
Dè a bhios a’ tachairt san
t-Seòmar Deasbaid?
Tha a’ bhileag seo ag innse mu na bhios a’ tachairt
ann an Seòmar Deasbaid Pàrlamaid na h-Alba.

Gàidhlig
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’S ann anns an t-Seòmar a bhios coinneamhan
na làn Pàrlamaid a’ gabhail àite. Anns na
coinneamhan sin, bidh Buill Pàrlamaid na 
h-Alba (BPAan) a’ deasbad air cuspairean
cudromach agus a’ tighinn gu co-dhùnaidhean
a thaobh laghan ùra. Tha an Seòmar cuideachd
air a chleachdadh airson raon de dhiofar
thachartasan còmhla ri feadhainn a fhuair
cuireadh, agus ri buill den phoball.

Cuin a bhios coinneamhan den làn
Phàrlamaid a’ gabhail àite?

Bidh Pàrlamaid na h-Alba na suidhe airson
timcheall air 35 seachdainean sa bhliadhna.
Tha cinn-latha nan amannan aig a bheil a’
Phàrlamaid na fosadh air am foillseachadh air
ar làrach-lìn. Nuair a bhios a’ Phàrlamaid na
suidhe, ’s ann anns An t-Seòmar Dimàirt,
Diciadain agus Diardaoin as àbhaist do
choinneamhan a bhith a’ gabhail àite. 

Ciamar a thathar a’ tighinn gu co-dhùnadh
a thaobh gnothaichean pàrlamaideach?

Bidh Biùro na Pàrlamaid a’ cur air dòigh
molaidhean airson clàr no prògram gnothaich do
choinneamhan na Pàrlamaid, agus san àbhaist,
tha seo a’ gabhail a-steach dà sheachdain.
Feumar aonta fhaighinn air prògram a’
ghnothaich aig coinneamh den Phàrlamaid,
agus tha seo fìor airson atharrachaidh sam bith
a nithear ris a’ phrògram.

Ciamar a thathar a’ riarachadh ùine ann 
an deasbadan?

Tha e an urra ris an Oifigear Riaghlaidh cò a
bhruidhneas ann an deasbad san t-Seòmar.
Tha an ùine a gheibh neach-labhairt a'
crochadh air faid na deasbaid, agus air an
àireamh de BPAan a tha airson pàirt a
ghabhail ann.

Dè a bhios a’ tachairt ann an 
Seòmar Pàrlamaid na h-Alba?

Dè a th’ ann am Biùro na Pàrlamaid?

Ann am Biùro na Pàrlamaid, tha an 
t-Oifigear Riaghlaidh (cathraiche nan
coinneamhan), agus riochdaire bho gach fear
de na pàrtaidhean poilitigeach no buidhnean
le còig no barrachd BPAan.

i
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Pàrtaidh Tòraidheach
na h-Alba

Bùthag Riaghladh
an Fhuaime

Oifigear Riaghlaidh
Teàrainteachd

Pàrtaidh Làbarach na h-Alba

Aithisg Oifigeil

Am Prìomh 
Mhinistear agus
Ministearan

Riaghaltas na h-Alba

Libearalaich Dheamocratach na h-Alba Pàrtaidh Uaine na h-Alba BPA Neo-eisimileach

Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba

Oifigeach

Coinneamh den
Phàrlamaid anns 
an t-Seòmar

Clàrcan

Coinneamh den Phàramaid 
san t-Seòmar, an Cèitean 2011
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Chithear far am bi daoine nan suidhe aig
coinneamh den Phàrlamaid air taobhan-
duilleig 4 is 5. Mar as trice, tha iad seo an
làthair aig coinneamh:

BPAan
Tha 129 BPAan ann am Pàrlamaid na h-Alba
agus, mar as trice, bidh iad seo nan suidhe a
rèir pàrtaidh.

An t-Oifigear Riaghlaidh
Aig a’ chiad coinneamh an dèidh taghaidh
choitchinn, bidh a’ Phàrlamaid a’ taghadh BPA a
choileanas dreuchd an Oifigeir Riaghlaidh, agus
dà BhPA a choileanas dreuchd an Leas-oifigear
Riaghlaidh. ’S iad a bhios nan cathraichean air
coinneamhan san t-Seòmar, agus ’s iad
cuideachd a thig gu co-dhùnaidhean a thaobh
cheistean mu chur an gnìomh nan gnàth-
riaghailtean. Nuair a bhios na h-Oifigearan
Riaghlaidh nan cathraichean air coinneamhan,
feumaidh iad a bhith gun leth-bhreith.

Clàrcan
’S e oifigearan pàrlamaideach a th’ anns na
clàrcan. Bidh iad seo a’ toirt comhairle air mar
a tha deasbad air a rèiteachadh, agus mar a
thèid gnàth-riaghailtean a mhìneachadh. ’S
iad cuideachd a bhios ag obrachadh na h-
uidheim bhòtaidh agus gleocan an t-Seòmair.

Aithisg Oifigeil
’S e clàr sgrìobhte de na chaidh a ràdh aig
gach coinneamh den Phàrlamaid, agus de bhòt
sam bith a bha ann, a th’ anns an Aithisg Oifigeil.
Tha na clàradairean oifigeil ag ullachadh nan
aithisgean sin. Bidh iad seo a’ gabhail turas mu
seach a’ tighinn gu coinneamhan, agus
cleachdaidh iad na notaichean aca agus clàradh
claistinn didseatach de na ghabh àite gus an
aithisg a dheasachadh. Mar as trice, tha an
Aithisg Oifigeil ri faighinn air an làrach-lìn aig
mu 21:00 air latha na coinneimh.

Cò a bhios a’ gabhail pàirt
ann an coinneamh den

Phàrlamaid?
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Dè a tha anns na Gnàth-riaghailtean?

Is iad na gnàth-riaghailtean na riaghailtean a thaobh mar a bhios Pàrlamaid na h-Alba 
a' ruith a cuid ghnothaichean.

i

Craoladh
Tha an clàradh agus an craoladh air
telebhisean aig gach gnothach a tha a’ gabhail
àite anns an t-Seòmar an urra ri luchd-obrach
craolaidh. ’S iad cuideachd a bhios ag obrachadh
microfònan agus ’s iad a tha os cionn nam
bùthagan eadar-theangachaidh is aithris.

Oifigich
Tha deasgaichean is suidheachain aig cùl 
an t-Seòmair a dh’fhaodas oifigich a
chleachdadh. Bidh na h-oifigich seo a’ toirt
fiosrachadh agus comhairle do BPAan agus
do Rùnairean Caibineat agus Ministearan
fhad ’s a bhios coinneamhan a’ gabhail àite.
Aig amannan, ’s e luchd-obrach na Pàrlamaid
a tha anns na h-oifigich; aig amannan eile, ’s
e luchd-obrach Riaghaltas na h-Alba no nan
diofar phàrtaidhean poilitigeach a tha annta.

Tèarainteachd
Bidh luchd-obrach tèarainteachd a’ cumail
òrdugh anns na gailearaidhean agus ’s iad a
bhios os cionn falamhachadh an t-Seòmair
ma bhios feum air. Bidh iad cuideachd a’ toirt
seirbheis teachdaireachd do na BPAan fhad ’s
a bhios gnothaichean a’ gabhail àite.
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Gabhar na leanas a-steach ann an gnothach
an t-Seòmair:

Àm Cnuasachaidh
Tha cothrom air a thoirt do neach a gheibh
cuireadh bruidhinn ris a’ Phàrlamaid airson
suas ri ceithir mionaidean, na smuaintean aca
fhèin a chur an cèill air cuspair sònraichte. Mar
as trice, ’s e seo a’ chiad phàirt de ghnothach
an t-Seòmar gach seachdain.

Deasbadan
’S e còmhradh a tha seo eadar BPAan, agus
faodaidh iad a bhith mu chuspair sam bith.
Mar as trice, tha deasbadan stèidhichte air
gluasad (moladh gum bu chòir a’ Phàrlamaid
rudeigin a dhèanamh, no beachd a chur an
cèill air cuspair sònraichte). Aig amannan,
thèid moladh gun dèanar atharrachaidhean ris
a’ ghluasad, agus thèid iad seo a dheasbad. 

Reachdas
Tha trì ceumannan pàrlamaideach anns a’
phròiseas reachdais airson bhilean. Ann an
co-dhiù dhà dhiubh seo, bidh coinneamhan
den Phàrlamaid a’ gabhail àite san t-Seòmar.
Feumaidh a’ Phàrlamaid tighinn gu co-dhùnadh
mu phrionnsabalan coitcheann bile aig deireadh
ceum 1. Ma thèid iad seo aontachadh,
beachdaichidh comataidh air a’ bhile aig ceum
2 (corra uair, le Comataidh den làn Phàrlamaid
san t-Seòmar), far am faodar am bile
atharrachadh. Thèid beachdachadh air a-rithist
aig coinneamh san t-Seòmar aig ceum 3, agus
faodar atharrachadh an seo. Bidh deasbad air
a’ bhile na dreach crìochnaichte a’ gabhail àite
aig ceum 3, agus thèid bhòtadh oirre.

Aithris Mhinistreil
Tha aithrisean ministreil air an cleachdadh le
Riaghaltas na h-Alba gus innse don Phàrlamaid
mu chùisean làithreach no deatamach. An
dèidh na h-aithris, tha cothrom aig BPAan
ceistean a chur air a’ Mhinistear iomchaidh.

Àm Cheistean
Bidh diofar sheòrsaichean de dh’
Àm Cheistean a’ gabhail àite.

Dè a bhios a’ tachairt aig
coinneamh den Phàrlamaid?
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Bidh Àm nan ceistean cuspaireil (mar as trice
Dimàirt) a’ toirt cothrom do BhPA ceistean
fhaighneachd mu chùisean a tha air tighinn am
bàrr bho choinnich a’ Phàrlamaid mu dheireadh.

Tha Àm Cheistean a’ Phrìomh Mhinisteir na àm
de shuas ri 30 mionaid gach seachdain (mar
as trice a’ tòiseachadh aig meadhan-latha
Diardaoin), far am bi BPAan a’ cur cheistean
air a’ Phrìomh Mhinistear anns an t-Seòmar.
Aig Àm Cheistean Coitcheann agus aig Àm
Cheistean Cùram-roinne (portfolio) bidh
BPAan a’ cur cheistean air Ministearan agus
air Rùnairean a’ Chaibineit gach seachdain.

Àm Co-dhùnaidh
Seo an t-àm far a bheil BPAan a’ tighinn gu
co-dhùnaidhean a thaobh nan gluasadan agus
nan atharrachaidhean air an deach bruidhinn
an latha sin san t-Seòmar – gu tric le bhòtadh.
Mar as trice, bidh e a’ gabhail àite aig 17:00.

Gnothach nam Ball
’S e deasbad air gluasad a tha seo air a
mholadh le BPA nach eil na Rùnaire Caibineit
no na Mhinistear. San àbhaist, bidh an cuspair
air an tèid còmhradh co-cheangailte ri sgìre
shònraichte, ri tachartas sònraichte, no bidh e
co-cheangailte ri cuspair anns a bheil ùidh
shònraichte aig a’ BhPA agus nach fhaigheadh
aire a bharrachd air seo. Bidh an t-àm seo a’
seasamh suas ri 45 mionaidean, agus cha
bhithear a’ bhòtadh air a’ ghluasad.

Anns an Iris Ghnothaichean, gheibhear
fiosrachadh mu ghnothach pàrlamaideach
gnàthaichte, agus na tha ri thighinn. Thathar
a’ foillseachadh na h-iris gach latha seachdain
nuair a bhios a’ Phàrlamaid na suidhe.

Gheibhear lorg air an Iris Ghnothaichean
agus air Aithisgean Oifigeil ann an roinn
Ghnothaichean Pàrlamaideach air an làrach-
lìn againn: www.scottish.parliament.uk/vli/
language/gaelic/pb-home.htm

Leanaidh tu gach coinneamh a bhithear a’
cumail anns an t-Seòmar air an eadar-lìon le ar
seirbheis craoladh-lìn air an làrach-lìn againn.

Faodaidh sibh ticeadan fhaighinn gus tighinn
gu coinneamhan na Pàrlamaid: cuiribh fòn gu
0131 348 5200 no post-d gu
sp.bookings@scottish.parliament.uk

Ciamar a gheibh mi air 
na tha a’ tachairt san 
t-Seòmar a leantainn?
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A bharrachd air coinneamhan na Pàrlamaid,
thathar a’ cleachdadh an t-Seòmair airson
raon farsaing de thachartasan.

Bidh mòran de thachartasan a’ gabhail àite
san t-Seòmar aig an Fhèis Phoilitigs gach
bliadhna, far am bi diofar dhaoine ainmeil a’
nochdadh. Cuideachd, ’s ann san t-Seòmar a
bhios seiseanan a’ gabhail àite anns am bi
diofar chom-pàirtichean à gach ceàrnaidh de
dh’Alba agus à àiteachan eile a’ tighinn
còmhla. Mar eisimpleir, tha co-labhairtean
Gnìomhachas sa Phàrlamaid a’ toirt còmhla
BPAan, buidhnean gnìomhachais, aonaidhean
nan ceàrdan agus a’ mhòr-shluaigh. Am
measg tachartasan eile a th’ air gabhail àite
san t-Seòmar, tha co-labhairt eadar-nàiseanta
air còraichean daonna agus farpaisean
deasbaid do dh’àrd-sgoiltean.

Tachartasan

B’ e an Seòmar a bha aig cridhe lèirsinn an
ailtire Enric Miralles airson Pàrlamaid ùr na h-
Alba. Chaidh an Seòmar a dhealbhadh gus
dealas na Pàrlamaid a thaobh follaiseachd a
nochdadh, agus chaidh a thogail a dh’aon
ghnothach gus feuman na Pàrlamaid, nam
meadhanan agus a’ phobaill a choileanadh.

An Lorg-suaicheantais
B’ e Mìcheal Lloyd a dhealbh agus a rinn an
Lorg-suaicheantais, agus chaidh a thoirt don
Phàrlmaid le a Mòrachd a’ Bhanrigh aig
fosgladh na Pàrlamaid air 1 Iuchar, 1999.
Snaighte air ceann an Lorg-shuaicheantais
tha a’ chiad abairt ann an Achd na h-Alba
1998 – ‘There shall be a Scottish Parliament
(Bidh Pàrlamaid na h-Alba ann)’ – agus na
facail ‘Wisdom’ (Gliocas), ‘Justice’ (Ceartas),
‘Compassion’ (Iochd) agus ‘Integrity’
(Ionrachdas) – a tha a’ riochdachadh miann
an t-sluaigh airson nam BPA aca. San àbhaist,
tha an Lorg-suaicheantas air fhoillseachadh
ann an cèis ghlainne, agus thathar ga toirt gu
follais ro thoiseach gach coinneamh 
den Phàrlamaid.

Dealbhadh agus feartan an
t-Seòmair



Deasgaichean
’S e darach agus craobh-shice a th’ anns na
deasgaichean. B’ e Enric Miralles a dhealbh
iad, agus b’ e Ben Dawson, à Lodainn an Ear,
a rinn iad. Anns gach deasga, tha clàr-òraid,
agus inneal bhòtaidh agus microfòn le
sgàilean-beantainn (touchscreen).

Gleocan
Tro dheasbadan, tha aon ghleoc anns gach
paidhir a’ sealltainn na fìor uarach, agus tha
an gleoc eile a’ sealltainn dè cho fad ’s a tha
an neach-labhairt air a bhith a’ bruidhinn.

Clàran-dealanach (Consoles)
Tha na BPAan a’ cleachdadh nan clàran-
dealanach air na deasgaichean aca airson
bhòtadh, agus nuair a tha iad airson bruidhinn
ann an deasbadan.

Am mullach
Tha structar a’ mhullaich air a dhèanamh de
chabair dharach lannaichte (laminated) air an
neartachadh le meadhan stàilinn a tha air a
chumail an àite le 112 ceanglaichean no uilt-
cheangail àraidh de stàilinn fhaileasach.

Gailearaidhean
Gabhaidh an gailearaidh poblach suas ri 225
neach. Tha gailearaidhean ann cuideachd
airson aoighean agus airson nam meadhanan.

Cumaidhean
Bha dùil aig an ailtire gum biodh na cumaidhean
a th’ air an gearradh a-mach à pannalan mu
thimcheall an t-Seòmair, agus a tha a’
riochdachadh a’ mhòr-shluaigh, a’ cumail ann
an cuimhne nam BPA gun robh an sluagh san
fharsaingeachd gan coimhead ag obair.
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Airson tuilleadh fiosrachaidh mu Phàrlamaid 
na h-Alba, a cuid bhall, ghnothach agus 
modhan-obrach, cuir fios thugainn. 

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

Ma ’s e Fòn-teacsa a tha sibh a’ cleachdadh,
cuiribh fios thugainn air 0800 092 7100. Tha sinn
cuideachd a’ cur fàilte air an t-seirbheis Text Relay.

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

www.parlamaid-alba.org

@ParlAlba

parlamaidalba.wordpress.com

Cuir fios thugainn ma tha sibh a’ cur feum air an
fhiosrachadh seo ann an cruth eile, an leithid
Braille, clò mòr, air teip, no ann an cànan eile.

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

3s Eagran, Ògmhios 2013

Air a chlò-bhualadh san RA air pàipear a chaidh a dhèanamh à glaodhan à coilltean 
a th’ air an deagh riaghladh agus a tha seasmhach; làn ath-chuartachail. LC

16
39
2 
- 0
6/
13

https://twitter.com/parlalba
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