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GAELIC LANGUAGE (SCOTLAND) BILL

BILE CÀNAN NA GÀIDHLIG (ALBA)

The above Bill was introduced in the Parliament on 13 November 2002, together with the
following accompanying documents:

• Explanatory Notes;

• a Financial Memorandum;

• the Presiding Officer’s statement on legislative competence; and

• a Policy Memorandum.

The Parliament has arranged for the following translations into Gaelic of the text of the Bill and
the accompanying documents.  In each translation, the numbering used in the English-language
document has been followed as far as possible.

The translations should not be relied upon in assessing the legal effect the Bill would have if
enacted.  Parliamentary proceedings on the Bill will be on the basis of the Bill itself (that is, the
English-language version); the translation is provided for information only.

——————————

Chaidh am Bile gu h-àrd, agus na sgrìobhainnean a leanas, a thoirt a-steach sa Phàrlamaid air 13
Samhain 2002:

• Notaichean Mìneachail;

• Meòrachan Ionmhasail;

• Aithris an Oifigeir-riaghlaidh air comas reachdail; agus

• Meòrachan Poileasaidh.

Tha a' Phàrlamaid air na h-eadar-theangachaidhean Gàidhlig a leanas a chur air dòigh a thaobh
teacsa a' Bhile agus nan sgrìobhainnean a tha na chois. Anns gach eadar-theangachadh, chaidh
leantainn, cho fad 's a b' urrainnear, ris an àireamhachd a bha sa sgrìobhainn Bheurla.

Cha bu chòir earbsa a chur dha na h-eadar-theangachaidhean ann a bhith a' meas dè a' bhuaidh
reachdail a dh'fhaodadh a bhith aig a' Bhile nam b' e 's gum biodh e achdaichte.  Bidh imeachdan
a' Bhile stèidhichte air a' Bhile fhèin (air a' chunntas Bheurla); tha an t-eadar-theangachadh air a
thoirt seachad airson fiosrachadh a-mhàin.

——————————
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BILE CÀNAN NA GÀIDHLIG (ALBA)

Achd bho Phàrlamaid na h-Alba a tha a’ cur riatanas air cuid de bhuidhnean poblach a bhith a’
foillseachadh, a’ cumail suas agus a’ cur an gnìomh planaichean a tha stèidhichte air prionnsabal
co-ionannachd a thaobh Gàidhlig is Beurla nan obair dhreuchdail; agus ullachadh co-cheangailte
a dhèanamh a thaobh ùghdarrasan Ombudsman Seirbheisean Poblach na h-Alba.

1 Planaichean cànain Gàidhlig

(1) Feumaidh gach buidheann phoblach ris a bheil an Achd seo a’ buntainn plana
cànain Gàidhlig fhoillseachadh taobh a-staigh dà bhliadhna.

(2) Feumaidh am plana na leanas a chòmhdach—

(a) sònrachadh a dhèanamh air na ceumannan a tha a’ bhuidheann phoblach
a’ sùileachadh a  ghabhail an co-cheangal ri na tha ainmichte ann am fo-
earrainn (3), rè ruith a’ phlana, a thaobh cleachdadh cànan na Gàidhlig na
h-obair dhreuchdail; agus

(b) gabhail a-steach nan nithean a tha ainmichte sa phàipear-taice.

(3) Tha seo gus an tèid, far a bheil sin freagarrach don t-suidheachadh agus
reusanta sa ghnìomhachadh, am prionnsabal, co-cheangailte ri buidhnean
poblach a bhith a’ toirt co-ionannachd do Ghàidhlig is Beurla nan obair
dhreuchdail, a bhuileachadh.

(4) Mus tèid am plana a dheasachadh feumaidh buidhnean poblach co-chomhairle
a shireadh bho dhaoine a tha a’ nochdadh gu bheil ùidh aca sa phlana.

(5) Mairidh am plana còig bliadhna, a’ tòiseachadh an là a thèid fhoillseachadh.

(6) Feumaidh a’ bhuidheann phoblach na modhannan a tha air an cur sìos sa
phlana a chur an gnìomh.

(7) Faodaidh Ministearan na h-Alba, le òrdugh, am pàipear-taic atharrachadh,
airson a leasachadh, no airson nithean a chur ris no a thoirt às.

2 Ath-bhreithneachadh is atharrachadh phlanaichean

(1) Feumaidh buidheann phoblach—

(a) rè na còigeamh bliadhna de ruith a’ phlana, no nas tràithe, ath-
bhreithneachadh dhen phlana a ghabhail os làimh is a choileanadh, a rèir
na tha ann am fo-earrainn (2); agus

(b) mus tig ùine a’ phlana gu ceann, plana leasaichte, a tha a’ gabhail a-
steach atharrachaidhean sam bith a chaidh a dhèanamh mar thoradh air an
ath-bhreithneachadh,  fhoillseachadh.

(2) Tha ath-bhreithneachadh a’ phlana a’ ciallachadh na leanas a thaobh na
buidhne poblaiche—

(a) a’ deasachadh dreachd de phlana leasaichte a tha a’ gabhail a-steach nan
atharrachaidhean a tha a’ bhuidheann phoblach airson a dhèanamh air;
agus

(b) a’ co-chomhairleachadh mun dreachd den phlana leasaichte le daoine a
tha a’ bhuidheann phoblach a’ meas aig a bheil ùidh sa phlana;
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(3) An dèidh fhoillseachadh tha am plana leasaichte a' gabhail àite a' phlana a
chaidh ath-bhreithneachadh.

(4) Faodaidh buidheann phoblach, gun ath-bhreithneachadh a ghabhail os làimh,
am plana atharrachadh aig àm sam bith (mar eisimpleir, le bhith a’ ceartachadh
mearachd no ag ùrachadh fiosrachadh susbainteach a tha air atharrachadh) ann
an dòigh nach dèan atharrachadh air susbaint modh sam bith a dh’fheumas a’
bhuidheann phoblach a chur an gnìomh.

3 Buidhnean poblach

(1) ‘S iad na buidhnean poblach ris a bheil an Achd seo a’ buntainn neach sam bith
a tha—

(a) san àm tha làthair,  na ùghdarras liostaichte taobh a-staigh na tha air a
chiallachadh ann an earrainn 3(1) de Achd 2002 (daoine a tha buailteach
a thighinn fo sgrùdadh an Ombudsmain), ach a-mhàin ùghdarras poblach
thàr-chrìochan no neach air a bheil iomradh ann am paragraf 5 de
phàipear-taic 2 dhen Achd sin (solaraichean seirbheis slàinte teaghlaich),
agus

(b) ag obrachadh gu dreuchdail anns a’ cheàrnaidh sa bheil an earrann seo,
san àm tha làthair, ga cur an gnìomh.

(2) Nuair a thig neach gu bhith na ùghdarras liostaichte mar thoradh air inntrigeadh
a chaidh a chur ri earrainn 3(2)(c) de Achd 2002—

(a) tha an tràth dà bhliadhnail a tha air ainmeachadh ann an earrainn 1(1) a’
tòiseachadh air an là a thig an neach/a’ bhuidheann gu bhith na ùghdarras
liostaichte;

(b) faodaidh Ministearan na h-Alba, le òrdugh, a chur an cèill nach bi an
neach sin na bhuidhinn phoblaich ris a bheil an Achd seo a’ buntainn.

4 An Ombudsman

An co-cheangal ri fo-earrainn (1) ann an earrainn 5 de Achd 2002
(gnothaichean a tha an Ombudsman ùghdarraichte a sgrùdadh)—

(a) an co-cheangal ri buidhinn phoblaich, a bharrachd air tè ris a bheil
paragraf (b) no (e) dhen fho-earrainn sin a’ buntainn, feumaidh na
dleastanasan a tha an Achd seo a’ cur air a’ bhuidhinn phoblaich a bhith
air am faicinn mar nithean a tha ag èirigh a-mach à gnìomhachadh
rianachail nan dreuchdan; agus

(b) an co-cheangal ri buidhinn phoblaich, ach a-mhàin tè air a bheil paragraf
(e) dhen fo-earrainn sin a’ toirt iomradh, far a bheil am plana a’ dèanamh
ullachadh airson a bhith a’ cleachdadh cànan na Gàidhlig an co-cheangal
ri seirbheis a tha a’ bhuidheann phoblach a’ tabhann, bidh fàilligeadh ann
a bhith a’ gnìomhachadh a’ phlana air fhaicinn mar fàilligeadh san t-
seirbheis,

a dh’aindeoin am bitear ga fhaicinn mar sin, no nach bi.
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5 Òrdughan

(1) Feumaidh òrdugh fon Achd seo a bhith air a dhèanamh le ionnstramaid
reachdail.

(2) Dh’fhaodadh ionnstramaid anns a bheil òrdugh fo earrainn 1(7) a chur às le rùn
na Pàrlamaid.

(3) Chan dèanar ionnstramaid anns a bheil òrdugh fo earrainn 3(2)(b) mur deach
dreachd a chur fa chomhair na Pàrlamaid agus aontachadh le rùn na Pàrlamaid.

6 Mìneachadh

(1) Anns an Achd seo—

tha “Achd 2002” a’ ciallachadh Achd Ombudsman Seirbheisean Poblach
na h-Alba 2002 (asp 11);

tha “ an Ombudsman” a’ ciallachadh Ombudsman Seibheisean Poblach
na h-Alba;

tha “plana” a’ ciallachadh plana cànain Gàidhlig (agus ach a-mhàin ann
an earrainn 1(1) agus (4)) tha e a’ gabhail a-steach plana leasaichte
foillsichte fo earrainn 2; agus

tha “an ceàrnaidh buntainneach” a’ ciallachadh a’ cheàrnaidh a tha a’
toirt a-steach roinnean riaghaltais ionadail na Gaidhealtachd, nan Eilean
Siar, a’ phàirt sin de dh’Earra Ghaidheal is Bhòid a chleachd a bhith fo
ùghdarras Chomhairle Sgìreil Earra Ghaidheil is Bhòid agus eileanan
Arainn, Cumbraigh Mhòr is Cumbraigh Bheag.

(2) Anns an Achd seo, a-mach o earrainn 4, tha obair buidhinn phoblaich a’
gabhail a-steach—

(a) na tha a’ buntainn ri a h-obair air taobh a-staigh na buidhne; agus

(b) an ullachadh a tha i a’ dèanamh fa chomhair seirbheis sam bith dhan
phoball.

7 Tiotal goirid is tòiseachadh

(1) Faodaidh an Achd seo a bhith ainmichte mar Achd Cànan Gàidhlig na h-Alba
2002.

(2) Tha earrann 3 den Achd seo a’ tighinn an gnìomh—

(a) airson a’ cheàrnaidh bhuntainnich, an là an dèidh ceann-là an Aonta
Rìoghail;

(b) airson ceàrnaidh sam bith eile, air an là a shuidhicheas Ministearan na h-
Alba le òrdugh; is dh’fhaodar làithean eadar-dhealaichte a shuidheachadh
ann an ceàrnaidhean eadar-dhealaichte.

(3) Tha an còrr dhe na tha san Achd a’ tighinn an gnìomh air an là an dèidh ceann-
là an Aonta Rìoghail.
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PÀIPEAR-TAIC

(air a thoirt a-steach le earrainn 1)

A’ CHUID AS LUGHA A DH’FHEUMAS A BHITH ANN AM PLANAICHEAN CÀNAN NA GÀIDHLIG

Freagairt do chonaltradh bhon taobh a-muigh is bho na meadhanan

1 Cunntas mun dòigh anns an toir a’ bhuidheann phoblach freagairt do dhaoine a
nì conaltradh rithe sa Ghàidhlig, a’ gabhail a-steach cunntas mun ullachadh a
tha ri dhèanamh fa chomhair freagairt a thoirt do cheistean nam meadhanan sa
Ghàidhlig.

Stuthan

2 Cunntas mu na sgrìobhainnean is na stuthan eile co-cheangailte ri cleachdadh
bhon taobh a-staigh is a-muigh, a thabhainneas a’ bhuidheann sa Ghàidhlig,
agus fiosrachadh mu na thèid dhiubh sin a chruthachadh sa Ghàidhlig no an
eadar-theangachadh bhon Bheurla.

Eadar-theangachadh

3 Cunntas mu na seirbheisean eadar-theangachaidh a thabhainneas a’ bhuidheann
phoblach, air iarrtas, an co-cheangal ri stuthan nach àbhaist a bhith air
chothrom sa Ghàidhlig.

Seirbheisean Gàidhlig a-mhàin

4 Cunntas mu sheirbheisean a thèid an tabhann a-mhàin dha luchd-cleachdaidh
na Gàidhlig (a’ gabhail luchd-ionnsachaidh a-steach).

Neach-fiosrachaidh ainmichte

5 Fiosrachadh mu aon, no barrachd, àrd neach-dreuchd, no neach-fastaidh a tha
ainmichte airson ceistean mun Ghàidhlig, bhon taobh a-staigh no a-muigh, a
fhreagairt.

Trèanadh luchd-fastaidh is cothroman

6 Fiosrachadh mu—

(a) thrèanadh sa Ghàidhlig a chuireas a’ bhuidheann phoblach air dòigh dha
luchd-fastaidh (a’ gabhail a-steach fiosrachadh mu na tha de luchd-
fastaidh gu bhith air an trèanadh); agus

(b) chothroman a bheir a’ bhuidheann phoblach dha luchd-fastaidh gus an
ionnsaich iad is an cleachd iad a’ Ghàidhlig.

Riatanas Gàidhlig airson dhreuchdan

7 Cunntas mu na dreuchdan anns am bi a’ bhuidheann phoblach a’ mheas comas
conaltraidh sa Ghàidhlig mar riatanas deatamach.

Gnìomhan is dleastanasan reachdail eile

8 Fiosrachadh mun dòigh anns a bheil a’ bhuidheann phoblach an dùil dreuchd
no dleastanas sam bith a choileanadh an co-cheangal ri bhith a’ cleachdadh na
Gàidhlig a dh’èireas fo achdachadh sam bith a thuilleadh air na tha san Achd.

Buileachadh is clàr-ama

9 Cunntas mu—
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(a) an ùine thairis air a bheil dùil aig a’ bhuidhinn phoblaich gach modh a
tha sònraichte sa phlana a choileanadh;

(b) an t-ullachadh is an clàr-ama a thathas an dùil a dh’fheumar airson ath-
bhreithneachadh dhen phlana a ghabhail os làimh;

(c) ro-aithris air an ìre anns am bi a’ Ghàidhlig air a cleachdadh an lùib obair
dhreuchail na buidhne poblaiche, a’ gabhail a-steach beachd mun dòigh
anns a bheil a’ bhuidheann phoblach a’ sùileachadh cleachdadh na
Gàidhlig a thomhais is a chlàradh.

——————————

NOTAICHEAN MÌNEACHAIL

(AGUS SGRÌOBHAINNEAN EILE A THA A’ DOL NAN COIS )

CLÀR-INNSE

1. Tha na sgrìobhainnean a leanas foillsichte gus a dhol an cois Bile Cànan na Gàidhlig
(Alba) a chaidh a thoirt a-steach ann am Pàrlamaid na h-Alba air 13 Samhain 2002:

• Notaichean Mìneachail;

• Meòrachan Ionmhasail; agus

• Aithris an Oifigeir Riaghlaidh air comas reachdail .

Tha am Meòrachan Ionmhasail agus aithris an Oifigeir Riaghlaidh riatanach fo Riaghailt 9.3 de
Ghnàth Riaghailtean na Pàrlamaid.

NOTAICHEAN MÌNEACHAIL

RO-RÀDH

2. Chaidh na Notaichean Mìneachail seo a dheasachadh le Aonad nam Bilean Neo-
Riaghaltais às leth Mhìcheil Ruiseil BPA, am ball air a bheil uallach a’ Bhile. Chaidh an
deasachadh gus an cuidicheadh iad leughadair a’ Bhile is gus an togadh iad deasbad air. Chan eil
iad mar phàirt dhen Bhile agus cha do chuir a’ Phàrlamaid aonta riutha.

3. Bu chòir na Notaichean a leughadh an co-cheangal ris a’ Bhile.  Chan e cunntas coileanta
den Bhile a tha annta is cha robhar a’ rùnachadh gum biodh iad mar sin. Le sin, far nach eil
earrann no pàipear-taice, no pàirt de earrann no pàipear-taice, a’ cur feum air mìneachadh no
iomradh, chan eilear a’ dèanamh sin.
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GEÀRR-CHUNNTAS AGUS EACHDRAIDH A’ BHILE

4. Tha e na riatanas don Bhile gum bi cuid de bhuidhnean poblach a’ foillseachadh, a’
cumail suas agus a’ buileachadh phlanaichean a tha a’ toirt taic don phrionnsabal airson co-
ionannachd eadar cleachdadh na Gàidhlig is na Beurla nan gnìomhachadh dreuchdail.

5. Seallaidh na planaichean sin na ceumannan a ghabhas na buidhnean poblach a thaobh
cleachdadh na Gàidhlig nan obair dreuchdail.  Tha am Bile a’ sònrachadh a’ chuid as lugha as
còir a bhith sna planaichean agus mar is còir na planaichean a bhith air an stiùireadh is air an ath-
bhreithneachadh. Sa chiad dol a-mach, ‘s ann air buidhnean a tha ag obair ann an ceàrnaidhean
sònraichte de dh’Alba, a bhios dleastanas airson plana a dheasachadh.

6. Dh’fhaodadh Ombudsman Seirbheisean Poblach na h-Alba sgrùdadh a dhèanamh air
buidhnean nach do dh’fhoillsich no nach do bhuilich plana. An dèidh sgrùdadh a bhith air a
choileanadh bheir an t-Ombudsman cunntas do Mhinistearan na h-Alba agus cuiridh e leth-
bhreac den chunntas sìos fa chomhair na Pàrlamaid mu bhuidhinn phoblaich sam bith a
dh’fhàillig ann a bhith a’ dèanamh an dleastanasan a rèir a’ Bhile. Tha ùghdarrasan sgrùdaidh an
Ombudsmain foillsichte ann an Achd Ombudsman Seirbheisean Poblach na h-Alba 2002 (asp
11) (Achd 2002).

AITHRIS AIR EARRANNAN

Earrann 1: Planaichean a’ chànain Ghàidhlig

7. Tha fo-earrann (1) ag iarraidh air gach buidhinn poblach a tha air an gabhail a-staigh sa
Bhile (faic earrann 3) plana-cànain Gàidhlig (am plana) fhoillseachadh. Tha dà bhliadhna air a
thoirt seachad an dèidh don Bhile a thighinn a-steach gus ùine gu leòr a thoirt do na buidhnean a
tha air an gabhail a-staigh sa Bhile am planaichean a dheasachadh is fhoillseachadh.

8. Tha fo-earrann (2) ann am paragraf (a) ag ràdh gum feum am Plana sònrachadh a
dhèanamh air na ceumannan a ghabhas a’ bhuidheann phoblach ann a bhith a’ cleachdadh na
Gàidhlig na h-obair dhreuchdail gus prionnsabal co-ionannachd a thaobh na Gàidhlig is na
Beurla a bhuileachadh. (faic paragraf 10 gu h-ìosal).

9. Tha paragraf (b) a’ toirt a-steach pàipear-taice a’ Bhile is tha eileamaidean àithneil a
dh’fheumas a bhith sa Bhile ann. Chan eil seo a’ bacadh iomasgladh a bharrachd a chur dha na
planaichean ma tha a’ bhuidheann airson sin a dhèanamh agus gam meas iomchaidh.

10. Tha fo-earrann (3) a’ suidheachadh adhbhar a' phlana a tha aig gach buidheann poblach ri
dheasachadh. ‘S e adhbhar a’ phlana, cho fad ‘s a tha sin reusanta is iomchaidh, taic a thoirt don
phrionnsabal gum bi buidheann phoblach a’ gnìomhachadh le co-ionannachd a thaobh
cleachdadh na Gàidhlig is na Beurla.

11. Tha fo-earrann (3) a' gabhail a-steach deuchainn iomchaidheachd is reusantachd airson
stiùireadh a thoirt do bhuidhnean poblach air na dh’fheumas iad a dhèanamh a rèir a’ Bhile. Mar
sin, ma sheallas a’ bhuidheann gu bheil ceum sònraichte ann (faic paragraf 8) nach eil iomchaidh
no reusanta (‘s dòcha a thaobh 's gum biodh cosgais buileachaidh a' phlana ro àrd a rèir 's na bha
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dol ga chleachdadh) cha leigeadh iad a leas an ceum sin a ghabhail. Bidh an t-Ombudsman
mothachail air an deuchainn seo nuair a tha e a’ sgrùdadh gearan.

12. A rèir fo-earrainn (4) tha e riatanach, mus tèid plana fhoillseachadh, gun iarr a’
bhuidheann phoblach stiùireadh mu na tha gu bhith sa phlana air na daoine sin aig a bheil ùidh
ann. Thathas a’ sùileachadh gum foillsich a’ bhuidheann phoblach dreachd de phlana agus gun
tèid beachdachadh air na tha ann. Chan eil am Bile ag ràdh co bhuaithe a gheibh a’ bhuidheann
phoblach stiùireadh; tha seo an urra ris a’ bhuidhinn phoblaich seach gum bi eòlas aca air na
prìomh thagradairean sa cheàrnaidh aca fhèin. Chan eil am Bile a’ sònrachadh dè an cruth a
bhios air dreachd a’ phlana no dè na modhan co-chomhairleachaidh a ghabhas àite; tha seo gus
am bi sùbailteachd aig na buidhnean poblach an co-cheangal ri an dleastanasan is an riatanasan
eadar-dhealaichte fhèin.

13. Tha fo-earrann (5) a' sònrachadh gun seas plana airson còig bliadhna ged a bhios an t-àm
seo nas giorra ma bhios plana leasaichte deiseil aig ìre nas tràithe fo earrann 2(3).

14. Tha fo-earrann (6) ag ràdh gu bheil e riatanach gun toir a’ bhuidheann phoblach na
ceumannan a bha aca nam plana gu buil.

15. Tha fo-earrann (7) a’ toirt ùghdarras do Mhinistearan na h-Alba pàipear-taice a’ Bhile a
leasachadh. Tha seo a’ toirt cothrom do Mhinistearan na h-Alba a’ chuid as lugha de
cheumannan a tha riatanach don phlana a chur ris no ceumannan nach eil, ‘s dòcha, ag obrachadh
no nach eil iomchaidh tuilleadh, a thoirt às.

Earrann 2: Ath-bhreithneachadh agus leasachadh phlanaichean

16. Tha fo-earrann (1) ag ràdh gum feum a’ bhuidheann phoblach sa chòigeamh bliadhna den
phlana, mur do rinn iad seo roimhe, ath-bhreithneachadh a dhèanamh air a’ phlana a
dh’fhoillsich iad. Faodaidh a’ bhuidheann phoblach, ma thogras iad, ath-bhreithneachadh a
dhèanamh air a’ phlana aig àm nas tràithe na seo.

17. Tha paragraf (b) ag iarraidh gum foillsich a’ bhuidheann phoblach plana leasaichte ro là-
crìochnachaidh a’ chiad phlana. Bheir seo co-dhiù bliadhna don bhuidhinn phoblaich gus
stiùireadh fhaighinn agus am plana leasaichte ullachadh mus tig a’ chiad phlana aca gu ceann
còig bliadhna an dèidh fhoillseachadh.

18. Tha fo-earrann (2) a’ sealltainn mar a dh’fheumas ath-bhreithneachadh a bhith air a
dhèanamh a rèir fo-earrainn (1). Tha paragraf (a) ag ràdh gum feum an t-ath-bhreithneachadh
ullachadh de dhreachd plana leasaichte a ghabhail a-steach, a’ sealltainn nan leasachaidhean a
thathas an dùil a chur ris a’ chiad phlana. Tha paragraf (b) ag ràdh gu bheil e riatanach gum faigh
a’ bhuidheann phoblach stiùireadh mun dreachd phlana leasaichte san aon dòigh is a fhuair iad a
thaobh a’ chiad phlana (faic paragraf 12 gu h-àrd).

19. Tha fo-earrann (3) a' dèanamh soilleir nach bi a' chiad phlana èifeachdach an uair a thèid
plana leasaichte fhoillseachadh agus gur e am plana leasaichte an uair sin a bhios mar phlana don
bhuidhinn.
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20. Tha fo-earrann (4) a’ toirt cothrom don bhuidhinn phoblaich mearachd a cheartachadh no
fiosrachadh susbainteach sa phlana ùrachadh, gun a dhol tron mhodh ath-bhreithneachaidh a tha
fo-earrainnean (1) agus (2) a’ moladh.  Dh’fhaodadh fiosrachadh susbainteach mar cunntasan
cheanglaichean no liostaichean de stuthan Gàidhlig a bhith air atharrachadh. Fo fo-earrainn (4)
gheibh a’ bhuidheann phoblach air an fhiosrachadh sin atharrachadh gun co-chomhairle is gun
plana ùr fhoillseachadh. Chan fhaodar càil dhe na thathar ag atharrachadh fo fo-earrainn (4) a
bhith susbainteach don phlana. Ma thèid atharrachadh bunaiteach a dhèanamh air na tha ann am
plana a’ chànain Ghàidhlig fhèin tha e riatanach gun tèid ath-bhreithneachadh a dhèanamh a rèir
fo-earrainnean (1) agus (2).

Earrann 3: Buidhnean poblach

21. Tha fo-earrann (1) a’ foillseachadh nam buidhnean poblach ris a bheil am Bile a’
buntainn. Tha paragraf (a) ag ràdh gum bi am Bile a’ buntainn ri na buidhnean sin a tha an-dràsta
air an liostadh air pàipear-taice 2 ann an Achd 2002 ach a-mhàin ùghdarrasan poblach tàr-
chrìochail agus solaraichean seirbheis slàinte teaghlaich (mar a chithear ann am paragraf 5 de
phàipear-taice 2 de Achd 2002).

22. Tha paragraf (b) a’ sònrachadh nam buidhnean poblach a tha fo ùghdarras a’ Bhile. Cha
bhi na tha sa Bhile a’ buntainn ach a-mhàin ri na buidhnean poblach a tha air an ainmeachadh
ann am paragraf (a) agus a tha a’ gnìomhachadh anns a’ cheàrnaidh far a bheil earrann 3 den
Bhile stèidhichte. Cha bhi suidheachadh na buidhne a’ tighinn a-steach dhan chùis. Cha bhi aig
gach buidhinn phoblach ann am pàipear-taice 2 de Achd 2002 ri planaichean a dheasachadh sa
bhad. (faic paragrafan 33 agus 34).

23. Ged nach biodh aig buidhinn ach dìreach aon dhreuchd sa roinn feumar cumail ri
dleastanasan earrainn 1. Bidh aig a’ bhuidhinn ri plana ullachadh, a tha a’ gabhail a-steach gach
dreuchd a tha aice ged a dh’fhaodar a ràdh, an co-cheangal ri dreuchdan nach eil sa roinn
bhuntainnich, nach deach ceumannan sam bith a ghabhail dhan taobh.

24. Tha fo-earrann (2) a’ dèiligeadh ris an t-suidheachadh far an deach leasachadh a
dhèanamh air liosta ùghdarrasan Achd 2002 gus buidheann phoblach a chur rithe. A rèir earrainn
3 (1) bidh na tha sa Bhile a’ buntainn ris a’ bhuidhinn ùir phoblaich sin (ma tha e ag obair sna
ceàrnaidhean anns a bheil ùghdarras aig a' Bhile). Tha paragraf (a) a’ toirt dà bhliadhna don
bhuidhinn ùir phoblaich, bhon là a thàinig i gu bhith na buidhinn phoblaich an co-cheangal ri
pàipear-taice 2, airson Plana a dheasachadh is a bhuileachadh.

25. Tha paragraf (b) a’ toirt ùghdarras do Mhinistearan na h-Alba bacadh a chur air buidhinn
phoblaich a chaidh a chur ri Achd 2002 bho bhith na bhuidhinn phoblaich ris a bheil am Bile a’
buntainn. Airson seo a dhèanamh dh’fheumadh Ministearan na h-Alba òrdugh, a bhios fo
smachd modh aontaichte, a thoirt a-mach fo ionnstramaid reachdail i.e.chan fhaodar an t-òrdugh
a thoirt a-mach gus an deasaich a’ Phàrlamaid dreachd den òrdugh le rùn.

Earrann 4: An t-Ombudsman

26. Tha earrann 5(1) de Achd 2002 a’ suidheachadh nan nithean a tha fo ùghdarras sgrùdail
Ombudsman Sheirbheisean Poblach na h-Alba. Tha iad sin a’ gabhail a-steach nithean a thachair
ann an gnìomhachadh rianachd, fàilligidhean sheirbheisean agus ceumannan sam bith a chaidh a
ghabhail le, no às leth, buidhnean sònraichte.  Tha uallachaidhean a' Bhile gu soilleir a' tuiteam
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taobh a-staigh an roinn fharsaing seo de ghnìomhachadh ach tha ceist ann a bheil na h-
uallachaidhean sin taobh a-staigh gnìomhachadh rianachd no seirbheisean.  Tha e ceadaichte
dhan Ombudsman sgrùdadh a dhèanamh air ceumannan a chaidh a dhèanamh le buidheann
seirbheis slàinte, buidhnean solar neo-eisimeileach agus uachdarain-sòisealta chlàraichte agus
mar sin chan eil ullachadh ri dhèanamh a thaobh nam buidhnean a tha sin.

27. Tha earrann 4(a) den Bhile ag ràdh gur e a tha ann an deasachadh is am foillseachadh
plana a’ chànain Ghàidhlig ach gnìomh ann an cleachdadh rianachd na buidhne poblaiche, a rèir
iarrtasan earrainn 5(1)(a) de Achd 2002, a dh’fhaodas an t-Ombudsman a sgrùdadh. Tha earrann
4(a) gu sònraichte a' dùnadh a-mach iomradh mu buidhnean seirbheis slàinte buidhnean solar
neo-eisimeileach agus uachdarain-sòisealta chlàraichte seach gu bheil an t-Ombudsman a-cheana
ceadaichte sgrùdadh a dhèanamh air ceumannan a chaidh a dhèanamh le buidhnean dhen t-seòrsa
sin.

28. Far a bheil buidheann phoblach a’ gabhail a-steach na phlana seirbheis sa Ghàidhlig agus
nach eil i a’ coileanadh na seirbheis sin, tha earrann 4(b) a’ ceadachadh dhan Ombudsman sin
fhaicinn mar fhàilligeadh a thaobh na buidhne poblaiche, ann a bhith a’ coileanadh na seirbheis a
rèir earrainn 5(1)(c) de Achd 2002. Tha earrann 5(2) de Achd 2002 a’ mìneachadh “fàilligeadh
seirbheis” mar bhuidhinn phoblach a bhith a’ fàilligeadh ann a bhith a’ coileanadh seirbheis far
an robh e na dhleastanas aca sin a lìbhrigeadh. Tha earrann 5(1)(c) de Achd 2002 a’ ceadachadh
dhan Ombudsman sgrùdadh a dhèanamh air fàilligeadh seirbheis co-cheangailte ri buidhnean
poblach ach a-mhàin nuair tha sin a’ buntainn ri solaraichean seirbheis slàinte teaghlaich agus
uachdarain-sòisealta chlàraichte. Tha solaraichean seirbheis slàinte teaghlaich air an dùnadh a-
mach bho riatanasan a’ Bhile seo fo earrainn 3(1).  Tha earrann 4(b) gu sònraichte a' dùnadh a-
mach iomradh mu uachdarain-sòisealta chlàraichte seach gu bheil an t-Ombudsman a-cheana
ceadaichte sgrùdadh a dhèanamh air ceumannan a chaidh a dhèanamh le buidhnean dhen t-seòrsa
sin.

29. Chan eil càil ann an earrainn 4 a’ cur bacadh air deasachadh is foillseachadh plana cànain
Gàidhlig bho bhith air a mheas mar ghnìomh le buidhinn phoblaich no às leth buidhinn
phoblaich is mar sin tha cead aig an Ombudsman sgrùdadh a dhèanamh a rèir earrainn 5(1)(b)
(gnìomh le buidhinn seirbheis slàinte) no 5(1)(e) (gnìomh le uachdaran-sòisealta chlàraichte) de
Achd 2002.

Earrann 5: Òrdughan

30. Tha an earrann seo ag ràdh gum feum òrdughan sam bith a thèid an dèanamh fo earrainn
1(7) (leasachadh a dhèanamh air pàipear-taice a’ Bhile), earrann 3(2)(b) (buidheann ùr ann an
clàr 2 de Achd 2002 a dhùnadh a-mach bho na tha sa Bhile) agus earrann 7(2)(b) (tòiseachadh
ullachaidh ann an ceàrnaidhean sònraichte) a bhith air an daingneachadh le ionnstramaid
reachdail. Bidh òrdugh fo earrainn 1(7) airson an pàipear-taice a mhion-atharrachadh buailteach
do modh àicheadh. Bidh òrdugh fo earrainn 3(2)(b) buailteach do modh aontaichte.

Earrann 6: Mìneachadh

31. Tha fo-earrann (1) a’ solarachadh don cheàrnaidh, a tha ainmichte mar “an ceàrnaidh
buntainneach” far am bi am Bile air a chur an gnìomh an toiseach. Tha ùghdarras gus leudachadh
air solarachd a’ Bhile air a ghabhail a-steach ann an earrainn 7(2)(b).
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32. Tha fo-earrann (2) ga dhèanamh soilleir gu bheil gnìomhan buidhne poblaiche a’ gabhail
a-steach na tha buntainneach do thaobh a-staigh na buidhne a thuilleadh air na tha buntainn do
bhuill poblach.

Earrann 7: Tiotal goirid is tòiseachadh

33. Tha fo-earrann (2) ag ràdh gum feum earrann 3 den Achd a dhol an gnìomh air an là an
dèidh là an Aonta Rìoghail na roinne buntainniche. Nuair a thòisicheas i cha bhi an Achd a’
buntainn ach ri ceàrnaidhean sònraichte de dh’Alba agus tha earrann 6(1) a’ mìneachadh na
roinne buntainniche mar roinnean riaghaltas ionadail na Gaidhealtachd, nan Eilean Siar, a’ phàirt
sin de Earra Ghaidheal is de Bhòid a chleachd a bhith fo ùghdarras Comhairle Sgìreil Earra
Ghaidheil is Bhòid agus eileanan Arainn, Cumbraigh mhòr is Cumbraigh bheag.

34. Tha paragraf (b) de fo-earrann (2) a’ toirt cead do Mhinistearan na h-Alba, fo òrdugh
ionnstramaid reachdail, am Bile a thoirt a-steach ann am pàirtean eile de dh’Alba.

Pàipear-taice

35. Tha seo a’ cur a-mach, fo naoi cinn, a’ mhion-fhiosrachaidh a dh’fheumas a bhith anns
gach plana. Chan eil an pàipear-taice a’ suidheachadh slatan-tomhais a dh’fheumar coileanadh
ann a bhith a’ lìbhrigeadh nan nithean a tha air an gabhail a-steach agus chan eil e a’ sònrachadh
raoin-ama anns am feum lìbhrigeadh a choileanadh.  Anns gach cùis, tha e an urra ri gach
buidhinn phoblaich fa leth, ach a’ cumail riatanas iomchaidheachd is reusantachd earrainn 1(3)
an cuimhne.

36. Ann a bhith a’ toirt cunntas air an rùintean, feumaidh na buidhnean poblach an-
còmhnaidh  cumail ris a’ phrionnsabal gum bu chòir dèiligeadh ris a’ Ghàidhlig is ris a’ Bheurla
air stèidh cho-ionann.

MEÒRACHAN IONMHASAIL

RO-RÀDH

37. Tuitidh a’ mhòr-chuid de na cosgaisean co-cheangailte ris a’ Bhile seo air na buidhnean
poblach aig a bheil dleastanas plana a dheasachadh is a chur an gnìomh fon Bhile.

38. Dh’fhaodadh cosgaisean èirigh, dha na buidhnean poblach, ann an trì prìomh roinnean:

• deasachadh, foillseachadh is co-chomhairleachadh mu dhreachd phlana;

• deasachadh is foillseachadh a’ phlana fhèin; agus

• buileachadh nam modhannan a tha air an cur sìos sa phlana.

39. Chan eil na cosgaisean sin, ged-thà, furasta an tomhais agus atharraichidh iad bho
bhuidhinn gu buidhinn a rèir ‘s na tha de cheangal aig a’ bhuidhinn ris a’ cheàrnaidh
bhuntainneach agus an ullachadh gnàthaichte a tha i a’ dèanamh a thaobh na Gàidhlig na
seirbheisean.
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40. Tha am meòrachan seo a’ cur a-mach nan cosgaisean a tha buailteach tuiteam air aon
bhuidhinn phoblaich nuair a tha i a’ deasachadh Plana, a’ faighinn co-chomhairle mu dheidhinn
agus a’ foillseachadh an dreach dheireannaich. ‘S e seo a’ bhàrr-chosgais a bhios air buidhinn an
lùib a’ Bhile agus chan eil seo a’ gabhail a-steach ullachadh gnàthaichte Gàidhlig sam bith a tha
ri fhaotainn.

41. Bidh cosgais buileachaidh a’ Phlana eadar-dhealaichte a thaobh gach buidhne poblaiche
an urra ris a’ cheàrnaidh far a bheil i ag obair, na tha a’ cleachdadh na Gàidhlig agus an
ullachadh a tha ann dha taobh san àm tha làthair. Faodar cuideachd a bhith a’ sùileachadh gum bi
mòran de sheirbheisean sa Ghàidhlig gan cleachdadh an àite feadhainn sa Bheurla agus
cothromaichidh sin na cosgaisean. ‘S dòcha nach bi cosgaisean sam bith an lùib a’ bhuileachaidh
is gun tèid an cuir a-steach còmhla ri cosgaisean a tha ann cheana.

42. Bidh e comasach do Ombudsman Roinn Phoblach na h-Alba a rèir Achd 2002 cùisean a
rannsachadh a thachras mar thoradh air gun deach fàillingeadh cumail ri riatanasan a' Bhile.
Chan eilear a' sùileachadh gun toir seo tuilleadh chosgaisean air an Ombudsman..

Co-chomhairle

43. Tha riatanas air na buidhnean poblach a bhith a’ faighinn co-chomhairleachadh mun
phlana a tha dùil aca a bhuileachadh. Bidh seo a’ ciallachadh sgrìobhainn co-chomhairleachaidh,
anns a bheil dreachd de phlana, a dhealbhachadh is fhoillseachadh. Thathas an dùil gun toireadh
aon neach-fastaidh dà sheachdain shlàn ag ullachadh a’ cho-chomhairleachaidh.  Nan deigheadh
an obair seo a dhèanamh le oifigear aig a bheil tuarastal mu �����������	
���	����	���	������
dà sheachdain slàn a’ cosg ����

44. Cha leig Gàidhlig a leas a bhith aig luchd-fastaidh a bhios a’ deasachadh co-
chomhairleachaidh a’ phlana.  Dh’fhaodadh a’ bhuidheann pàigheadh airson an sgrìobhainn
eadar-theangachadh gu Gàidhlig. Thathas a’ gabhail ris gum bi an t-eadar-theangachadh a’ cosg
��������������������
���	�����	����ìobhainn cuibhiseach co-chomhairleachaidh de 4,000 facal
���� ������ �������	�����	��	�� �	�� �	���	� �����	�� �������	� �	����	������ ������

theangachaidh ach a’ buntainn ri na buidhnean sin aig nach eil neach-fastaidh sam bith a
bhruidhneas is a sgrìobhas Gàidhlig gu fileanta.

45. Tha sgrìobhainn coitcheann co-chomhairleachaidh mu 20 duilleig de thaobhan dùbailte
agus tha e a’ cosg ���sa chumantas airson 200 lethbhreac den mheudachd seo de sgrìobhainn a
chlò-bhualadh air pàipear A4. Thathas a’ sùileachadh gum bi 100 lethbhreac gan clò-bhualadh sa
Ghàidhlig agus sa Bheurla.

46. Chosgadh e �������������
����������
���	������	��������an dara ìre postachd.

47. Bidh obair an lùib a bhith a’ sgrùdadh freagairtean a’ cho-chomhairleachaidh is a-rithist
tha dùil gun toir seo dà sheachdain is mar sin bidh an aon chosgais ann ‘s a bha am paragraf 43.

48. A rèir nam figearan gu h-àrd, bidh am bàrr-chosgais air buidhinn phoblaich airson
sgrìobhainn co-chomhairleachaidh a dheasachadh is fhoillseachadh agus na freagairtean a
sgrùdadh timcheall air �����.
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Am plana

49. Thèid am plana deireannach fhèin fhoillseachadh ann an Gàidhlig is am Beurla agus, a
rèir suidheachadh na buidhne dh’fhaodadh e bhith ann an cruth eadar-dhealaichte, bho bhileag gu
leabhran gleansach. Bidh cosgaisean eadar-theangachaidh mar a tha ainmichte gu h-àrd aig ����

50. An dèidh co-chomhairleachadh mu dhreachd a’ phlana agus na freagairtean a sgrùdadh
cha bhi mòran tuilleadh ri dhèanamh gus am plana a chrìochnachadh. Aig a’ cheann thall ‘s ann
an urra ris a’ bhuidhinn phoblaich ris a bheil e a’ buntainn a tha e a thighinn gu co-dhùnadh mu
ciamar bu chòir am plana fhoillseachadh is dè na goireasan bu chòir a bhith na lùib. An co-
cheangal ris a’ mheòrachan seo tha sinn a’ gabhail obair seachdaineach aig cosgais ����

51. Cosgaidh foillseachadh a’ phlana barrachd na chosgas a’ cho-chomhairleachadh seach
gum bi sùil ri iarrtas nas motha de lethbhric. Tha am meòrachan seo a’ sùileachadh gum bi 400
lethbhreac air an clò-bhualadh, 200 ann an Gàidhlig is 200 ann am Beurla aig cosgais ����

52. ‘S e ����� a’ bhàrr-chosgais a bhios air buidhinn phoblaich airson 400 lethbhreac den
phlana dheireannach a dheasachadh, a chlò-bhualadh is a sgaoileadh.

Buileachadh

53. Tha pàipear-taic a’ Bhile a’ toirt cunntas air a’ chuid as lugha de mhodhannan a
dh’fheumas a bhith sa phlana. Tha e dualtach gu bheil na modhannan sin suidhichte mar-thà aig
mòran de bhuidhnean poblach sa cheàrnaidh iomchaidh, is dhaibh-san bidh cosgaisean a’ Bhile
an ìre mhath ìosal. Bidh e an urra ris a’ bhuidhinn phoblaich modhannan a bharrachd a thoirt a-
steach.

54. Feumaidh am plana sealltainn mar a dhèiligeas a’ bhuidheann phoblach ri conaltraidhean
sa Ghàidhlig a’ gabhail a-steach ceistean bho na meadhannan. ‘S dòcha gu bheil luchd-fastaidh
suidhichte mar-thà airson ceistean ann an Gàidhlig a fhreagairt.

55. Tha am plana a’ toirt cunntas air na stuthan a bhios rim faighinn sa Ghàidhlig; is a-rithist
bidh cosgais eadar-theangachaidh is foillseachaidh air buidhnean poblach.  Bhiodh cosgaisean
foillseachaidh ann co-dhiù seach gu bheil an sgrìobhainn ga ullachadh sa Bheurla. Bhiodh na
cosgaisean a bharrachd airson eadar-theangachadh a-mhàin. Chan urrainnear a’ chosgais seo a
thomhais. Tha am plana ga dhèanamh na riatanas gun tèid fiosrachadh mu sheirbheisean, a bhios
a-mhàin dha luchd-cleachdaidh na Gàidhlig, a chur ann. Dh’fhaodadh an ceum seo cosgais
adhbharachadh dha na buidhnean poblach sin aig nach eil ullachadh a thaobh na Gàidhlig ach
cha ghabh na cosgaisean sin a thomhais.

56. Feumaidh a’ bhuidheann phoblach aon neach-fastaidh ainmeachadh mar neach-
fiosrachaidh Gàidhlig. ’S dòcha gu bheil àrd neach-fastaidh le Gàidhlig ann mar-thà is gum faod
e bhith na neach ainmichte. Mur eil sin ann bidh aig a’ bhuidhinn phoblaich ri cuid de luchd-
fastaidh a thrèanadh gu Gàidhlig a bhruidhinn.  Bidh e an urra ris a’ bhuidhinn phoblaich fhèin
co-dhùnadh a ruighinn mun dòigh san ullaich iad airson seo sa phlana.



14

COSGAISEAN AIR RIANACHD NA H-ALBA AGUS BUIDHEANN CHORPORRA
PÀRLAMAID NA H-ALBA

57. Mar bhuidhnean a tha a’ gnìomhachadh air feadh Alba, bidh sùil gun tèid planaichean a
dheasachadh le Riaghaltas na h-Alba is le Buidheann Chorporra Pàrlamaid na h-Alba. Ach,
seach gu bheil luchd-fastaidh le Gàidhlig anns gach buidhinn is gu bheil iad a’ cleachdadh
Gàidhlig nan obair làitheil faodaidh cosgaisean a' Bhile a bhith air an coinneachadh bha stòrasan
a tha ann a cheana.  Cha bhi sùil gum bi cosgaisean orra ach cosgaisean clò-bhualadh,
foillseachadh is sgaoileadh an sgrìobhainn co-chomhairleachaidh is a’ phlana. Chaidh bàrr-
chosgais an sgrìobhainn co-chomhairleachaidh a chur aig ������ ������ ���	� ����	�� �� ��
paragraf 48. Tha sin a’ ceadachadh clò-bhualadh de 200 lethbhreac. Mar a tha àbhaisteach, bidh
sùil gum biodh liosta sgaoilidh a’ cho-chomhairleachaidh mu 100 is gum biodh e air chothrom
airson a luchdachadh a-nuas bhon eadar-lìon. Chaidh cunntas a thoirt air cosgais a’ phlana ann
am paragraf 52 is bhiodh e ������������	�����	��� �������	���	��àrr-chosgais de �������
urra air Riaghaltas na h-Alba is air Pàrlamaid na h-Alba airson a’ Bhile seo.

COSGAISEAN AIR ÙGHDARRASAN IONADAIL

58. Cha bhi am Bile a’ buntainn an toiseach ach ri ceàrnaidhean sònraichte de dh’Alba.
‘S e ceithir ùghdarrasan ionadail a dh’fheumas planaichean a dheasachadh sa chiad dol a-mach.
‘S iad na h-ùghdarrasan sin Comhairle na Gaidhealtachd, Comhairle nan Eilean Siar, Comhairle
Siorrachd Inbhir Air a Tuath is Comhairle Earra Ghaidheil is Bhòid.

59. Bidh cosgaisean nan ùghdarrasan ionadail sin co-ionann ri cosgaisean Riaghaltas na h-
Alba is Pàrlamaid na h-Alba. Cosgaidh am Bile bàrr-shuim de ������an toiseach. Tha seo a’
gabhail a-steach ullachadh a thaobh Bùird Ceadachd is Comataidhean Comhairleachaidh Pannal
na Cloinne a tha a’ tighinn fo bhratach an ùghdarrais ionadail.

60. An dèidh sin bidh cosgais do gach ùghdarras ionadail an urra ri na tha sa Phlana aca is ri
na tha de ullachadh ann mar-thà a thaobh na Gàidhlig. ‘S dòcha nach bi aca ri cur a-mach ach a’
chiad chosgais a-mhàin. A thuilleadh air sin, ‘s dòcha gum bi cosgais a’ Bhile dha ùghdarrasan
ionadail aig a bheil ullachadh Gàidhlig mar-thà fada nas ìsle na a’ bhàrr-chosgais de ������

COSGAIS AIR BUIDHNEAN EILE, DAOINE FA LETH IS GNÌOMHACHASAN

61. Tuitidh cosgaisean nam buidheann eile air na buidhnean a tha ag obair gu dreuchdail sa
cheàrnaidh far am bi ùghdarras aig a' Bhile, na h-ùghdarrasan ionadail sin a chaidh ainmeachadh
ann am paragraf 58. Bidh seo a’ gabhail a-steach buidhnean aig a bheil gnìomhan a tha a’
buntainn ri Alba air fad.

62. Nuair a thig am Bile a-steach an toiseach ‘s iad na leanas na buidhnean poblach a tha
bualtach a bhith air am bualadh:

• ceithir bùird slàinte

• seachd urrais NHS

• dà bhuidheann-smàlaidh

• dà feachd poileis



15

• ochd companaidhean iomairt ionadail

Chan e liosta chunbhalach a tha seo, ach liosta de na buidhnean sin air a bheil iomradh ann
am pàipear-taic 2 de Achd 2002, is a dh’aithnichear mar bhuidhnean a tha a’ gnìomhachadh
taobh a-staigh a’ cheàrnaidh far an tòisich am Bile 's a tha bualtach a bhith air am bualadh.

63. A rèir paragraf 62 gu h-àrd bidh aig 23 buidhnean poblach, aig a’ char as lugha, ri
sgrìobhainnean co-chomhairleachaidh is planaichean a dheasachadh aig bàrr-chosgais �������
urra.

64. Bidh cosgaisean buileachaidh nam planaichean a rèir ‘s dè an t-susbaint a chuir na
buidhnean poblach dha na planaichean agus a rèir ìre ullachaidh an t-seirbheis Ghàidhlig is cha
ghabh iad sin tomhais.

AITHRIS AN OIFIGEAR-RIAGHLAIDH AIR COMAS REACHDAIL

65. Air  13 Samhain 2002 Thuirt An t-Oifigear Riaghlaidh (An Ridire Dàibhidh Steel) na
leanas:

“Nam bheachdsa, bidh ullachaidhean Bile na Gàidhlig (Alba) taobh a-staigh comas
reachdail Phàrlamaid na h-Alba.”

——————————

MEÒRACHAN POILEASAIDH

RO-RÀDH

1. Tha an sgrìobhainn seo a’ buntainn ri Bile Cànan na Gàidhlig (Alba) a chaidh a thoirt a-
steach ann am Pàrlamaid na h-Alba air 13 Samhain 2002. Chaidh a dheasachadh le Mìcheal
Ruiseil, am ball a tha an urra ris a’ Bhile, le cuideachadh bho Aonad nam Bilean Neo-
Riaghaltais, a rèir Riaghailt 9.3.3A de Ghnàth-Riaghailtean na Pàrlamaid. ‘S ann air a’ bhall a-
mhàin a tha an t-uallach a thaobh na tha ann agus cha deach aontachadh leis a’ Phàrlamaid.

AMASAN POILEASAIDH A’ BHILE

2. Tha dà phrìomh amas aig a’ Bhile.  ‘S e a’ chiad fhear stèidh cho-ionannachd a
shuidheachadh eadar cànanan na Gàidhlig is na Beurla ann an Alba; agus an dara fear, a
dhèanamh riatanach gum bi buidhnean poblach a’ deasachadh, a’ foillseachadh is a’ cur an
gnìomh Plana Cànain Gàidhlig. Tha ceangal eadar na h-amasan sin: Ann a bhith a’ deasachadh is
a’ cur am planaichean an gnìomh feumaidh buidhnean poblach obrachadh ris a’ phrionnsabal gu
feumar dèiligeadh ri cànanan na Gàidhlig is na Beurla air stèidh cho-ionannachd.

3. Tha fianais ann gu bheil cleachdadh cànan na Gàidhlig a’ dol sìos agus tha sùil gun seall
figearan Àireimh Sluaigh 2001 gu bheil àireamh luchd-labhairt na Gàidhlig ann an Alba air
tuiteam chun na h-ìre as ìsle a bha ann riamh. Tha figearan ro-mheasta a’ cur an aire gum
faodadh àireamh iomlan luchd-labhairt na Gàidhlig a bhith nas lugha na deich mìle ann an 2021.
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Tha am Bile ag amas air casg a chur air an lùghdachadh seo le a bhith a’ gabhail nan ciad
cheumannan gus Gàidhlig a dhèanamh mar phàirt nàdarrach de bheatha làitheil ann an Alba agus
aig a’ cheart àm a’ cur an cuimhne mòran Albannach gu bheil i ann.

4. Coileanaidh am Bile seo le bhith ga dhèanamh riatanach gun deasaich is gun cur gach
buidheann poblach a tha air ainmeachadh sa Bhile, plana-cànain Gàidhlig (am plana) an gnìomh.
Seallaidh na planaichean sin na ceumannan a thèid an gabhail gus an dèan na buidhnean poblach
leasachadh air cleachdadh Gàidhlig nan cuid obrach. Bidh na ceumannan sin ag adhartachadh
stèidh cho-ionannachd eadar cànanan na Gàidhlig is na Beurla ann an Alba.

5. Chan eil inbhe oifigeil aig Gàidhlig ann an Alba.  A dh’aindeoin sin, tha dà chùis
reachdais ùghdarraichte ann an Alba an-dràsta. ‘S e a’ chiad dhiubh sin Clàr Chomhairle na h-
Eòrpa airson Mion-Chànanan a chaidh an gnìomh san Iuchar 2001. Dh’aontaich Riaghaltas
Bhreatainn ri 39 paragrafan den Chlàr an co-cheangal ri Gàidhlig agus tha 8 de na paragrafan sin
a’ buntainn gu sònraichte ri ùghdarrasan rianachail agus seirbheis phoblach. Gu mì-fhortanach
chan eil e ga dhèanamh riatanach gun cuir ùghdarrasan ionadail no buidhnean poblach an Clàr an
gnìomh agus air sgàth seo, chan eilear den bheachd gu bheil an Clàr leis fhèin comasach air casg
a chur air crìonadh na Gàidhlig ann an Alba.

6. Tha an dara tè ri faighinn ann an Achd 2000 Inbhean ann an Sgoiltean na h-Alba etc (asp
6). Tha earrann 5 den Achd seo ga dhèanamh riatanach gum foillsich ùghdarrasan foghlaim
aithris bhliadhnail air amasan leasachaidh. Feumaidh an aithris seo na leanas a ghabhail a-steach:
dòighean no suidheachaidhean anns an tèid foghlam tro mheadhan na Gàidhlig a thabhann, agus
far a bheilear ga thabhann, cunntas mionaideach air mar a thèid an t-ullachadh seo a leasachadh.

7. Bhuilich Achd 2000 ùghdarrasan air Ministearan na h-Alba airson tùs-chothroman
nàiseanta foghlaim a mhìneachadh. Gus seo a choileanadh, chaidh Òrdugh 2000 (S.S.I.2000/443)
(Tùs-Chothroman Nàiseanta) (Alba) a shuidheachadh, a bha gu thighinn a-steach air 20
Dùbhlachd 2000. Tha an t-Òrdugh a’ suidheachadh gur e aon de thùs-chothroman foghlaim gun
tèid na leanas a dhèanamh:

“co-ionannachd adhartachadh agus cuideachadh a thoirt do gach sgoilear ann a bhith a’
faighinn buannachd à foghlam, le bhith a’ toirt spèis shònraichte do sgoilearan le ciorram
is le feumalachdan sònraichte foghlaim, agus do Ghàidhlig is mhion-chànanan”.

8. Tha seo, gu gnìomhachail, a’ stèidheachadh Gàidhlig mar thùs-chothrom nàiseanta
foghlaim ann an sgoiltean na h-Alba.

9. Ged a thathas a’ toirt aithne do chudthromachd na h-obrach a tha ùghdarrasan foghlaim a’
dèanamh an co-cheangal ri Achd 2000, chan eilear den bheachd gu bheil e gu leòr leis fhèin gus
casg a chur air a’ chrìonadh a tha anns a’ chànan Ghàidhlig.

Amasan sònraichte a’ Bhile

Stèidh cho-ionannachd

10. Cleachdaidh na buidhnean poblach ris a bheil am Bile a’ buntainn am planaichean mar
stèidh air an adhartaich iad co-ionannachd eadar na cànanan Gàidhlig is Beurla.  Tha na
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planaichean a’ moladh a bhith a’ cleachdadh na Gàidhlig mar mheadhan conaltraidh. 'S e rùn
nam planaichean prionnsabal a stèidheachadh far am bi co-ionannachd a thaobh Gàidhlig is
Beurla ann an cleachdadh nuair thathas a’ dèiligeadh ri buill a’ phobaill.

11. Gheibhear eisimpleir den abairt, “stèidh cho-ionannachd” ann an Achd Cànan na
Cuimrigh 1993 (c.38). Tha an Riaghaltas a’ fìreanachadh na h-abairt san Achd sin le bhith ag
ràdh gum feum prionnsabal co-ionannachd a bhith aig buidhnean poblach san amhairc nuair a tha
iad a’ deasachadh sgeamaichean mu na ceumannan a tha iad dol a ghabhail an co-cheangal ri
Cuimris. Chaidh seo a choileanadh ann an Achd 1993 le bhith a’ foillseachadh gu robhar a’
deasachadh nan sgeamaichean a dh’aona ghnothaich gus am biodh, cho fad ‘s a bhiodh sin
iomchaidh is reusanta, na cànanan Beurla is Cuimris air stèidh cho-ionannachd. B’ e beachd an
Riaghaltais gun robh seo a’ cur an sàs prionnsabal sìmplidh a ghabhadh buidhnean poblach a-
steach anns na sgeamaichean a dheasaicheadh iad.

Buidhnean poblach is eile

12. Airson gum bi na buidhnean poblach a tha ann an-dràsta a’ cleachdadh nam modhannan
gnàthaichte cha bhi am Bile a’ buntainn ach ri cuid de na h-ùghdarrasan ionadail is na buidhnean
poblach a tha buailteach a thighinn fo sgrùdadh Ombudsman nan Seirbheisean Poblach. Tha na
buidhnean air an cur sìos ann am pàipear-taic 2 de Achd Ombudsman Seirbheisean Poblach na h-
Alba 2002 (asp11). Tha na h-ùghdarrasan tàr-chrìochan agus na buidhnean poblach a tha air an
liostadh ann am paragraf 5 de phàipear-taic 2 air an sònrachadh air leth. Tha paragraf 5 a’
dèiligeadh ri solaraichean seirbheis slàinte teaghlaich leithid dotairean teaghlaich, fiaclairean is
lèigheadairean. Chan eil riatanas a’ Bhile a’ buntainn riutha seach gus seachnadh a bhith a' cur
uallach trom air seirbheisean a tha aig an dùbhlan mar-thà.

Riatanas air buidhnean poblach is eile

13. Bidh aig buidhnean poblach ris a bheil am Bile a’ buntainn ri deasachadh, foillseachadh
is ri cur an gnìomh Plana Cànain Gàidhlig.

14. Thig am Bile a-steach an toiseach a-mhàin airson buidhnean poblach a tha a’ tabhann
seirbheis ann an ceàrnaidhean riaghaltais ionadail Na Gaidhealtachd; Na h-Eileanan Siar; am
pàirt sin de dh’Earra Ghaidheal is Bhòid a chleachd a bhith ainmichte mar Chomhairle Sgìreil
Earra Ghaidheil is Bhòid; eileanan Arainn, Cumbraigh is Cumbraigh Bheag.  Tha am Bile ag
amas air na ceàrnaidhean sin de dh’Alba anns a bheil freumhan eachdraidheil na Gàidhlig is far a
bheil mar-thà ùidh ghnìomhachail agus feum air an cànan a ghleidheadh. Thathas a’ sùileachadh
tro thìde gun tig am Bile a-steach airson Alba air fad agus tha ùghdarrasan òrdaichte air an toirt
dha Ministearan na h-Alba airson leudachadh a dhèanamh air na ceàrnaidhean ris a bheil am Bile
a’ buntainn.

Am plana

15. Feumaidh buidhnean poblach stiùireadh fhaighinn bho dhaoine aig a bheil ùidh ann, mu
na tha iad an dùil a chur dha na planaichean aca. Aon uair ‘s gu bheil freagairtean na co-
chomhairle air an sgrùdadh thèid plana fhoillseachadh is a sgaoileadh.

16. Mairidh gach plana airson còig bliadhna. Sa cheathramh bliadhna, deasaichidh a’
bhuidheann phoblach dreachd de phlana leasaichte agus gabhaidh iad co-chomhairle mu na tha
ann. Mar thoradh air seo thèid plana ùr fhoillseachadh aig ceann na còigeimh bliadhna.
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17. Ma dh’fheumar tòrr atharrachaidhean a dhèanamh air a’ phlana rè an ama seo faodaidh a’
bhuidheann phoblach sin a dhèanamh le bhith a’ gabhail os làimh co-chomhairle, ath-
bhreithneachadh is ath-nuadhachadh. Thèid plana leasaichte an àite a’ phlana a tha ann agus
tòisichidh an tràth còig bliadhnail a-rithist nuair a thèid am plana ùr fhoillseachadh. Faodar
atharrachaidhean beaga, a tha sealltainn atharrachaidhean rianachdail leithid atharrachaidhean
ann an ainmean is seòlaidhean no ceartachadh ann am mearachdan clèireachd, a dhèanamh gun
co-chomhairle agus chan adhbhraich iad sin gum feumar plana ullachadh is gum feumar
tòiseachadh air tràth còig bliadhnail eile.

Susbaint nam planaichean

18. Chan eil am Bile a’ moladh dè an cruth a bhios air na planaichean.  Tha seo air fhàgail an
urra ri gach buidhinn phoblaich fa leth. Thathas mothachail gum bi riatanasan eadar-dhealaichte
aig diofar bhuidhnean poblach agus tha seo a’ toirt tomhas de shùbailteachd dhaibh.

19. Tha am Bile, a dh’aindeoin sin, ag innse dè a’ chuid as lugha a dh’fheumas a bhith anns
gach plana.

20. Tha am pàipear-taic seo don Bhile a’ gabhail a-steach a’ chuid as lugha a dh’fheumas a
bhith ann am plana, a’ gabhail a-steach:

• cunntas mun dòigh anns an dèilig a’ bhuidheann phoblach ri conaltradh bhon taobh
a-muigh is bho na meadhanan;

• na stuthan a bhios a’ bhuidheann phoblach a’ cleachdadh taobh a-staigh na buidhne
is air an taobh a-muigh;

• cunntas mu sheirbheisean eadar-theangachaidh a thèid an tabhann;

• cunntas mu sheirbheisean a tha air an tabhann a-mhàin do luchd-cleachdaidh na
Gàidhlig;

• cunntas mu thrèanadh luchd-fastaidh a thaobh na Gàidhlig a chuireas a’ bhuidheann
phoblach air dòigh còmhla ri fiosrachadh seòlach àrd-neach-fastaidh ris am bi
ceistean mu ghnothaichean Gàidhlig an urra.

21. Tha ùghdarras aig Ministearan na h-Alba airson cur ri, toirt air falbh no atharrachaidhean
a dhèanamh ris a’ chuid as lugha a dh’fheumas a bhith sa phlana ma gheibhear aont na
Pàrlamaid.

Gearanan is Gnìomhachadh

22. Faodar gearanan a dhèanamh ris an Ombudsman ann an cuid de shuidheachaidhean. ‘S e
a’ chiad suidheachadh far a bheil gearan mu dheasachadh a’ phlana - mar eisimpleir nuair tha
slatan-tomhais riatanach no nithean mionaideach air fhàgail às, no, gu bheil am plana air a
dheasachadh ach nach eil e a’ coinneachadh ri prionnsabal na stèidh cho-ionannachd a thaobh
nan seirbheisean a tha air an tabhann.

23. ‘S e an dara suidheachadh nuair a tha duine fa leth no buidheann dhen bheachd gum bu
chòir an t-ùghdarras plana fhoillseachadh is nach deach sin a dhèanamh no far nach do
dh’fhoillsich an t-ùghdarras plana anns an àm suidhichte. Faodar gearan a chur chun
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Ombudsmain cuideachd ma dh’fhàillig an t-ùghdarras ann a bhith a’ cur plana an gnìomh ceart
no ann an tìde.

24. Faodar gearan a chur chun Ombudsmain mu fhàilligeadh ann a bhith a’ coinneachadh nan
dleastanasan a shuidhich am Bile. Mar eisimpleir, mur a tèid plana a dheasachadh ceart,
fhoillseachadh no a chur an gnìomh san tìde a chaidh a shuidheachadh faodaidh an Ombudsman
na nithean sin a sgrùdadh. Thèid cunntas sgrùdaidh an Ombudsmain a chur sìos fa chomhair
Pàrlamaid na h-Alba agus thèid buidheann sam bith a thàinig geàrr an ainmeachadh is an
teachdan geàrr fhoillseachadh.

25. Chan eil smachd-bhannan ionmhasail no co-chosmhail air an cur air buidhnean poblach a
dh’fhàilligeas ann a bhith a’ coinneachadh nan riatanasan a chaidh a chur orra. Thathas a’ meas
gum biodh foillseachadh poblach dhem fàilligeadh na smachd-bhann ann fhèin.

A’ CUR AN GNÌOMH

26. Thèid am Bile an gnìomh air an là an dèidh ceann-là an Aonta Rìoghail an co-cheangal ri
na roinnean den Bhile a tha air an còmhdach an toiseach. Gheibh na buidhnean poblach ris a
bheil am Bile a’ buntainn dà bhliadhna airson am plana a dheasachadh, fhoillseachadh is a chur
an gnìomh. Thathar dhan bheachd gu bheil dà bhliadhna gu leòr do bhuidhnean poblach airson
am planaichean a dheasachadh, stiùireadh fhaighinn mun deidhinn agus am foillseachadh.

CO-CHOMHAIRLE

27. Chuir am Ball pàipear co-chomhairle a-mach gus am faigheadh e beachdan bho dhaoine
le ùidh sa chùis. Chuidich freagairtean a’ phàipeir seo ann a bhith a’ leasachadh a’ phoileasaidh
air thoiseach air dreachd Bile bhith air a dheasachadh. B’ iad na prìomh roinnean anns an robh
co-chomhairle an robh no nach robh e iomchaidh dleastanas a leagail air buidhnean poblach na
h-Alba airson plana a dheasachadh, fhoillseachadh is a chur an gnìomh; dè na buidhnean poblach
air am bu chòir an dleastanas seo a leagail; agus susbaint a’ phlana fhèin.

28. Chaidh lethbhric den phàipear co-chomhairleachaidh a chur gu raon farsaing de
bhuidhnean, a’ gabhail a-steach buidhnean poblach agus ùghdarrasan ionadail. Chaidh 68
freagairtean fhaighinn.

29. Bho fhreagairtean a’ cho-chomhairleachaidh bha e soilleir gun robh beachdan eadar-
dhealaichte ann mu dè na buidhnean bu chòir planaichean a dheasachadh, fhoillseachadh is a
chur an gnìomh. Bha cuid dhen bheachd gum bu chòir riatanas a chur air gach buidhinn
phoblaich ann an Alba gus an deigheadh a’ Ghàidhlig a ghleidheadh. Thuirt feadhainn eile gum
biodh e na chosg ùine is caithteach dleastanas a chur air buidhnean poblach ann an ceàrnaidhean
far nach robh ceanglaichean eachdraidheil no cultarach ris a’ Ghàidhlig. Tha am Bile ag
oidhirpeachadh air dèiligeadh ri na cùisean sin le bhith a’ cur dleastanas, aig an ìre seo a-mhàin,
air buidhnean poblach aig a bheil dreuchdan ann an ceàrnaidhean aig a bheil ceanglaichean
eachdraidheil no cultarach ris a’ Ghàidhlig. ‘S iad na ceàrnaidhean a tha air an sònrachadh airson
tòiseachadh sa chiad dol a-mach an fheadhainn a tha còmhdaichte fo Iomairt na Gaidhealtachd is
nan Eilean.
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30. Dh’aontaich a’ chuid bu mhotha de na fhreagair gun robh co-chomhairle deatamach ma
bha riatanas ann plana a dheasachadh. Chomharraich na freagairtean gum faodadh an seòrsa is an
ìre co-chomhairleachaidh a bhith eadar-dhealaichte a thaobh gach buidhne, a rèir an dleastanais
is am feumalachdan.  Airson seo a chomharrachadh tha am Bile ga dhèanamh riatanach gum bi
gach buidheann phoblach ag iarraidh stiùireadh air na daoine aig a bheil ùidh sa phlana, ach gum
bi mionaideachd a’ cho-chomhairleachaidh an urra ri beachdan na buidhne poblaiche fhèin.

31. Bha beachdan eadar-dhealaichte ann mu am bu chòir susbaint a’ phlana a bhith air a
shònrachadh sa Bhile. Bha cuid dhen bheachd gum bu chòir susbaint a’ phlana a bhith
coitcheann agus air a shònrachadh sa Bhile fhad ‘s a bha cuid eile dhen bheachd gum fòghnadh
cruth coitcheann le eisimpleirean de chinn-cuspair. Bha feadhainn eile a’ faireachdainn gum
feumadh sùbailteachd a bhith ann co-cheangailte ri susbaint a’ phlana agus ged a bhiodh cuid de
shlatan-tomhais comharraichte feumail gun robh mionaideachd a’ phlana an urra ri buidhnean
poblach fa leth.  Air sgàth nam beachdan sin tha pàipear-taic a’ Bhile a’ sònrachadh a’ chuid as
lugha a dh’fheumas a bhith anns gach plana. Tha a’mhionaideachd sin ag amas air solarachd
fiosrachaidh, mar eisimpleir cunntas air mar a thèid dèiligeadh ri freagairtean cheistean,
cunntasan mu sheirbheisean eadar-theangachaidh a tha rim faotainn, cunntasan mu stuthan a
bhios rim faighinn agus fiosrachadh mu ainm is fiosrachadh seòlach àrd oifigeir ris a bheil
cùisean na Gàidhlig an urra. Faodaidh buidhnean nithean eile a tha iad a’ meas freagarrach dhan
taobh fhèin a chur ris.

32. Bha beachdan ann mun ùine bu chòir fhaighinn airson a’ chiad phlana fhoillseachadh.
Bha a’ chuid bu mhotha dhe na fhreagair a’ smaoineachadh gun robh eadar ochd mìosan deug is
trì bliadhna iomchaidh.  Tha am ball ag aontachadh gum bu chòir am plana fhoillseachadh dà
bhliadhna an dèidh don Bhile a thighinn gu bith a thaobh na buidhne phoblaich gus am bi ùine
ann dèiligeadh ri duilgheadasan a thaobh luchd-fastaidh barrantaichte Gàidhlig agus ri àm co-
chomhairleachaidh sgrùdail.

33. Bha beachdan làidir ann nach bu chòir eisimpleir na Cuimrigh a leantainn le bhith a’
cruthachadh buidheann ùr phoblach aig am biodh ceannas air solarachd Bile Cànan na Gàidhlig
(Alba).   Bha seo air sgàth cosgais a bharrachd air luchd-pàighidh cìse agus air sgàth cus
bhiurocrasaidh.  Tha am ball ag aontachadh ri seo agus mar sin tha am Bile a’ cleachdadh
ùghdarrasan Ombudsman Seirbheisean Poblach na h-Alba. Bha comharran ann cuideachd nach
biodh e iomchaidh smachd-bhannan a chleachdadh agus, ann an cuid de shuidheachaidhean, gur
ann a dhèanadh iad cron.  Chan eil smachd-bhannan ionmhasail sa Bhile ach seach gun toir an
Ombudsman fàilligeadh sam bith a thaobh na buidhne poblaiche fa chomhair Pàrlamaid na h-
Alba tha sin fhèin na smachd-bhann le uallach.

34. A thuilleadh air sin tha Riaghaltas na h-Alba a cheana a’ stèidheachadh Buidheann
Leasachaidh Gàidhlig, (Bòrd Gàidhlig na h-Alba). ‘S e stèidheachadh a’ Bhùird seo aon de
phrìomh mholaidhean Aithisg Buidheann Comhairleachaidh an Riaghaltais air Gàidhlig (faic
paragraf 43). Bidh dleastanas air a’ Bhòrd a bhith ag adhartachadh Gàidhlig gu nàiseanta is gu h-
eadar-nàiseanta, a bhith an urra ri farsaingeachd ro-innleachdail na Gàidhlig agus a bhith a’ co-
òrdanachadh is a’ maoineachadh obair nan caochladh buidhnean Gàidhlig. Chan eil an dleastanas
a’ toirt a-steach a bhith a’ dèiligeadh ri sgrùdadh fhàilligidhean agus ‘s ann a bheireadh a leithid
sin ionmhas is aire air falbh bhom prìomh dhleastanas.  Tha seo dha-rìribh fìor nuair a tha
buidheann ann mar-thà le na sgilean airson a’ ghnìomh sin a ghabhail os làimh.
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DÒIGHEAN-DÈILIGIDH EILE

35. Bheachdaich am Ball air trì dòighean-dèiligidh eile.

Achd Cànan na Cuimrigh 1993

36. B’ e a’ chiad dòigh, eisimpleir solarachd Achd Cànan na Cuimrigh 1993 a ghabhail.
Stèidhich Achd 1993 Bòrd Cànan na Cuimrigh gus cleachdadh cànan na Cuimrigh adhartachadh
is a chuideachadh.  Tha dleastanas aig a’ Bhòrd cuideachd a tha a’ gabhail a-steach comhairle a
thoirt do Rùnaire na Stàite mu gnothaichean co-cheangailte ri Cuimris, fios a chur gu buidhnean
poblach gum feum iad sgeama (plana) fhoillseachadh agus stiùireadh a thoirt mu chruth is mu
shusbaint nan sgeamaichean sin agus aont a chur ri na sgeamaichean.  Tha uallach air Bòrd
Cànan na Cuimrigh cuideachd airson sgrùdadh a dhèanamh air gearanan bho dhaoine air an tug
fàilligeadh buidhnean poblach ann a bhith a’ leantainn sgeamaichean, buaidh.

37. Chan eil am Bile seo a’ feuchainn ri eisimpleir na Cuimrigh a leantainn le bhith a’
cruthachadh Bòrd Cànan na Gàidhlig. An àite sin tha e a’ feuchainn ri cothrom a ghabhail air
reachdas ùr a shuidhich Pàrlamaid na h-Alba le bhith ga dhèanamh comasach do Ombudsman
Seirbheisean Poblach na h-Alba sgrùdadh a dhèanamh air gearanan mu dheasachadh,
fhoillseachadh is mu chur an gnìomh Planaichean Cànan na Gàidhlig, mar a chaidh a
stèidheachadh le Achd Ombudsman Seirbheisean Poblach na h-Alba 2002.

38. Tha Achd 1993 a’ feuchainn ris a’ phrionnsabal, gum bu chòir gnìomhachasan poblach
anns a’ Chuimrigh a bhith ag obair air stèidh cho-ionannachd, tro Chuimris is tro Bheurla, a
shuidheachadh.  Tha am Bile seo air am prionnsabal seo a ghabhail gus suidheachadh co-ionnan
a stèidheachadh eadar Gàidhlig is Beurla.

Solarachd a’ Bhile gu bhith a’ buntainn ri Alba air fad

39. B’ e an dara dòigh air an deach beachdachadh, solarachd a’ Bhile a shuidheachadh sa
bhad air feadh Alba. Bhiodh sin a’ ciallachadh gum feumadh a h-uile buidheann phoblach a bha
buailteach a bhith fo sgrùdadh Ombudsman Seirbheisean Poblach na h-Alba (ach a-mhàin an
fheadhainn a tha air an ainmeachadh ann am paragraf 12) Plana Cànain Gàidhlig a dheasachadh,
fhoillseachadh is a chur an gnìomh.

40. Cha do mheas am Ball gun robh an dòigh seo iomchaidh, seach gun cuireadh e dleastanas
air buidhnean poblach aig a bheil dreuchdan ann an ceàrnaidhean far nach eil freumhan
eachdraidheil aig a’ Ghàidhlig agus far an robh ùidh dhaoine aig ìre nas ìsle na anns na
ceàrnaidhean ris an robh am Bile a’ buntainn an toiseach.

41. Tha am Bile a’ cur an riatanais seo a-mhàin air buidhnean poblach aig a bheil dreuchdan
ann an ceàrnaidhean aig a bheil eachdraidh, iarrtas no ùidh sa Ghàidhlig. Tha cunntas mu na
ceàrnaidhean sin ann am paragraf 14 gu h-àrd. Tha ùghdarras air a thoirt do Mhinistearan na h-
Alba an riatanas a leudachadh gu ceàrnaidhean eile san àm ri teachd, no eadhon gu Alba air fad.

42. Thathas cuideachd mothachail gur e, aig an àm a tha làthair, àireamh bheag de dhaoine a
tha fileanta sa Ghàidhlig, a bhiodh comasach air an obair a tha am Bile ag iarraidh, a dhèanamh.
Le bhith a’ suidheachadh seo mar phròiseas a thig a-steach mean air mhean, tha e a’ toirt ùine
airson daoine a theagasg gu fileantachd sa Ghàidhlig.
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Cothrom Ùr don Ghàidhlig: Aithisg le Buidheann Comhairleachaidh an Riaghaltais air
Gàidhlig

43. B’ e an treas dòigh air an do bheachdaich am Ball gabhail ri molaidhean na h-aithisg gu
h-àrd air fad. B’ e aon de phrìomh mholaidhean na h-aithisg seo Achd Cànain Gàidhlig a
dhèanadh inbhe thèarainte na Gàidhlig cinnteach a thoirt air adhart. Bheireadh tèarainteachd
inbhe na Gàidhlig barantas gum biodh àite aig a’ Ghàidhlig, gu reachdail, ann am foghlam, an
craoladh, ann an riaghaltas ionadail agus ann an cleachdaidhean-obrach na Pàrlamaid. Ged a tha
am Ball a’ creidsinn gu bheil seo cudthromach airson maireannachd na Gàidhlig bha e dhen
bheachd gum biodh raon na h-obrach ro mhòr airson solarachd fhaighinn bho Bhile Bhall.

BUAIDH AIR CO-IONANNACHD CHOTHROMAN, CÒRAICHEAN DAONNA,
COIMHEARSNACHDAN EILEANACH, RIAGHALTAS IONADAIL, LEASACHADH
SEASMHACH ETC

44. Cha toir am Bile seo buaidh air leasachadh seasmhach.

45. ‘S e an t-aon chùis ECHR "an còir urram a thoirt do bheatha phrìobhaideach agus
teaghlaich" 's mar a tha sin a' beantainn ri litrichean (artaiceal 8) agus “saorsa labhairt” (artaiceal
10).  Tha Artaiceal 8 a' gabhail a-steach meas a thaobh litrichean.  'S e am fòcas a tha aig an
taobh seo an còir a bhith a' dìon bho chur a-steach ann an cùis.  Chan eil am Bile a' dèanamh
ullachadh airson cur a-steach sam bith.  Tha Artaiceal 10 a' dèanamh ullachadh airson an t-saorsa
a bhith a' toirt seachad agus a' faighinn fiosrachaidh gun cur a-steach bho ùghdarras poblach.
Tha am Bile ga dhèanamh riatanach dha buidhnean planaichean, a shuidhicheas an dòigh anns
am bi iad a’ conaltradh is a’ toirt fiosrachadh seachad sa Ghàidhlig, fhoillseachadh is a chur an
gnìomh.  Chan eil am Bile a’ cur dleastanas no a' cur bacadh air a’ bhuidhinn a bhith a’
conaltradh sa Ghàidhlig agus chan eil am Bile mar chur a-steach le ùghdarras poblach air còir
mhic an duine.  Mar sin, thathar a’ meas gu bheil am Bile a rèir ECHR.

46. Cha toir am Bile droch bhuaidh sam bith air co-ionannachd chothroman. Tha am Bile a’
sireadh adhartachadh don Ghàidhlig; chan eil e a’ dèiligeadh ri ceist lethbhreith eadar luchd-
labhairt na Gàidhlig is feadhainn aig nach eil Gàidhlig. Mar a chaidh ainmeachadh gu h-àrd chan
eil e ga dhèanamh riatanach air buidhinn a bhith a’ conaltradh sa Ghàidhlig, ‘s ann a tha e ag
iarraidh air buidhnean, an dòigh anns am freagair iad ceistean sa Ghàidhlig, a chomharrachadh
nam plana.

Coimhearsnachdan eileanach

47. Tha buaidh bheag air coimhearsnachdan eileanach. Chan eil am Bile sa chiad àite a’
buntainn ri Arcaibh no ri Sealtainn. Ach tha e a’ buntainn ri na h-Eileanan Siar, ri Arainn,
Cumbraigh is Cumbraigh Bheag. Feumaidh buidhnean poblach aig a bheil dreuchdan anns na
ceàrnaidhean sin Plana fhoillseachadh is a chur an gnìomh.

Riaghaltas ionadail

48. Bidh buaidh bheag air Riaghaltas Ionadail. Cha bhi am Bile, sa chiad dol a-mach, ach a’
buntainn ri na ceithir ùghdarrasan ionadail sa cheàrnaidh bhuntainneach agus ‘s iad sin,
Comhairle Earra Ghaidheil is Bhòid, Comhairle nan Eilean Siar, Comhairle na Gaidhealtachd
agus Comhairle Siorrachd Inbhir Air a Tuath. Feumaidh na ceithir ùghdarrasan ionadail sin
Plana fhoillseachadh is a chur an gnìomh.
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