	 iona	dail	a	thaghadh.
•	 Tha	daoine	a’	bhòtadh	airson	neach	
	 sònraichte.
•	 Thèid	siostam	àireamh	bhòtaichean	as		 	
	 motha	a	chleachdadh	(first past the post)		
	 gus	na	bhòtaichean	a	chunntadh	-	tha	an			
	 neach	leis	an	àireamh	bhòtaichean	as	motha		
	 a’	buannachadh.
•	 Tha	73	sgìrean	pàrlamaid	ann	an	Alba.

•	 Thathar	a’	dèanamh	aon	bhòt	airson	pàrtaidh		
	 no	tagraiche	neo-eisimeileach’.	
•	 Thèid	7	BPA	a	thaghadh	airson	gach	roinn.
•	 Tha	8	roinnean	ann	an	Alba.
•	 Tha	Pàrtaidhean	poilitigeach	a’	dèanamh	liosta		
	 de	dhaoine	airson	gach	roinn.
•	 Thèid	foirmle	a	chleachdadh	airson	obrachadh		
	 a-mach	cia	mheud	BPA	a	gheibh	gach	pàrtaidh		
	 -	tha	seo	a	rèir	na	h-àireimh	de	bhòtaichean	a		
	 fhuair	gach	pàrtaidh.
•	 Tha	gach	Pàrtaidh	a’	faighinn	na	h-àireimh	sin		
	 de	BhPA	bhon	liosta	aca.	Mar	sin,	ma	gheibh		
	 aon	phàrtaidh	4	àiteachan	roinneil,	thèid	a’		
	 chiad	ceathrar	dhaoine	air	an	liosta	nam	BPA.

Tha 73 BPAan Sgìreil ann, 
agus 56 BPAan Roinneil ann. 

Gu lèir, tha 129 BPAan ann. 
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An Robh Fios Agad?

• Tha taghaidhean a’ gabhail àite gach 4 no 5 bliadhna 
ann am Pàrlamaid na h-Alba: an Cèitean 1999, an 
Cèitean 2003, an Cèitean 2007, an Cèitean 2011, 
an Cèitean 2016.

• Feumaidh tu a bhith 16 bliadhna a dh’aois no nas sine 
airson bhòtadh ann an taghadh Pàrlamaid na h-Alba.

• Feumaidh tu a bhith a’ fuireach ann an Alba agus a  
bhith clàraichte gus bhòtadh.

• Feumaidh gach pàipear-bhòtaidh a bhith air  
a chomharradh le aon X a-mhàin, no cha tèid  
a chunntadh.

• Tha diofar dhathan air na pàipearan-bhòtaidh, 
 ’s mar sin, bidh fios aig an luchd-bhòtaidh dè a th’ 

anns gach fear. Faodaidh na dathan atharrachadh 
aig gach taghadh.

Roinnean na h-Alba
Tha 8 roinnean ann an Alba:

Alba an Iar  Meadhan-Alba is Fìobha 
Lodainn Glaschu
Alba a Deas Ear-thuath na h-Alba 
Alba Mheadhanach A’ Ghàidhealtachd is na  
 h-Eileanan

Dè a th’ ann an..

CEIST:  RIOCHDACHADH 

CO-ROINNEIL?

FREAGAIRT: ’S	e	siostam	a	th’	ann	a	

tha	a’	toirt	a’	cheudad	de	riochdairean	

a	gheibh	Pàrtaidh	nas	fhaisge	air	a’	

cheudad	de	bhòtaichean	a	fhuair	

gach	pàrtaidh	san	taghadh.

CEIST:  SIOSTAM ÀIREAMH 

BHÒTAICHEAN AS MOTHA

FREAGAIRT: 	

Dòigh gu math sìmplidh far an tèid 

na bhòtaichean a chunntadh, agus tha 

an neach leis an àireamh as motha de 

bhòtaichean a’ buannachadh.                                              
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’S e Clàrc-taghaidh a th’ annad agus chan eil thu gu 
bhith an urra ri iomairt tagraiche sam bith. ’S ann 
a tha thu gu bhith a’ cur an Ionaid bhòtaidh, nam 
pàipearan-bhòtaidh agus liosta an luchd-bhòtaidh 
air dòigh.

Liosta an Luchd-bhòtaidh
Feumaidh neach sam bith a tha a’ dol a bhòtadh ann 
an taghadh Pàrlamaid na h-Alba a bhith air a’ chlàr-
bhòtaidh. Airson taghadh a’ chlas agad, feumaidh na 
clàrcan dèanamh cinnteach gu bheil a h-uile duine 
a dh’fhaodas bhòtadh air Clàr-bhòtaidh a’ Chlas. 
Feumaidh tu ainm a h-uile duine sa chlas fhaighinn 
a-mach, agus a’ bhliadhna sa bheil iad. Feumaidh tu 
am fiosrachadh seo a chur ann an liosta a thèid a 
chleachdadh san Ionad bhòtaidh.

Na Pàipearan-bhòtaidh
Nuair a tha ainm gach tagraiche agad, feumaidh tu 
fiosrachadh fhaighinn bhuapasan. Feumaidh tu ainm 
an tagraiche, agus am Pàrtaidh airson a bheil iad a’ 
seasamh. 

Nuair a tha am fiosrachadh seo agad, feumaidh tu 
Pàipearan-bhòtaidh a dhèanamh. Bheir an tidsear 
samhladh dhut. Tha na h-ainmean sgrìobhte ann 
an òrdugh na h-aibideil, a rèir an sloinnidh aca. Fon 
ainm aca, ann an sgrìobhadh nas lugha, tha ainm a’ 
Phàrtaidh ris am buin iad.

Seo eisimpleir:

Seo eisimpleir de phàipearan bhòtaidh airson 
taghadh Pàrlamaid na h-Alba ann an 2016. Cleachd 
iad seo gus ur cuideachadh nuair a nì sibh na 
pàipearan bhòtaidh agaibh fhèin

DÒMHNALLACH, DÒMHNALL
Pàrtaidh a’ Cho-latha-breith

MacDHONNCHAIDH, DONNCHADH
Pàrtaidh na Bliadhna Ùire
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Air Latha an Taghaidh
Tha an t-Ionad bhòtaidh an urra riutsa. Tog Bogsa-
baileit bhon Oifigear Taghaidh, agus cuir air, no faisg 
air, an deasga agad e san Ionad bhòtaidh. Bu chòir 
gum biodh dà chlàrc aig an deasg daonnan.

Dèan cinnteach gu bheil na bùthan bhòtaidh air an 
cur air dòigh mar bu chòir - gu bheil iad air falbh 
bho dhaoine eile, ’s gum faigh daoine air bhòtadh far 
nach fhaic duine na tha iad a’ dèanamh, agus gu bheil 
peann anns gach fear. (Dh’fhaodadh gum biodh e glic 
am peann a chur air pìos sreang a tha ceangailte ris 
an deasg, airson ’s nach fhalbh e!).

Nuair a thig neach-bhòtaidh chun an deasga, iarr an 
t-ainm aige air/oirre, agus cuir loidhne tron ainm air 
an liosta. Ma tha stampa rubair agad, cuir stampa 
air a’ phàipear-bhòtaidh gus sealltainn gur e pàipear 
oifigeil a th’ ann. Mur eil stampa agad, soidhnig am 
pàipear le d’ ainm. Thoir am pàipear-bhòtaidh don 
neach-bhòtaidh. Ma mhilleas neach-bhòtaidh am 
pàipear-bhòtaidh aca, agus ma dh’iarras iad fear eile, 
thoir pàipear eile dhaibh, ach dèan cinnteach gun 
tèid a’ chiad phàipear a sgrios ’s gun tèid e don sgudal.

Aig deireadh an ama-bhòtaidh, feumaidh 
tu Bogsa-baileit a thoirt don Oifigear 
Thaghaidh gus an cuir esan/ise an 
cunntadh air dòigh.
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Tha na bhòtaichean air fad a’ dol don bhogsa seo 
anns an Ionad Bhòtaidh air Latha an Taghaidh. 
Ma tha sibh airson Taghadh a dhèanamh sa chlas 
agaibh, feumaidh sibh Bogsa-baileit airson an Ionad 
Bhòtaidh agaibh.

Airson Bogsa-baileit a dhèanamh, bidh feum air:
• Bogsa mòr cairt-bhòrd
• Mullach airson a’ bhogsa, no pìos cairt no pàipear  
 a chòmhdaicheas mullach a’ bhogsa
• Peanta dubh, no pàipear dubh a chòmhdaicheas  
 am bogsa
• Pàipear gus litrichean a ghearradh a-mach
• Siosar
• Glaodh

1.  Còmhdaich am bogsa le pàipear dubh, no peant  
 dubh e.
2.  Nuair a tha am bogsa air tiormachadh, geàrr  
 sgoltadh sa mhullach. Dèan cinnteach gu bheil e  
 mòr gu leòr gus pàipear-bhòtaidh paisgte   
 fhaighinn ann.
3.  Ceangail am mullach no cairt-bhòrd ri mullach a’  
 bhogsa - cuimhnich gum feum e a bhith teann,  
 oir chan fhaodar Bogsaichean-baileit fhosgladh  
 gu às dèidh an ama-bhòtaidh.
4.  Geàrr a-mach na litrichean “Bogsa-baileit” à  
 pàipear geal agus ceangail iad ri aon taobh dhen  
 bhogsa.
5.  Tha do Bhogsa-baileit a-nis deiseil airson a  
 chleachdadh!
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Bidh daoine a’ dol gu Ionad Bhòtaidh airson 
bhòtadh.

Gus Ionad Bhòtaidh a chur air dòigh, feumaidh tu:

• Deasg airson nan oifigearan
• Soidhne airson an ionaid bhòtaidh
• Pàipearan-bhòtaidh
• Bogsa-baileit
• Riaghailtean an Ionaid Bhòtaidh
• Àite prìobhaideach far an tèid luchd-bhòtaidh  
 airson bhòtadh
• Liosta den chlas
• Pinn airson an luchd-bhòtaidh
• Stampa rubair airson nam pàipearan-bhòtaidh a  
 chomharradh

Nuair a tha thu a’ cur an Ionaid Bhòtaidh air dòigh, 
smaoinich orra seo:

• Feumaidh tu deasg far an suidh na h-oifigearan  
 gus na pàipearan-bhòtaidh a thoirt do dhaoine.
• Tha liosta den chlas deatamach gus dèanamh  
 cinnteach nach bhòt neach ach aon turas. Bu  
 chòir loidhne a chur tron ainm nuair a thogas  
 neach am pàipear-bhòtaidh aice/aige.
• Tha bhòtadh dìomhair, ’s mar sin, cha bu chòir  
 gum faic duine dè a tha an neach a tha a’   
 bhòtadh a’ sgrìobhadh.
• Feumaidh riaghailtean an Ionaid Bhòtaidh a bhith  
 follaiseach san ionad, ’s gum faigh duine sam bith  
 air an leughadh.

IONAD BHÒTAIDH
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Tha thu ag iarraidh neach aig a bheil buadhan a 
bhiodh freagarrach airson na dreuchd ma tha cothrom 
na Fèinne gu bhith agad air buannachadh. 

Seo cuid de na comasan air am faodadh tu 
beachdachadh nuair a tha thu a’ taghadh do 
thagraiche.

• A bheil iad math air bruidhinn gu poblach?
• A bheil iad math air coinneachadh ri, agus   
 bruidhinn ri, daoine den a h-uile aois?
• A bheil beachdan làidir aca air cuid de chuspairean?
• A bheil iad math air cùisean a ghluasad air adhart  
 ma tha iad a’ faireachdainn làidir mu chuspair?
• A bheil iad dìcheallach?
• A bheil iad math air èisteachd?
• A bheil ùidh aca ann an raon farsaing de   
 chuspairean?
• A bheil iad math air obrachadh ann an sgiobannan?

A bheil beachd agad air buadh sam bith eile a bhiodh 
cudromach ann an tagraiche airson na Pàrlamaid?

Sgrìobh iad sìos gus an cuimhnich thu orra.

Ma tha thu a’ leantainn pàrtaidh poilitigeach, bidh 
agad ri beachdachadh air na prìomh phoileasaidhean 
aca - a bheil do thagraiche ag aontachadh le prìomh 
phoileasaidhean do phàrtaidh?

BHÒT AIR 
MO SHON

BHÒT AIR 
MO SHON

BHÒT AIR 
MO SHON
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Bidh tagraichean gu math tric a’ cur bhràistean-ròs 
orra, agus tha seo a’ sealltainn dè am pàrtaidh anns 
a bheil iad. Mar as trice, tha dathan a’ phàrtaidh 
air a’ bhràiste-ròs agus bidh ainm a’ phàrtaidh sa 
mheadhan.

Ma tha thu airson bràiste-ròs a dhèanamh don 
tagraiche agad, seo mar a nì thu i:

Feumaidh tu:
• Lethbhreac de theamplaid na bràiste-ròs
• Prìne dùinte (safety pin)
• Siosar
• Glaodh
• Pinn

Gus a’ bhràiste-ròs a dhèanamh:
1.  Cuir dath do phàrtaidh air na cumaidhean beaga  
 agus air an dà chumadh fada.
2.  Cuir dath air an duilleig as lugha agus sgrìobh  
 ainm an tagraiche agus ainm a’ phàrtaidh agus  
 logo sam bith a tha thu a’ cleachdadh.
3.  Geàrr a-mach na cumaidhean gu lèir.
4.  Ceangail ceann beag nan cumaidhean ri oir  
 a-muigh a’ chearcaill mhòir.
5.  Ceangail an dà chumadh fada ach am bi iad an  
 crochadh ris a’ bhràiste.
6.  Còmhdaich an oir gharbh a-staigh le a bhith a’ cur  
 a’ chearcaill bhig sa mheadhan.
7.  Cuir am prìne dùinte air cùl na bràiste.
8.  Cuir air do thagraiche i!

Mur eil thu airson bràiste-ròs a dhèanamh, 
dh’fhaodadh tu bràiste àbhaisteach a dhèanamh. 
Dealbh fhèin i air pàipear agus cuir ainm do 
thagraiche agus ainm a’ phàrtaidh oirre, agus an uair 
sin, cuir prìne dùinte air a cùl.
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MAR A SGRÌOBHAS TU MANIFESTO

’S e pàipear sgrìobhte a th’ ann am manifesto a tha a’ 
cur an cèill nam beachdan agus nan smuaintean a 
th’ aig pàrtaidh poilitigeach air cùisean àraidh. Innsidh 
am manifesto mar a dh’atharraicheadh am pàrtaidh 
seo cùisean nan rachadh an taghadh nan Riaghaltas. 
Agus gu pearsanta, tha manifesto ag innse na 
dhèanadh tagraiche (candidate) airson nan daoine a 
bhiodh e a’ riochdachadh nam faigheadh e/i a-steach.

Gus manifesto a sgrìobhadh airson ar taghaidh fhèin, 
feumaidh tu co-dhùnadh nad inntinn dè na 
cuspairean air a bheil thu a’ dol a dh’amas. Ma tha 
thu airson faicinn nan cuspairean a tha cudromach 
aig na prìomh phàrtaidhean poilitigeach, chì thu iad 
air na làraich-lìn aca: 

Am Pàrtaidh Làbarach
 www.labour.org.uk 
 www.scottishlabour.org.uk 

Na Tòraidhean
 www.conservatives.com 
 www.scottishconservatives.com 

Na Libearalaich Dheamocratach
 www.libdems.org.uk 
 www.scotlibdems.org.uk 

Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba
 www.snp.org 

Am Pàrtaidh Uaine
 www.greenparty.org.uk 
 www.scottishgreens.org.uk 

Gus manifesto a sgrìobhadh, lean na ceumannan 
seo shìos:
1.  Tagh 4 no 5 cuspairean, a tha cudromach nad  
 bheachdsa, no a th’ ann am manifestothan nam  
 prìomh phàrtaidhean.
2.  Feuch gum bi co-dhiù aon chuspair ionadail,  
 aon chuspair nàiseanta agus aon chuspair eadar- 
 nàiseanta agad.
3.  Cuir na cuspairean seo ann an òrdugh - tòisich  
 leis a’ chuspair as cudromaiche nad bheachd,  
 agus an cuspair a chuireadh do phàrtaidh mar  
 phrìomh chuspair. Cuimhnich gum feum thu  
 smaoineachadh air na beachdan a bhiodh aig an  
 luchd-bhòtaidh a thaobh dè an cuspair as   
 cudromaiche.
4.  Co-dhùin a-nis dè a dhèanadh tu gus na cùisean  
 seo atharrachadh nan rachadh do thaghadh. Sin  
 na poileasaidhean agad. Dèan cinnteach gu bheil  
 do bheachdan soilleir ach na dèan geallaidhean  
 nach gabh coileanadh - mar eisimpleir, suiteis an- 
 asgaidh don a h-uile sgoilear.
5. Feumaidh tu do chuspairean agus do   
 phoileasaidhean a sgrìobhadh ann am bileag a  
 rachadh a chur a-mach gu gach taigh san sgìre.  
 Cuir dealbhan anns a’ bhileig agad - faodaidh tu  
 fhèin an dèanamh, no faodaidh tu  am faighinn  
 bhon eadar-lìon no bho phàipearan naidheachd.  
 Cuimhnich gu bheil thu a’ feuchainn gum bhòt  
 daoine air do shon, ’s mar sin, feumaidh tu  
 smaoineachadh air na bhiodh na daoine ag  
 iarraidh tachairt.

13
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Taghaidhean / Samhladh Manifesto

MAR A SGRÌOBHAS TU MANIFESTO

14

1.  Paisg duilleag A4 trì turais 
 (faic an dealbh gu h-ìosal).
2.  Air beulaibh na bileig, cuir ainm a’ phàrtaidh 
 agus ainm an tagraiche.
3.  Air gach duilleag, sgrìobh mu chuspair a tha thu  
 fhèin agus do bhuidheann a’ meas cudromach.

 Innis dè an cuspair a th’ ann

 Innis carson a tha e cudromach

 Innis mar a dh’atharraicheadh tu e gus a   
 leasachadh

 Dh’fhaodte gum bi thu airson dealbh a chur  
 a-steach a tha co-cheangailte ris a’ chùis.
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Taghaidhean / Mar a Sgrìobhas tu Fios Naidheachd

MAR A SGRÌOBHAS TU FIOS NAIDHEACHD

15

Tha Fios Naidheachd (News Release) air a chleachdadh 
gus fiosrachadh a chur a-mach do na meadhanan 
(faic briathrachas), gus an cleachd iadsan e. Innsidh 
am fios naidheachd mu thachartas a tha ri thighinn 
no bheir e aithris mu rud a tha air gabhail àite.

Feumaidh tu Fios Naidheachd a sgrìobhadh gus innse 
do na meadhanan gun deach an tagraiche airson 
taghaidhean Pàrlamaid na h-Alba a thaghadh.

Feumaidh am fios naidheachd a bhith soilleir agus 
feumaidh tu mòran fiosrachaidh mun tagraiche a 
chur ann. Feuch gun cuir thu rud ann a thogas ùidh 
nam meadhanan – ’s dòcha facail a thuirt stiùiriche a’ 
phàrtaidh, no a thuirt neach ainmeil eile a tha a’ toirt 
taic don tagraiche agad.

Lean na ceumannan seo gus d’ fhios naidheachd 
a sgrìobhadh:

1.  Tagh tiotal a tha a’ dèanamh soilleir na th’ anns an  
 fhios naidheachd. Cleachd litrichean troma.
2.  Bu chòir don chiad pharagraf a bhith mun   
 tagraiche - cò a th’ ann/a th’ innte, an aois aige/ 
 aice, cò às a tha e/i, msaa
3.  Bu chòir don ath pharagraf aire a ghabhail air  
 cuspairean agus poileasaidhean air am bi an  
 tagraiche a’ stèidheachadh a (h-) iomairt. Dèan  
 soilleir dè an cuspair as cudromaiche.
4.  An uair sin, innis gu bheil am pàrtaidh air fad a’  
 toirt taic don tagraiche - agus ma tha facail  
 agad a thuirt stiùiriche a’ phàrtaidh, cuir an seo  
 iad. Dh’fhaodadh tu cuideachd facail a chur  
 a-steach a thuirt neach ionadail air choireigin a  
 tha ainmeil sa choimhearsnachd, agus dha bheil  
 an sluagh a’ toirt spèis.
5.  Cuir a-steach briathran bhon tagraiche fhèin  
 ag innse cho cruaidh ’s a dh’obraicheas e/i aig an  
 t-sluagh agus don àite ma thèid a t(h)aghadh.
6.  Cuir fiosrachadh mu choinneamh phoblach aig  
 am bi an tagraiche a’ bruidhinn gus an cluinn  
 daoine a bheachdan ’s gun co-dhùin iad mar a  
 bhòtas iad. Cuimhnich gu bheil thu airson uiread  
 de dhaoine a ruighinn ’s a tha comasach gus am  
 bhòt aca fhaighinn.
7.  Sgrìobh fiosrachadh mud dheidhinn fhèin, mar  
 oifigear naidheachd, gus am faigh na meadhanan  
 air bruidhinn riut aig àm sam bith.
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Taghaidhean / Fios Naidheachd 

FIOS NAIDHEACHD

Chaidh .............................................................................................

......................................................a thaghadh mar thagraiche 

............................................................................................................. 

(pàrtaidh)  airson taghadh Pàrlamaid na h-Alba..

’S e neach air leth a bhios ann an ........................................

.................................................................. don luchd-bhòtaidh 

air sgàth ’s nan sgilean agus an eòlais a th’ aige/ aice. 

Thuirt, ceannard ..........................................................................

........... (pàrtaidh), Mgr Iain Mac a’ Ghobhainn: “Tha mi 

den bheachd gur e BPA air leth a bhios ann/innte air 

sgàth ...............................................................................................

............................................................................................................

.......................................... agus tha mi an dòchas gun tagh 

an sluagh e/i gus an riochdachadh sa phàrlamaid.”

Seo cuid de na cuspairean air am bi ar tagraiche ag 

iomairt: ............................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Ach is e an cuspair as cudromaiche, .................................

...........................................................................................................

oir ....................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Mar a thuirt ar tagraiche, “.....................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................”

Bidh ar tagraiche a’ Bruidhinn aig Sgoil ............................

...................................... air ............................................................. 

agus tha sinn an dòchas gun tig daoine gus èisteachd 

ris /rithe.

“Tha an cothrom agaibh èisteachd gus an tagh sibh 

dè nan cùisean a tha cudromach, agus dè an neach a 

riochdaicheas sibh sa Phàrlamaid san dòigh as fheàrr. 

Geallaidh mi dhuibh gun dèan mi nas urrainn dhomh 

do mhuinntir ..........................................”, thuirt .....................

...........................................................................................................

Airson barrachd fiosrachaidh, cuiribh fios gu ...............

.............................................................................., Oifigear nam 

Meadhanan aig ......................................(pàrtaidh).

Tagraiche a’ Phàrtaidh air Ainmeachadh
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Taghaidhean / Mar a sgrìobhas agus mar a bheir thu seachad òraid

MAR A SGRÌOBHAS AGUS MAR A BHEIR THU SEACHAD ÒRAID

17

Bidh daoine a’ dèanamh òraid air beulaibh dhaoine. 
’S e dòigh fhoirmeil a th’ ann gus bruidhinn ri daoine 
agus gus do bheachdan a thoirt dhaibh. 

Nuair a tha thu a’ sgrìobhadh òraid, cuimhnich 
orra seo:

• Cùm goirid i. Chan èist daoine riut ma leanas tu  
 ort ro fhada.
• Dèan cinnteach gu bheil i inntinneach - tha thu  
 ag iarraidh aire dhaoine a chumail, ’s nach sgìthich  
 thu iad.
• Na cleachd cus fhigearan agus cus fiosrachaidh -  
 cha chuimhnich daoine oirre.
• Cuimsich air cuspairean sònraichte agus cùm  
 riutha.
• Cùm foirmeil i - chan ann airson fealla-dhà a tha  
 an òraid, agus na cleachd facail neo-fhoirmeil.
• Feuch ri crìochnachadh air fiosrachadh   
 deimhinneach (positive) a chumas cuimhne  
 dhaoine ort - tha thu airson ’s gum fàg iad, is iad  
 den bheachd gur e tagraiche air leth a th’ annad ’s  
 gum biodh tu nad BhPA sgoinneil!
 

Nuair a thèid an òraid a sgrìobhadh, feuch a-mach 
i - bruidhinn riut fhèin, air beulaibh sgàthain, no 
cruinnich feadhainn de na caraidean agad gus 
èisteachd rithe mus tèid thu air beulaibh sluaigh. 

Nuair a tha thu a’ dèanamh d’ òraid, cuimhnich 
orra seo:
• Coimhead ri na daoine - tha e gu math nas fheàrr  
 na a bhith a’ coimhead sìos chun an làir.
• Bruidhinn a-mach - na bi a’ brunndail. Tha daoine  
 airson cluinntinn na th’ agad ri ràdh.
• Na bi a’ bruidhinn ro luath - ma bhios tu ro  
 chabhagach, cha toir daoine a-steach na tha thu  
 ag ràdh.
• Na bruidhinn airson nas fhaide na an ùine   
 cheadaichte.



18

Taghaidhean / Òraid - Teamplaid

ÒRAID - TEAMPLAID

18

Madainn/feasgar m(h)ath. ’S mise ....................................... 
……………………………......... agus ’s mi an tagraiche aig 
...................................................................................... (pàrtaidh). 
Th Tha mi a’ seasamh anns an taghadh airson 
Pàrlamaid na h-Alba. Tha mi den bheachd gur e fìor 
dheagh BhPA a bhiodh annam air iomadh adhbhar. 

’S e duine/boireannach math a th’ annam gu 
pearsanta. Tha mi math air …………………................................
.....………………….........................................................................agus 
is urrainn dhomh..…….............................agus bu toil leam  
................…………………………...................................................………..
...............…………………………………………………………………………………
…………..…………………………................................................................
Cuideachd, tha taic ………..........................................................
(pàrtaidh) agam. 

Obraichidh mi gu cruaidh air ur son, muinntir ...............
...............................………….................ma thèid mo thaghadh. 
’S iomadh cuspair a tha cudromach nam bheachdsa, 
agus dhèanainn mo dhìcheall gus atharrachaidhean a 
thoirt air na cùisean seo nam bithinn nam BhPA.    
’S e …………..............................................…………………………………...
as cudromaiche nam bheachdsa, agus dh’fheuchainn 
leasachaidhean a dhèanamh air seo le a bhith  
………………………………………………………………………...........................
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...

Cuideachd, dhèanainn obair air a’ chùis seo 
cuideachd………………....................................................................
.....…………………………………………………………………………………………

Agus dhèanainn oidhirp ……………………………........................
.....…………………………………….…….....................................................
atharrachadh.

A chàirdean, tha mi a’ cur ìmpidh oirbh bhòtadh 
air mo shon aig àm an taghaidh. Cuiridh mi saothar 
mhòr ann a bhith a’ leasachadh chùisean nuair a 
gheibh mi don Phàrlamaid. Bhòtaibh air mo shon air 
Latha an Taghaidh, agus cha ghabh sibh aithreachas!  

Facail is abairtean a 

bhios feumail anns an 

òraid

u Dìcheallach

u A’ tighinn gu co-dhùnaidhean

u Cuideachail

u Deagh neach-labhairt

u Càirdeil

u Math air cùisean a choileanadh

u Ag obair ann am buidhnean/ 

 sgiobannan  

u Cùramach 

u Beachdan làidir

u Modhail

u A’ faighinn air adhart 

 leis gach seòrsa neach
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Taghaidhean / Mar a dhealbhas tu postair

MAR A DHEALBHAS TU POSTAIR

19

Mar phostair sam bith, tha postair aig àm taghaidh 
airson aire nam bhòtairean a ghlacadh gus an 
cuimhnich iad air a’ phàrtaidh, air an tagraiche agus 
air na cuspairean.

Gus postair inntinneach a dhèanamh, cuimhnich 
orra seo:
• ainm a’ phàrtaidh
• ainm an tagraiche
• logo a’ phàrtaidh - suaicheantas beag a bheir  
 a-steach ainm a’ phàrtaidh
• feadhainn de na cuspairean a tha cudromach don  
 tagraiche - ann am facail agus ann an dealbhan
• sluagh-ghairm a chuimhnicheas daoine mun  
 tagraiche no mun phàrtaidh

Dèan cinnteach gu bheil am postair soilleir 
agus na cuir cus sgrìobhaidh air.

BHÒT AIR MO SHON
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Taghaidhean / Mar a Dhealbhas tu Postair (Samhladh) 

20

Sgrìobh ainm a’ phàrtaidh agus 
cuir an logo an seo.

Cuir an sluagh-ghairm agad an seo. Dèan dealbh a tha a’ sealltainn 
an tagraiche a’ coinneachadh 
ri daoine a chuireas ìmpidh air 
daoine bhòtadh air a shon/ son.

Lorg dealbh bhon eadar-lìon no 
bho phàipearan-naidheachd mun 
chuspair as cudromaiche aig do 
thagraiche.

Cuir ainm an tagraiche agus na nì e/i ma thèid 
a thaghadh.
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Taghaidhean / Liosta-sgrùdaidh nan Tagraichean - Notaichean an Tidseir

LIOSTA-SGRÙDAIDH NAN TAGRAICHEAN - 
NOTAICHEAN AN TIDSEIR

21

Tha dà bheachd an seo a dh’fhaodadh cuideachadh 
a thoirt do sgoilearan gus rian a chur air na 
smuaintean aca, a thaobh ’s na tha cudromach gus 
tagraiche math a dhèanamh agus a thaobh cò dha a 
bhòtas iad. 

’S e clàr a th’ anns a’ chiad duilleag a lìonas iad 
a-steach airson gach tagraiche. Feumaidh iad na 
cuspairean air a bheil an tagraiche ag iomairt a 
chur ann, agus an uair sin, taghaidh iad aon de na 
cuspairean airson a’ mhanifesto, airson a’ phostair 
agus airson an fhios naidheachd. An dèidh seo, is 
còir gu bheil clàr aig sgoilearan air gach tagraiche a 
chuidicheas iad ann a bhith a’ tighinn gu co-dhùnadh 
a thaobh a’ bhòt aca fhèin. Feumaidh an tidsear 
dèanamh cinnteach gu bheil duilleagan gu leòr aig 
gach sgoilear airson an àireamh thagraichean sa chlas, 
no dh’fhaodte an liosta-sgrùdaidh fhoillseachadh 
air sgàilean no air bòrd-gheal gus an obraich na 
sgoilearan sna leabhraichean-sgrìobhaidh aca.

Air an dara duilleag, tha siostam sgòraidh far a 
bheilear a’ toirt chomharran do gach tagraiche airson 
gach pàirt den iomairt: 3 an comharra as àirde, agus 
1 as ìsle. Aig an deireadh, tha an sgòr as àirde aig an 
tagraiche as fheàrr leothasan. Dh’fhaodte puing 
dheasbad èirigh a thaobh seo: ’s dòcha nach bhòt 
iad airson an tagraiche a fhuair an sgòr as àirde - dè 
na cùisean eile a tha cudromach aig àm taghaidh? 
A-rithist, feumaidh an tidsear dèanamh cinnteach gu 
bheil duilleagan gu leòr aig gach sgoilear airson an 
àireamh thagraichean sa chlas, no gum faic iad e air 
sgàilean no air bòrd-gheal.

ÒRAID

MANIFESTO PÀRTAIDH

POSTAIR PÀRTAIDH

FIOS NAIDHEACHD
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Taghaidhean / Liosta-sgrùdaidh nan Tagraichean 

LIOSTA-SGRÙDAIDH NAN TAGRAICHEAN 

Liosta-sgrùdaidh Thagraichean

Lìon a-steach an clàr gu h-ìosal - feumaidh tu fear airson gach tagraiche. Feumaidh tu na cuspairean air a 
bheil an tagraiche ag iomairt a sgrìobhadh, agus an uair sin, tagh aon de na seantansan airson a’ mhanifesto, 
airson a’ phostair agus airson an fhios naidheachd.

Ainm an tagraiche: Pàrtaidh:

Cuspair as cudromaiche:

Cuspairean eile:

Manifesto a’ Phàrtaidh: • air leth fiosrachail mu na cuspairean
 • dh’innis e beagan dhomh mu na cuspairean
 • cha do dh’innis e mòran dhomh mu na cuspairean

Postair a’ Phàrtaidh: • thog e mo shùil agus bha e fiosrachail
 • inntinneach agus thug e beagan fiosrachaidh dhomh
 • cha do tharraing e mi chun a’ phàrtaidh seo

Am Fios Naidheachd • dh’innis e mòran dhomh mun tagraiche
 • dh’innis e beagan dhomh mun tagraiche
 •  cha tug e fiosrachadh idir dhomh mun tagraiche

An robh thu ag iarraidh   • Bha, gu ìre mhòr
bhòtadh dhon tagraiche: • ’S dòcha
 • Cha robh idir
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Taghaidhean / Liosta-sgrùdaidh nan Tagraichean 

LIOSTA-SGRÙDAIDH NAN TAGRAICHEAN 

Liosta-sgrùdaidh Thagraichean

Thoir sgòr a-mach à trì do gach tagraiche. An uair sin, cuir na sgòran ri chèile. ’S e an tagraiche leis an sgòr 
as àirde as fheàrr nad bheachd-sa. Ach am bhòt thu air an son?

Ainm an Tagraiche: Pàrtaidh: 

Dè an ìre de thaic a thug thu  • Gu ìre mhòr  • 3
do na cuspairean? • Gu ìre bheag  • 2
 • Cha tug idir  • 1

Òraid  • bha i math, soilleir agus fiosrachail    • 3
 • bha i rudeigin fiosrachail  • 2
 • cha robh mòran fiosrachaidh innte 
  mun tagraiche no mu na cuspairean     • 1 

Manifesto a’ Phàrtaidh: • air leth fiosrachail mu na cuspairean • 3
 • dh’innis e beagan dhomh mu na cuspairean • 2
 • cha do dh’innis e mòran dhomh mu na cuspairean • 1

Postair a’ Phàrtaidh: • thog e mo shùil agus bha e fiosrachail • 3
 • inntinneach agus thug e beagan fiosrachaidh dhomh • 2
 • cha do tharraing e mi chun a’ phàrtaidh seo • 1

Am Fios Naidheachd • dh’innis e mòran dhomh mun tagraiche • 3
 • dh’innis e beagan dhomh mun tagraiche • 2
 • cha tug e fiosrachadh idir dhomh mun tagraiche • 1

A’ Bhràiste/-ròs • bha i air a dèagh dhèanamh agus soilleir  • 3
 • bha i rudeigin math agus rudeigin dathach  • 2
 • bha i truagh  • 1

An robh thu ag iarraidh   • Bha, gu ìre mhòr  • 3
bhòtadh dhon tagraiche: • ’S dòcha  • 2
 • Cha robh idir  • 1
 
 Suim (a-mach à 21)
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1.  Chan eil e ceadaichte do thagraichean no don  
 luchd-leantainn aca a bhith san ionad bhòtadh  
 gus iomairt a dhèanamh.
2.  Feumaidh luchd-bhòtaidh na pàipearan-bhòtaidh  
 aca fhaighinn bhon Deasga.
3.  Feumaidh luchd-bhòtaidh na pàipearan-bhòtaidh  
 aca a thoirt don bhothan bhòtaidh prìobhaideach  
 gus am bhòt aca a sgrìobhadh. 
4.  Feumar crois (X) a chur ri taobh ainm an neach  
 airson a bheil thu a’ bhòtadh.
 
Eisimpleir: 

5. Ma nì thu mearachd air do phàipear-bhòtaidh,  
 cuir air ais dhan Deasga Aghaidh e agus iarr fear  
 ùr na àite.
6.  Ma tha barrachd air aon chrois no comharra air a’  
 phàipear, cha sheas e ’s cha tèid a chunntadh.
7.  Paisg do phàipear-bhòtaidh ann an dà leth ’s cuir  
 a-steach don Bhogsa-bhaileit e.
8.  Cho luath ’s a bhòtas neach, bu chòir dhaibh an  
 t-Ionad Bhòtaidh fhàgail.

Taghaidhean / Riaghailtean an Ionaid-bhòtaidh  

RIAGHAILTEAN AN IONAID BHÒTAIDH

24

DÒMHNALLACH, DÒMHNALL
Pàrtaidh nan Croitearan

MacDHONNCHAIDH, DONNCHADH
Pàrtaidh a’ Cho-latha-breith

COINEANACH, CIORSTAIDH
Pàrtaidh na Bliadhn’ Ùire

BROC, BOB
Am Pàrtaidh BuannachailX
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Taghaidhean / Soidhne an Ionaid-bhòtaidh 

25

IONAD
BHÒTAIDH
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Taghaidhean / Pàipearan-bhòtaidh falamh

26
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Taghaidhean / Duilleag Ceistean an Taghaidh

DUILLEAG CEISTEAN AN TAGHAIDH - MOLAIDHEAN

27

An Iomairt
1.  Dè na buadhan a tha cudromach ann an   
 tagraiche?
2.  Carson a tha manifesto cudromach ann an  
 iomairt airson taghadh?
3.  Sgrìobh 5 dòighean sam faodte iomairt a  
 dhèanamh.
4.  Carson a tha e cudromach fios a chur do  
 na meadhanan mu d’ iomairt agus mu do  
 thagraiche?

A’ taghadh an Neach airson am Bhòt thu
5.  Am bhòtadh tu airson neach ’s tu a’ dol le  
 poileasaidhean a’ phàrtaidh, ged nach bu toil  
 leat an tagraiche? Innis adhbharan.
6.  Am bhòtadh tu airson neach a bu toil leat,  
 ged nach robh thu dèidheil air poileasaidhean  
 an tagraiche no poileasaidhean a’ phàrtaidh?  
 Innis carson.
7.  Ciamar a thagh thu an neach airson am 
 bhòtadh tu?
8.  An robh e duilich a thighinn chun a’ cho-  
 dhùnaidh?
9.  Nad bheachd, dè am pàirt den iomairt a bu  
 mhotha a thug buaidh ort ’s gun do thagh thu  
 an neach sin? An robh an òraid cudromach?  
 No am postair? Am manifesto no am fios  
 naidheachd? Tagh aon, agus innis d’ adhbharan.

Bhòtadh
10.  Carson a tha bhòtadh cudromach?
11.  Carson a bhios daoine a’ bhòtadh ann an  
 dìomhaireachd?
12. Carson nach bi ainm an neach-bhòtaidh air a’  
 phàipear-bhòtaidh?

13.  Dè an dreuchd a th’ aig na clàrcan-bhòtaidh?
14.  Dè na rudan a tha a’ tachairt gus dèanamh  
 cinnteach nach bhòt neach sam bith barrachd  
 air aon turas?

A’ Cunntadh nam Bhòtaichean agus An Toradh
15.  Coimhead air an toradh.
 a.  Cia mheud bhòt a fhuair an neach a   
  bhuannaich?
 b.  Cia mheud bhòt a fhuair na tagraichean eile  
  gu lèir?
 c.  An do bhòt barrachd dhaoine an-aghaidh  
  an tagraiche na bhòt air a shon? A bheil sin  
  cothromach?
16. Dè a’ bheachd a tha thu a’ smaoineachadh a  
 bhios aig an luchd-bhòtaidh?
 Cò nach bi toilichte leis mar a chaidh cùisean?
 Cò a bhios toilichte?
17.  A bheil cuid de na bhòtaichean “air an call”  
 (wasted) le siostam àireamh bhòtaichean as  
 motha?
18.  Dè na siostaman bhòtaidh eile a th’ ann? (m.e. a’  
 togail làmhan)
19.  Carson nach eilear a’ cleachdadh nan siostaman  
 sin?
20. ’S e siostam bhòtaidh eile a th’ ann an 
 Riochdachadh Co-roinneil (PR):
 Dè na rudan a tha math is dona mu   
 Riochdachadh Co-roinneil.?
 Cò a tha a’ faighinn buannachd à Riochdachadh  
 Co-roinneil?
 Ainmich cuid de na shiostaman Riochdachadh  
 Co-roinneil

Ceistean Cumanta
21.  Carson a tha taghaidhean cudromach?
22.  Am bhòt thusa ann an taghaidhean 
 nuair a bhios tu seachad 
 air 18 bliadhna? 
 Innis carson.
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Taghaidhean / Ceisteachan air an Taghadh

CEISTEACHAN AIR AN TAGHADH
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Dè tha thu air ionnsachadh mun Taghadh? 
Feuch air na ceistean seo …

1. Dè an t-ainm a tha air an neach a tha a’   
 seasamh anns an taghadh?
 a.  Clàrc
 b.  Tagraiche
 c.  BPA
2.  Nuair a tha pàrtaidh a’ foillseachadh   
 bhileagan, manifesto agus phostairean san  
 ùine ron taghadh, tha iad:  
 a.  Ag iomairt 
 b.  A’ trèanadh 
 c. Ag ullachadh
3.  Dè an t-ainm a tha air an sgrìobhainn anns a  
 bheil poileasaidhean a’ phàrtaidh?  
 a.  Fios naidheachd
 b.  Manifesto 
 c.  Bràiste-ròs
4.  Mus faod thu bhòtadh, feumaidh tu:  
 a.  A bhith clàraichte gus bhòtadh
 b.  Innse don tidsear agad gu bheil thu airson  
  bhòtadh
 c.  Airgead a phàigheadh

5.  Carson a tha e cudromach gum bhòt thu?
 a.  Thuirt an tidsear riut a dhèanamh
 b.  Chuireadh na clàrcan seachad an latha gun càil  
  ri dhèanamh
 c.  Tha e a’ toirt cothrom dhut do bheachd a  
  chur an  cèill a thaobh an neach a bhios gad  
  riochdachadh  
6.  Ciamar nach urrainn do dhaoine bhòtadh 
 dà thuras?  
 a.  Chan fhaod iad tilleadh air ais don ionad  
  bhòtaidh  
 b.  Thathar a’ cur loidhne tron ainm aca ann an  
  liosta an luchd-bhòtaidh  
 c.  Tha peann sònraichte ag aithneachadh am  
  meurlorg agus tha fuaim-rabhaidh a’ dol dheth  
7.  Carson a tha daoine a’ bhòtadh gu dìomhair?  
 a.  Gus a dhèanamh nas inntinniche  
 b. Airson ’s nach tèid luchd-bhòtaidh a   
  bhrìbeadh no nach tèid eagal a chur orra  
 c.  Gus fois a thoirt dhaibh smaoineachadh air cò  
  dha a bhòtas iad  
8.  Nuair a bhòtas tu, dè an seòrsa comharra a  
 tha thu a’ cur air a’ phàipear-bhòtaidh?  
 a.  Crois
 b.  Sràc
 c.  Aodann toilichte
 9. Dè an t-ainm a tha air an t-siostam airson na  
 bhòtaidhean a chunntadh?  
 a.  A’ Chiad Neach gu 50% a’ Buannachadh  
 b.  Siostam Àireamh Bhòtaichean as Motha
 c.  A’ Chiad Neach a’ Buannachadh
10.  Dè an t-ainm a tha air siostam eile gus   
 bhòtaichean a chunntadh?  
 a.  Riochdachadh Co-roinneil
 b.  Riochdachadh Pearsanta
 c.  Riochdachadh Cruinneachaidh
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Taghaidhean / Ceisteachan air an Taghadh (freagairtean)

CEISTEAN MUN TAGHADH
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Dè tha thu air ionnsachadh mun Taghadh? 
Feuch air na ceistean seo …

1. Dè an t-ainm a tha air an neach a tha a’   
 seasamh anns an taghadh?
 a.  Clàrc
 b.  Tagraiche
 c.  BPA
2.  Nuair a tha pàrtaidh a’ foillseachadh   
 bhileagan, manifesto agus phostairean san  
 ùine ron taghadh, tha iad:  
 a.  Ag iomairt 
 b.  A’ trèanadh 
 c. Ag ullachadh
3.  Dè an t-ainm a tha air an sgrìobhainn anns a  
 bheil poileasaidhean a’ phàrtaidh?  
 a.  Fios naidheachd
 b.  Manifesto 
 c.  Bràiste-ròs
4.  Mus faod thu bhòtadh, feumaidh tu:  
 a.  A bhith clàraichte gus bhòtadh
 b.  Innse don tidsear agad gu bheil thu airson  
  bhòtadh
 c.  Airgead a phàigheadh

5.  Carson a tha e cudromach gum bhòt thu?
 a.  Thuirt an tidsear riut a dhèanamh
 b.  Chuireadh na clàrcan seachad an latha gun càil  
  ri dhèanamh
 c.  Tha e a’ toirt cothrom dhut do bheachd a  
  chur an  cèill a thaobh an neach a bhios gad  
  riochdachadh  
6.  Ciamar nach urrainn do dhaoine bhòtadh 
 dà thuras?  
 a.  Chan fhaod iad tilleadh air ais don ionad  
  bhòtaidh  
 b.  Thathar a’ cur loidhne tron ainm aca ann an  
  liosta an luchd-bhòtaidh  
 c.  Tha peann sònraichte ag aithneachadh am  
  meurlorg agus tha fuaim-rabhaidh a’ dol dheth  
7.  Carson a tha daoine a’ bhòtadh gu dìomhair?  
 a.  Gus a dhèanamh nas inntinniche  
 b. Airson ’s nach tèid luchd-bhòtaidh a   
  bhrìbeadh no nach tèid eagal a chur orra  
 c.  Gus fois a thoirt dhaibh smaoineachadh air cò  
  dha a bhòtas iad  
8.  Nuair a bhòtas tu, dè an seòrsa comharra a  
 tha thu a’ cur air a’ phàipear-bhòtaidh?  
 a.  Crois
 b.  Sràc
 c.  Aodann toilichte
 9.  Dè an t-ainm a tha air an t-siostam airson na  
 bhòtaidhean a chunntadh?  
 a.  A’ Chiad Neach gu 50% a’ Buannachadh  
 b.  Siostam Àireamh Bhòtaichean as Motha
 c.  A’ Chiad Neach a’ Buannachadh
10.  Dè an t-ainm a tha air siostam eile gus   
 bhòtaichean a chunntadh?  
 a.  Riochdachadh Co-roinneil
 b.  Riochdachadh Pearsanta
 c.  Riochdachadh Cruinneachaidh
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Taghaidhean / Taghadh ar Clas

TAGHADH AR CLAS

B’ iad seo na prìomh chuspairean agus na poileasaidhean:

B’ iad seo na modhan iomairt aca:

Am Pròiseas Bhòtadh (innis mar a thachair))

Nuair a chaidh mi a bhòtadh....
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B’ iad seo na Tagraichean agus na Pàrtaidhean a bha a’ gabhail pàirt:
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Taghaidhean / Taghadh ar Clas (a’ leantainn air adhart) 

TAGHADH AR CLAS (A’ LEANTAINN AIR ADHART)
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An Toradh

B’ e siostam.....................................................................................
a chleachd sinn gus na bhòtaichean a chunntadh.

Seo dà phuing mhath mun t-siostam seo:

 1.

 2.

Seo dà dhroch phuing mun t-siostam seo:

 1.

 2.

Tha dòigh eile ann gus na bhòtaichean a chunntadh, 
agus ’s e sin:

 R        C

Seo dà phuing mhath mun t-siostam seo:

 1.

 2.

Seo dà dhroch phuing mun t-siostam seo:

 1.

 2.

Nan robh sin air t-an siostam seo a chleachdadh 
airson bhòtaichean a’ chlas a chunntadh, is e seo an 
toradh a bhiodh againn. 

B’ e a bhuannaich taghadh ar clas

 

Bho (pàrtaidh).

Bhuannaich an neach seo oir:

 1.

 2.
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Taghaidhean / Briathrachas Taghaidh

BRIATHRACHAS TAGHAIDH

Ball Pàrlamaid na h-Alba (BPA) 
Neach a chaidh a thaghadh gu Pàrlamaid na h-Alba  

Bogsa-baileit  
Am bogsa sa bheilear a’ cur phàipearan-bhòtaidh 
nuair a tha iad air an lìonadh. Mar as trice, ’s ann 
dubh a tha e.  

Com-pàirteachadh 
A bhith a’ gabhail pàirt ann an tachartas. 
Dh’fhaodadh tu a bhith a’ bhòtadh ann an taghadh, 
no a’ seasamh ann; a bhith nad bhall ann am pàrtaidh 
poilitigeach no a’ gabhail pàirt ann an iomairt  

Creud-bheachd (Ideology)
Seata de bheachdan mu mar is còir an dùthaich a 
riaghladh  

Deamocrasaidh 
Tha seo a’ ciallachadh “na daoine a’ riaghladh” – 
tha cothrom aig a h-uile duine san dùthaich am 
beachdan a chuir air adhart agus pàirt a ghabhail 
anns a’ phròiseas phoilitigeach. Ann an dùthaich 
dheamocratach, tha taghaidhean a’ tachairt far a 
bheil a h-uile duine saor gus taghadh an neach a tha 
iad ag iarraidh
  

Deasbad 
Còmhradh a tha a’ gabhail àite eadar daoine gus 
beachdan dhaoine eile a chluinntinn  

Fios naidheachd
Aithris ghoirid sa bheil fiosrachadh do luchd-
naidheachd. Chan eil cus mion-fhiosrachadh ann   

Ionad Bhòtaidh
An t-àite dham bi daoine a’ dol gus bhòtadh   

Manifesto 
Foillsichidh pàrtaidh poileataigeach seo le 
poileasaidhean agus cuspairean a tha iad am beachd 
a tha cudromach gus innse don luchd-bhòtaidh na 
dhèanadh iad nan rachadh an taghadh

Na Meadhanan 
Tiotal a tha a’ gabhail a-steach nam pàipearan 
naidheachd, an telebhisein, an rèidio agus an 
eadar-lìn  

Luchd-bhòtaidh 
Seo na daoine air fad aig a bheil cead bhòtaidh  

Pàrtaidh Poilitigeach
Buidheann de dhaoine aig a bheil an t-aon bheachd 
air a’ mhòr-chuid de chuspairean  
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Elections / Briathrachas Taghaidh (a’ leantainn air adhart) 

BRIATHRACHAS TAGHAIDH (A’ LEANTAINN AIR ADHART) 

Poileasaidhean
Beachdan agus molaidhean a tha aig pàrtaidhean 
poileataigeach gus cùisean nach toil leotha 
atharrachadh, no gus leasachaidhean a dhèanamh 
ri suidheachaidhean mar a tha   

Pròiseas-taghaidh (Selection process)
An t-slighe a bhios daoine a’ gabhail ma tha 
iad airson seasamh mar thagraiche aig pàrtaidh 
poilitigeach   

Riochdachadh Co-roinneil (proportional 
representation – PR)
Siostam bhòtaidh far a bheil an toradh nas coltaiche 
ri mar a chaidh bhòtaichean a chur  

Sgìre
Sgìre a tha neach taghte a’ riochdachadh  

Siostam Ball a Bharrachd  
Siostam Riochdachaidh Co-roinneil (Proportional 
Representation). 

Siostam Àireamh Bhòtaichean as Motha   
Siostam far a bheil an neach leis an àireamh as 
motha de bhòtaichean a’ buannachadh   

Sireadh-taice 
Ag iarraidh air neach bhòtadh air do shon  

Sluagh-ghairm
Tiotal goirid is inntinneach a ghlacas aire dhaoine, 
agus a thèid a chleachdadh ann am postairean agus 
san iomairt gus fiosrachadh a chur a-mach gu daoine 
ann an dòigh san cuimhnich iad air  

Taghaidhean 
Tha na daoine a tha gu bhith a’ ruith na dùthcha air 
an taghadh aig Taghadh. Faodaidh a h-uile daoine, 
san àbhaist, bho aois 16 bliadhna bhòtadh

Tagraiche 
Neach a sheasas airson taghadh

Na thionndaidh a-mach
An ceudad den t-sluagh aig an robh cead bhòtaidh 
a nochd air an latha airson bhòtadh, m.e. bhòt 58% 
den luchd-bhòtaidh ann an taghaidhean Pàrlamaid 
na h-Alba ann an 1999. 
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