
Dè tha BPA a’ ciallachadh?

Ball Pàrlamaid na h-Alba

Cia mheud BPA a th’ ann?

129

Dè an t-ainm a th’ air cuideigin 
a tha a’ seasamh ann an taghadh?

Tagraiche – gluais aon chearnag air 
adhart

Tagraiche Pàrlamaideach – gluais 
dà cheàrnaig air adhart

Cia mheud BPA a tha gad riochdachadh
anns a’ Phàrlamaid?

Ochdnar (aon BhPA sgìreil agus
7 BPA roinneil) 



Cia mheud BPA sgìreil a
th’ ann uile gu lèir?

73

Cia mheud BPA roinneil a th’ ann
uile gu lèir?

56

Ciamar a tha BPhA air an taghadh?

Ann an taghadh pàrlamaideach
(bidh daoine a’ bhòtadh air an son)

Dè an t-ainm a th’ air an 
t-siostam bhòtaidh

 airson Pàrlamaid na h-Alba?

Siostam Riochdachadh Co-roinneil –
gluais aon chearnag air adhart

Siostam Ball a Bharrachd –
gluais dà chearnaig air adhart 



Dè an aois a dh’fheumas tu a bhith airson 
bhòtadh ann an taghadh do 

Phàrlamaid na h-Alba?

16

Ma tha thu airson bhòtadh, càit am bu
chòir d’ ainm a bhith air a chlàradh?

Clàr-bhòtaidh

Ainmich 3 dòighean a thèid a
chleachdadh le tagraichean gus 

daoine iompachadh ri bhòtadh dhaibh

Bileagan, sireadh-taice timcheall nan 
dorsan,òraidean, postairean, agallamhan, 

aithisgean phàipearan-naidheachd

Dè an t-ainm a th’ air sgrìobhainn
cùirte ri chèile le pàrtaidhean

poileataigeach ro thaghadh, a tha a’
mìneachadh am poileasaidhean?

Manifesto 



Dè cho tric a thèid taghaidhean
Pàrlamaid na h-Alba a chumail?

Gach ceithir bliadhna. Ge-tà, faodar seisean 
aig Pàrlamaid na h-Alba a leudachadh gu 

5 bliadhna mas e is gum biodh taghadh aig 
Pàrlamaid na h-Alba aig an aon àm 

ri taghadh Pàrlamaid na RA. 

Dè an t-ainm a th’ air a’ BhPA a 
tha a’ stiùireadh dheasbadan anns 

a’ Phàrlamaid agus a tha ag 
ainmeachadh toraidhean bhòtaichean?

An t-Oifi gear Riaghlaidh

Dè an t-ainm a th’ air riaghaltas a tha air a 
chur air dòigh le pàrtaidh aig a bheil nas 

lugha na an darna cuid de na BPA?

Riaghaltas beag-chuid

Dè an t-ainm a th’ air ceannard
Riaghaltas na h-Alba?

Am Prìomh Mhinistear 



Dè an t-ainm a th’ air riaghaltas dèante
suas de dhà phàrtaidh, no barrachd?

Co-bhanntachd

Ainmich trì pàrtaidhean 
poileataigeach ann an Alba

Pàrtaidh Tòraidheach na h-Alba
Pàrtaidh Uaine na h-Alba

Pàrtaidh Làbarach na h-Alba
Pàrtaidh Libearalach Deamocratach 

na h-Alba
Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba

(Mura h-eil do fhreagairt an-seo,
faighnich den tidsear agaibh)

Càite a bheil Prìomh Oifi sean 
na Pàrlamaid?

Dùn Èideann

Cò am Prìomh Mhinistear aig an àm seo?

(faighnich den tidsear agaibh)


