
Geàrr-iomradh air na molaidhean 

1. San earrainn seo tha geàrr-iomradh air na molaidhean is co-dhùnaidhean a 

rinneadh air feadh na h-aithisg le Comataidh Eaconamaidh Dùthchail is Co-

cheangailteachd agus iad a’ beachdachadh air Bile nan Eilean (Alba). 

Adhbhar a’ Bhile  

Chuala a’ Chomataidh bho eileanaich is luchd-ùidhe eile gun robh iad ag iarraidh 

gum biodh cinn-uidhe sa Bhile a bhiodh a’ stèidheachadh àrd-amasan a’ Bhile.  

Chaidh grunn cheann-uidhe a mholadh, ach cha robh co-aontachd ann a thaobh 

dè na cinn-uidhe a bu chòir a bhith ann. A dh’aindeoin sin, tha a’ Chomataidh a’ 

cur taic ris a’ phrionnsapal choitcheann seo agus tha iad ag aontachadh gum bu 

chòir àrd-cheann-uidhe no dhà a chur aig toiseach a’ Bhile gus stiùir a thoirt dha 

agus adhbhar a’ Bhile a dhèanamh soilleir. Tha a’ Chomataidh a’ cur fàilte air mar 

a tha Riaghaltas na h-Alba deònach beachdachadh air a’ mholadh seo.  

Ged a tha e an urra ri Riaghaltas na h-Alba beachdachadh air atharraichean sam 

bith a dhèanamh, tha a’ Chomataidh a’ moladh gum bi e na cheann-uidhe 

mìneachadh gu soilleir ann an dòigh a tha furasta a tuigsinn ciamar a tha am Bile 

a’ dol a thoirt taic do sheasmhachd nan eilean agus nan coimhearsnachdan 

eileanach agus do cho-ionannachd dhaibh. 

Cumhachdan ionadail is a’ tiomnadh chumhachdan 

Tha a’ Chomataidh a’ toirt taic don mholadh gus barrachd cumhachd a thoirt do 

choimhearsnachdan eileanach agus gun tèid cuid a chumhachdan aig Riaghaltas 

na h-Alba a thiomnadh. Tha iad ag iarraidh air Riaghaltas na h-Alba 

beachdachadh air mar a ghabhadh atharrachadh a thoirt air a’ Bhile a bheireadh 

cumhachd do Mhinistearan na h-Alba gus fo-reachdas a chur an gnìomh gus cuid 

a dhleastanasan a thiomnadh gu ìre iomchaidh mas urrainnear dearbhadh gu bheil 

sin a dhìth. 

Mìneachadh air dè th’ ann an eilean is coimhearsnachd 

eileanach 

Tha a’ Chomataidh ag iarraidh air Riaghaltas na h-Alba ath-sgrùdadh a dhèanamh 

air na mìneachaidhean sa Bhile airson “eilean”, “eilean air a bheil daoine a’ 

fuireach” agus “coimhearsnachd eileanach” agus airson “muir-làn is muir-tràigh” às 

dèidh nam beachdan a fhuaras bho Chomann Lagha na h-Alba.  



Tha a’ Chomataidh a’ moladh gum beachdaich Riaghaltas na h-Alba air cho 

cudromach a dh’fhaodas eileanan gun daoine orra a bhith do chùisean cultarach, 

don àrainneachd is don eaconamaidh. Tha iad ag iarraidh dearbhadh fhaotainn 

nach bi leithid a dh’eileanan air an dìochuimhneachadh an lùib gnìomhan Plana 

Nàiseanta nan Eilean. 

Plana Nàiseanta nan Eilean 

Tha a’ Chomataidh a’ sùileachadh gum bi stiùireadh ro-innleachdail soilleir ann am 

Plana Nàiseanta nan Eilean agus dòighean-obrach practaigeach gus am Plana a 

thoirt gu buil. Bu chòir sin a bhith ann airson nan raointean poileasaidh air a bheil 

prìomhachas a chaidh a chomharrachadh san aithisg agus airson raointean eile a 

chaidh a chomharrachadh le coimhearsnachdan eileanach is luchd-ùidhe eile sa 

cho-chomhairleachadh fad is farsaing a rinneadh. Nuair a nì a’ Chomataidh 

sgrùdadh air an dreachd den Phlana a thèid a chur air beulaibh na Pàrlamaid, bidh 

iad airson fhaicinn gu bheil na raointean air a bheil prìomhachas sa Phlana sin a’ 

gabhail ealla ri prìomhachasan nan eileanach fhèin. 

 

Sealladh Ro-innleachdail is Com-pàirteach 

Tha a’ Chomataidh ag aithneachadh gu bheil am Bile air aon de ghrunn 

phlanaichean is fhrèamaichean-obrach a tha a’ toirt buaidh air eileanan na h-Alba. 

Tha iad ag iarraidh air Riaghaltas na h-Alba a bhith nas soilleire a thaobh dè na 

planaichean is frèamaichean-obrach a th’ ann a-cheana a bhios gan cur an sàs 

ann an co-bhuinn ris a’ Bhile agus tha iad a’ moladh gun tèid fiosrachadh 

follaiseach mu sin a thoirt seachad ann am Plana Nàiseanta nan Eilean.  

Planaichean ionadail 

Tha a’ Chomataidh den bheachd, air sàillibh mar a tha gach eilean fa leth is 

cruinneachadh fa leth de dh’eileanan eadar-dhealaichte, gum bu chòir Plana 

Nàiseanta nan Eilean a bhith ann aig ìre ro-innleachdail le sealladh farsaing. Ge-

tà, ma tha am Bile a’ dol a dhèanamh feum ceart do na h-eileanan, feumaidh e 

diofar a dhèanamh aig ìre phractaigeach do choimhearsnachdan fa leth. Tha a’ 

Chomataidh den bheachd gur e an dòigh as fheàrr sin a dhèanamh, feum a 

dhèanamh de dh’eòlas ionadail agus co-dhùnaidhean a dhèanamh aig ìre ionadail. 

Mar sin, tha iad a’ moladh gun atharraich Riaghaltas na h-Alba am Bile gus am bi 

cumha reachdail ann far am feumar planaichean a dhealbh aig ìre nan 

ùghdarrasan ionadail airson nan eilean. 



Tha a’ Chomataidh cuideachd a’ moladh do dh’ùghdarrasan ionadail is buidhnean 

buntainneach eile gum beachdaich iad air oifigear ainmeachadh ris am bi an urra 

am plana aig ìre nan ùghdarrasan ionadail a chur an gnìomh. 

Comasan is stòrasan nan coimhearsnachdan 

Tha a’ Chomataidh a’ sùileachadh gun cuir Plana Nàiseanta nan Eilean an cèill 

mar a tha Riaghaltas na h-Alba an dùil frèam-taice a stèidheachadh do 

choimhearsnachdan gus cur ris na comasan is stòrasan aca. Gu h-àraidh a thaobh 

nan ceanglaichean ri Achd Cumhachdachadh nan Coimhearsnachdan 2015  gus 

an tèid aig gach eilean air làn-bhrath a ghabhail air na cothroman a th’ anns a’ 

Bhile agus a bhios ann am Plana Nàiseanta nan Eilean. 

Cumha mu bhuannachdan do choimhearsnachdan 

Tha a’ Chomataidh a’ tuigsinn gun do mhol Comhairle Arcaibh gum bu chòir 

cumha a bhith sa Bhile airson buannachdan do choimhearsnachdan. Tha iad ag 

iarraidh air Riaghaltas na h-Alba mìneachadh carson nach do chuir iad leithid a 

chumha ris a’ Bhile. 

Slatan-tomhais is builean 

Tha a’ Chomataidh a’ moladh gum bi builean, targaidean is slatan-tomhais soilleir 

ann am Plana Nàiseanta nan Eilean gus measadh a dhèanamh air coileanadh a’ 

Phlana. Gus cuideachadh le bhith a’ measadh coileanadh nam builean gu 

cunbhalach, tha a’ Chomataidh a’ moladh gum bi ceann-latha ann, mar phàirt den 

Bhile, airson a bhith a’ cur na h-aithisg bliadhnail a-steach, aithisg a tha a’ toirt fios 

seachad air na builean agus measaidhean a nithear air a’ bhuaidh a th’ aig diofar 

nithean air na h-eileanan.  

Co-chomhairleachadh 

Tha a’ Chomataidh a’ toirt fa-near gu bheil am Bile a’ leigeil le Riaghaltas na h-

Alba roghnachadh cò bhuaithe a bu chòir dhaibh beachdan a shireadh nuair a tha 

iad ag ullachadh Plana Nàiseanta nan Eilean. Tha a’ Chomataidh a’ moladh gun 

tèid co-chomhairleachadh cho farsaing ’s as urrainnear a chumail agus gum bi 

liosta de na daoine/buidhnean bhon deach beachdan a shireadh mar phàirt de 

Phlana Nàiseanta nan Eilean. Bu chòir dòigh a bhith ann cuideachd, sam faod 

duine no buidheann sam bith bho nach deach beachdan a shireadh, agus iad den 

bheachd gum bu chòir cothrom a bhith aca beachdan a thoirt seachad, a’ chùis a 

thogail le Riaghaltas na h-Alba.  



Tha a’ Chomataidh a’ cur fàilte air mar a tha Riaghaltas na h-Alba deònach 

beachdachadh air a’ chainnt sa Bhile a neartachadh, ann an dòigh nach eil 

òrdaichte, gus dèanamh cinnteach gum bi an co-chomhairleachadh air Plana 

Nàiseanta nan Eilean a’ toirt cothrom do choimhearsnachdan eileanach beachdan 

a thoirt seachad. Tha iad a’ coimhead air adhart ri bhith a’ cluinntinn dè nì an 

Riaghaltas às dèidh dhaibh beachdachadh air seo. 

Tha a’ Chomataidh den bheachd gu bheil e riatanach gum bi plana soirbheachail 

sam bith airson nan eilean ag amas gu h-àraidh air daoine òga agus dòighean gus 

cothrom a thoirt dhaibh air deagh bheatha sna h-eileanan agus cothrom fuireach 

annta. Tha iad a’ moladh gum bi co-chomhairleachadh sam bith air Plana 

Nàiseanta nan Eilean a’ cuimseachadh gu h-àraidh air òigridh.  

Tha a’ Chomataidh a’ tuigsinn carson nach eil Riaghaltas na h-Alba airson gum bi 

liosta ro stèidhichte is òrdaichte de luchd-comhairleachaidh reachdail ann airson 

Plana Nàiseanta nan Eilean. Ach, chan eil iad a’ smaoineachadh nam biodh na sia 

ùghdarrasan ionadail sa bheil eileanan air an ainmeachadh, gun stèidhicheadh sin 

liosta a bha ro òrdaichte, thoradh tha e follaiseach gu bheil e riatanach gum bi pàirt 

aca sa phròiseas. Tha iad a’ moladh gun atharraich Riaghaltas na h-Alba am Bile 

gus a bheil na h-ùghdarrasan ionadail seo air an ainmeachadh mar luchd-

comhairleachaidh reachdail. 

Clàr-ama is sgrùdadh 

Tha a’ Chomataidh a’ toirt fa-near gu bheil an clàr-ama de dh’aon bhliadhna airson 

a’ chiad Phlana Nàiseanta nan Eilean ullachadh car teann ma thathar a’ dol a 

chumail làn cho-chomhairleachadh leis a h-uile duine san ùine sin cuideachd. Tha 

a’ Chomataidh a’ sireadh gealltanas bho Riaghaltas na h-Alba nach cuir an ceann-

ama seo bacadh air co-chomhairleachadh farsaing is brìoghmhor leis a’ 

choimhearsnachd. 

Tha a’ Chomataidh a’ cur fàilte air mar a dh’fheumar Plana Nàiseanta nan Eilean 

ùrachadh a h-uile còig bliadhna agus mar a dh’fheumar aithisg bhliadhnail air 

adhartas a chur air beulaibh na Pàrlamaid gach bliadhna. Tha a’ Chomataidh a’ 

moladh gum bi barrachd san aithisg bhliadhnail na dìreach aithris air adhartas. 

Feumaidh fiosrachadh a bhith ann air gnìomhan a nì Riaghaltas na h-Alba gus 

dèiligeadh ri cion adhartais le pàirt sam bith den Phlana, ma tha barrachd 

adhartais a dhìth. Tha a’ Chomataidh a’ moladh gun tèid am Bile atharrachadh gus 

am bi cumha ann a thaobh sin. 

Tha a’ Chomataidh den bheachd gum feum eileanaich agus na daoine a tha gan 

riochdachadh cothrom fhaighinn beachdan a thoirt seachad air an adhartas. Tha a’ 

Chomataidh ag aithneachadh gun urrainn dhaibh fhèin pàirt a ghabhail sa 

phròiseas seo agus tha iad air a chur romhpa sgrùdadh cunbhalach a dhèanamh 

air Plana Nàiseanta nan Eilean agus na h-aithisgean bliadhnail nuair a thig iad air 



beulaibh na Pàrlamaid agus bheir iad cothroman freagarrach don luchd-ùidhe 

beachdan a thoirt seachad. 

Measaidhean Buaidhe Eileanach (‘a’ toirt aire do  

dh’fheumalachdan nan eilean’) 

Tha a’ Chomataidh a’ toirt fa-near gu bheil na h-abairtean ‘measadh buaidhe 

eileanach’ (island impact assessment) agus ‘a’ toirt aire do dh’fheumalachdan nan 

eilean’ (island proofing) air a bhith air an cleachdadh ann an dòigh cho-

iomlaideach air feadh sgrìobhainnean a’ Bhile agus an lùib an sgrùdaidh air a’ 

Bhile. Rinn a’ Chomataidh tuilleadh beachdachaidh air an diofar eadar an dà abairt 

agus bu chòir do Riaghaltas na h-Alba a bhith air fhaicill mar a dh’fhaodadh daoine 

a bhith a’ sùileachadh diofar rudan bhon dà abairt. Mar eisimpleir, dh’fhaodadh le 

‘a’ toirt aire do dh’fheumalachdan nan eilean’ gum bi luchd-ùidhe a’ sùileachadh 

gun tèid gnìomhan a chur an sàs gach turas a thèid poileasaidh no seirbheis ùr a 

thoirt a-steach. Ach, le ‘measaidhean buaidhe eileanach’, bhite buailteach a bhith 

a’ sùileachadh gun tèid measadh a dhèanamh air cùisean agus gun tèid 

beachdachadh air buaidh sam bith a dh’fhaodadh a bhith ann. Tha a’ Chomataidh 

ag iarraidh air Riaghaltas na h-Alba dèanamh cinnteach gum bi am briathrachas 

seo air a chleachdadh ann an dòigh nas soilleire agus nas cunbhalaiche agus 

beachdachadh air a’ chùis seo mar phàirt den cho-chomhairleachadh air pròiseas 

nam measaidhean buaidhe. 

Tha a’ Chomataidh ag iarraidh air Riaghaltas na h-Alba beachdachadh air 

atharrachadh a thoirt air a’ Bhile far am feumadh gach ùghdarras buntainneach 

‘aire dhligheach’ (due regard) an àite dìreach ‘aire’ (regard) a thoirt do 

choimhearsnachdan eileanach nuair a bhiodh iad a’ coileanadh nan dleastanasan 

aca. 

Co-chomhairleachadh 

Tha a’ Chomataidh ag aithneachadh gum feumar làn cho-chomhairleachadh a 

chumail air an dreachd den stiùireadh reachdail air mar bu chòir measadh buaidhe 

eileanach a dhèanamh. Ge-tà, ’s e briseadh-dùil a th’ ann dhaibh nach eil cothrom 

aca sgrùdadh a dhèanamh air an stiùireadh sin còmhla ris a’ Bhile. Mar sin, tha a’ 

Chomataidh ag iarraidh air Riaghaltas na h-Alba, mar eisimpleir de shàr mhodh-

obrach, sealltainn, nuair a thèid an stiùireadh fhoillseachadh, dè na ceumannan a 

ghabh iad gus dèanamh cinnteach gun robh an stiùireadh ‘a’ toirt aire do 

dh’fheumalachdan nan eilean’.  

Mar a chaidh a ràdh gu h-àrd a thaobh Plana Nàiseanta nan Eilean, chan eil a’ 

Chomataidh den bheachd, ma thèid na sia ùghdarrasan ionadail sa bheil eileanan 

ainmeachadh mar luchd-comhairleachaidh reachdail airson pròiseas nam 

measaidhean buaidhe, gun stèidhicheadh sin liosta a bha ro òrdaichte. Mar sin, 



tha a’ Chomataidh a’ moladh gun atharraich Riaghaltas na h-Alba am Bile gus am 

bi na h-ùghdarrasan ionadail seo air an ainmeachadh mar luchd-comhairleachaidh 

reachdail. 

Susbaint 

Tha a’ Chomataidh a’ moladh gum beachdaich Riaghaltas na h-Alba air na rudan 

matha a ghabhas ionnsachadh bho phròiseas nam measaidhean buaidhe air co-

ionannachd agus na rudan sin a chur an sàs leis na measaidhean buaidhe 

eileanach. 

Tha a’ Chomataidh ag aontachadh gum bi feum air dòighean-smaoineachaidh ùra 

is dòighean-obrach ùra airson ‘aire a thoirt do dh’fheumalachdan nan eilean’, gus 

dèanamh cinnteach nach bi na measaidhean buaidhe ann dìreach airson 

‘strìochag a chur ann am bogsa’. Tha iad a’ moladh gum bi molaidhean san 

stiùireadh a sheallas mar a dh’fhaodadh buidhnean poblach agus Riaghaltas na h-

Alba na dòighean-obrach aca atharrachadh. 

Tha a’ Chomataidh den bheachd gum feum Riaghaltas na h-Alba measaidhean 

buaidhe a dhealbh a tha freagarrach le cothromachadh ceart eadar gach nì. 

Feumaidh am pròiseas a bhith sùbailte is freagarrach agus cha bu chòir dha a 

bhith a’ cur cus bacaidh air mar a thèid poileasaidhean no reachdas a 

chruthachadh is a chur an gnìomh. Ge-tà, feumaidh an stiùireadh a dhèanamh 

soilleir gum feumar co-chomhairleachadh iomlan is brìoghmhor a chumail le 

coimhearsnachdan eileanach is luchd-ùidhe, ma tha eileanaich a’ dol a chreidsinn 

gun dèan na measaidhean buaidhe am feum a bu choir dhaibh.  

Tha a’ Chomataidh a’ moladh gun iarr an stiùireadh air buidhnean no daoine a nì 

measadh buaidhe gun dèan iad soilleir dè na dòighean sam bi am pròiseas airson 

co-dhùnaidhean a dhèanamh a’ gabhail ealla ri beachdan dhaoine ionadail agus 

nan daoine a tha gan riochdachadh. 

Tha a’ Chomataidh den bheachd gum faodadh measaidhean buaidhe deagh 

bhuaidh sam bith a chomharrachadh cuideachd a dh’fhaodadh a bhith air eileanan 

mar thoradh air poileasaidhean no reachdas ùr no poileasaidhean no reachdas a 

chaidh ùrachadh. Tha iad ag iarraidh air Riaghaltas na h-Alba sin a dhèanamh 

soilleir san stiùireadh. 

Toraidhean nam measaidhean buaidhe 

Tha a’ Chomataidh a’ moladh gun dèan Riaghaltas na h-Alba soilleir san 

stiùireadh gum feum buidheann sam bith a nì measadh buaidhe eileanach, agus a 

tha a’ sùileachadh gum bi droch bhuaidh ann – agus a tha air co-dhùnadh a 

dhèanamh gun dèiligeadh ri sin gu h-iomlan – mìneachadh gu soilleir carson agus 

an co-dhùnadh aca agus na dh’èireas ri linn a’ cho-dhùnaidh sin a dhìon. Bu chòir 

don sgrìobhainn sin a bhith ri fhaotainn gu poblach.  



An Roinn Phrìobhaideach 

Tha a’ Chomataidh a’ gabhail ris nach urrainn do Riaghaltas na h-Alba iarraidh air 

companaidhean poblach no prìobhaideach ‘aire a thoirt do dh’fheumalachdan nan 

eilean’ nan obair mar dhleastanas riatanach. Ge-tà, tha iad ag iarraidh air 

Riaghaltas na h-Alba innse dè na modhan-obrach a ghabhadh cur an sàs gus 

dèanamh cinnteach gun dèanar measaidhean buaidhe eileanach air cùmhnantan 

mòra no seirbheisean a thèid a chur a-mach gu tairgse, nuair a tha airgead 

poblach ga chosg orra agus nuair a tha e freagarrach. 

Ùghdarrasan ionadail eileanach agus ùghdarrasan ionadail far a bheil eileanan 

mar phàirt dhiubh 

Tha a’ Chomataidh a’ moladh gum beachdaich Riaghaltas na h-Alba air an diofar a 

dh’fhaodadh a bhith ann eadar ùghdarrasan ionadail eileanach agus ùghdarrasan 

ionadail far a bheil eileanan mar phàirt dhiubh. Bu chòir don Riaghaltas 

beachdachadh air mar a dh’fhaodadh na h-eadar-dhealachaidhean seo buaidh a 

thoirt air measaidhean buaidhe eileanach agus air mar a dh’fhaodadh iad 

dèiligeadh ri sin san stiùireadh. 

Tha a’ Chomataidh cuideachd a’ moladh gun stèidhich Riaghaltas na h-Alba 

dòighean gus deagh mhodhan-obrach is inbhean a chomharrachadh is a cho-roinn 

am measg nam buidhnean poblach a dh’fheumas measaidhean buaidhe a 

dhèanamh. 

Fianais dhearbhte mar thaic do cho-dhùnaidhean 

Tha a’ Chomataidh den bheachd gu bheil na h-abairtean ‘buaidh nach beag’ 

(significant impact) agus ‘ann am beachd an ùghdarrais’ (in the authority’s 

opinion), a bhuineas ri measaidhean buaidhe eileanach, ro fharsaing a thaobh a’ 

chèill a dh’fhaodadh daoine a thogail bhuapa, agus gu bheil cunnart ann gun tèid 

an tuigsinn ann an dòigh neo-chunbhalach air feadh nan eilean. Tha iad a’ moladh 

gun dèan Riaghaltas na h-Alba tuilleadh beachdachaidh air dè dha-rìribh a tha 

‘nach beag’ a’ ciallachadh a thaobh an riatanais gus measadh buaidhe a 

dhèanamh, agus bu chòir am Bile atharrachadh gus a bheil sin nas soilleire. Tha 

iad cuideachd a’ moladh gum beachdaich Riaghaltas na h-Alba a-rithist air mar a 

tha an abairt ‘ann am beachd an ùghdarrais’ air a cleachdadh, gus dèanamh 

cinnteach gun tèid slat-tomhais nas cruaidhe agus nas neo-eisimeiliche a 

chleachdadh gus co-dhùnaidhean a dhèanamh. 

Tha a’ Chomataidh a’ cur an cuimhne Riaghaltas na h-Alba ged a dh’fhaodadh 

coltas a bhith ann nach toir poileasaidh cus buaidhe air na h-eileanan leis fhèin, 

feumar cuimhneachadh gum faodadh e buaidh tòrr nas motha a thoirt air cùisean 

nuair a tha a’ bhuaidh sin a’ dol le buaidh ghrunn phoileasaidhean eile. Tha iad a’ 

moladh, gus dèanamh cinnteach nach tachair a leithid a rud ris nach robh dùil, 



gum bi an stiùireadh airson mheasaidhean buaidhe a’ mìneachadh mar a bu chòir 

do bhuidhnean poblach aire a thoirt do bhuaidh sam bith, gu dìreach no gu neo-

dhìreach, a dh’fhaodadh co-dhùnaidhean a thaobh poileasaidh a thoirt air cùisean. 

Tha a’ Chomataidh den bheachd gum bi feum air fianais dhearbhte làidir gus 

dèanamh cinnteach gun gabh measaidhean buaidhe eileanach iomlan is 

cothromach a dhèanamh. Tha iad a’ toirt fa-near gu bheil cuid a stòrasan dàta ann 

nach eil a’ toirt dealbh cho earbsach air beatha muinntir nan eilean. Tha iad airson 

gun toir Riaghaltas na h-Alba dearbhadh don Chomataidh gum bi fianais 

fhreagarrach aig Riaghaltas na h-Alba agus na buidhnean poblach ainmichte sa 

Bhile air an stèidhich iad na co-dhùnaidhean aca. 

Tha iad a’ moladh gum beachdaich Riaghaltas na h-Alba air an ìre de dh’fhianais 

air a bheil iad a’ sùileachadh gun coimhead buidhnean poblach nuair a tha iad a’ 

dèanamh mheasaidhean buaidhe agus bu chòir fios air sin a bhith san stiùireadh 

nuair a tha sin freagarrach. Ma thèid a shealltainn nach eil fianais gu leòr aig 

buidheann phoblach, tha a’ Chomataidh a’ moladh gun obraich Riaghaltas na h-

Alba còmhla ris a’ bhuidhinn phoblaich sin gus an cuideachadh le bhith a’ 

cruinneachadh fianais gu leòr. 

Ath-sgrùdaidhean, ath-thagraidhean is cinnt gun tèid na measaidhean a chur 

an sàs 

Tha a’ Chomataidh den bheachd gu bheil e deatamach gum bi eileanaich a’ cur 

earbsa sna measaidhean buaidhe eileanach. Tha e riatanach gum bi modhan-

obrach cothromach is reusanta ann tron urrainn do dhaoine ath-thagradh a 

dhèanamh no gearan a thogail an aghaidh a’ phròiseis. Tha iad a’ moladh gum 

beachdaich Riaghaltas na h-Alba air atharrachadh a thoirt air a’ Bhile gus am bi 

leithid a mhodhan-obrach ann agus gun dèan iad cinnteach gum bi barrachd 

fiosrachaidh mun deidhinn san stiùireadh.  

Measaidhean buaidhe eileanach air reachdas a th’ ann mu thràth 

Tha a’ Chomataidh a’ gabhail ris nach biodh e ciallach sealltainn air ais airson 

measadh a dhèanamh air a h-uile pìos reachdais a th’ ann mu thràth (prìomh 

reachdas is fo-reachdas) gus faicinn dè a’ bhuaidh a th’ aca air na h-eileanan. Ge-

tà, tha iad den bheachd gum bu chòir gun urrainn beachdachadh air measadh a 

dhèanamh air cuid a reachdas. Tha iad den bheachd gum bu chòir cumha a bhith 

sa Bhile far an urrainnear measadh a dhèanamh air reachdas a th’ ann mu thràth 

mas urrainnear dearbhadh gu bheil lagh no poileasaidh a th’ ann mu thràth a’ toirt 

droch bhuaidh nach beag air coimhearsnachdan eileanach. Tha a’ Chomataidh 

den bheachd gun sealladh leithid a cheum do dh’eileanaich na h-Alba gun cuidich 

am Bile ann an dòigh bhuadhach is fhollaiseach le bhith a’ toirt piseach air 

suidheachadh nan coimhearsnachdan eileanach. 



Tha a’ Chomataidh toilichte gu bheil Riaghaltas na h-Alba a’ gabhail ris gum 

feumar ‘aire a thoirt do dh’fheumalachdan nan eilean’ nuair a thathar ag ùrachadh 

phoileasaidhean. Tha iad ag iarraidh air Riaghaltas na h-Alba, mar phàirt den cho-

chomhairleachadh aca, na pàirtean de reachdas no de na poileasaidhean, a 

dh’fhaodadh droch bhuaidh a thoirt air na h-eileanan, a chomharrachadh. Bu chòir 

prìomhachas a chur air na pàirtean sin agus bu chòir do Riaghaltas na h-Alba a 

chur romhpa ath-leasachadh a dhèanamh air an fheadhainn as fheumaile air 

ùrachadh agus measadh buaidhe eileanach a dhèanamh orra. Tha iad cuideachd 

ag iarraidh air Riaghaltas na h-Alba clàr-ama farsaing a stèidheachadh airson a 

bhith a’ dèanamh a leithid de mheasaidhean buaidhe air reachdas air a bheil 

prìomhachas. 

Tha fios aig a’ Chomataidh gu bheil earrainnean ann an Achd Riaghaltas Ionadail 

na h-Alba 2003 agus Achd Ath-leasachadh nan Seirbheisean Poblach (Alba) 2010 

a bheir an comas do Mhinistearan reachdas atharrachadh le òrdan reachdail ma 

tha am prìomh reachdas a’ cur bacadh air riaghaltas ionadail bho bhith a’ 

coileanadh cuid a dhleastanasan. Tha a’ Chomataidh a’ moladh gum beachdaich 

Riaghaltas na h-Alba air mar a ghabhadh na cumhachdan sin a chur an sàs airson 

eileanan ma sheallas measadh buaidhe gu bheil feum air atharraichean. 

Na h-Eileanan an Iar - crìoch sgìre-phàrlamaid Pàrlamaid na h-

Alba 

Tha a’ Chomataidh a’ cur fàilte air a’ chumha sa Bhile a tha a’ cur dìon air ‘Na h-

Eileanan an Iar’ mar sgìre-phàrlamaid Pàrlamaid na h-Alba. 

Uàrdan-taghaidh nan ùghdarrasan ionadail airson eileanan air 

a bheil daoine a’ fuireach 

Tha a’ Chomataidh a’ gabhail ris gu bheil cumhachdan aig Coimisean Chrìochan 

Riaghaltas Ionadail na h-Alba gus ath-sgrùdadh a dhèanamh air riaghailtean 

airson uàrdan-taghaidh. Ged a tha a’ Chomataidh a’ cur fàilte air mar a thig 

barrachd sùbailteachd mar thoradh air a’ Bhile, tha dragh orra gur dòcha nach 

coilean an cumha seo an t-amas a bh’ aig a’ Bhile agus le bhith a’ cleachdadh nan 

cumhachdan seo gur dòcha gun tachair grunn rudan ris nach robh dùil. 

Tha a’ Chomataidh a’ moladh gun dèan Coimisean Chrìochan Riaghaltas Ionadail 

na h-Alba sgrùdadh gu faiceallach air an fhianais a fhuair a’ Chomataidh nuair a nì 

iad na co-dhùnaidhean aca. Gu h-àraidh, a thaobh dè na rudan ris nach eil dùil a 

dh’fhaodadh tachairt mar thoradh air leithid a dh’atharrachadh. Mar eisimpleir, 

ìrean-riochdachaidh aig ùghdarras ionadail airson eileanan fa leth a tha eadar-

dhealaichte bhon fheadhainn a th’ ann airson uàrdan aig an ùghdarras ionadail sin 

air tìr-mòr. 



Tha a’ Chomataidh a’ moladh gun dèan Riaghaltas na h-Alba an rud a tha 

Coimisean nan Crìochan a’ moladh, sin am Bile atharrachadh bho bhith ag ràdh, a 

tha “gu tur no gu ìre mhòir” a’ gabhail a-steach eilean air a bheil daoine a’ fuireach 

gu “gu tur no gu ìre”, bhiodh barrachd sùbailteachd ann an uair sin gus uàrdan nas 

cothromaiche a dhealbh. 

Na h-eileanan air an riochdachadh nuair a thathar a’ dèanamh cho-

dhùnaidhean 

Tha a’ Chomataidh a’ moladh gun dèan Riaghaltas na h-Alba soilleir, mar phàirt 

den stiùireadh aca air ‘a bhith a’ toirt aire do dh’fheumalachdan nan eilean’, gur e 

deagh mhodh-obrach a bhiodh ann nam biodh riochdairean eileanach air na 

prìomh chomataidhean a bhios a’ dèanamh cho-dhùnaidhean airson ùghdarrasan 

ionadail far a bheil eileanan. 

Cumhachdan co-cheangailte ri ceadan mara 

Tha a’ Chomataidh a’ toirt fa-near gu bheil ùghdarrasan ionadail a’ toirt taic don 

chumha sa Bhile a tha a’ stèidheachadh chumhachdan a bharrachd a thaobh 

cheadan mara. Tha iad a’ coimhead air adhart ri bhith a’ sgrùdadh an 

fhiosrachaidh mhionaidich mu na riaghailtean co-cheangailte ri ceadan mara nuair 

a thèid an cur air beulaibh na Pàrlamaid. 

Tha a’ Chomataidh a’ sireadh soilleireachadh bho Riaghaltas na h-Alba: am biodh 

saoraidhean ann airson iarrtasan gus ceadan-obrach atharrachadh, ceadan-

obrach ris an deach aontachadh fo reachdas Shealtainn a chaidh a chur an 

gnìomh roimhe, nan deigheadh nan iarrtasan a chur a-steach às dèidh do raon a 

bhith air a chomharrachadh mar Raon Ceadachd Eileanach.  

Mar a tha am Bile ag obrachadh le reachdas a th’ ann mu thràth 

Chan eil a’ Chomataidh a’ cur an aghaidh a’ bheachd gus cumhachan ceadachd 

mara a chur ris a’ Bhile. Ach, tha iad den bheachd gu bheil e cudromach a bhith 

cunbhalach is soilleir nuair a thathar a’ dèiligeadh ri reachdas. Tha a’ Chomataidh 

a’ toirt fa-near nach eil cuid a luchd-ùidhe a’ tuigsinn buileach mar a thèid 

cumhachan ceadachd mara a’ Bhile a chur an sàs gu practaigeach agus mar a 

dh’obraicheas iad le reachdas mara a th’ ann a-cheana. Tha iad cuideachd a’ 

gabhail dragh gum bi dùblachadh ann leis na cumhachan seo a chuireas ìre eile 

de chumhachan laghail ri siostam ceadachd na mara. 

Tha a’ Chomataidh a’ tuigsinn gun tèid co-chomhairleachadh a chumail air na 

riaghailtean co-cheangailte ri seo. Ach, tha iad ag iarraidh air Riaghaltas na h-Alba 

barrachd fiosrachaidh a thoirt don Chomataidh air an dàimh phractaigeach a bhios 



ann eadar na cumhachan ceadachd mara sa Bhile agus ann an Achd na Mara 

(Alba) 2010 agus mar a dh’obraicheas iad còmhla. 

Co-chomhairleachadh is beachdan bhon choimhearsnachd 

Tha a’ Chomataidh a’ cur fàilte air mar a tha Riaghaltas na h-Alba a’ gabhail ris 

gum feum pàirt a bhith aig coimhearsnachdan ionadail ann a bhith a’ dèanamh 

cho-dhùnaidhean mu leasachaidhean mara. Tha iad a’ moladh gur dòcha gum bi 

Riaghaltas na h-Alba ag iarraidh stiùireadh no sàr mhodhan-obrach fhoillseachadh 

mar thaic don amas sin. 

Crìoch de 12 mìle mara 

Tha a’ Chomataidh a’ toirt fa-near gu bheilear a’ dol a dhèiligeadh ris a’ mhì-

thuigse mu dhleastanasan is crìochan a thaobh na crìche de 12 mìle mara (a 

dh’fhaodadh a dhol a-steach gu raon mara aig eilean eile no gu raon mara aig 

pàirt de thìr-mòr) mar phàirt den cho-chomhairleachadh air na riaghailtean. Tha 

iad ag iarraidh gun toir Riaghaltas na h-Alba barrachd soilleireachaidh air a’ chùis 

don Chomataidh nuair a thèid beachdachadh air toraidhean a’ cho-

chomhairleachaidh. 

Uachdranas nan ùghdarrasan puirt 

Tha a’ Chomataidh a’ sireadh dearbhadh bho Riaghaltas na h-Alba nach toir am 

Bile buaidh air uachdranas laghail nan ùghdarrasan puirt.  

Mìneachadh air eilean air a bheil daoine a’ fuireach a thaobh cheadan raon 

mara 

Tha a’ Chomataidh a’ cur fàilte air mar a tha Riaghaltas na h-Alba deònach sùil as 

ùr a thoirt air a’ chumha mu eileanan air a bheil daoine a’ fuireach a thaobh 

cheadan mara. 

Molaidhean gus leudachadh air na cumhachan 

Tha a’ Chomataidh a’ toirt fa-near don mholadh bho COAST gum bu chòir 

tuathanasan-èisg a bhith mar phàirt den mhìneachadh sa Bhile air obair 

leasachaidh. Tha iad cuideachd a’ toirt fa-near don bheachd aig Riaghaltas na h-

Alba gu bheilear a’ dèiligeadh ri tuathanasan-èisg mu thràth tro reachdas planaidh 

agus nam biodh tuathanasan-èisg mar phàirt den Bhile seo dh’fhaodadh 

dùblachadh a bhith ann. Cha d’ fhuair iad an còrr fianaise mun chùis seo. 



Tha a’ Chomataidh a’ toirt fa-near do na draghan aig luchd-ùidhe mun mhilleadh a 

dh’fhaodas tràladh airson chreachann agus cuid a thràladh air grunnd na mara a 

dhèanamh air an àrainneachd. Tha e a’ toirt fa-near don fhreagairt bho Riaghaltas 

na h-Alba gu bheil siostam ceadachd ann mu thràth airson nan seòrsaichean 

iasgaich sin. Tha iad a’ cur fàilte air mar a tha Riaghaltas na h-Alba deònach 

atharrachadh a dhèanamh aig Ìre 2 gus a dhèanamh soilleir gu bheil ‘glanadh 

grunnd’ (dredging), air a bheil iomradh sa Bhile, a’ ciallachadh a’ cladhaich agus 

chan e seòrsa iasgaich. 

Còraichean daonna is co-ionannachd 

Tha a’ Chomataidh a’ dèanamh toileachas ris mar a tha cothroman gu bhith ann 

leis a’ Bhile barrachd adhartais a dhèanamh a thaobh co-ionannachd is taic do 

chòraichean daonna. Tha a’ Chomataidh an làn dùil gun gabhar ealla ri co-

ionannachd is còraichean daonna an lùib coileanadh a’ Bhile agus gu h-àraidh mar 

phàirt de na dleastanasan fo Phàirt 3 den Bhile co-cheangailte ri ‘bhith a’ toirt aire 

do dh’fheumalachdan nan eilean’. 

Tha a’ Chomataidh a’ cur fàilte air mar a bhios Bile nan Eilean (Alba) a’ 

brosnachadh bhuidhnean gu bhith a’ gabhail ealla ri feumalachdan nan eilean 

agus tha iad an dùil gun cuidich am Bile le oidhirpean gus dèiligeadh ri cùisean co-

ionannachd a tha a’ toirt buaidh gu h-àraidh air cuid a choimhearsnachdan. 

Tha a’ Chomataidh a’ toirt taic don bheachd aig Comhairle Arcaibh gum bu chòir 

coimhead air eileanachd is iomallachd mar chùisean co-ionannachd agus gum bu 

chòir iomradh a bhith orra san stiùireadh mun dleastanas ann an earrainn 7 den 

Bhile – an dleastanas gus aire a thoirt do na h-eileanan no ‘aire do 

dh’fheumalachdan nan eilean’. 

Tha a’ Chomataidh a’ toirt taic do mar a bhios cothroman ann leis a’ Bhile 

dèiligeadh ri cùisean co-cheangailte ri còraichean daonna tro Phlana Nàiseanta 

nan Eilean agus tro bhith ‘a’ toirt aire do dh’fheumalachdan nan eilean’. Tha iad ag 

iarraidh air Riaghaltas na h-Alba innse don Chomataidh an deach beachdachadh 

air Coimisean Chòraichean Daonna na h-Alba ainmeachadh sa Bhile, agus innse 

don Chomataidh mu adhbharan sam bith airson an Coimisean fhàgail a-mach às 

Pàipear-taice a’ Bhile, a tha ag ainmeachadh nan ùghdarrasan buntainneach air 

am bi dleastanasan a thaobh choimhearsnachdan eileanach. 

Tha a’ Chomataidh a’ toirt fa-near don iarrtas bho chuid a dhaoine bho 

choimhearsnachdan Gàidhlig gum bu chòir don Bhile aithne a thoirt do 

chòraichean Gàidhlig is cànain. Tha Riaghaltas na h-Alba ag ràdh gu bheil 

Gàidhlig na pàirt bunaiteach de dhualchas, dùthchas is saoghal cultarach na h-

Alba. Tha a’ Chomataidh ag iarraidh air Riaghaltas na h-Alba beachdachadh air 

cumhachan a’ Bhile a leudachadh gus a bheilear a’ gabhail ealla ri dualchas 

cànanach cuideachd a bharrachd air a bhith a’ gabhail ealla ri cruinn-eòlas is 

cultar sònraichte nan eilean. 



Tha a’ Chomataidh an dùil gum beachdaich Riaghaltas na h-Alba air mar as 

urrainn do Phlana Nàiseanta nan Eilean cur ris an taic a tha ri faotainn do 

choimhearsnachdan Gàidhlig. Tha iad cuideachd a’ moladh gun tèid ealla a 

ghabhail ris a’ Ghàidhlig mar phàirt den stiùireadh aig Riaghaltas na h-Alba air a 

bhith ‘a’ toirt aire do dh’fheumalachdan nan eilean’. 

Ionmhas 

Tha a’ Chomataidh a’ toirt fa-near gu bheil na cosgaisean ainmichte sa 

Mheòrachan Ionmhasail a’ buntainn ri dleastanasan a’ Bhile a-mhàin. Chan eil iad 

a’ gabhail a-steach nan stòrasan no an t-ionmhas a bhios a dhìth gus Plana 

Nàiseanta nan Eilean a chur an gnìomh nuair a thèid sin fhoillseachadh no gus 

dèiligeadh ri droch bhuaidh sam bith a thèid a chomharrachadh le measaidhean 

buaidhe eileanach.  

Tha a’ Chomataidh a’ toirt fa-near do na draghan a th’ aig cuid a dh’ùghdarrasan 

ionadail a thaobh nan cosgaisean a bhios ann co-cheangailte ri bhith a’ cur a’ 

Bhile an gnìomh aig ìre phractaigeach. 

Tha a’ Chomataidh ag iarraidh air Riaghaltas na h-Alba dearbhadh co-dhiù a tha 

no nach eil fiosrachadh gu bhith ann am Plana Nàiseanta nan Eilean, nuair a thèid 

sin fhoillseachadh, air na stòrasan ionmhasail is eile a bhios rim faotainn, bho air 

feadh Riaghaltas na h-Alba, airson dèanamh cinnteach gun tèid am Plana a thoirt 

gu buil. 

Tha a’ Chomataidh a’ moladh gun stèidhich Riaghaltas na h-Alba riatanas san 

stiùireadh air measaidhean buaidhe far am feum sgrùdadh air cosgaisean / 

buannachdan a bhith anns gach measadh buaidhe agus tuairmse air na 

cosgaisean a bhiodh ann gus dèiligeadh ri buaidh sam bith a dheigheadh a 

chomharrachadh. 

Tha a’ Chomataidh cuideachd ag iarraidh air Riaghaltas na h-Alba beachdachadh 

air mar a dh’fhaodadh iad aire bhuidhnean poblach is buidhnean eile a tharraing 

gu tobraichean maoineachaidh agus seòrsaichean taice eile a dh’fhaodadh 

coimhearsnachdan eileanach a chuideachadh le bhith a’ dèiligeadh ri droch 

bhuaidh sam bith a thèid a chomharrachadh mar phàirt den phròiseas gus ‘aire a 

thoirt do dh’fheumalachdan nan eilean’.  

Tha a’ Chomataidh ag iarraidh air Riaghaltas na h-Alba a dhèanamh nas soilleire 

don Chomataidh ciamar a dh’obraich iad a-mach na cosgaisean foillseachaidh 

iomlan. Bu chòir sin a bhith a’ gabhail a-steach fiosrachadh air na dòighean a 

chleachdas Riaghaltas na h-Alba gus sanasachd a dhèanamh air ullachadh Plana 

Nàiseanta nan Eilean agus ùrachadh a’ Phlana gach 5 bliadhna agus cosgaisean 

co-cheangailte ri foillseachadh nan aithisgean adhartais bliadhnail.  

 



Sgìrean iomallach is dùthchail air tìr-mòr 

Tha a’ Chomataidh den bheachd gum faod tòrr de na cùisean a bheir buaidh air 

eileanan buaidh a thoirt air sgìrean iomallach is dùthchail air tìr-mòr cuideachd. 

Ged a tha a’ Chomataidh a’ tuigsinn nach eil an cuspair seo mar phàirt de raon-

ùghdarrais a’ Bhile, tha iad a’ cur fàilte air mar a tha Riaghaltas na h-Alba deònach 

beachdachadh air mar a ghabhadh dòigh-obrach coltach ri bhith ‘a’ toirt aire do 

dh’fheumalachdan nan eilean’ a chur an sàs airson sgìrean iomallach air an 

dùthaich. 

Tha iad cuideachd ag iarraidh air Riaghaltas na h-Alba agus Coimisean Chrìochan 

Riaghaltas Ionadail na h-Alba beachdachadh air am bu chòir barrachd dìona a 

chur air sgìrean-pàrlamaid mòra ann an sgìrean dùthchail feuch nach fhàs iad nas 

motha buileach. 

 


