
 FAIGH EÒLAS AIR CÒRAICHEAN MÀIL
Tha na còraichean aig gabhaltaichean prìobhaideach air an dìon gu laghail. Ma tha eòlas agad air do 
chòraichean màil bidh thu nas misneachaile ann an conaltradh ris an uachdaran no buidheann-ghabhail agad.

DÈAN DEARBHADH RO LÀIMH
A rèir an lagha, feumaidh uachdarain is buidhnean-gabhail a bhith clàraichte airson taigh a chur air mhàl. 
Na cleachd ach uachdaran agus buidheann-gabhail clàraichte agus dèan aithris air gin nach eil.

CHAN FHAODAR DO CHUR ÀS AN FHÀRDACH AGAD GUN BHÀIRLIGEADH 
Chan fhaod uachdarain an gabhaltaiche fhuadach gun bhàirligeadh agus pròiseas teann laghail a leantainn. 
Tha ùine a’ bhàirligidh a rèir an t-seòrsa gabhaltais a th’ ann. Mura bheil thu cinnteach dè seòrsa gabhaltais 
a th’ agad, bu chòir dhut sùil a thoirt air an aonta ghabhaltais agad. Tha fuadach mì-laghail na eucoir agus 
dh’fhaodadh na leanas a bhith na lùib: smàdadh is sàrachadh, atharrachadh glaise no gun a bhith a’ leantainn 
modhan laghail is ùineachan a’ bhàirligidh.

FEUMAIDH AN T-UACHDARAN D’ FHÀRDACH A CHUMAIL SUAS AGUS A CHÀRADH
Tha uachdarain an urra bhith dearbhadh a bheil obair riatanach ri dhèanamh ron ghabhaltas agus feumaidh iad 
ro-fhios a chur gu gabhaltaichean. Feumaidh iad an taigh-màil a chàradh ’s a chumail suas tron ghabhaltas air 
fad agus obair riatanach sam bith a dhèanamh an ceann ùine reusanta. Feumaidh iad cinnteachadh gu bheil an 
taigh-màil dìonach ri gaoith is uisge agus gu bheil na stàlaidhean airson solar goireis, taigh-àirneis, acainnean 
is uidheaman no àirneis sam bith a thug iad fhèin sàbhailte, gun gabh obrachadh agus gu bheil iad ann an 
càradh reusanta. Cuideachd, feumaidh uachdarain dèanamh cinnteach gu bheil innealan-luirg teine is aon-
ogsaid carboin a’ coileanadh nan riaghailtean as ùire.



FEUMAIDH D’ UACHDARAN RO-FHIOS A CHUR THUGAD MA THA E AG IARRAIDH 
TADHAL ORT SAN TAIGH-MÀIL.
Tha còir aig uachdarain a dhol a-steach a dhearcadh air cor an taigh-mhàil no a dhèanamh chàraidhean 
ann, agus feumaidh gabhaltaichean cothrom reusanta a thoirt don uachdaran air a shon sin. Tha cead 
aig an uachdaran a dhol a-steach air ball airson càradh èiginneach. Seach sin, bu chòir don uachdaran 
no am buidheann-gabhail aige, àm freagarrach aontachadh leis a’ ghabhaltaiche, ach faodaidh e 
dhol a-steach aig àm reusanta san latha le bhith a’ toirt an ro-fhios iomchaidh. Mar eisimpleir, fo 
Ghabhaltas Còmhnaidh Prìobhaideach (i.e. airson nan gabhaltasan sin a thòisich air, no an dèidh, 1mh 
Dùbhlachd 2017), feumaidh uachdaran no buidheann-gabhail fios a chur thugad 48 uairean ro làimh aig 
a’ char as lugha.

ÀRDACHADH A’ MHÀIL
Ma thòisich an gabhaltas agad air, no an dèidh, 1mh Dùbhlachd 2017, feumaidh uachdarain ro-fhios de 
3 mìosan a thoirt dhut mu àrdachadh màil sam bith. Chan fhaod iad am màl àrdachadh ach aon turas 
sa h-uile 12 mhìos. Tha còir agad cur an aghaidh àrdachadh mì-cheart a’ mhàil tro Oifigeach a’ Mhàil.

Gus barrachd fios fhaighinn air do chòraichean gabhaltais is an taic a tha ri fhaotainn, tadhail air: 
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