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Cathraiche MG ALBA 

Fiosrachadh mu Ofcom 
 
Is e Ofcom (Oifis nan Conaltraidhean) riaghlaiche neo-eisimeileach agus ùghdarras farpais airson 

gnìomhachasan nam meadhanan san RA, le uallaichean thairis air telebhisean agus rèidio, tele-

chonaltradh loidhne shuidhichte agus fòn-làimhe, agus na loidhnichean-adhair air a bheil innealan 

adhair ag obair.  Tha a h-uile càil a tha sinn a’ dèanamh a rèir a’ phrìomh dhleastanas a tha air a chur 

oirnn le Pàrlamaid na RA ann an Achd Conaltraidh 2003 gus ùidhean shaoranaich agus luchd-

cleachdaidh a shàsachadh.   

Dleastanasan Gàidhlig 

Tha dleastanas reachdail air Ofcom buill a shuidheachadh air MG ALBA.   Fo na h-ullachaidhean a 

tha ann an-dràsta airson suidheachadh bhall, bithear a’ sireadh comhairle bho Riaghaltas na h-

Alba agus bidh na suidheachaidhean a rèir aonta bho Mhinistearan na h-Alba.  Nar modh-obrach 

ann a bhith a’ sireadh bhuill ùra, bidh sinn a’ leantainn stiùireadh Riaghaltas na h-Alba a tha ag 

ràdh gum bu chòir a’ mhòr chuid de bhuill bòrd MG ALBA a bhith comasach sa Ghàidhlig agus gum 

b’ e a’ Ghàidhlig a bu chòir a bhith mar chànan-obrach a’ bhùird.  Ann an cuid de 

shuidheachaidhean, dh’fhaodadh eadar-theangachadh dhan Bheurla a bhith air a thabhann.  Fo 

Achd Craolaidh 1990, feumaidh Ofcom cuideachd dèanamh cinnteach gu bheil a’ mhòr chuid de na 

daoine a tha air a’ bhòrd nan daoine a tha a’ riochdachadh coimhearsnachd luchd-labhairt na 

Gàidhlig.       

Mu MG ALBA 
 

Is e buidheann corporra a tha ann an Seirbheis nam Meadhanan Gàidhlig, a chaidh a stèidheachadh 

gu reachdail agus ag obair mar MG ALBA (Meadhanan Gàidhlig Alba). Airson tuilleadh fiosrachaidh 

mun bhunait reachdail agus mun raon-dleastanais faic làrach-lìn MG ALBA.   

Tha Cathraiche agus suas ri aon bhall deug eile air MG ALBA. Tha buill MG ALBA air an suidheachadh 

airson teirmean stèidhichte le Ofcom, a rèir aonta Mhinistearan na h-Alba.  Tha luchd-obrach air an 

cur an dreuchd le MG ALBA, fo ùmhlachd Ofcom a thaobh àireamhan agus cumhachan cosnaidh. 

Is e dreuchd MG ALBA dèanamh cinnteach gu bheil raon fharsaing agus eadar-mheasgte de 

phrògraman àrd-chàileachd sa Ghàidhlig air an craoladh no air an tar-chur ann an dòigh air choireigin 

gus am bi iad rim faotainn le daoine ann an Alba agus do dhaoine eile.   

Tha MG ALBA gu sònraichte ceadaichte a bhith ag ionmhasachadh no a’ dol an sàs ann a) a bhith a’ 

dèanamh phrògraman sa Ghàidhlig, b) a bhith a’ solar trèanadh co-cheangailte ri bhith a’ dèanamh 
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phrògraman, agus c) sgrùdadh luchd-amais.  Tha MG ALBA a’ lìbhrigeadh an raon-dleastanais seo gu 

sònraichte tro chom-pàirteachas leis a’ BhBC airson maoineachadh agus obair BBC ALBA. 

 Tha MG ALBA a’ feuchainn ri cumail ris na prionnsabalan follaiseachd, treibhdhireas, agus 

cunntasachd ann a bhith a’ coileanadh amasan.   

Tha buill bòrd MG ALBA ag obair fo chòda giùlain a chaidh a shuidheachadh airson a’ bhùird.  Bidh 

iad air an trèanadh a rèir an stiùireadh “On board” aig Riaghaltas Na h-Alba.  Tha ullachadh air a 

dhèanamh airson measadh coileanadh buill a’ bhùird.   

Bidh MG ALBA ag ullachadh aithisg bhliadhnail airson Ofcom, agus bidh Ofcom a’ cur nan cunntasan 

sin fa chomhair Phàrlamaidean na RA agus Na h-Alba. 

Bidh MG ALBA ag ullachadh Plana Gnìomh airson gach bliadhna ionmhais. 

Tha am bòrd air trì Comataidhean a stèidheachadh gus dèanamh cinnteach à èifeachdas agus 

tàbhachdas: tha Comataidh Sgrùdaidh & Dearbhaidh (faic raon-ùghdarrais air làrach-lìn MG ALBA), 

Comataidh Inbhean (faic raon-ùghdarrais) agus Comataidh Ainmeachaidh (gus comhairle a thoirt air 

trusadh bhall airson a’ bhùird).  

Tha barantas aig MG ALBA bho Chreideas nar Cosnaichean agus bho Chreideas nar Cosnaichean Òga, 

agus chaidh aithneachadh le Broadcast Magazine mar aon de na h-àiteachan obrach as fheàrr a 

thaobh obair craolaidh ann an 2018.     

Tha MG ALBA suidhichte ann an Steòrnabhagh, le luchd-obrach ann an oifisean a’ BhBC ann an 

Glaschu agus Inbhir Nis.  Tha goireasan Steòrnabhaigh mar phàirt den Ionad Meadhanan is 

Gnìomhachasan Cruthachail ann an Steòrnabhagh,  campas a tha air a ghabhail air màl agus a tha air 

a stiùireadh le MG ALBA agus a tha a’ gabhail a-steach BBC Radio nan Gàidheal, BBC Naidheachdan, 

riochdairean neo-eisimeileach agus gnothachasan teicneòlais.   

Lèirsinn is amasan MG ALBA 

Tha lèirsinn chòig bliadhna MG ALBA air a chur an cèill ann an Lèirsinn 2021 agus is iad an amasan 

airson an ama seo:   

• Raon nas fharsainge de shusbaint airson BBC ALBA. 
• Buaidh nàiseanta a choileanadh agus luach sòisealta agus cultarail a chruthachadh ann an 

Alba tro shusbaint Gàidhlig. 
• Cur ri cumail suas agus leasachadh na Gàidhlig 
• A’ brosnachadh dol an sàs gnìomhach agus com-pàirteachadh sna meadhanan Gàidhlig 
• Luach eaconamach a chruthachadh, a’ gabhail a-steach obraichean 
• Dèanamh cinnteach gu bheil susbaint nam meadhanan Gàidhlig air a sgaoileadh taobh a-

muigh Alba agus an RA.  
 

Tha amasan ro-innleachd MG ALBA air an toirt gu buil gu ìre mhòr, ach chan eil gu tur, tro BBC ALBA, 

seirbheis telebhisean Gàidhlig sònraichte air a mhaoineachadh is air a stiùireadh le MG ALBA ann an 

com-pàirteachas leis a’ BhBC (gu gnàthach BBC Scotland). Tha an com-pàirteachas ag obrachadh tro 

chumhachan Aonta Co-obrachaidh a chaidh a shoighneadh san Iuchair 2007 agus tha an t-seanail le 

ùmhlachd do Chead Obrachaidh a’ BhBC a tha air a thoirt seachad le Ofcom.  

 

 

http://www.gov.scot/Publications/2017/03/9182
http://www.mgalba.com/downloads/governance/operational-plan-2018-19.pdf
http://www.mgalba.com/about/corporate/board/s-and-d.html
http://www.mgalba.com/about/corporate/board/inbhean.html
http://www.mgalba.com/about/corporate/staff/staff.html
http://www.mgalba.com/downloads/reports/leirsinn-2021.pdf
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0017/107072/bbc-operating-licence.pdf


3 
 

An dreuchd 

Cho math ri bhith mar chathraiche agus a’ stiùireadh bòrd MG ALBA, tha ìomhaigh làidir an lùib na 

dreuchd a tha a’ ciallachadh gum feumar dol an sàs mòr le feadhainn aig a bheil ùidh sa Ghàidhlig 

agus ann an craoladh, a’ gabhail a-steach riochdairean air an taghadh agus ministearan ann an 

Riaghaltasan na h-Alba agus na RA. 

Bidh comas coimeirsealta agus poilitigeach aig an neach, agus bhiodh ùidh no tuigse air poileasaidh 

craolaidh agus reachdas mheadhanan feumail.  Bidh iad cofhurtail le àrainnean a tha a’ gluasad gu 

luath, le teicneòlas de dh’àrd-chàileachd agus a’ tuigsinn an luchd-amais agus ùidh luchd-dèilig anns 

na suidhichidhean sin.   

Sònrachadh Pearsa 

Bithear a’ sùileachadh gun coilean an tagraiche na slatan-tomhais a leanas:   

• Tuigse air cùisean a tha a’ toirt buaidh air a’ Ghàidhlig is air craoladh; 

• Mothachadh air a’ cho-fharpais agus daidhnamaig an luchd-dèilig ann an earrann a tha a’ 
sìor ghluasad;  

• Breithneachadh agus co-dhùnaidhean earbsach gus dèanamh cinnteach à coileanadh 
soirbheachail ann an suidheachadh iom-fhillte;   

• Tuigse air a dheagh leasachadh mu chunntasachd agus sgrùdadh air buidhnean a tha air am 
maoineachadh gu poblach;  

• Eòlas air a bhith mar chathraiche no ann an suidheachadh ceannardais air buidheann 
corporra co-ionann agus a’ brosnachadh co-obrachadh taobh a-staigh agus eadar 
bhuidhnean;  

• Ag obair mar sgioba le co-obraichean neo-ghnìomhach agus gnìomhach;    

• Treibhdhireas pearsanta de dh’àrd ìre agus comas comharrachadh a bhith às aonais strì sam 
bith bho ùidhean coimeirsealta no poilitigeach.  
 

Mar a chuirear tagradh a-steach 

Thoir seachad am fiosrachadh a leanas: 

• CV mionaideach (gun a bhith nas fhaide na 3 duilleagan) – bu chòir mion-fhiosrachadh a 
bhith ann a thaobh foghlam agus teisteanasan, eachdraidh-obrach, ballrachd air bùird, 
buidhnean air a bheil thu mar bhall, ballrachd air buidhnean proifeiseanta agus mion-
fhiosrachadh mu fhoillseachaidhean no duaisean;   

• Litir na chois (gun a bhith nas fhaide na 2 duilleig) – a’ cur an cèill mar a tha thu a’ 
coinneachadh nan slatan-tomhais a tha an lùib na dreuchd seo – dèan cinnteach gu bheil thu 
a’ togail air na nithean a tha san sgrìobhainn seo;   

• Faodaidh tu an cv agus an litir a chur a-steach ann am Beurla no ann an Gàidhlig. 
 

Am Pròiseas Cur an Dreuchd 
 
Thèid innse gun deach na tagraidhean fhaighinn goirid an dèidh dhaibh a bhith air an cur a-steach 

agus thèid fios a-mach chun luchd-tagraidh ann an sgrìobhadh no air an fhòn mu adhartas an 

tagraidh.   
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Thèid beachdachadh air na tagraidhean le Pannal Taghaidh air am bi riochdairean bho Ofcom, bòrd 

MG ALBA agus neach-measaidh neo-eisimeileach. Bidh geàrr-liosta de thagraichean air an cuireadh 

gu agallamh mu mheadhan na Sultaine 2018.      

Thèid aonta foirmeil de na tagraichean soirbheachail a dhèanamh le bòrd Ofcom agus an uair sin le 

Ministearan na h-Alba.   

Tha sinn a’ sùileachadh gur ann sa Bheurla a bhios a’ mhòr chuid de na h-agallamhan taghaidh.  Tha 

seo air sgàth ’s nach e luchd-labhairt na Gàidhlig a tha sa mhòr chuid den phannal taghaidh (tha sinn 

a’ sùileachadh gum bi am pannal air a shuidheachadh ro cheann-là dùnaidh nan tagraidhean).  Ann a 

bhith a’ coileanadh a dhleastanais a thaobh craoladh Gàidhlig, choinnicheadh Ofcom riatanasan laghail 

a tha air a thaobh na Gàidhlig.   

Cosgaisean 

Ma thèid cuireadh a thoirt dhut a thighinn gu agallamh thèid cosgaisean siubhail reusanta a 

phàigheadh air ais.  Thoir seachad beagan fiosrachaidh.  Ma dh’fheumas tu siubhal bho thaobh a-

muigh na RA, feumaidh tu bruidhinn rinn ro làimh mu na h-ullachaidhean.  Ma tha thu ciorramach, 

innis dhuinn ma tha feum agad air taic sam bith a thaobh a bhith a’ frithealadh an agallaimh. 


