
Tha a’ bhileag seo a’ toirt fiosrachadh 
coitcheann mu bhith a’ nochdadh air 
beulaibh comataidh Pàrlamaid na h-Alba.

Gàidhlig

Gaelic

A’ nochdadh mu choinneamh 
comataidh Phàrlamaid 
na h-Alba:
Am fiosrachadh  
a dh’fheumas tu



Dè a th’ ann an  
neach-fianais 
comataidh?

Ruigsinneachd

Ann an Gnàth-riaghailtean na Pàrlamaid 
theirear “a’ toirt fianais” ri bhith a’ nochdadh air 
beulaibh comataidh agus theirear luchd-fianais 
ris an fheadhainn a bhios a’ nochdadh ann, 
mar sin, bidh na litrichean a gheibh thu mu 
dheidhinn nochdadh ann buailteach a bhith a’ 
cleachdadh nam briathran sin. Ma tha ceistean 
sònraichte agad mun chomataidh a bhios tu a’ 
frithealadh, bidh clàrc na comataidh sin toilichte 
do chuideachadh.

Tha a’ mhòr-chuid de choinneamhan comataidh 
air an cumail ann am Pàrlamaid na h-Alba aig 
Taigh an Ròid ann an Dùn Èideann. Bho àm 
gu àm ge-tà, coinnichidh comataidhean ann 
an ionadan eile. Cuiridh na clàrcan-comataidh 
fiosrachadh mionaideach thugad mu dheidhinn 
ionadan eile.

Is urrainn don Phàrlamaid eadar-theangair no 
seòrsachan eile de sheirbheis taic conaltraidh 
(mar eisimpleir, beul-labhraiche no aithrisear 
bho chainnt gu teacsa) a thabhann ma 
dh’fheumas tu iad seo gus fianais a thoirt 
don chomataidh. Cuideachd, tha siostaman 
lùib claisneachd is fo-dhearg air an stàladh 
ann an seòmraichean comataidh na Pàrlamaid 
airson dhaoine air bheag chlaisneachd. 
Gheibhear stiùireadh a thaobh cleachdadh 
nan siostaman seo air taobh-duilleig 9. Cuir 
fios chun a’ chlàrc a bhruidhinn mu na feuman 
agad cho luath ’s a tha comasach gus an 
tèid na seirbheisean seo a chur air dòigh.
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Ciamar a ruigeas tu  
Taigh an Ròid

Tha am mapa seo a’ toirt fiosrachadh mu bhith 
a’ ruigsinn togalach na Pàrlamaid aig Taigh an 
Ròid. Chan eil pàirceadh poblach aig Taigh  
an Ròid, ged a tha àireamh bheag de 
dh’àitean-pàircidh air an gleidheadh do 
chiorramaich, luchd-fianais nam measg. Bu 
chòir dhut fios a chur gu clàrc na comataidh 
cho luath ’s a tha comasach ma dh’fheumas 
tu aon de na h-àitean-pàircidh seo a bhucadh. 
Tha an doras poblach a-steach don Phàrlamaid 
suidhichte air Horse Wynd mu choinneamh 
Gailearaidh na Banrigh.
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Ruigheachd

Air an latha a tha thu gu bhith a’ toirt fianais, 
leig fios ron àm shuidhichte aig prìomh dhoras 
poblach na Pàrlamaid ann an Taigh an Ròid. 
Cha leig thu leas feitheamh san t-sreath 
gus inntrigeadh don togalach ach falbh air 
ball chun a’ phrìomh dhorais agus thoir thu 
fhèin gu aire luchd-tèarainteachd.

Air dha inntrigeadh don togalach tha a h-uile 
neach-turais agus baga fo ùmhail do mhodhan 
sgrìonaidh coltach ris a’ mhodh-cleachdaidh 
ann am puirt-adhair Bhreatannach. Thèid iarraidh 
ort coiseachd tro bhogha lorgaire-meatailte 
agus thèid na bagaichean agad a sgrìonadh 
le X-ghath. Feuch gun bagaichean tomadach 
a thoirt leat. An dèidh tèarainteachd thèid do 
stiùireadh gu ionad-fàilte don luchd-fhianais. 
Bheir luchd-obrach Seirbheisean Luchd-tadhail 
pas neach-fianais dhut agus stiùiridh iad thu 
chun an àite-feitheimh chomharraichte don tig 
ball de sgioba clàrcaidh nan comataidhean 
gad choinneachadh. Tha e deatamach gum 
fuirich thu anns an àite-feitheimh sin gus an 
tig luchd-clàrcaidh nan comataidhean gad 
thogail. Cha bu chòir dhut dèanamh air an 
t-seomar-comataidh leat fhèin, fiù ged a tha 
fhios agad càit a bheil e suidhichte.
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Na dhèidh seo, seallaidh luchd-clàrcaidh 
thu aon chuid gu dìreach chun an t-seòmair-
chomataidh no gu seòmar-taobh far am faic 
thu gnothaichean na comataidh air telebhisean 
fhad ’s a tha thu a’ feitheamh gus an toir thu 
fianais. Ma tha roghainn agad air co-dhiù am 
fuirich thu san t-seòmar-comataidh no ann an 
seòmar-taobh na comataidh, cuir fios gu na 
clàrcan. Nì luchd-clàrcaidh oidhirp air d’ iarrtas 
a ghabhail a-steach ach cha rachamaid an 
urras dhut a thaobh seo.

An dèidh an t-seisein fhianaise agad, 
dh’fhaoidte gun gabh coimhead air a’ chòrr de 
choinneamh na comataidh bho ghailearaidh a’ 
phobaill, air neo bho sheòmar-taobh.

Ma tha thu ag iarraidh coimhead air a’ chòrr 
den choinneimh, feuch gum bruidhinn thu mu 
dheidhinn seo còmhla ris na clàrcan cho luath 
’s a tha comasach.

Mura bheil thu ag iarraidh fuireach agus 
coimhead air a’ choinneimh, stiùiridh ball den 
luchd-clàrcaidh thu chun an dorais a-mach 
no gu àite poblach eile anns an togalach. 
Gabhaidh luchd-clàrcaidh am pas neach-fianais 
agad air ais.
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Frithealadh aig  
a’ choinneimh

Thoir fa-near gum bu chòir na h-ainmean, agus 
far a bheil e iomchaidh, na tiotalan slàna air 
an luchd-fhianais uile a chur gu na clàrcan cho 
luath ’s a tha comasach. Ullaichidh na clàrcan 
pasaichean tèarainteachd don a h-uile duine a 
bhios a’ nochdadh air beulaibh na comataidh.

Ma tha caraidean no co-oibrichean ag 
iarraidh coinneamh a fhrithealadh mar  
luchd-amhairc, bu chòir dhaibh na 
tiogaidean aca fhèin fhaighinn airson 
suidheachain gailearaidh a’ phobaill 
bho Sheirbheisean Luchd-tadhail aig a’ 
Phàrlamaid air fòn (0131 348 5200),  
fòn-teacsa (0845 270 0152) no le post-d  
(sp.bookings@scottish.parliament.uk).

Gabhaidh tiogaidean a bhucadh suas ri  
7 làithean ron choinneimh.

Fianais sgrìobhte

Ma tha thu airson tagradh sgrìobhte a chur 
a-steach mar thaic a bhith a’ nochdadh aig a’ 
chomataidh, feumar seo a chur ron choinneimh 
gus an gabh lethbhric a chuairteachadh do na 
buill. Mar as trice, feumaidh stuth sgrìobhte 
a bhith aig a’ chlàrc co-dhiù seachdain ron 
choinneimh, ged a dh’fhaodadh ceann-ama 
nas fhaide a bhith aig cuid de chomataidhean.

Is fheàrr le comataidhean tagraidhean 
fhaighinn ann an riochd dealain, mar sin, cuir 
an tagradh agad an cois puist-dhealain.
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Làimhseachadh de 
dh’fhianais sgrìobhte

Ma tha thu an dùil fianais sgrìobhte a chur 
a-steach, feuch gun leugh thu am poileasaidh 
a thaobh làimhseachadh fianaise sgrìobhte 
le comataidhean cuspair agus àithnteil. 
Gheibhear seo air làrach-lìn na Pàrlamaid.

www.scottish.parliament.uk/committees

no gabhaidh a chur thugad leis na clàrcan.

Is e an cleachdadh cumanta aig na 
comataidhean a bhith a’ foillseachadh na 
fianaise buntainniche air an làraich-lìn no ann 
an lethbhreac cruaidh de dh’aithisg comataidh 
sam bith. Ma tha thu ag iarraidh gun tèid 
an fhianais agad a làimhseachadh gu neo-
fhollaiseach, no gun tèid foillseachadh gun 
urra, leig fios don chlàrc mus cuir thu an 
fhianais agad a-steach.

Feumaidh a’ Phàrlamaid gèilleadh ris an 
Achd Dìon Dàta 1998. Tha seo a’ toirt buaidh 
air an t-seòrsa fiosrachaidh mu dhaoine 
beò a dh’fhaodas a’ Phàrlamaid agus na 
comataidhean aice dèanamh follaiseach. 
Nuair a thèid fianais fhoillseachadh, cha 
tèid an t-ainm-sgrìobhte no d’ fhiosrachadh 
seòlaidh pearsanta fhoillseachadh. Dh’fhaoidte 
gum feumar fiosrachadh a dhubhadh às 
a bheir aithne air neach beò eile nach tug 
cead sònraichte airson am fiosrachadh aca a 
dhèanamh follaiseach.

Mar as trice, chan fhoillsich a’ Phàrlamaid 
aithrisean no stuth tuaileasach.

Mu dheireadh, thoir an aire gu bheil a’ 
Phàrlamaid a’ tighinn fo Achd Saorsa an 
Fhiosrachaidh 2002 (Alba). Ma gheibh a’ 
chomataidh iarrtas air fiosrachadh fon Achd, 
dh’fhaoidte gum bi e fo dhleastanas laghail 
am fiosrachadh a thoirt don neach a rinn 
an t-iarrtas – fiù ged a tha a’ chomataidh air 
aontachadh am fiosrachadh gu lèir no cuid 
dheth a chumail dìomhair.
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Seòmar comataidh 
àbhaisteach

Tha an diagram seo a’ sealltainn a’ chruth aig 
seòmar-comataidh àbhaisteach aig Taigh an 
Ròid. Tha sia seòmraichean-comataidh ann 
air mheud eadar-dhealaichte. Is àbhaist do 
luchd-fianais suidhe aig dàrna ceann a’ bhùird 
agus bidh an neach-gairm ’s an clàrc nan 
suidhe aig a’ cheann eile. Bidh buill cuid de na 
comataidhean nan suidhe air gach taobh den 
bhòrd, ach is fheàrr le comataidhean eile buill a 
bhith nan suidhe sìos aon taobh.

Gheibhear suidheachain don t-sluagh air 
cùlaibh suidheachain an luchd-fhianais.

Suidheachain a’ Phobaill

Luchd-fianais

Buill Buill

Neach-gairm
Clàrcan
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Seiseanan fianaise poblach

Aithrisean fosglaidh

A’ toirt fianais

Tha a’ mhòr-chuid de sheiseanan fianaise air an 
cumail gu follaiseach. Bidh luchd-aithisg oifigeil 
na Pàrlamaid an làthair airson ghnothaichean 
poblach agus bidh luchd-naidheachd ann aig 
cuid de na coinneamhan-comataidh.

Ma tha thu am beachd gum biodh e na 
b’iomchaidhe an fhianais agad air fad no 
cuid dhith a thoirt gu prìobhaideach, cuir 
fios chun nan clàrcan cho luath ’s a tha 
comasach gus bruidhinn mu dheidhinn seo.

Bu chòir dhut dearbhadh fhaighinn bho na clàrcan 
cho luath ’s a tha comasach an deach aithris 
fhosglaidh iarraidh leis a’ chomataidh, no am 
biodh a’ chomataidh deònach nan robh thu fhèin 
ag iarraidh aithris fhosglaidh a lìbhrigeadh. 
Thoir fa-near gur feàrr le comataidhean san 
fharsaingeachd nach cleachd luchd-fianais 
uidheaman-taice claistinn is lèirsinn.

Tha an neach-gairm aig gach comataidh na 
chathraiche air a’ choinneimh agus bidh e a’ gairm 
air buill agus luchd-fianais bruidhinn. Tha 
gnothaichean caran neo-fhoirmeil agus is àbhaist 
do bhuill ciad ainmean a thoirt air càch a chèile. Bu 
chòir dhut do bheachdan a thoirt don Chathraiche 
agus “Neach-gairm (Convener)” a chantainn ris/ 
rithe. Bidh pleitean-ainme air beulaibh a h-uile 
ball agus faodar “Mr/Ms Smith”, “Jane Smith” 
etc a chantainn riutha. Faodaidh BPA nach 
eil nam buill den chomataidh ga frithealadh ’s 
compàirteachadh innte le aonta an neach-gairm.

Tha dithis chlàrcan anns gach comataidh aig 
a’ char as lugha. Suidhidh na clàrcan ri taobh 
an neach-gairm rè na coinneimh agus bheir 
iad comhairle a thaobh modh-obrach. Bidh thu 
a’ faicinn cuideachd dithis luchd-aithisg oifigeil 
nan suidhe aig a’ bhòrd.

Ullachaidhean eadar-theangachaidh
Nam b’fheàrr leat an fhianais agad a thoirt 
ann an cànan eile seach a’ Bheurla, faodar 
seo a dhèanamh le fios a thoirt ro làimh 
agus aonta aig neach-gairm na comataidh. 
Gus an tèid eadar-theangachadh beò a 
chur air dòigh, feumaidh tu fios a chur chun 
a’ chlàrc cho luath ’s a tha comasach, agus 
is fheàirrde sin dà sheachdain aig a’ char 
as lugha ro choinneamh na comataidh.
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Aithisg oifigeil

Bheir luchd-aithisg oifigeil na Pàrlamaid 
cunntas “gu ìre mhòr facal air an fhacal” air na 
thèid a ràdh aig a’ choinneimh. Nuair a bhios 
tu a’ toirt fianais, dh’fhaoidte gun sìn oifigear 
tèarainteachd cèis thugad an-dràsta ’s a-rithist 
bho neach-aithisg oifigeil sa bheil iarrtas air 
soilleireachadh de rudeigin a thuirt thu rè na 
coinneimh – mar eisimpleir, mìneachadh air 
giorrachaidhean no briathran teicnigeach 
sam bith a chaidh a chleachdadh. Bu chòir 
do luchd-fianais am freagairt a shìneadh gu 
oifigear tèarainteachd. Cha leig thu leas nòta a 
fhreagairt air ball – faodaidh tu feitheamh gus 
an crìochnaich thu mus toir thu freagairt – ach 
thathar ag iarraidh ort freagairt a thoirt mus fàg 
thu an seòmar.

Thèid lethbhreac de dh’Aithisg Oifigeil 
fhoillsichte na coinneimh a chur thugad 
corra latha na dèidh. Bidh litir na chois 
a’ mìneachadh ciall na h-abairte “gu ìre 
mhòr facal air an fhacal” (substantially 
verbatim) agus dè nì thu ma bhios tu airson 
ceartachaidhean a mholadh.

Siostam craolaidh  
agus claistinn

Gheibhear camarathan telebhisein anns gach 
seòmar-comataidh. Bidh na camarathan seo 
a’ clàradh gnothaichean nan comataidhean 
poblach a thèid an uair sin a chraoladh air an 
lìonra telebhisein anns a’ Phàrlamaid. A chòrr 
air seo, thèid na chaidh a chlàradh a chur 
an tairgse chraoladairean eile air feum nan 
naidheachdan agus phrògraman eile. Chithear 
gnothaichean nan comataidhean poblach air fad 
beò air an eadar-lìon.

Tha miocrofoin air an obrachadh leis an 
luchd-craolaidh gus nach leig thu leas 
beantainn ri consoil nam miocrofon.

Tha siostaman lùib claisneachd agus fo-dhearg 
air an stàladh cuideachd ann an seòmraichean-
comataidh na Pàrlamaid do dhaoine air bheag 
chlaisneachd. Ma bhios tu a’ cleachdadh 
cobhair-chlaisneachd, ’s tu ag iarraidh an 
siostam lùib a chleachdadh, bu chòir dhut a’ 
chobhair-chlaisneachd agad a thionndadh gu 
“T” nuair a thèid thu a-steach don t-seòmar-
comataidh. Bu chòir dhut fios a chur gu clàrc 
na comataidh ron turas agad ma tha thu ag 
iarraidh an siostam fo-dhearg a chleachdadh 
gus an tèid againn air fònaichean-cinn 
ullachadh dhut.
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Sàbhaladh à teine agus 
cùisean tèarainteachd eile

Sàbhaladh à teine – Ma chluinneas tu 
teachdaireachd teine, lean an stiùireadh aig 
luchd-clàrcaidh nan comataidhean no  
luchd-tèarainteachd na Pàrlamaid. Stiùiridh 
luchd-obrach thu chun an dorais-smàlaidh as 
fhaisge a-mach.

Rabhadh teine – Bidh rabhadh teine na 
comharra nach leigear a leas tarraing à àite 
àraidh, ach gum bu chòir don a h-uile duine 
san togalach fuireach far a bheil iad gus 
am faigh iad tuilleadh stiùiridh, agus a bhith 
ullamh gus grad-fhàgail. A-rithist, bu chòir 
dhut an stiùireadh aig luchd-clàrcaidh nan 
comataidhean no luchd-tèarainteachd na 
Pàrlamaid a leantainn.

Ma shaoileas tu gum bi e duilich dhut an 
togalach fhàgail às aonais cuideachaidh 
rè àm èiginn, bu chòir dhut fios a chur 
chun nan clàrcan gus an tèid aca air plana 
pearsanta grad-fhàgail ann an èiginn (PEEP) 
ullachadh còmhla riut.

Cùram cloinne

Tha crèche anns a’ Phàrlamaid agus faodaidh 
luchd-fianais nan comataidhean àite iarraidh 
anns a’ chrèche airson na h-ùine a tha iad gu 
bhith a’ toirt fianais, ach tha àitean fo ùmhail 
do dh’fhaotainneachd. Tha an crèche an-
asgaidh don phoball agus do luchd-fianais, 
agus a’ solar cùram do chloinn bho aois sia 
seachdain gu còig bliadhna. Tha e fosgailte 
bho 08:00 – 18:00, Diluain gu Dihaoine, agus 
gabhaidh a chleachdadh suas ri ceithir uairean 
a thìde gach turas. Ged a tha seirbheis tadhail 
ann, thathar a’ moladh dhut àite a bhucadh 
fada ro làimh. Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh 
mun chrèche, agus mar as urrainn dhut àite a 
ghleidheadh ann, air làrach-lìn na Pàrlamaid 
aig www.scottish.parliament.uk/creche no le 
bhith a’ fònadh gu 0131 348 6192.
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An dèidh na coinneimh Cosgaisean luchd-fianais

Ma chaidh iarraidh ort an tuilleadh fiosrachaidh 
a lìbhrigeadh, mar as trice sgrìobhaidh an clàrc 
thugad mar dhearbhadh air an iarrtas seo.

Thèid foirm luachaidh a chur gu luchd-fianais 
gus measadh a dhèanamh air ullachaidhean 
airson an t-seisein fhianaise. Tha iad seo ro 
fheumail do na clàrcan a chuireas fàilte air 
beachdan, math no olc, mu ciamar a chaidh 
dhut nuair a bha thu a’ toirt fianais. Ma bhios 
tu airson fiosrachadh iarraidh air na clàrcan 
mu ath-cheuman na comataidh a thaobh an 
t-seisein fhianaise agad, bidh iad toilichte do 
chuideachadh. Cha tig aithisg chomataidh 
fhoirmeil às gach seisean fianaise. Dh’fhaodar 
aithisg fhoillseachadh grunn sheachdainean no 
mhìosan an dèidh an t-seisein fhianaise agad.

Ann an cuid de shuidheachaidhean, dh’fhaoidte 
gum pàigh a’ Phàrlamaid na cosgaisean a 
bh’ aig luchd-fianais airson frithealadh aig 
coinneamh chomataidh. Tha an nì seo gu tur 
a rèir toil na comataidh ge-tà. Ma shaoileas 
tu gum bi thu ag iarraidh cosgaisean air ais, 
bu chòir dhut fios a leigeil don chlàrc ro na 
coinneamhan a chionn ’s gum feumar ro-
aonta a thoirt do chuid de thagraidhean, leithid 
siubhal adhair. Mar as trice a thaobh tagraidh 
airson cosgaisean siubhail, cha phàigh a’ 
Phàrlamaid ach airson siubhail san inbhe 
chumanta air a’ mhodh còmhdhail as saoire. 
Feumaidh na bannan-cuidhteis freagarrach a 
bhith an cois thagraidhean.



Cànanan agus fòrmatan Gheibhear a’ bhileag seo fo ghrunn 
riochdan, nam measg sin, Clò nan Dall, 
cruth claistinn agus clò mòr. Cuir fios gu 
Fiosrachadh a’ Phobaill airson lethbhric.
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Tuilleadh fiosrachaidh 
mun Phàrlamaid

Gus tuilleadh fiosrachaidh 
fhaighinn mu obair nan 
comataidhean ann am 
Pàrlamaid na h-Alba, leugh a’ 
bhileag againn mu na bhios 
comataidhean a’ dèanamh no 
tadhail air duilleagan lìn nan 
comataidhean aig: 
www.parlamaid-alba.org/
comataidhean

Fiosrachadh a’ Phobaill

Is urrainn do dh’Fhiosrachadh a’ Phobaill do 
chuideachadh le fiosrachadh fhaighinn air na 
gnothaichean, ballrachd agus modhan-obrach 
aig Pàrlamaid na h-Alba.

Seòladh Fiosrachadh a’ Phobaill
 Pàrlamaid na h-Alba
 Dùn Èideann
 EH99 1SP
Fòn  0800 092 7500 (Beurla) 
 0131 348 5000 (Beurla)
Fòn  0131 348 5395 (Gàidhlig)

Faodar teacsaichean-fòn a chur gu  
0800 092 7100. Cuiridh sinn fàilte cuideachd 
air brathan fòn leis an t-seirbheis Text Relay.

Teacsa 07786 209 888
Post-d  gaidhlig@scottish.parliament.uk
Làrach-lìn www.parlamaid-alba.org
Twitter twitter.com/ParlAlba
Blog parlamaidalba.wordpress.com

Luchdaich a-nuas

www.parlamaid-alba.org/comataidhean
http://twitter.com/ParlAlba
http://parlamaidalba.wordpress.com

