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Fèisean nan Gàidheal 
Poileasaidh Cho-ionannachd Chothroman 
 
CUNNTAS POILEASAIDH CO-IONANNACHD CHOTHROMAN 
 
1 A’ Fastadh Luchd-Obrach, Chunnradairean & Luchd-Teagaisg 
1.1 Tha Fèisean nan Gàidheal a’ gealltainn gun dèilig iad ri gach neach-iarrtais a chuireas a-steach airson obair gu  
       cothromach. Tha sinn ag iarraidh dèanamh cinnteach gun tèid daoine a thaghadh air sgàth ’s cho iomchaidh is  
       cho comasach agus a tha iad. 
 
1.2 Tha e na amas do dh’Fhèisean nan Gàidheal gun dèiligear ri neach a tha, no a dh’fhaodadh a bhith, na neach-

obrach, cunnradair, neach-teagaisg no neach-obrach saor-thoileach againn san aon dòigh agus cha toir cinneadh, 
dath, freumhan cinneachail no dùthchail, suidheachadh pòsaidh, gnè, taobhadh feise, ciorram no creideamh 
buaidh sam bith air an sin. 

 
1.3 Tha poileasaidh fastaidh aig Fèisean nan Gàidheal do dhaoine a chleachd a bhith nan eucoraich, a tha ag amas 

air dèanamh cinnteach gun dèiligear ri gach neach-iarrtais airson obair ann an dòigh chothromach. Chithear seo 
ann an Eàrr-ràdh 1 den phoileasaidh seo. 

 
1.4 A thaobh 1.3, làimhsichear fiosrachadh sam bith a thèid fhoillseachadh do dh’Fhèisean nan Gàidheal a rèir ar 

Poileasaidh air Làimhseachadh, Cleachdadh, Stòradh is Gleidheadh Fiosrachaidh bho Dhearbhaidhean Pearsanta 
gu Tèarainte. Chithear seo ann an Eàrr-ràdh 2 den phoileasaidh seo. 

 
1.5 Tha e mar dhleastanas obrach do gach neach-obrach againn gun tèid siùil fhastaidh cothromach a chur an sàs, 

ach tha dleastanasan sònraichte aig ar Stiùiriche agus buill a’ Bhùird a thaobh fastadh, agus aig luchd-obrach a 
tha an sàs ann an rianachd luchd-obrach. 
 

1.6 Faodaidh neach-obrach sam bith a tha den bheachd gun deach dèiligeadh riutha ann an dòigh mhì-chothromach 
bruidhinn ri Stiùiriche Fèisean nan Gàidheal mun chùis, no ris a’ Chathraiche ma tha an Stiùiriche an sàs sa chùis. 

 
2  Daoine a tha a’ gabhail pàirt ann an tachartasan Fèisean Nan Gàidheal is nam Fèisean 
2.1 Tha Fèisean nan Gàidheal ag iarraidh gum bi cothroman co-ionann aig daoine a tha a’ gabhail pàirt ann an 

tachartasan a tha gan cumail leis a’ bhuidhinn, no às leth na buidhne, a dhol an sàs annta. Tha seo a’ gabhail a-
steach Fèisean a tha nam buill de dh’Fhèisean nan Gàidheal. 

 
2.2 Tha sinn a’ gealltainn gum faod duine sam bith a tha ag iarraidh pàirt a ghabhail ann an tachartas Fèisean nan 

Gàidheal – agus sna Fèisean – sin a dhèanamh agus cha toir cinneadh, dath, freumhan cinneachail no dùthchail, 
suidheachadh pòsaidh, gnè, taobhadh feise, ciorram no creideamh buaidh sam bith air an sin. 

 
2.3 Tha e mar dhleastanas air ar luchd-obrach is buill uile dèanamh cinnteach gu bheil cothrom co-ionann aig a h-uile 

neach dol an sàs ann an cùisean. Ge-tà, tha dleastanasan sònraichte aig buill de chomataidhean nam Fèisean, 
Stiùiriche Fèisean nan Gàidheal agus buill a’ Bhùird a tha an sàs ann a bhith a’ cur thachartasan air dòigh. 

 
2.4 Ma tha neach sam bith a’ smaoineachadh nach deach dèiligeadh riutha gu cothromach, faodaidh iad bruidhinn ri 

Cathraiche na Fèise, no Stiùiriche Fèisean nan Gàidheal ma bha Cathraiche na Fèise an sàs sa chùis. 
 

2.5 Ma thathar a’ smaoineachadh gun deach dèiligeadh ri neach ann an dòigh mhì-chothromach aig tachartas Fèisean 
nan Gàidheal, faodar a’ chùis a thogail le Stiùiriche Fèisean nan Gàidheal, no an Cathraiche, ma tha an Stiùiriche 
an sàs sa chùis. 

 
3  Am Poileasaidh ga chur an Gnìomh 
3.1 Tha e na amas do dh’Fhèisean nan Gàidheal gun tèid am poileasaidh seo a chur an gnìomh le èifeachd, agus nì 

sinn sgrùdadh air èifeachd a’ phoileasaidh gu cunbhalach tro bhith a’ measadh thachartasan, a’ toirt sùil às ùr air 
dòighean-obrach agus a thaobh fastadh is margaidheachd airson tachartasan. 

 
3.2 Cha ghabh sinn ri leth-bhreith air luchd-obrach, luchd-iarrtais airson dreuchdan, cunnradairean, luchd-teagaisg, 

no daoine a tha a’ gabhail pàirt sna Fèisean a thèid a dhèanamh le luchd-obrach Fèisean nan Gàidheal no nam 
Fèisean, no cuideigin a tha toirt seirbheis dhuinn. Nì sinn rannsachadh air cùis sam bith a thèid a thogail agus 
dèiligidh sinn leatha mar as iomchaidh. 

 
 
 
 



3.3 Ma tha neach sam bith ag iarraidh atharraichean a mholadh airson a’ phoileasaidh seo, no ma tha beachdan 
agaibh air mar a dh’fhaodadh e a bhith nas èifeachdaiche, sgrìobhaibh sa chiad dol-a-mach gu: 
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Eàrr-ràdh  1 
Fèisean nan Gàidheal 
Poileasaidh Fastaidh do Dhaoine a chleachd a bhith nan Eucoraich 
 
A rèir a’ Chòd Obrachaidh a dh’fhoillsich Ministearan na h-Alba fo earrainn 122 de Achd a’ Phoilis 1997, airson daoine 
clàraichte agus daoine eile a gheibh Fiosrachadh Pearsanta, leanaidh Fèisean nan Gàidheal na riaghailtean a leanas. 
 
1 Tha Fèisean nan Gàidheal a’ gealltainn gun dèilig iad ri gach neach-iarrtais airson obair gu cothromach, agus nach 

dèan iad leth-bhreith mhì-chothromach air neach ri linn dìteadh no fiosrachadh eile a thig am follais tro 
dhearbhadh pearsanta. 

 
2 Chan iarr Fèisean nan Gàidheal Dearbhadh Pearsanta Coitcheann no Leasaichte ach nuair a tha riatanach is 

iomchaidh airson na h-obrach. 
 
3 Nuair a dh’fheumar Dearbhadh Pearsanta airson na h-obrach, nì Fèisean nan Gàidheal sin soilleir air an fhoirm-

iarrtais, san t-sanas-obrach, agus an lùib fiosrachadh sam bith eile mun obair. Gheibh luchd-iarrtais am poileasaidh 
seo aig toiseach a’ phròiseis fastaidh. 

 
4 San agallamh, nì Fèisean nan Gàidheal cinnteach gum faodar bruidhinn mun eucoir(ean) ann an dòigh fhosgailte is 

ciallach. Mura h-innsear mu fhiosrachadh, aig a bheil ceangal ris an obair a thathar ag iarraidh, faodar tairgse-
obrach a thoirt air ais.  

 
5 San agallamh, no nuair a gheibh iad Dearbhadh Pearsanta le fios mu dhìteadh, gabhaidh Fèisean nan Gàidheal 

ealla ri:- 
 An toir an dìteadh buaidh air an obair a thathar a’ tairgsinn? 
 Dè cho dona sa bha an eucoir? 
 Dè cho fad ’s tha e bhon a rinneadh an eucoir? 
 A bheil pàtran ann am beatha an neach-iarrtais far a bheil eucoir a’ nochdadh a-rithist is a-rithist?  
 A bheil suidheachadh an neach-iarrtais air atharrachadh bhon a rinn iad an eucoir? 

 
6 Nì Fèisean nan Gàidheal cinnteach gu bheil ar luchd-obrach a tha an sàs ann am fastadh eòlach air a’ phròiseas 

seo agus gun d’fhuair iad trèanadh is taic iomchaidh. 
 
7 Bheir Fèisean nan Gàidheal lethbhreac den Chòd Obrachaidh foillsichte le Ministearan na h-Alba fo earrainn 122 de 

Achd a’ Phoilis 1997 do neach-iarrtais sam bith airson dreuchdan aig Fèisean nan Gàidheal a tha feumach air 
dearbhadh pearsanta. 

 
8 Tha Fèisean nan Gàidheal ag amas, tro ar Poileasaidh Co-ionannachd Chothroman, agus seo na phàirt dheth, air 

dèanamh cinnteach gun dèiligear gu cothromach ri gach neach-iarrtais airson obair aig a’ bhuidhinn.  
 

 
 



Eàrr-ràdh 2 
Fèisean nan Gàidheal 
Poileasaidh air Làimhseachadh, Cleachdadh, Stòradh is Gleidheadh Fiosrachaidh bho Dhearbhaidhean 
Pearsanta gu Tèarainte 
 
A rèir a’ Chòd Obrachaidh a dh’fhoillsich Ministearan na h-Alba fo earrainn 122 de Achd a’ Phoilis 1997, airson daoine 
clàraichte agus daoine eile a gheibh Fiosrachadh Pearsanta, leanaidh Fèisean nan Gàidheal na riaghailtean a leanas: 
 
1 Chan iarrar Dearbhadh Pearsanta ach nuair a tha e riatanach is iomchaidh airson na h-obrach agus thèid am 

fiosrachadh air an teisteanas dearbhaidh a chleachdadh air adhbharan fastaidh a-mhàin. 
 
2 Nì Fèisean nan Gàidheal cinnteach gum faigh iad cead an neach mus iarr iad dearbhadh pearsanta, agus iarraidh 

iad cead mus sgaoil iad am fiosrachadh air adhbhar sam bith ach air adhbharan fastaidh. 
 
3 Cha tèid fiosrachadh dearbhaidh pearsanta a roinn ach le daoine ùghdarraichte gus fhaicinn tron obair aca. 
 
4 Nuair a gheibh Fèisean nan Gàidheal fiosrachadh a bharrachd tro dhearbhadh pearsanta ach nach fhaigh an 

neach-iarrtais e, cha toir Fèisean nan Gàidheal am fiosrachadh sin don neach-iarrtais, ach innsidh sinn dhaibh gu 
bheil fiosrachadh a bharrachd ann, ma bheir am fiosrachadh sin buaidh air a’ phròiseas fhastaidh. 

 
5 Bidh fiosrachadh bho dhearbhaidhean pearsanta air a chumail ann an ciste ghlaiste nach gabh a ghluasad, airson 

suas ri 6 mìosan. Chan fhaigh ach daoine le cead am fiosrachadh seo fhaicinn tro na dleastanasan obrach aca 
cothrom a’ chiste seo fhosgladh. 

 
6 Thèid fiosrachadh bho dhearbhaidhean pearsanta a chur na stiallan le inneal. 
 
7 Cha dèanar lethbhreac de dh’fhiosrachadh bho dhearbhadh pearsanta. Ge-tà thèid am fiosrachadh a leanas a 

chumail: 
 Ceann-latha a chuireadh am fiosrachadh pearsanta 
 Ainm an neach  
 Seòrsa Dearbhaidh Pearsanta  
 Dreuchd don deach am dearbhadh iarraidh 
 Àireamh shònraichte an dearbhaidh phearsanta 
 Fios mu mar a chaidh don tairgse-obrach 

 
8 Nì Fèisean nan Gàidheal cinnteach às gu bheil fios aig gach neach-obrach aig a bheil cead coimhead air 

fiosrachadh bho dhearbhaidhean pearsanta mun phoileasaidh seo agus gum faigh iad trèanadh is taic iomchaidh. 
 
9 Bheir Fèisean nan Gàidheal lethbhreac den phoileasaidh seo, agus an Còd Obrachaidh a dh’fhoillsich Ministearan 

na h-Alba fo earrainn 122 de Achd a’ Phoilis 1997, do neach sam bith a chuireas a-steach airson obair aig Fèisean 
nan Gàidheal far am feumar dearbhadh fiosrachadh pearsanta. 

 
10 Tha Fèisean nan Gàidheal tro am Poileasaidh Co-ionannachd Chothroman, agus seo na earrainn bhuaithe, ag 

iarraidh dèanamh cinnteach gun dèiligear ri gach tagraiche airson obraichean aig a’ bhuidhinn gu cothromach. 
 


