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Tha Pàrlamaid na h-Alba airson dèanamh cinnteach gun 
tèid aig a h-uile duine dol an sàs na h-obair, ge b’ e dè an 
cànan a chleachdas iad. Le seo san amharc, tha Gàidhlig 
air pàirt mòr a ghabhail ann am Pàrlamaid na h-Alba bho 
dh’fhosgladh i ann an 1999. Bho thàinig Achd na Gàidhlig 
(Alba) 2005 gu bith, tha a’ Phàrlamaid air cothroman 
a chur am meud airson tighinn chun a h-obrach tron 
Ghàidhlig.

Tha an leabhran seo ag amas air Buill Phàrlamaid 
na h-Alba (BPA), air a’ phoball agus air luchd-obrach 
Pàrlamaid na h-Alba. Gheibh sibh fiosrachadh an seo mu 
sheirbheisean Gàidhlig Pàrlamaid na h-Alba agus mar as 
urrainn dhuibh an cleachdadh.

Tha Pàrlamaid na h-Alba a’ toirt seachad tòrr chothroman 
gus ionnsachadh ma deidhinn agus gus pàirt a ghabhail 
san obair aice tron Ghàidhlig. Tro na seirbheisean is 
goireasan Gàidhlig againn, tha sinn airson ’s gum bi e 
cho furasta sa ghabhas dèiligeadh ris a’ Phàrlamaid tron 
Ghàidhlig agus mar sin gun cleachd barrachd dhaoine 
na cothroman seo. Is e seo am prionnsabal ris an canar 
‘tairgse ghnìomhach’. 

Tha ar seirbheisean ann airson an dà chuid luchd-labhairt 
is luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig air feadh na h-Alba. 
A bharrachd air solarachadh airson inbhich, bidh sinn 
cuideachd ag obair còmhla ri sgoiltean, a’ gabhail a-steach 
an dà chuid foghlam tro mheadhan na Gàidhlig agus 
clasaichean Gàidhlig do luchd-ionnsachaidh. 

Ma tha sibh ag iarraidh pàirt a ghabhail ann an obair na 
Pàrlamaid, nach cleachd sibh ur cuid Gàidhlig. 

Cùl-fhiosrachadh Gàidhlig

Tha sinn airson ’s gum bi e cho 
furasta sa ghabhas dèiligeadh ris a’ 
Phàrlamaid tron Ghàidhlig“ “



Faodaidh sibh Gàidhlig a chleachdadh sna dòighean a 
leanas airson dèiligeadh ris a’ Phàrlamaid:

 • Faodaidh sibh sgrìobhadh, fòn no post-dealain a chur, 
gu Pàrlamaid na h-Alba sa Ghàidhlig agus gheibh sibh 
freagairt sa Ghàidhlig.

 • Tha raon farsaing de dh’fhiosrachadh is stuthan 
foghlaim ri fhaighinn ann an clò agus air-loidhne  
sa Ghàidhlig.

 • Tha na ceudan de dhuilleagan sa Ghàidhlig a’ tairgse 
fiosrachaidh ùr agus air a thasgadh air làrach-lìn na 
Pàrlamaid aig www.parlamaid-alba.org

 • Mar phàirt den phrògram foghlaim againn, tha sinn a’ 
tairgse sheiseanan Gàidhlig no dà-chànanach airson 
sgoiltean, colaistean agus buidhnean foghlaim eile. 
Faodaidh iad seo a bhith anns a’ Phàrlamaid no san 
sgoil no sa cholaiste agaibh.

 • Tha tursan poblach Gàidhlig rim faighinn.

Faodaidh sibh pàirt a ghabhail ann am pròiseas na  
Pàrlamaid sa Ghàidhlig anns na dòighean a leanas.

 • Faodaidh sibh sgrìobhadh, no post-dealain a chur, gu 
na BPA agaibh sa Ghàidhlig.

 • Faodaidh sibh fianais sgrìobhte a chur gu 
comataidhean pàrlamaideach sa Ghàidhlig.

 • Faodaidh sibh athchuingean poblach a chur a-steach 
sa Ghàidhlig.

 • Ma thèid iarraidh oirbh bruidhinn ris a’ Phàrlamaid, 
faodaidh sibh sin a dhèanamh sa Ghàidhlig, le aonta 
ro-làimh bhon Oifigear Riaghlaidh.

 • Ma thèid iarraidh oirbh fianais labhairteach a thoirt 
gu comataidh pàrlamaideach, faodaidh sibh sin 
a dhèanamh sa Ghàidhlig, le aonta ro-làimh bho 
neach-gairm na comataidh.

Tha làn fhiosrachadh air mar a thèid cànanan seach Beurla 
a chleachdadh ann an gnothaichean pàrlamaideach leis 
an dà chuid Buill agus am poball ri fhaighinn ann am 
Poileasaidh Cànainean Buidheann Chorporra Pàrlamaid na 
h-Alba (BPCA):  
www.parlamaid-alba.org/poileasaidhcanain.htm

Seirbheisean airson 
a’ phobaill
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Tha Buidheann Chorporra Pàrlamaid na h-Alba air Plana 
Gàidhlig reachdail a dhealbhadh airson 2008-2013 fo Achd 
na Gàidhlig (Alba) 2005. Tha seo air cur ris na cothroman 
a tha ann gus Gàidhlig a chleachdadh sa Phàrlamaid agus 
tha e ag amas air am prionnsabal a chur an gnìomh gu 
bheil Gàidhlig agus Beurla airidh air spèis cho-ionnan.

Am measg chleachdaidhean ùra a tha air èirigh bhon 
Phlana, tha gun gabhar ri dearbh-aithne chorporra 
dà-chànanach, gun cuirear ris na tha ann de shoidhnichean 
poblach dà-chànanach am broinn togalaichean na 
Pàrlamaid, gun cuirear air dòigh trèanadh mun Ghàidhlig 
airson luchd-obrach a tha fa chomhair dhaoine, agus gum 
beachdaichear air a’ Ghàidhlig ri linn nam pròiseasan a 
bhith a’ dèanamh no a’ sgrùdadh phoileasaidhean.

Tha Plana Gàidhlig Buidheann Chorporra Pàrlamaid na 
h-Alba ri fhaighinn ann an clò no air-loidhne aig:  
www.parlamaid-alba.org/planagaidhlig

Am measg nan seirbheisean Gàidhlig a tha air an tairgse 
do BhPA agus do luchd-obrach Pàrlamaid na h-Alba, tha:

 • Comhairle do Bhuill air cleachdadh na Gàidhlig, a’ 
gabhail a-steach cuideachadh le fuaimneachadh 
agus comhairle air far am faighear seirbheisean 
eadar-theangachaidh. Faodar cosgaisean eadar-
theangachaidh a phàigheadh air ais airson conaltradh 
sgrìobhte aig Buill tro sgeama cosgaisean nam ball 
(oir bidh Buill a’ cur air dòigh eadar-theangachadh den 
chonaltradh sgrìobhte aca).

 • Comhairle air cùisean a’ buntainn ris a’ Ghàidhlig agus 
ri seirbheisean eadar-theangachaidh do luchd-obrach 
Pàrlamaid na h-Alba.

Tha raon de chothroman ann gus Gàidhlig a chleachdadh 
ann an gnothaichean pàrlamaideach:

 • Faodaidh Buill Gàidhlig a chleachdadh ann an 
deasbadan no coinneamhan chomataidhean, le aonta 
ro-làimh bhon Oifigear Riaghlaidh no bho neach-gairm 
na comataidh.

 • Feumaidh gluasadan, atharrachaidhean air gluasadan 
agus ceistean a bhith sa Bheurla ach faodaidh Buill 
eadar-theangachadh Gàidhlig a thoirt seachad nan lùib 
a dh’fhoillsichear san Iris Ghnothaichean an cois na 
dreachd sa Bheurla.

Seirbheisean do  
Bhuill is do  
luchd-obrach

Plana Gàidhlig  
Buidheann Chorporra 
Pàrlamaid na h-Alba
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Seòladh: 
Seirbheis na Gàidhlig
Pàrlamaid na h-Alba
Dùn Èideann
EH99 1SP

Fòn: 
0131 348 5395 (Gàidhlig)
0131 348 5000 (Beurla)

Facs: 
0131 348 5601

Post-D: 
gaidhlig@scottish.parliament.uk

Làrach-lìn: 
www.parlamaid-alba.org

Teacs: 
07786 209888  

Òrdaichibh foillseachaidhean Gàidhlig air-loidhne  
saor ’s an-asgaidh:  
www.parlamaid-alba.org/foillseachaidhean.htm

Cuiribh seisean foghlaim air dòigh aig:
www.scottish.parliament.uk/vli/education/
visitsEvents/index.htm

Cuiribh fios

Nam bu toigh leibh a dhol air liosta phuist Ghàidhlig na 
Pàrlamaid, nach sgrìobh sibh am fiosrachadh a tha a 
dhìth seo shìos, a chur ann an cèis agus a chur gu:

Seirbheis na Gàidhlig
Pàrlamaid na h-Alba
Dùn Èideann
EH99 1SP

no cuiribh post-d gu: gaidhlig@scottish.parliament.uk
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Dlighe-sgrìobhaidh Phàrlamaideach © Buidheann Chorporra Pàrlamaid na 
h-Alba 2009. 

1d deasachadh, Am Màrt 2009 

Clò-bhuailte san RA le pàipear gu tùr ath-chuairteachail a tha dèante le gluadhan 
à coilltean ath-nuadhachail. Tha an t-inc stèidhichte air glasraich, a’ cleachdadh 
ola-fhrois-lìn. 

Fhuair am foillseachadh seo taic airgid bho Bhòrd na Gàidhlig.
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