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Seo mar a bhios 
Pàrlamaid na h-Alba ag obair

Gàidhlig
Shìmplidh
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Dealbh:
Ball Pàrlamaid a’

bruidhinn ri daoine
san sgìre aice.



3Dè th’ ann am 
Pàrlamaid na h-Alba? 

Dh’fhosgail Pàrlamaid na h-Alba ann an
1999. Tha 129 duine innte agus is e Buill
Pàrlamaid na h-Alba a th’ orra, no BPA.

Faodaidh a’ mhòr-chuid de dh’inbhich a
tha a’ fuireach ann an Alba bhòtadh ann
an taghadh. Ann an taghadh bidh thu ag
innse cò tha thusa a’ smaoineachadh a
bu chòir a bhith na BPA. Bidh daoine a’
bhòtadh ann an taghadh Pàrlamaid na
h-Alba a h-uile 4 bliadhna.

Tha 8 BPA aig a h-uile duine ann an Alba
a bhios a’ bruidhinn air an son. Bidh aon
BPA ag obair do dhaoine ann an sgìre-
phàrlamaid, sin an t-àite ionadail, agus bidh
an seachdnar BPA eile ag obair do dhaoine
anns an roinn-phàrlamaid, sin àite nas motha.

Bidh na BPA ag obair còmhla ann an
Dùn Èideann, ann an togalach
Pàrlamaid na h-Alba, agus anns na
sgìrean agus roinnean aca fhèin.

Dealbh:
Togalach Pàrlamaid na h-Alba, Dùn Èideann
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Dè as urrainn do Phàrlamaid
na h-Alba dèanamh? 

Faodaidh Pàrlamaid na h-Alba laghan a
dhèanamh mu mhòran rudan a tha
cudromach do mhuinntir na h-Alba. Is e
na gnothaichean tiomnaichte an t-ainm a
th’ air na rudan seo.

Seo cuid de na rudan air am bi
Pàrlamaid na h-Alba a’ dèanamh laghan.

Slàinte 
Taighean 
Obair shòisealta 
Poileas agus seirbheisean smàlaidh 
Còmhdhail 
Foghlam agus trèanadh 
Spòrs 
Ceòl, dràma agus dannsa 
Gàidhlig 
Tuathanachas, coilltearachd agus
iasgach
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Dè nach urrainn do
Phàrlamaid na h-Alba
dèanamh?  

Tha cuid de chuspairean air nach faod
Pàrlamaid na h-Alba laghan a dhèanamh.
Bidh Pàrlamaid na Rìoghachd Aonaichte
(RA) ann an Lunnainn a’ dèanamh
laghan air na cuspairean sin. Is e na
gnothaichean glèidhte an t-ainm a th’ 
orra seo. Seo cuid de na rudan air am
feum Pàrlamaid na Rìoghachd Aonaichte
a bhith a’ dèanamh laghan.

Cìsean
Dìon (an t-arm, an nèibhidh agus
feachd an adhair)
Siostam nan sochairean sòisealta
Ceàrrachas agus an Crannchur
Nàiseanta

Dealbh:
Pàrlamaid na RA, Westminster, Lunnainn
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Coinneachadh ri daoine san sgìre no roinn aca
Faodaidh tu bruidhinn ris na BPA agad mu rudan a tha
cudromach dhut. Faodaidh tu fònadh no sgrìobhadh gu
BPA no a dhol don fhreastal-lann aca. Nuair a bhios
freastal-lann aig BPA bidh iad ann an àite sònraichte aig àm
sònraichte airson gum faigh na daoine a tha a’ fuireach san
àite sin air coinneachadh riutha. Bidh fios aig muinntir na
leabhar-lann agad cuine agus càite a bhios seo a’ tachairt.

Comataidhean
Bidh BPA a’ dol gu coinneamhan comataidh. Is e
buidheann bheag de BPA a bhios a’ coinneachadh tric a th’
ann an comataidh agus bidh iad a’ bruidhinn air cuspairean
sònraichte. Faodaidh iad bilean a mholadh (cantainn gu
bheil iad ag iarraidh lagh ùr a dhèanamh air rudeigin). Bidh
iad cuideachd a’ smaoineachadh gu domhainn mu
dheidhinn nam bilean a tha Pàrlamaid na h-Alba airson
dèanamh nan laghan.

Deasbadan
Bidh BPA a’ dol gu coinneamhan den làn Phàrlamaid. Bidh
na coinneamhan seo anns an t-Seòmar-deasbaid, mar as
trice Dimàirt, Diciadain agus fad an latha Diardaoin. Tha na
BPA air aon bhall a thaghadh airson a bhith a’ stiùireadh
nan coinneamhan agus deasbadan anns an 
t-Seòmar. Seo an t-Oifigear Riaghlaidh.

Dealbh: 
Coinneamh comataidh

Dealbh: Tricia Marwick BPA, an t-Oifigear Riaghlaidh

Dealbh: 
BPA a' coinneachadh ris
a' phoball
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Àm-cheistean 
Bidh BPA a’ dol don Àm-cheistean
iomadh turas a h-uile seachdain anns an
t-Seòmar-deasbaid. Seo an t-àm nuair as
urrainn dhaibh ceistean a chur air na
daoine a th’ ann an Riaghaltas na h-Alba.

Gnothaichean 
Bidh aon bhuidheann bheag de BPA ag
ràdh dè na rudan air am bu chòir BPA
bruidhinn aig coinneamhan na
Pàrlamaid. Bidh buidheann bheag eile de
BPA a’ dèanamh cinnteach gu bheil a 
h-uile càil aig a’ Phàrlamaid a dh’fheumas
i airson a h-obair a dhèanamh.

Faodaidh duine sam bith na BPA
fhaicinn ag obair anns an 
t-Seòmar-deasbaid no aig
coinneamhan comataidh. Gheibh
thu tiogaidean bho Dheasg
Fiosrachaidh an Luchd-tadhail no
le fòn a chur gu 0131 348 5200.

Dealbh: An Seòmar-deasbaid
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Bidh Pàrlamaid na h-Alba ag ràdh dè a bu chòir
tachairt ann an Alba. Bidh i a’ dèanamh laghan air
gnothaichean tiomnaichte (duilleag 4). Bidh lagh ùr
a’ tòiseachadh mar bhile. Is e pàipear a th’ ann am
bile a tha ag innse dè bhios ann an lagh ùr, no
ciamar a thèid lagh a th’ ann mar-thà atharrachadh.

Thèid am bile a chur air beulaibh na Pàrlamaid.
Bidh BPA a’ bruidhinn ma dheidhinn san 
t-Seòmar-deasbaid agus a’ bhòtadh air a shon no
na aghaidh. Ma bhios a’ mhòr-chuid de BPA a’
bhòtadh airson a’ bhile, thèid a chur gu comataidh
agus bidh iadsan a’ coimhead ris gu faiceallach.
Faodaidh a’ chomataidh am bile atharrachadh.

An uair sin, bidh BPA a’ bruidhinn mu dheidhinn a’
bhile a-rithist anns an t-Seòmar-deasbaid agus a’
bhòtadh air. Ma bhios a’ mhòr-chuid aca a’
bhòtadh airson a’ bhile, bidh a’ Bhanrigh a’ cur a
h-ainm ris agus bidh e a’ dol na Achd Pàrlamaid
na h-Alba (lagh ùr).

Is dòcha nach tòisich bile ag obair anns a’ bhad.

Ciamar a bhios Pàrlamaid na h-Alba a’ dèanamh laghan?

Dealbh: 
Ball comataidh a’ bruidhinn mu
dheidhinn bile

Dealbh: 
Achd Pàrlamaid na h-Alba
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Seo cuid de na laghan a rinn Pàrlamaid
na h-Alba.

Achd Foghlaim (Taic a Bharrachd
do Ionnsachadh) (Alba) 2004.
Tha an Achd seo ag ràdh gum feum
sgoiltean agus comhairlean ionadail
taic a bharrachd a thoirt do chlann a
dh’fheumas e.

Achd Smocaidh, Slàinte agus
Cùraim Shòisealta (Alba) 2005.

Tha an Achd ga
dhèanamh mì-laghail a
bhith a’ smocadh ann
an àite poblach.

Achd Cùraim Coimhearsnachd
agus Slàinte (Alba) 2002.

Tha an Achd seo a’ toirt
cùram pearsanta agus
cùram banaltraim 
an-asgaidh do sheann
daoine.
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Dè th’ ann an Riaghaltas na h-Alba?

Is e buidheann BPA bhon phàrtaidh phoiliteagach a
bhuannaich an taghadh a th’ ann an Riaghaltas na h-Alba.
Ann an taghadh 2007, b’ e Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba
(SNP) a bhuannaich a’ chuid a bu mhotha de na
seataichean, agus is e sin an t-adhbhar a tha Riaghaltas
SNP againn. Bidh Riaghaltas na h-Alba ag ràdh ciamar a
thèid rudan a tha a’ Phàrlamaid airson tachairt a dhèanamh.
Bidh Riaghaltas na h-Alba cuideachd ag ràdh ciamar a bu
chòir airgead a chaitheamh air gnothaichean tiomnaichte.

Is e am Prìomh Mhinistear an t-ainm a th’ air an duine a tha
os cionn Riaghaltas na h-Alba. Is e Rùnairean Caibineit
agus Ministearan a th’ air na daoine eile ann an Riaghaltas
na h-Alba.

Bidh na BPA nach eil ann an Riaghaltas na h-Alba a’
feuchainn ri dèanamh cinnteach gu bheil am Prìomh
Mhinistear, Rùnairean Caibineit agus Ministearan a’
dèanamh obair mhath.

Dealbh: 
Ailig Salmond, Prìomh Mhinistear
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Ciall fhaclan 

Achd facal eile airson lagh. Is e riaghailt an th’ ann an lagh a
dh’fheumas a h-uile duine anns an dùthaich leantainn.

Bile pàipear a tha ag innse dè bhios ann an lagh ùr no ciamar
a bhios lagh a th’ ann mar-thà ag atharrachadh.

BPA Ball Pàrlamaid na h-Alba. Is e am BPA an duine a
bhuannaicheas seat aig an taghadh agus a bhruidhneas
airson muinntir na sgìre aca ann am Pàrlamaid na h-Alba.

Deasbad nuair a bhios na BPA gu lèir a’ tighinn còmhla a bhruidhinn
air rudan a tha cudromach do mhuinntir na h-Alba.

Oifigear-riaghlaidh an duine a nì cinnteach gu bheil na BPA a’ leantainn nan
riaghailtean.

Seòmar-deasbaid an talla mòr far am bi na BPA a’ coinneachadh airson
deasbadan.

Taghadh nuair a bhios daoine a’ bhòtadh airson nan daoine a tha
iadsan ag iarraidh a bhios a’ ruith na dùthcha.



Seirbheis Fiosrachaidh a’ Phobaill,
Pàrlamaid na h-Alba, Dùn Èideann, EH99 1SP 

0800 092 7500 no 0131 348 5000 
0131 348 5395 (Gàidhlig) 

0800 092 7100 No cleachd an t-Seirbheis Text Relay.

Cuir teacs gu Pàrlamaid na h-Alba air: 
07786 209888 

gaidhlig@scottish.parliament.uk

@ParlAlba

parlamaidalba.wordpress.com

Ciamar a gheibh mi a-mach tuilleadh? 
Faodaidh tu sealltainn ris an làraich-lìn againn www.parlamaid-alba.org

Faodaidh tu coimhead ri deasbadan agus coinneamhan comataidh air an 
eadar-lìon fhad ’s a tha iad a’ tachairt.

Mura h-eil coimpiutair agad, faodaidh tu a dhol gu leabharlann com-pàirteachaidh
Pàrlamaid na h-Alba. Tha 80 leabharlann com-pàirteachaidh ann an Alba. Faodaidh
tu an t-eadar-lìon a chleachdadh an seo agus chì thu mòran de na pàipearan a tha
Pàrlamaid na h-Alba air fhoillseachadh. Cuidichidh Seirbheis Fiosrachaidh a’
Phobaill thu a’ lorg na leabharlann com-pàirteachaidh as fhaisge ort.

Airson tuilleadh fiosrachaidh mu Phàrlamaid na h-Alba, bruidhinn ri Seirbheis
Fiosrachaidh a’ Phobaill.

Dealbhan air duilleag 4 
© Dlighe-sgrìobhaidh 2006
Photosymbols Ltd 

A h-uile dealbh eile © SPCB 
Còraichean uile glèidhte.

Dlighe-sgrìobhaidh phàrlamaideach ©
Buidheann Chorporra Pàrlamaid na 
h-Alba 2013. 
3s foillseachadh, Iuchar 2013.

Cuir fios
thugainn ma tha
sibh ag iarraidh
na bileig seo 
ann an riochd 
no cànain eile.
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