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A Phòil chòir, 
 
PLANA NAN EILEAN A THA GA MHOLADH 
 
Tha mi a’ sgrìobhadh thugaibh le freagairt na Comataidh Eaconamaidh Dùthchail agus 
Ceangalachd ri Plana Nàiseanta nan Eilean a tha ga mholadh, às dèidh dhuibh fianais 
a thoirt don Chomataidh air a’ Phlana air 13 Samhain 2019. 
 
Air sgàth a’ chlàr-ama reachdail ghoirid de 40 latha gus beachdachadh air a’ Phlana 
a chaidh a mholadh, chuir a’ Chomataidh a-mach gairm fianais bho 10 - 31 Dàmhair 
2019, a fhuair còrr is 40 freagairt.  (Tha iad seo rim faighinn air duilleagan-lìn na 
Comataidh.) Leis nach robh ùine aig a’ Chomataidh na tagraidhean sin a dheasbad 
leibh gu h-iomlan, tha a’ Chomataidh ag iarraidh oirbh beachdachadh orra airson an 
dreachd dheireannaich den Phlana, leis gu bheil an raon bheachdan a tha annta a’ 
nochdadh iomadachd agus iom-fhillteachd bheairteach beatha nan eilean agus 
cùisean sòisio-eaconamach co-cheangailte. 
 
Tha a’ Chomataidh cuideachd a’ cur fàilte air cho deònach ’s a tha sibh beachdachadh 
a bheil an ùine reachdail 40 latha a th’ ann an-dràsta fada gu leòr airson sgrùdadh 
pàrlamaideach air ath-dhreachdan de Phlana nan Eilean san àm ri teachd. 
 
Mus cuir a’ Chomataidh beachdan an cèill air na h-Amasan Ro-innleachdail sa Phlana 
a tha ga mholadh, tha sinn airson na puingean coitcheann, farsaing a leanas a 
dhèanamh: 
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• Thog Cosla agus ùghdarrasan ionadail dragh leis a’ Chomataidh a thaobh an 
uiread dhealasan san dreachd Phlana, ion-dhèantachd lìbhrigeadh a’  Phlana, 
na goireasan air am bi feum, agus dìth thargaidean is chomharran. Tha dragh 
air a’ Chomataidh mu dhìth thargaidean SMART (sònraichte, tomhaiste, ion-
dhèanta, reusanta agus ann an deagh àm) san dreachd Phlana. 
 

• Air an adhbhar sin, tha a’ Chomataidh den bheachd gu bheil e riatanach 
cosgaisean nas mionaidiche a thoirt a-steach don Ro-innleachd Buileachaidh 
a tha ri tighinn. Nuair a thug sibh seachad fianais, thuirt sibh ged nach eil 
cosgaisean deimhinnte aig an ìre seo anns an dreachd Phlana, gun robh e na 
rùn dhuibh gum biodh iad air an gabhail a-steach don Ro-innleachd. 
Dh’aontaich sibh cuideachd sgrìobhadh chun na Comataidh le tuilleadh 
fiosrachaidh nuair a bhios cosgaisean nas mionaidiche rim faighinn mus tèid 
an Ro-innleachd fhoillseachadh. 
 

• Tha a’ Chomataidh a’ toirt fa-near bho fhianais Chosla agus ùghdarrasan 
ionadail gu bheil feum air barrachd soilleireachd do luchd-ùidh a thaobh 
susbaint agus gnìomhan a’  Phlana agus an Ro-innleachd Buileachaidh. Tha a’ 
Chomataidh den bheachd, às aonais targaidean SMART, gu bheil an dreachd 
Phlana nas coltaiche ri ro-innleachd, agus gum faodadh seo troimhe-chèile 
adhbharachadh a thaobh na bhithear a sùileachadh bhuaidhe. 
 

• Bhruidhinn a’ Chomataidh ribh mu bheachdan luchd-ùidh gum biodh e na 
bhuannachd barrachd iomraidh a dhèanamh san dreachd Phlana air 
poileasaidh roinneil às dèidh Brexit. Mhìnich sibh gum biodh dealbhadh airson 
Brexit na phrìomhachas airson a’ Phlana dheireannaich. Chomharraich sibh 
cuideachd, leis gu bheil na h-eileanan air buannachd mhòr fhaighinn bho 
mhaoineachadh an AE, gu bheil sibh air tuilleadh soilleireachd a shireadh bho 
Riaghaltas na RA a thaobh Rèiteachadh nan Eilean a tha san amharc, ged a 
chuireadh taghadh Phàrlamaid na RA dàil air freagairt. 
 

• Thog a’ Chomataidh a’ cheist leibh mu na dùbhlain eaconamach eadar-
dhealaichte a tha fa-near ùghdarrasan eileanan aontaiche (Sealtainn, Arcaibh 
agus Comhairle nan Eilean Siar) agus na h-ùghdarrasan sin stèidhichte air tìr-
mòr, ach le eileanan nan uachdranas. Mhìnich sibh gum bi a’ Bhuidheann Com-
pàirteachais ùr de dh’ùghdarrasan ionadail, a chaidh a stèidheachadh airson 
Achd nan Eilean (Alba), cudromach ann a bhith a’ comharrachadh far as 
èifeachdaiche a tha tasgadh no far a bheil feum air prìomhachas tasgaidh. 
 

• Ann am fianais, gheall sibh fòcas nas mionaidiche a thoirt air draghan co-
ionannachd gnè airson an dreachd dheireannaich den Phlana, mar 
aithneachadh air na dùbhlain shònraichte a tha mu choinneimh nigheanan is 
boireannaich a tha a’ fuireach air na h-eileanan, mar a chomharraich Cosla don 
Chomataidh. San aon dòigh, tha sibh air gealltainn barrachd fòcais a chur air 
draghan dhaoine òga air feadh a’ Phlana dheireannaich, leis gun d’ fhuair a’ 
Chomataidh grunn thagraidhean ag iarraidh seo. 
 

• Thog a’ Chomataidh leibh gum faod ruigsinneachd air dàta iomchaidh air sgèile 
eilein a bhith duilich, gu sònraichte do na h-eileanan sin ann an ùghdarrasan a 
tha a’ toirt a-steach sgìrean air tìr-mòr. Thug a’ Chomataidh fa-near bhur 
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mìneachadh nach eil dàta ri fhaighinn a bhuineas gu sònraichte ri eileanan nan 
sia ùghdarrasan ionadail eileanach buntainneach, gu bheil beàrnan mòra dàta 
ann mar sin, agus gu bheil Riaghaltas na h-Alba an dùil rannsachadh a chur an 
sàs agus ath-sgrùdadh a dhèanamh air cnapan-starra gus a’ chùis seo a 
cheartachadh. 
 

• Cha deach am Plana a chaidh a mholadh fhoillseachadh an toiseach ann an 
Gàidhlig, an cois an dreachd Bheurla, rud a tha na bhriseadh-dùil don 
Chomataidh.  Mhìnich sibh gur b’ e rè-ama goirid a b’ adhbhar do seo. Tha a’ 
Chomataidh toilichte gu bheil sibh air leisgeul iarraidh gun do thachair seo agus 
gu bheil dealas oirbh a bhith cinnteach dreachd deireannach den Phlana a 
lìbhrigeadh sa Ghàidhlig, sa Bheurla, agus cànan sam bith eile a thèid iarraidh. 
 

• Tha a’ Chomataidh cuideachd a’ cur fàilte air bhur dealas gus am Plana a 
neartachadh gu h-iomlan a thaobh chùisean Gàidhlig. Thuirt luchd-ùidh ris a’ 
Chomataidh gum bu mhath leotha gum biodh am Plana a’ co-thaobhadh nas 
dlùithe ris a’ Phlana Nàiseanta Gàidhlig (nach eil sgrìobhte ann an co-theacsa 
eileanach) agus dleastanasan Bhòrd na Gàidhlig. 
 
 

A thaobh nan Amasan Ro-innleachdail sa Phlana a tha ga mholadh, tha a’ Chomataidh 
airson na puingean a leanas a dhèanamh: 
 

• Amas Ro-innleachdail 1: Chomharraich na còmhraidhean againn gur e 
crìonadh sluaigh prìomh chuspair a’ Phlana, agus dh’aontaich sibh sgrìobhadh 
chun na Comataidh le tuilleadh fiosrachaidh mu na chaidh ionnsachadh bho 
eòlas na Fionnlainn air dèiligeadh ris a’ chùis seo. 

 

• Amas Ro-innleachdail 3: Dh’aontaich sibh tuilleadh fiosrachaidh a chur chun 
na Comataidh mu chòmhdhail, a’ gabhail a-steach: 

 
o mion-fhiosrachadh mu adhartas agus raointean-ama airson plana nan 

aiseagan a tha ri thighinn, mar fhreagairt do na draghan mu mhaoineachadh 
agus comas a thog luchd-ùidh leis a’ Chomataidh; 

 
o mar a bheir am Plana deireannach iomradh nas mionaidiche air siubhal 

gnìomhach, siubhal air bus, siubhal taobh a-staigh eileanan, agus siubhal 
carbon ìosal; agus 

 
o mar a bhios iomairtean còmhdhalach nas farsainge a’ ceangal ris a’ Phlana, 

leithid buileachadh Achd na Còmhdhalach (Alba) o chionn ghoirid, an Ro-
innleachd Còmhdhalach Nàiseanta 2 a tha ri thighinn, agus an Lèirmheas 
air Pròiseactan Còmhdhalach Ro-innleachdail co-cheangailte ris. 

 

• Amas Ro-innleachdail 4: Thog a’ Chomataidh ceist chudromach leibh mu 
sholar taigheadais ann an eileanan na h-Alba, agus na duilgheadasan a thaobh 
togalaichean nan eileanan a bhith gan cur a-mach air mhàl airson saor-làithean, 
no a’ laighe falamh a’ mhòr-chuid den ùine mar dhàrna dachaighean. 
Dh’aontaich sibh sgrìobhadh le tuilleadh fiosrachaidh air dè a tha ga dhèanamh 
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mun chùis seo, agus mìneachadh far a bheil tasgadh ga dhèanamh ann an 
taigheadas. 

 

• Amas Ro-innleachdail 8: Bhruidhinn a’ Chomataidh ribh mu na dùbhlain 
eadar-dhealaichte a th’ ann do dh’eileanan a thaobh atharrachadh clìomaid, 
ann an co-theacsa Riaghaltas na h-Alba a bhith a’ gairm èiginn clìomaid. 
Dh’aontaich sibh gun gabhadh am Plana deireannach a neartachadh a thaobh 
seo. Tha a’ Chomataidh den bheachd gum bu chòir don dreachd dheireannach 
den Phlana cunntas a thoirt air na thèid a dhèanamh gus dèiligeadh ri 
atharrachadh clìomaid air feadh nan amasan ro-innleachdail gu lèir, agus gum 
faodadh barrachd cuideim a chur air freagarrachadh. 

 
Dh’innis an RSPB don Chomataidh “nach eil na buannachdan mòra 
àrainneachdail is eaconamach a thig an lùib cheumannan bith-thèarainteachd 
leasaichte soilleir gu leòr sa phlana”. Mhìnich sibh gum beachdaicheadh a’ 
Bhuidheann Com-pàirteachais ùr air a’ chùis seo, le taic bho bhuidhnean 
buntainneach leithid SNH. Ach, tha a’ Chomataidh a’ moladh gum bu chòir don 
Phlana iomradh sònraichte a thoirt air a’ chùis seo.  

 

• Amas Ro-innleachdail 11: Dh’iarr tagradh Àrainneachd Eachdraidheil na h-
Alba chun na Comataidh “amas sònraichte fo Amas Ro-innleachdail 11 a bheir 
taic do riaghladh seasmhach na h-àrainneachd eachdraidheil”. Leis nach robh 
ùine gu leòr aig an t-seisean fianais airson seo a sgrùdadh, bu mhath leis a’ 
Chomataidh iarraidh oirbh freagairt ann an sgrìobhadh a bheil cothrom ann 
airson amas sònraichte gus taic a thoirt do riaghladh seasmhach na h-
àrainneachd eachdraidheil. 

 

• Amas Ro-innleachdail 12: Thuirt tagradh Chosla, “Bu chòir foghlam, trèanadh 
agus sgilean inbheach a bhith nas follaisiche mar phàirt chudromach de bhith 
a’ cumail tàlant anns na h-eileanan agus dèiligeadh ri crìonadh sluaigh”. 
Dh’aontaich sibh gum bu chòir foghlam inbheach a bhith nas follaisiche sa 
Phlana dheireannach. 

 
Tha a’ Chomataidh a’ coimhead air adhart ri bhur freagairt a thaobh mar a bheir sibh 
aire do na diofar phuingean a chaidh a thogail san litir seo ann a bhith ag ullachadh 
an dreachd dheireannaich de Phlana Nàiseanta nan Eilean. Tha a’ Chomataidh 
cuideachd a’ feitheamh le ùidh air foillseachadh an Ro-innleachd Gnìomhachaidh mar 
an ath chlach-mhìle ann am buileachadh Achd nan Eilean (Alba) 2018. 
 
 
Leis gach deagh dhùrachd 

 
Edward Mountain 
Neach-gairm 


