
 

COIMISEAN NA CROITEARACHD 
 
 

GEÀRR-CHUNNTAS COINNEAMH A’ CHOIMISEIN  
AIR TEAMS AIG 9m AIR 18 MÀRT 2021  

 
 

An làthair: Rod Mackenzie Neach-gairm 
 Andy Holt Coimiseanair 
 Mairi Mackenzie Coimiseanair 
 Malcolm Mathieson Coimiseanair 
 Iain Maciver Coimiseanair 
 David Campbell Coimiseanair 
 Billy Neilson 

James Scott 
Coimiseanair 
Coimiseanair 

   
 Bill Barron Àrd-Oifigear 
 Aaron Ramsay Ceann ard Didseatach is Leasachaidh  
 David Findlay Neach-gairm a’ Choimisein 
 John Toal Ceannard Poileasaidh 
 Joseph Kerr Ceannard Taic Riaghlaidh 
 Mary Ross 

Heather Mack 
Neil Macdonald 

Ceannard Obrachaidhean is Sgioba 
Ceannard Leasachaidh 
Ceannard Ionmhais 

 Jane Thomas 
Betty Mackenzie 
Aileen Rore 
Gordon Jackson 
 

Ceannard Gèillidh is geàrr-chunntas 
Manaidsear Chonaltraidhean 
Roinn Urrasachd 
Roinn Urrasachd 

 Measadairean, buill den phoball agus luchd-obrach an 
làthair mar luchd-amhairc.   

 
 
 
1 LEISGEULAN AGUS FÀILTE  
 
 Chuir an Neach-gairm fàilte air gach neach chun na coinneimh, ann an Gàidhlig an 

toiseach agus ann am Beurla às dèidh sin.  Fhuaireadh leisgeulan bho Choimiseanair 
Annal.  

 
 
2 FOILLSEACHADH COM-PÀIRT  
 
 Cha robh foillseachaidhean com-pàirt sam bith sa phàirt phoblaich den choinneamh.  
 
3 GEÀRR-CHUNNTAS A’ BHÙIRD BHO 4 GEARRAN 2021 
 
 Bha an geàrr-chunntas air aontachadh agus air fhoillseachadh ro-làimh agus chaidh a 

thaisbeanadh mar fhiosrachadh.  
 
 
4 CÙISEAN AG ÈIRIGH 
 
 Cha robh cùisean sam bith ag èirigh.   
 
 
  



 

5 AITHISG NAM BOIREANNACH AGUS BÙIRD STWG 
 
 Chuir an Ceannard Gèillidh am pàipear an aithne, a’ toirt seachad co-theacsa a’ chùil-

fhiosrachaidh. Mar bhuidheann poblach, tha dleastanas air a’ Choimisean aithris air 
obair a chaidh a chrìochnachadh airson gèilleadh don Achd Riochdachaidh Gnè, ag 
amas air 50% de bhoireannaich ann an suidheachaidhean fastaichte air Bùird ron 
Dùbhlachd 2022. Tha a’ chiad aithisg ri foillseachadh sa Ghiblean 2021. 

 
 Bha am pàipear a’ riochdachadh Aithisg Dheireannach chun a’ Bhùird bhon STWG a 

chaidh a stèidheachadh ann an 2020.  Is e amas a’ bhuidhinn ceumannan dèanadach 
aontachadh a dh’fhaodar a ghabhail gus barrachd bhoireannaich a mhisneachadh gu a 
thighinn air adhart agus suidhe air a’ Bhòrd, eadar gur ann tro thagradh airson àite 
fastaichte no tro shireadh taghaidh. 

 
 Thug an Iar-Neach-gairm NicChoinnich am Bòrd tro na Molaidhean a tha air an cur 

sìos sa phàipear, a’ mìneachadh gu bheil i a-nis air a bhith an sàs ann an trì 
deasbadan pannail le cothroman lìonraidhidh, agus tha i air leth toilichte leis na 
freagairtean deimhinneach bho bhoireannaich aig a bheil ùidh ann an croitearachd 
agus anns na tha am Bòrd a’ dèanamh.  

 
 Chaidh aontachadh gum bu chòir don cheisteachan air a sgaoileadh leis an STWG, 

tuilleadh adhartachaidh fhaighinn air na meadhanan sòisealta, agus gum bu chòir 
neach sam bith as urrainn luach a chur ris a’ Bhòrd a bhith ga mhisneachadh gu 
seasamh. Gu h-iomlan, chuir Coimiseanairean taic ris a’ bheachd gur e nì mhath a bh’ 
ann an àireamh de thagraidhean a mheudachadh, eadar gur e seo boireannaich no 
buidhnean fo-riochdaichte eile, leithid daoine òga. Chaidh aontachadh gum bu chòir 
luchd-obrach Latha Fosgailte eagrachadh aig GGH (no air-loidhne, mura h-eil seo 
comasach) gus fàilte a chur air daoine a thighinn agus ionnsachadh mun Choimisean,  
ro na taghaidhean an ath-bhliadhna agus thabhaich an Coimiseanair Scott bloga a 
sgrìobhadh bho shealladh neach nas òige air a’ Bhòrd.   

 
 Chaidh aontachadh ris na Molaidhean.  
 

Co-dhùnadh Ghabh am Bòrd ris na Molaidhean sa phàipear. 

 
 
6 PRÒISEACT CLÀRAIDH FEARANN IONALTRAIDH 
 
 Chuir an Ceannard Leasachaidh am pàipear an aithne, a bha air a rannsachadh thar 

nam mìosan mu dheireadh, le deasbadan a’ gabhail àite le luchd-obrach, luchd-ùidhe 
agus an dà chuid comataidhean agus uachdarain sampall de fhearann ionaltraidh 
clàraichte. Am measg chùisean a chaidh a thogail, bha an ùine a tha e a’ toirt tuigse 
choitcheann agus aonta a ruighinn ’s a chur sìos air pàipear, agus an ùine an lùib mì-
mhaidsidhean ann am fiosrachadh luchd-earrannan a rèiteachadh. Chaidh an cuideam 
a chur air seo fhaicinn mar phròiseact fad-amail.  

 
 Bha Coimiseanairean a’ tuigsinn cho doirbh ’s a tha an obair seo ach cuideachd cho 

cudromach ’s a dh’fhaodadh e a bhith ann am bailtean fearainn, a’ toirt buaidh air 
daoine gach latha. Tha coltas gu bheil an SLC faireachdainneil don dòigh a tha an 
Coimisean air e fhèin a ghiùlain an lùib nan clàraidhean. Bhiodh còraichean fearann 
croitearachd air am meudachadh tro chlàradh agus ga dhèanamh comasach dearmad 
air fearann a chomharrachadh nas luaithe.   

 
 Bheachdaich Coimiseanairean air meud an dùbhlain, le timcheall air dìreach treas 

phàirt de fhearann ionaltraidh air a chlàradh gu ruige seo, agus na cosgaisean co-
cheangailte ri liubhairt gu mòr nas motha na na maoinean air an toirt seachad le 
Riaghaltas na h-Alba. Chaidh stad a chur air obair a’ phròiseict o chionn 4 bliadhna 
mar thoradh air dìth ghoireasan agus bha dragh nach gabhadh ath-thadhal air an obair   



 

a dhèanamh gun ghoireasan a ghluasad bho raon a bha am Bòrd air a phrìomhachadh 
mar-thà. Mar sin, bha gairm bhon CEO a dhol air ais chun an riaghaltais gus 
beachdachadh air dòigh maoineachaidh fhreagarrach air an obair.  

 
 B’ e aon de na cùisean air an deach togail, nach urrainn ach Coimisean na 

Croitearachd fearann ionaltraidh a chlàradh. Dh’fhaodadh meòrachadh air a’ bheachd 
an roinn an urra riuthasan comasach air fearann ionaltraidh a chlàradh, a leudachadh. 
Ach, dh’fheumadh seo atharrachadh reachdail.  

 
 Chaidh Coimiseanairean an aghaidh a’ chiad Mholaidh ach dh’iarr iad tilleadh chun na 

cùise ann an 6-7 mìosan, agus bu chòir deasbadan le Riaghaltas na h-Alba mu 
dhòighean a ghoireasachadh a bhith a’ gabhail àite san eadar-ama.  

 

Co-
dhùnadh 

Moladh 1 ga dhiùltadh. Le Moladh 2, thèid am Bòrd air ais thuige 
ann an 6-7 mìosan, an dèidh deasbadan le Riaghaltas na h-Alba.  

 
 
7 SEIRBHEIS MAIDSIDH FEARAINN  
 
 Chuir an Ceannard Leasachaidh am pàipear an aithne, a’ mìneachadh gu bheil 

seirbheis maidsidh fearainn ri fhaotainn san roinn tuathanachais, agus thathar air a 
bhith a’ meòrachahdh air rudeigin coltach ris a leasachadh do chroitearachd. Tha 
beagan dàta aig a’ Choimisean air fearann croite nach eil ga ùisneachadh, a 
dh’fhaodadh a bhith feumail na thoiseach tòiseachaidh.  

 
 Bha Coimiseanairean a’ faighneachd dè cho soirbheachail ’s a bhiodh a leithid sin de 

phròiseact, a rèir fheartan margaideachd agus na luachan air an cur air chan e a-mhàin 
reic chroitean ach cuideachd air gabhaltasan. Bha deasbad ann cuideachd mun fheum 
air dèanamh cinnteach nach toir sin buaidh air co-dhùnaidhean poileasaidh, mar 
eisimpleir am poileasaidh aontaichte air fo-mhàil ghabhaltasan.  

 
 Bha cuid de Choimiseanairean a’ meòrachadh air an robh e comasach dòigh-obrach 

nas neo-fhoirmeile a ghabhail, a’ cur innteartan san amharc a chonaltradh le croitearan 
nach eil ag obrachadh an croitean, a’ toirt cothrom do dhaoine croitearachd fheuchainn 
gun inbhe neach sam bith atharrachadh. Chaidh iomradh a thoirt air sgeama HICES 
agus faighneachd am biodh e comasach am Fios Bliadhnail a chleachdadh gus 
cleachdadh gnothaicheil a leudachadh gu fo-leigeilean ‘seusan fàis’. 

 
 Chaidh aontachadh gun robh cùisean cultarach glè chugallach an lùib Leantainneachd 

agus iomlaid chroitean, air am feumtadh beachdachadh còmhla ri rùn barrachd 
dhaoine òga fhaicinn an sàs ann an croitearachd.  

 
 Bha dragh ann gum faodadh stiùireadh dìreach air pròiseact Maidsidh Fearainn buaidh 

a thoirt air suidheachadh a’ Choimisein mar Riaghladair croitearachd, agus gu bheil e 
nas iomchaidh do luchd-ùidhe leithid SCF a bhith a’ stiùireadh.  Cha robh an 
Coimisean ag iarraidh seasamh san rathad air a’ phròiseact fhaicinn ga leasachadh 
gus àireamh-sluaigh agus gnìomhachd a ghleidheadh, agus chaidh aontachadh 
obrachadh le com-pàirtichean air beachd-smuaintean a chuidicheadh le iomlaid air 
fearann croite a bhrosnachadh.   

 
 
8 CLÀR CUNNAIRT RO-INNLEACHDAIL  
 
 Mhìnich an CEO gu bheil an clàr a’ tighinn chun a’ Bhùird air bunait ràitheil, gus am 

faod prìomh raointean cunnairt a sgrùdadh. Mhìnich e gu bheil cuid de raointean a’ 
nochdadh a’ chunnairt gun a bhith ag atharrachadh, ach chan eil seo a’ ciallachadh 
nach eil obair no adhartas ga dhèanamh. A thaobh Còmhnaidheachd is Ionaltradh, mar 
eisimpleir, thathar a’ sùileachadh gun gluais an obair air adhart ann an 2021/22.  A 



 

thaobh Sgioba-obrach, tha glasadh-sluaigh Covid air toradh ann an dùbhlain do luchd-
obrach ach tha an suidheachadh ga làimhseachadh.  

 
 A thaobh Croitearachd san Àm ri Teachd, ’s àm mì-chinnt a bh’ ann ach bu chòir gum 

faic 2021/22 barrachd seasmhachd. Thug an glasadh-sluaigh san Fhaoilleach buaidh 
air toradh obair-cùise Riaghlaidh, ach tha barrachd ghoireasan gan cur don raon seo 
agus tha sinn a’ dèanamh adhartas le cùisean a tha còrr air 12 mìos a dh’aois. 
Dhaingnich Coimiseanairean gum feum targaidean a bhith air an dèanamh soilleir, gus 
an urrainn don Bhòrd an ìre a mheasadh a tha an sgioba-stiùiridh a’ planadh air 
ruighinn, taobh a-staigh nam beagan mhìosan a tha ri teachd, leis na goireasan a 
bharrachd. Chaidh aontachadh gum bi iad sin air an gabhail a-steach sa Phlana 
Gnothachais.  

 
9 DREACHD PLANA GNOTHACHAIS 2021-2022 
 

 Mhìnich an CEO nach eil e air a bhith comasach Plana Gnothachais 2020/21 a 
chleachdadh mar a bhathar an dùil, mar thoradh air an dà chuid cuibhreachaidhean 
Covid agus an dleastanas leudaichte a’ toirt buaidh air a’ Choimisean tron bhliadhna. 
Mhìnich e nuair a bhathar a’ planadh an dreachd plana airson 2021/22, bha coltas gun 
robh na còig Builean gu math seasmhach, agus a’ gnìomhadh air moladh bhon 
sgrùdadh air an taobh a-muigh, chaidh tuilleadh thargaidean a chur ris.  

 

 Mhìnich e gun tug dàil ann an trusadh luchd-obrach ùr buaidh air cuid de thargaidean 
is chlachan-mìle, agus gu bheil cuid de thargaidean dùbhlanach ach bhathar airson a 
thomhas an robh an dreachd a’ riochdachadh na tha am Bòrd ag iarraidh fhaicinn. 

 

 Tha Coimiseanairean airson amannan targaid deimhinnte a chur ris, mar eisimpleir aig 
3.1 agus 3.3. Dhearbh an CEO aon uair ’s gum bi figearan na deiridh bliadhna rim 
faotainn aig toiseach a’ Ghiblein, faodar an dreachd plana a chrìochnachadh agus a 
chur air adhart gu an AFC agus an uair sin chun a’ Bhùird airson aonta. Bha 
Coimiseanairean ag iarraidh cothrom coimhead ri structar an luchd-obrach, leis na h-
obraichean ùra air an gabhail a-steach, gus am biodh e comasach dhaibh 
beachdan/molaidhean a thoirt seachad. Chaidh aontachadh gum bu chòir am plana an 
suidheachadh deimhinneach a nochdadh mu ìsleachadh ann an lorg-ceum càrboin a’ 
Bhùird. Bheir an co-dhùnadh air coinneamhan Ìre 3 a chumail air ceangal bhidio, mar 
eisimpleir, buaidh dheimhinneach, a bu chòir a ghleidheadh. Agus aig 4b, chaidh 
aontachadh gur e am prìomhachas dòighean a lorg air dèiligeadh ris a’ chùis, seach a 
bhith a’ coileanadh barrachd sgrùdaidhean.    

 
 
10 CROITEAN FALAMH 
 

 Chuir Ceannard Poileasaidh is Fearann Ionaltraidh am pàipear an aithne, a’ 
mìneachadh gun robh pàipear ann san Ògmhios 2020 agus gum feum co-theacsa 
Achd 1976 agus Còir Ceannach a chumail far comhair mar thoradh air a bhuaidh. 
Chruthaich Achd 2010 co-ionannachd do chroitearan seilbhe ach cha do ghabh e a-
steach croitearan uile. Tha Plana Poileasaidh a’ Choimisein ag ràdh gum faod am 
buidheann ùghdarras fhèin a chleachdadh ann an ath-leigeil ach chan eil fiosrachadh 
ann mu dheidhinn seo. Is e rùn na Pàrlamaid gum bu chòir a h-uile croit a bhith air a 
gabhail agus air obrachadh, ach tha an Coimisean air a bhith an-còmhnaidh 
mothachail do shuidheachaidhean air leth.   

 

 Tha e cudromach a bhith comasach air croitean a chomharrachadh, nuair a tha 
suidheachaidhean ag èirigh air nach eil an Coimisean mothachail. Mar sin, 
dh’fhaodadh Fios coltach ris a’ Chunntas Croitearachd, a bhith cuideachail ann an 
comharrachadh atharrachaidhean. Tha na roghainnean a tha air am mìneachadh sa 
phàipear a’ toirt bheachdan don Bhòrd a tha cuimsichte air a bhith a’ cleachdadh 
ùghdarras fhèin, gus cothrom a thoirt do dh’innteartan ùra.  

 



 

 Tha e cudromach tuigsinn nach eil na croitean sa cheist umhail do na solaran ceudna a 
tha a’ riaghladh chùisean Dleastanais. Chaidh a dhaingneachadh gum faod an 
Coimisean fiosrachadh a ghabhail bho thùs sam bith agus seo a chleachdadh airson a 
chur an gnìomh ma cho-dhùineas iad sin a dhèanamh.  

 

 Dh’aontaich an Coimisean gu bheil diofar sheòrsaichean de chroitean falamh ann; mar 
eisimpleir, tha croitean falamh ‘cumanta’ ann far am bu chòir an Coimisean ìmpidh a 
chur air an uachdaran a’ chroit a leigeil, agus tha pìosan beaga de fhearann croite far a 
bheil iad ann an seilbh iomadh croitear. Tha iad sin mar as trice glè bheag agus cha b’ 
urrainn an toirt air ghabhail mar chroit a ghabhadh obrachadh. Is iad sin ain-
riaghailtean a bu chòir a ghluasad a-mach à croitearachd le atharrachadh san lagh no 
Ionnsramaid Sònraichte. Dh’fhaodadh an Coimisean beagan ùghdarrais a chumail ann 
an cùisean mar sin agus thathar air dearbhadh tron t-siostam Ìre 2 agus 3 gun urrainn 
dha ùghdarras a chleachdadh gu soirbheachail.  

 

 Chaidh aontachadh ma tha an Coimisean airson a dhol air an t-slighe seo, gu bheil 
feum air Poileasaidh. Chaidh aontachadh gum bu chòir ùghdarras a chleachdadh gus 
nach deigheadh cuimseachadh air croitearan gnìomhach ann an gnìomh sparraidh 
sam bith. Dh’aontaich an Ceannard Taic Riaghlaidh gun faodte obair a choileanadh a 
dhearbhadh cò na croitean a bha dha-rìribh falamh agus cò an fheadhainn a bha air an 
dèanamh suas à pìosan beaga fearainn air croitean, far a bheil am ‘prìomh’ chroit 
fhathast ga obrachadh. Chaidh aontachadh gum bu chòir seo a dhèanamh, gus na 
seòrsaichean a bhriseadh sìos agus seo a ghabhail a-steach ann am Plana 
Gnothachais 2021/22. 

 Chaidh na Molaidhean sa phàipear aontachadh. 
 

Co-
dhùnadh 

Chaidh na Molaidhean sa phàipear aontachadh gun 
atharrachadh.  

 
 
11 ATH-LEASACHADH FEARANN MÒNACH 
 
 Chuir neach-lagha a’ Choimisein am pàipear an aithne, a’ mìneachadh gu bheil e a’ 

coimhead ris na nithean laghail mun cuairt ath-leasachadh fearann mònaach agus cuid 
de thaobhan maoineachaidh an leasachaidh. Tha e cudromach cuimhneachadh gu 
bheil còraichean cuibhrichte aig croitearan le cùisean sònraichte gan co-dhùnadh an-
uiridh ann an Cùirt an t-Seisein. Tha feum air gnìomhachd gleidhidh a choileanadh ann 
an co-obrachadh leis an uachdaran oir tha e a’ toirt buaidh air maith an uachdarain. Ma 
tha leasachaidhean air an stiùireadh leis an uachdaran, bhiodhte gu h-àbhaisteach air 
aonta a ruighinn le luchd-earrannan fearann ionaltraidh agus/no na croitearan a tha an 
sàs ann. Dh’fhaodadh uachdaran solaran Cleachdadh Gnothaicheil no Fearann 
Ionaltraidh san Achd a chleachdadh. Dh’fhaodadh gum bi còraichean croitearachd air 
an cur gu aon taobh le pròiseact ath-leasachaidh leithid còraichean ionaltraidh no 
còraichean buain mhònach. Bhiodh an obair fhèin dèante le cunnradairean.  

 
 Dh’fhaodadh gun tig maoineachadh do dh’obair leasachaidh bho thùsan an riaghaltais 

agus dh’fhaodadh gun ceannaich treas phàrtaidhean cùmhnantan gus sgaoilidhean 
càrboin ath-chothromachadh. Tha a’ mhòr-chuid de sgeamaichean ann an Alba coltach 
a dhol air adhart tro Gnìomh Fearann Mònach. Tha roghainnean aig a’ Choimisean co-
obrachaidhean fhurastachadh eadar uachdarain agus comataidhean ionaltraidh, gu h-
àraid tro na dreuchdan leasachaidh ùra sna h-Eileanan an Iar. Dh’fhaodadh 
oighreachdan Ministearan na h-Alba agus uachdarain coimhearsnachd a bhith nan 
cuspair tòiseachaidh.  

 
 Chaidh dragh a nochdadh gum faodadh pròiseactan a bhith a’ dol air adhart a 

dh’fhaodadh buaidh àicheil a thoirt air croitearan, gun iad buannachdan sam bith a 
chosnadh às, agus gum faodadh leasachaidhean tuairmseach buaidh a thoirt air 
coimhearsnachdan croitearachd fad ghinealaichean, oir bidh an obair glè fhad-amail.  



 

 
 Chaidh aontachadh obrachadh ann an dòigh cho-obrachail sna h-Eileanan an Iar mar 

phuing tòiseachaidh, a’ solarachadh fiosrachadh do chroitearan. Chaidh aontachadh ris 
na molaidhean sa phàipear.  

 

Co-dhùnadh Chaidh na Molaidhean sa phàipear aontachadh.  

 
 
12 ÙR-FHIOSRACHADH ‘MUN CUAIRT A’ BHÙIRD’ BHO CHOIMISEANAIREAN  
 
 Thòisich an Neach-gairm air a’ chuairt de ùr-fhiosrachadh, a’ toirt iomradh air 

coinneamhan Ìre 3 mar dhòigh mhath air obair-cùise a choileanadh, a bu chòir 
leantainn don àm ri teachd. Air 15 Màrt, bha e air coinneamh COHI a fhrithealadh leis 
an CEO, a bha a’ gabhail a-steach deasbad math air croitearachd agus dhaingnich e 
cho cudromach ’s a tha leasachaidhean ann am bun-structar agus ceangalachd ann an 
sgìrean dùthchail.    

 
 Tha Coimiseanair Neilson air a bhith ag obair leis na buidhnean fhoirmean air-loidhne  

agus a’ dol air chuairt ‘bhiortail’ sna h-Eileanan an Iar do QMS. 
 
 Fhritheil an Coimiseanair Mathieson a’ choinneamh mu dheireadh a bha aig a’ 

bhuidheann Thar-Phàrtaidh.  the recent meeting of the Cross-Party group. 
 
 Dh’aithris an Coimiseanair MacÌomhair na conaltraidhean àbhaisteach bho na 

croitearan ionadail, air an do dh’iarr e fios a chur gu oifigearan. Tha e tàmailteach nach 
eil comas air fios a ghairm mu na h-obraichean sna h-Eileanan an Iar, oir chan eil am 
pròiseas trusaidh air a chrìochnachadh fhathast. Dh’aontaich an CEO agus bha e 
duilich cho fada ’s a tha nithean mar sgrùdaidhean cùl-raoin a’ toirt ach dhaingnich e 
gum bi follaiseachadh ann aon uair ’s gum bi gach neach ann an dreuchd.  

 
 Tharraing an Coimiseanair Caimbeul aire gu na duilgheadasan agus an dàil a 

dh’fhaodas a bhith air adhbhrachadh le Leantainneachd gun Tiomnadh agus bha e an 
dòchas gum biodh luchd-obrach mothachail don seo agus gach nì as urrainn dhaibh a 
dhèanamh gus croitearan a bhrosnachadh gu smaoineachadh mu dheidhinn 
Leantainneachd, oir tha feum aig seo a bhith air adhartachadh an-còmhnaidh. 

 
 Bha an Iar-Neach-gairm NicChoinnich air coinneamhan de chomataidh Cnoc is 

Monadh a fhrithealadh, agus a’ coimhead air adhart ri faighinn a-mach còmhla ris a’ 
Mhanaidsear Chonaltraidhean cho luath ’s a ghabhas, gus tuilleadh filmidh air 
sgùdaidhean cùise a dhèanamh gus an obair mhath a tha a’ dol air adhart air croitean, 
a thaisbeanadh.  

 
 Bha an Coimiseanair Holt air coinneamh Ìre 3 a fhrithealadh agus coinneamh SCF mu 

ruigsinneachd do chroitean, a fhuair e fìor oideachail.  
 
 
13 AITHISGEAN BHO CHEANNARDAN SGIOBAIDHEAN  
 

(a) Sgioba IS  
 
 Mhìnich an Ceannard Didseatach is Leasachaidh gun robh a’ chùis an lùib thillidhean 

Fios Bliadhnail air am fuasgladh, leis na foirmean a-nis leis a’ chunnradair agus a’ ruith 
mun aon ìre ris a’ bhliadhna an-uiridh agus le meudachadh mu 50% anns an àireamh 
de thillidhean eileagtronaigeach. Thathar an dòchas gum faodar cuimseachadh air a’ 
ghluasad seo airson an ath chunntais chroitearachd. 

 



 

 Chaidh a dhaingneachadh gum bi glanadh-suas mionaideach aig deireadh na h-ùine 
cunntais, gus a dhol thairis air na cùisean uile a tha air èirigh am-bliadhna, leasanan 
iomchaidh ionnsachadh agus planadh airson na h-ath bhliadhna.  

 
 Chaidh crìoch a chur air an oidhirp air àireamh thaghte a ghairm de dhaoine nach do 

thill am foirmean cunntais, le taing do na Measadairean a ghabh pàirt. B’ e oidhirp glè 
chuibhrichte a bha seo, ach bha na toraidhean inntinneach agus a’ moladh gum biodh 
oidhirp nas fharsainge buannachdail an ath-bhliadhna.  

 
 Bha an comas air Teams a chleachdadh airson gairmean gu teachdaichean air a 

sgaoileadh a-mach gu an luchd-obrach taghte uile, mar a chaidh aontachadh leis a’ 
Bhòrd agus tha siostam nas fharsainge ga eagrachadh don sgioba Seirbheis 
Theachdaichean, le buidheann seilg a’ dèiligeadh ri gairmean. Bu chòir don seo 
seirbheis theachdaichean nas fheàrr a sholarachadh. Tha teachdaireachdan gutha gan 
eagrachadh ann am Beurla agus Gàidhlig agus bidh an siostam ag obrachadh a 
dh’aithghearr.  

 
 Tha deuchainneadh saidhbir air a dhèanamh. Thathar a’ feitheamh ri aithisg ach cha 

deach nì cudromach a thoirt fa-near tro na deuchainnean tèarainteachd. Tha ath-
ùrachadh na làraich-lìn a’ dol air adhart gu na h-ìrean deireannach. Thèid seo a 
dheuchainneadh air an taobh a-staigh agus bu chòir dha a bhith crìochnaichte taobh a-
staigh an ath cheala-deug.  

 
 Tòisichidh deuchainneadh agus co-chomhairle air an taobh a-muigh mu ruigsinneachd 

an làraich-lìn an dèidh don ath-ùrachadh a chrìochnachadh. Fhuaireadh tuairmsean 
bho chunnradairean. Bu chòir don seo a bhith crìochnaichte tràth sa Ghiblean. Tha am 
pròiseact thagraidhean ag adhartachadh. Tha seo a’ riochdachadh prìomh phìos 
obrach, a tha ag èirigh a dh’ionnsaigh a bhith air a shoidhnigeadh dheth le Digital First 
aig Riaghaltas na h-Alba. Faodar am pròiseact ath-sgrùdadh air an taobh a-staigh tro 
fhèin-mheasadh.  

 
 An dèidh coinneamh Bùird Shònraichte air 4 Màrt, tha deasbadan air tòiseachadh gus 

feuchainn ri goireasan manaidsear pròiseict do phròiseactan IT a chomharrachadh, a 
dh’fhaicinn a bheil fo-fhastadh bhon SG comasach. Tha an dreuchd B1 fhalamh ann an 
IS/GIS air a shanasachadh, le sìoladh air na tagraidhean a’ gabhail àite an ath-
sheachdain. Tha freagairtean gu leòr air a thighinn a-steach.  

 
 A thaobh CIS, thathar a’ dèanamh adhartas a dh’ionnsaigh an ath sgaoilidh agus mar 

fhreagairt air ceist mu chom-pàirteachadh luchd-obrach, chaidh a dhaingneachadh gu 
bheil luchd-obrach an lùib buidheann leasachaidh, a’ coimhead ri leasachadh air CIS 
san àm ri teachd.  

 
 Chuir Coimiseanairean cuideam air an fheum air cuideigin a thoirt a-steach cho luath ’s 

a ghabhas gus cuideachadh le stiùireadh pròiseict agus cunnradair a thoirt a-steach 
mar a bhios riatanach. Dhaingnich an Ceannard Didseatach is Leasachaidh gum bi an 
deuchainneadh air an sgaoileadh ùr de CIS a’ gabhail àite sa Ghiblean, agus an uair 
sin feumar coimhead ri trèanadh is ùrachadh sgilean agus feumalachdan lìbhrigidh, 
agus feumar a bhith faiceallach nach tèid nì a dhèanamh a dh’fhaodadh buaidh a thoirt 
air toradh staitistigean don Aithisg Bhliadhnail, a tha a’ ciallachadh nach bi an 
sgaoileadh ùr aair a chur beò chun a’ Chèitein. 

 
 Chaidh a dhaingneachadh gu bheil £70k de ghoireasan air a chur mu seach taobh a-

staigh buidseat 2021/22, gus cuideachadh le lìbhrigeadh air air pròiseactan IS. Nochd 
an Neach-gairm agus an Iar-Neach-gairm dragh mun dàil ann am buileachadh 
leasachaidhean CIS agus dh’iarr am Bòrd sealladh fhaicinn air loidhne-tìme airson an 
sgaoilidh agus targaidean buileachaidh soilleir. Bha am Bòrd cuideachd airson ais-
fhiosrachadh fhaicinn bho luchd-obrach mu CIS. 

 



 

 (b)  RALU is Taic Riaghlaidh  
 
 Thug an Ceannard Taic Riaghlaidh ùr-fhiosrachadh seachad air obair sgioba RALU, a’ 

cur an cuimhne Choimiseanairean mun t-suidheachadh air a mhìneachadh aig a’ 
choinneamh Bùird mu dheireadh. Bha fiosan air an sgaoileadh sa Ghearran agus bha 
grunn thagraidhean Cead a Bhith Às-làthair air a thighinn a-steach. Tha cùisean gan 
cur gu Ìre 3 agus tha aon Òrdugh Crìochnachaidh air a sgaoileadh o chionn ghoirid. Bu 
chòir leigeil air croit ann an Leòdhas gu innteart ùr a chrìochnachadh air a’ mhìos seo.  
Fhuaireadh 5 aithrisean air Briseadh Dleastanais agus tha adhartas math ga 
dhèanamh san Eilean Sgitheanach. Tha an sgioba cuideachd air comhairle laghail a 
shireadh mu bhuaidh san amharc a dh’fhaodadh a bhith aig Brexit, a thaobh cùisean 
còmhnaidheachd.  

 
 A thaobh Taic Riaghlaidh, is e mu 10 san t-seachdain an àireamh as motha de 

chùisean ris an urrainnear dèiligeadh agus is ann ri sin a tha an sgioba ag obair gu 
làithreach. Tha an t-atharrachadh poileasaidh o chionn ghoirid air fo-leigeilean thar 5 
bliadhna air cùisean fhaicinn a’ dol gu Ìre 2, a dh’fhaodar a ghluasad air adhart mar a 
bhios riatanach. Tha fiosrachadh mu cho-dhùnaidhean air ath-obrachadh air an làraich-
lìn agus bha an Ceannard Taic Riaghlaidh gus taing a thoirt don Mhanaidsear 
Chonaltraidhean airson a cuideachaidh ann an cruthaachadh bileag ùr.   

 
 Dh’aontaich am Bòrd san Dùbhlachd ri grunn atharrachaidhean air an dòigh a thathar 

a’ dèiligeadh ri gearanan, agus thathar ag obair tromhpa, a’ gabhail a-steach 
atharrachaidhean air teamplaidean airson aithisgean RPID. 

 
(c) Obrachaidhean is Sgioba-obrach   

 
 Mhìnich an Ceannard Obrachaidhean is Sgioba Obrach gu bheil cuideaman air a bhith 

ann a bha air an adhbhrachadh leis an dàrna glasadh-sluaigh bhon Fhaoilleach ’s às a 
dhèidh. Tha àireamh de luchd-obrach a’ dèiligeadh ri measgachadh de dhleastanasan 
cùraim, a tha a’ toirt buaidh air tarbhachd. Ach, tha sanasan beò a-nis airson tuilleadh 
luchd-obrach a thrusadh mar a chaidh aontachadh o chionn ghoirid leis a’ Bhòrd, agus 
tha ball den luchd-obrach bho bhuidheann air an taobh a-muigh ga chumail air chun a’ 
Chèitein.  

 
 Tha luchd-obrach ag obair cruaidh gus cùisean adhartachadh an dèidh dàil san 

Fhaoilleach. Tha sgrùdadh chùisean a tha còrr air 12 mìos a dh’aois air a choileanadh, 
agus tha an dàil as cudromaiche air adhbhrachadh le eileamaidean air an taobh a-
muigh agus casgaidhean, mar sin tha feum air plana a leasachadh gus dèiligeadh 
riutha sin. Tha a’ chùis an lùib lèirmheasan air foirmean Clàraidh gus pàighidhean air-
loidhne a cheadachadh, ga thoirt air adhart leis an RoS. 

 
(d) Fearann Ionaltraidh is Poileasaidh  

 
 Mhìnich an Ceannard Poileasaidh is Fearann Ionaltraidh gun robh draghan a’ 

nochdadh aig an àm seo an-uiridh mu dheidhinn mar a bha comataidhean ionaltraidh 
a’ dol a choileanadh an dleastanasan a thaobh dhreuchdan, nuair nach b’ urrainn 
dhaibh coinneachadh gu pearsanta. Mar sin, bha an Coimisean air rèiteachaidhean 
eadar-amail aontachadh, agus tha iad sin ag obair gu math.  

 
  



 

 Tha mòran cheistean a’ tighinn a-steach chun na sgioba agus thathar a’ dèiligeadh 
leotha. Bu chòir a thoirt fa-near nach eil mòran Riaghailtean ùra a’ tighinn a-steach 
airson aonta, ged a tha cuid air an t-slighe. Is e inneal math a th’ anns an teamplaid a 
chaidh a chruthachadh gus comataidhean a chuideachadh a’ tarraing an Riaghailtean 
ri chèile, agus thèid am misneachadh gu a chleachdadh.  

 
 Tha e math aithris gu bheil trèanadh a’ leantainn, agus dàimh obrach math a chaidh a 

stèidheachadh le FAS. Fhuair an sgioba fhèin trèanadh ann an cleachdadh fearainn 
àiteachail agus mhol iad tionndadh giorraichte a chruthachadh do luchd-obrach san 
fharsaingeachd. Chaidh seo a lìbhrigeadh gu 25 neach-obrach an t-seachdain a 
chaidh, a’ sealltainn na h-ìre àrd de dh’ùidh bho luchd-obrach. Tha an sgioba air a 
meudachadh o chionn ghoirid le ball obrach bho bhuidheann air an taobh a-muigh gus 
gnìomhan rianachd a chòmhdach, agus tha seo air a bhith glè chuideachail.  

 
 Agus mu dheireadh, chaidh taing a thoirt do Choimiseanairean airson an cuid ùine a 

thaobh am beachdan a thoirt don cho-chomhairleachadh mu ghiùlan bheathaichean, 
air a’ mhìos a dh’fhalbh. 

 
(e) Leasachadh Croitearachd 

 
 Thug an Ceannard Leasachaidh thar-shealladh goirid air na tha an sgioba an sàs, le 

aon oifigear B2 stèidhichte sna h-Eileanan an Iar a-nis ann an dreuchd agus 
sùileachadh neach eile a bhith an dreuchd sa Ghiblean. Tha coinneamhan a’ 
tòiseachadh le luchd-obrach agus luchd-ùidhe gus planaicheanb a ghrinneachadh 
agus gnìomhan a phrìomhachadh. Tha seo a’ gabhail a-steach ciad choinneamh le 
buill a’ Bhùird an ath-sheachdain. Tha suirbhidh air shiubhal cuideachd air fearann 
nach eil ga chleachdadh, a thèid a chuairteachadh chun a’ Bhùird ann an ùine nach bi 
fada.  

 
 
14 ÙR-FHIOSRACHADH BHO BHUIDHEANN ATH-DHEALBHAIDH FHOIRMEAN 

TAGRAIDH    
 
 Mhìnich an Ceannard Taic Riaghlaidh gu bheil am buidheann obrach air 9 fhoirmean 

tagraidh ath-sgrùdadh agus air iomadh modal a chomharrachadh bhuapa sin. A 
thuilleadh air foirmean air-loidhne, tha feum air tionndaidhean pdf a chruthachadh. On 
choinneamh Bùird mu dheireadh, tha gnìomhachd air cuimseachadh air na Notaichean 
Stiùiridh agus fo-leigeil agus foirmean Sònrachaidh. Thathar an dòchas gun tèid an 
obair air na pdf-an a chrìochnachadh ro dheireadh na h-ath sheachdain agus tha 
coinneamh air a h-eagrachadh gus a dhol thairis orra le cunnradair clò-bhualaidh. 
Thèid coimhead ri di-chroiteadh sa Ghiblean.  

 
 Bha an Coimiseanair Neilson airson moladh a thoirt do luchd-obrach airson an steach-

chur don phròiseact chudromach seo.  
 
 
15 CEANN-LATHA NA h-ATH CHOINNEIMH 
 
 Thèid an ath choinneamh a chumail air 13 Cèitean 2021 le Teams. 
 
 
16 GNOTHACH DEATAMACH SAM BITH 
 
 Cha robh gnothach deatamach sam bith ag èirigh.   
 
 Dhùin a’ choinneamh phoblach aig 3f, leis an Neach-gairm a’ toirt taing don luchd-

obrach, buill den phoball agus Measadairean airson an ùidh ann a bhith an làthair. 
 



 

 
17 TOIRMEASG MHEADHANAN IS POBALL  
 
 
Thug an Neach-gairm taing do na h-uile airson na chuir iad ris a’ choinneamh aig an robh 
clàr-obrach loma-làn an-diugh, agus dhùin a’ choinneamh aig 3.35f. 


