
Comataidhean Pàrlamaid na
h-Alba – dè th’ annta agus
dè bhios iad a’ dèanamh?
Tha a’ bhileag seo a’ mìneachadh dòigh-obrach 
nan comataidhean agus an obair a th’ aca 
ann a bhith a’ rannsachadh, a’ sgrùdadh 
reachdas agus a’ cumail Riaghaltas 
na h-Alba cunntachail.

Gàidhlig



‘S e buidhnean beaga de Bhuill Phàrlamaid na
h-Alba (BPA) a th’ ann an comataidhean, agus
bidh iad a’ coinneachadh gu cunbhalach, mar
as trice madainn Dimàirt, Diciadain no
Diardaoin, airson obair Riaghaltas na h-Alba
agus reachdas a sgrùdadh, agus cuspairean
fo an raon-ùghdarrais a rannsachadh.

Tha dleastanas cudromach air comataidhean
ann am Pàrlamaid na h-Alba oir, eu-coltach 
ri Pàrlamaid Westminster, tha Pàrlamaid na 
h-Alba aon-seòmarach, gun taigh nas àirde no
dàrna seòmar. 

Tha diofar seòrsa chomataidhean aig a’
Phàrlamaid. Tha comataidhean àithneil
(mandatory) agus cuspaireil ann, agus faodaidh 

i comataidhean a stèidheachadh gus
beachdachadh air cùisean no air pìosan
sònraichte reachdais.

Thathar a’ stèidheachadh comataidhean
àithnteil aig toiseach gach seisein agus tha
an cuid raointean ùghdarrais suidhichte le
riaghailtean pàrlamaideach. B’ e iad seo a
chaidh a stèidheachadh ann an seisean 4, san
Ògmhios 2011: Co-ionannachd Chothroman;
Dàimhean Eòrpach is Taobh A-muigh; Ionmhas;
Sgrùdadh Poblach; Athchuingean Poblach;
Inbhean, Dòighean-obrach is Cur-an-dreuchd
Poblach; agus Fo-reachdas (chaidh ainm na
comataidh seo atharrachadh gu Comataidh
Cumhachdan Tiomnaichte is Ath-leasachadh
Lagh san Ògmhios 2013).

Mar as trice, thèid comataidhean cuspaireil a
stèidheachadh aig toiseach gach seisein. 
B’ e iad seo a chaidh a stèidheachadh aig toiseach
seisein 4: Eaconamaidh, Lùth is Turasachd;
Foghlam is Cultar; Slàinte is Spòrs; Bun-structair
is Tasgadh Calpa; Ceartas; Riaghaltas Ionadail
is Ath-bheothachadh; agus Cùisean Dùthchail,
Atharrachadh Clìomaid is Àrainneachd. Chaidh
Comataidh Ath-leasachaidh Shochairean a
stèidheachadh san Fhaoilleach 2012.

Dè th’ ann an comataidh 
agus dè bhios i a’ dèanamh?
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Gheibhear eadar còignear agus còig BPA deug
mar bhuill chomataidh, agus an-dràsta
gheibhear eadar seachdnar agus naoinear bhall
sa mhòr-chuid de chomataidhean. Tha buill air
an taghadh le aire ga toirt do cho-roinn nam
pàrtaidhean poilitigeach sa Phàrlamaid. Tha
ballrachd na comataidh air a moladh le Biùro na
Pàrlamaid agus feumar na molaidhean
aontachadh aig coinneamh den Phàrlamaid gu
lèir. Faodaidh BPA nach eil nam buill de
chomataidh pàirt a ghabhail sna gnothaichean
poblach aige ach chan fhaod iad bhòtadh. 

Tha neach-gairm aig gach comataidh airson
coinneamhan a stiùireadh. Feumaidh buill na
comataidh neach-gairm a thaghadh bho
phàrtaidh poilitigeach sònraichte a rèir mar a
thèid aontachadh leis a’ Phàrlamaid an dèidh
molaidh le Biùro na Pàrlamaid. Tha cuibhreann an
luchd-gairm cuideachd na shamhla air 
co-roinn nam pàrtaidhean poilitigeach sa
Phàrlamaid. ‘S àbhaist gu bheil iar-neach-gairm
aig comataidhean, air a thaghadh san aon dòigh,

gus a bhith na chathraiche aig coinneamhan
anns nach eil an neach-gairm an làthair. 

Faodaidh pàrtaidhean aig a bheil còrr is dithis
BPA luchd-ionaid ainmeachadh. Faodaidh
neach-ionaid seasamh an àite ball comataidh aig
an aon phàrtaidh mura bheil an neach sin ri
fhaotainn airson coinneimh no ma tha àite bàn
ann am ballrachd na comataidh airson greis.

Bidh an luchd-gairm às gach comataidh chuspaireil
is àithnteil a’ coinneachadh gu cunbhalach ris an
Oifigear Riaghlaidh gus beachdachadh air
gnìomhan obrach nan comataidhean agus air
cùisean sa bheilear a’ gabhail compàirt.
Aithnichear a’ bhuidheann seo mar Bhuidheann 
an Luchd-gairm.

Ciamar a thèid 
comataidhean a chur ri chèile?

Ann am Biùro na Pàrlamaid, gheibhear Oifigear
Riaghlaidh agus riochdaire gach pàrtaidh no
buidhne aig a bheil còrr is còignear BPA.i
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BPAan
‘S àbhaist do BhPAan a th’ air an cur an dreuchd
mar bhuill na comataidh a bhith an làthair. Ach,
mura bheil iad rim faotainn, faodaidh an neach-
ionaid an àite a ghabhail. Faodaidh BPA sam
bith coinneamh chomataidh a fhrithealadh, ach
chan fhaod e bhòtadh mura bheil e na bhall de
chomataidh no na neach-ionaid. 

Clàrcan
Tha taic ga cumail ri obair gach comataidh le sgioba
de chlàrcan, a tha air tuarastal na Pàrlamaide, 
‘s a bhios a’ toirt cunntas is comhairle do na buill,
a’ cur choinneamhan, tursan is tachartasan air
dòigh agus a’ tabhann taic rianachail.

Luchd-aithisg oifigeil
Bidh luchd-aithisg oifigeil a’ frithealadh coinneamhan
comataidh agus a’ dèanamh clàr sgrìobhte de 
na thèid a ràdh am fianais a’ phobaill aig
coinneamh. Canar an Aithisg Oifigeil ris a’ chlàr
seo agus tha i ri fhaotainn air ar làraich-lìn.

Craoladh
Bidh sgioba craolaidh a’ clàradh nan
coinneamhan comataidh a th’ air an cumail am
fianais a’ phobaill. Tha na coinneamhan seo air

an craoladh beò air-loidhne air làrach-lìn na
Pàrlamaid: www.parlamaid-alba.org

Fianaisean
Faodaidh comataidhean iarraidh air Rùnairean
Caibineit, Ministearan agus daoine no buidhnean
eile aig a bheil compàirt ann an cuspair sònraichte
tighinn gus fianais a thoirt aig coinneamh. Thèid
iarraidh air fianaisean bruidhinn agus gabhaidh
an ceasnachadh le buill na comataidh. 

Luchd-naidheachd
Tha suidheachain air an sònrachadh do luchd-
naidheachd aig coinneamhan poblach nan
comataidh gus leigeil leotha cunntas a thoirt air
na thèid a ràdh.

Am Poball
Faodaidh buill a’ phobaill a bhith an làthair aig a 
h-uile coinneamh chomataidh phoblach. Tha
tiogaidean do na gnothaichean pàrlamaideach 
an-asgaidh agus gabhaidh an glèidheadh tro
Sheirbheisean Luchd-Tadhail (faic duilleag 
15 airson fiosrachaidh). 

Cò bhios a’ frithealadh 
coinneamhan comataidh?

Tha gach seòmar comataidh air a dhealbhadh
gus a bhith furasta a ruigsinn. Tha iad air an
uidheamachadh le camarathan Tbh airson na
gnothaichean a chlàradh, a bharrachd air siostaman
lùib inntrigidh is cobhair claisneachd fo-dhearg.

i



8 9

Cò bhios a’ suidhe
ann agus càit?

Ullachadh àbhaisteach 
nan suidheachan aig
coinneamh chomataidh

BPAan

Neach-craolaidh

Luchd-naidheachd
agus am poball

Neach-aithisg
oifigeil

Clèireach

Neach-gairm

Iar-neach-gairm

Fianaisean
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Tha na comataidhean gu mòr an sàs ann a bhith
a’ gabhail fianais agus bheachdan bho dhaoine
agus bho bhuidhnean nuair a thathar a’
beachdachadh air reachdas agus a’ sgrùdadh
obair Riaghaltas na h-Alba.

A’ trusadh fianais
Faodaidh comataidhean fianais a ghabhail le
post-dealain no litir, no faodaidh iad iarraidh air
daoine fianais a thoirt mu an coinneamh no le
co-labhairtean bhideo. Faodaidh iad falbh air
tursan gu àiteachan a-muigh airson fiosrachadh
fhaighinn bho bhuidhnean, comainn agus
gnothachasan. Uaireannan, thèid coinneamhan
comataidh foirmeil a chumail ann an ionadan an
taobh a-muigh air Dùn Èideann nuair a bhios
comataidh am beachd gum bi seo na
bhuannachd a thaobh cuspair a thuigsinn.

Athchuingean
Gabhaidh athchuingean cur a-steach le daoine
agus buidhnean a tha ag iarraidh cùis a thogail.
Beachdaichidh Comataidh nan Athchuingean
Poblach (CAP) air iad seo uile a tha ceadaichte agus
dh’fhaodte gun tèid a cur air adhart gu comataidh
eile. Dh’fhaodte gun co-dhùin a’ chomataidh eile a
bhith a’ beachdachadh barrachd air a’ chùis, mar
eisimpleir mar phàirt de rannsachadh no sgrùdadh
air bile. Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh anns an
leabhran A’ cur athchuinge gu Pàrlamaid na 
h-Alba: A’ togail do ghuth, a tha ri fhaotainn bho
Fhiosrachadh a’ Phobaill (seòlaidhean agus
àireamh fòn air a’ chòmhdach cùil).

Rannsachaidhean
Tha rannsachadh cudromach airson Riaghaltas
na h-Alba a chumail cunntachail leis gu bheil e a’
sgrùdadh, gu geur, nam poileasaidhean agus an
rianachd aige. Faodaidh rannsachaidhean an
aire a thoirt air sgrùdadh ro-, no iar-reachdail, 
air cùis chùraim phoblach no air freagairt ri 
co-chomhairleachadh Riaghaltas na h-Alba. 

Dè bhios 
comataidhean a’ dèanamh?

Am measg nan cuspairean a chaidh a
rannsachadh roimhe, b’ e iadsan cùram seann
daoine, a’ bhuaidh aig Cùmhnant Lisbon air
Alba, às-bhathar agus malairt eadar-nàiseanta
na h-Alba, cosgais chasgach, agus imrich is
malairt mì-laghail ann an daoine.

i
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Tha beachdachadh air reachdas a chaidh a
mholadh agus a thoirt a-steach air fear de na
prìomh dhleastanasan air comataidhean. Tha
seo a’ gabhail a-steach bilean Pàrlamaid na 
h-Alba agus fo-reachdas.

‘S e dreachdan de laghan a th’ ann am bilean,
agus canar prìomh reachdas riutha cuideachd.
Gabhaidh bilean poblach toirt a-steach le
Riaghaltas na h-Alba, comataidhean pàrlamaideach
no le BPA fa leth; tha bilean prìobhaideach air an
toirt a-steach le neach no buidheann bhon taobh
a-muigh air adhbhar àraidh suidhichte. 

Mar as trice, tha fo-reachdas ann an riochd
innealan reachdail agus dreachd innealan, agus
canar reachdas dàrnach ris cuideachd. 

Anns a’ chumantas, feumaidh bile trì ìrean a
chrìochnachadh mus tèid e na Achd de Phàrlamaid
na h-Alba, agus tha dleastanas cudromach air
comataidhean anns a’ phròiseas seo.  

Ìre 1: Tha am bile air a chur chun na comataidh aig
a bheil raon-ùghdarrais freagarrach, ris an canar
a’ phrìomh chomataidh. Thèid smaoineachadh
air an t-seasamh aig comataidhean iomchaidh
eile. Gabhaidh a’ phrìomh chomataidh fianais
agus nì i aithisg, a’ moladh co-dhiù bu chòir a’
Phàrlamaid aontachadh ris na prionnsabail
choitcheann anns a’ bhile no nach bu chòir nuair
a thèid a dheasbad anns an t-seòmar.

Ìre 2: Ma dh’aontaicheas a’ Phàrlamaid ris na
prionnsabail choitcheann, thèid am bile air adhart
gu ìre 2. An uair sin, thèid beachdachadh nas
mionaidiche air, loidhne air loidhne, mar as trice leis
a’ phrìomh chomataidh. Beachdaichidh a’ chomataidh
air na h-atharrachaidhean a th’ air am moladh le
BPAan agus faodaidh i an tuilleadh fianais a
ghabhail ma roghnaicheas i sin a dhèanamh. 

Ìre 3: Beachdaichidh a’ Phàrlamaid air a’ bhile mar
a chaidh ath-dheasachadh aig ìre 2 agus air 
ath-dheasachadh sam bith eile a bharrachd a th’
air a mholadh aig ìre 3. An uair sin, nì a’ Phàrlamaid
deasbad agus thig i gu co-dhùnadh air co-dhiù
thèid gabhail ris a’ bhile no nach tèid.

Ciamar a bhios 
comataidhean a’ 

sgrùdadh reachdas?

Sa chumantas, tha fo-reachdas a’ dèanamh nan
riaghailtean a tha a dhìth airson Achd Pàrlamaid
na h-Alba a thoirt gu bith agus a chur an gnìomh.
Nuair a thèid bile aontachadh leis a’ Phàrlamaid,
bithear a’ fàgail mòran den mhion-ullachadh 
aig fo-reachdas, mar eisimpleir an clàr-ama
agus buileachadh

i

Canar ath-dheasachaidhean ri atharrachaidhean
a chaidh am moladh air  gluasadan no bilean. i
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Faodaidh comataidhean na molaidhean aca fhèin
a dhèanamh air reachdas le bilean comataidh. 

Modhan airson bile comataidh a dhèanamh
Bidh comataidhean a’ cur air adhart mholaidhean
ann an riochd aithisg don Phàrlamaid, a’ cur an
cèill carson a thathar am beachd gu bheil bile
deatamach agus dè bhiodh na bhroinn. ‘S dòcha
gum bi dreachd bile an cois na h-aithisge, ach
chan fheum seo a bhith ann. 

Feumaidh comataidh fianais a ghabhail agus 
co-chomhairle a chumail mus tèid a h-aithisg a
dheisealachadh. 

Ma dh’aontaicheas a’ Phàrlamaid ris a’ mholadh,
faodaidh neach-gairm na comataidh tòiseachadh
air dreachd bile a chur ri chèile no, ma tha dreachd
bile ann mar-thà, gabhaidh a thoirt a-steach. 

Chan eilear a’ cur bile comataidh gu prìomh
chomataidh aig ìre 1 airson cunntas a thoirt air
na prionnsabail choitcheann aige, ged a thèid a
chur gu comataidhean dàrnach an leithid
Comataidhean an Ionmhais no Cumhachdan
Tiomnaichte is Ath-leasachadh Lagh.
Beachdaichidh a’ Phàrlamaid air prionnsabail
choitcheann a’ bhile air an dòigh àbhaisteach
ann an deasbad aig ìre 1. 

An dèidh ìre 1, bidh bile comataidh a’ dol air
adhart air an aon dòigh ri bilean poblach eile.   

Dè th’ ann am bile comataidh?

Fritheil coinneamh chomataidh
Faodaidh buill a’ phobaill a bhith an làthair aig a
h-uile coinneamh comataidh poblach. Tha
tiogaidean an-asgaidh agus gabhaidh an
glèidheadh le bhith a’ cur post-dealain gu
sp.bookings@scottish.parliament.uk no fònadh gu
Seirbheisean Luchd-tadhail air  0131 348 5200.

Coimhead air coinneamh chomataidh air an
eadar-lìn
Tha a’ mhòr-chuid de choinneamhan comataidh air
an clàradh ‘s air an craoladh beò air an làraich-lìn
aig Pàrlamaid na h-Alba. Gheibhear clàraidhean
tasglainne air an làraich airson mìos. Thèid
clàraidhean a phostadh air YouTube cuideachd.

Faic duilleagan lìn nan comataidh
Bidh a h-uile comataidh ag ath-ùrachadh gu
cunbhalach nan duilleagan aca air làrach-lìn
Pàrlamaid na h-Alba gus na leanas a ghabhail 
a-steach: fiosrachadh air am ballrachd,
gnothaichean làithreach, gairmean airson 
fianais agus coinneamhan a tha san amharc.
Tha aithisgean, clàran-gnothaich, 
pàipearan agus 
geàrr-chunntasan 
air coinneamhan rim 
faicinn air na 
duilleagan aca.

Ciamar a thèid agam air obair
chomataidh a leantainn?



Airson tuilleadh fiosrachaidh air Pàrlamaid na
h-Alba, air a ballrachd, gnothaichean agus
modhan-obrach, cuir fios thugainn.

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

Faodaidh luchd-cleachdaidh fònaichean-teacsa
fios a chur gu 0800 092 7100. Cuiridh sinn
fàilte air brathan fòn tron t-seirbheis Text Relay.

Cuir teacs gu Pàrlamaid na h-Alba air
07786 209888 
sp.info@scottish.parliament.uk

www.parlamaid-alba.org

@ParlAlba

parlamaidalba.wordpress.com

Cuir fios thugainn ma dh’fheumas tu am 
fiosrachadh seo ann an cruth eile leithid Clò
nan Dall, clò mòr no clàradh fuaime no ann 
an cànan eile.

Dlighe-sgrìobhaidh Phàrlamaideach. © Buidheann Chorporra Pàrlamaid na h-Alba 2013.

3s Deasachadh, Iuchar 2013 LC
16
44
7 
- 0
7/
13

https://twitter.com/parlalba
http://www.parlamaidalba.wordpress.com

