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Facal-tòisich  

 
Tha e na thoileachas dhomh an dàrna tionndadh de Phlana Gàidhlig Thaighean-tasgaidh 
Nàiseanta Alba a chur am follais, anns a bheil na dleastanasan againn mar fhastaiche agus 
ar cuid obrach mar sholaraiche seirbheis taigh-tasgaidh anns a h-uile ionad againn.  

Tha Taighean-tasgaidh Nàiseanta Alba, le bhith a' foillseachadh a' Phlana seo, a' 
taisbeanadh a cuid dealais is amasan a rèir Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig agus Achd na 
Gàidhlig (Alba) 2005. Tha e fa-near dhuinn cur ri seasmhachd na Gàidhlig an lùib na 
lèirsinne againn - agus a thaobh farsaingeachd nan cruinneachaidhean fo ar cùram, a tha air 
aon de na cruinneachaidhean ioma-chuspaireil as motha san Rìoghachd Aonaichte. 

Tha am Plana againn a' cur na rinn sinn gu ruige seo an cèill, a' meòrachadh air an 
adhartas, agus a' stèidheachadh na tha fa-near sna còig bliadhna ri teachd. Tha am Plana 
seo a' taisbeanadh ciamar a bhios Taighean-tasgaidh Nàiseanta Alba a' coileanadh a 
dhleastanais airson a' Ghàidhlig a dhèanamh seasmhach le bhith a' togail a h-inbhe. Tha 
sinn a' dèanamh fiughair mhòr ris na cothroman is iomairtean na lùib – a leithid tursan sa 
Ghàidhlig – agus tha e fa-near gun lean sinn le leasachadh a thaobh na seirbheis agus nan 
toraidhean againn. 

 

Dr Gordon Rintoul 
Stiùiriche 
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1. RO-RÀDH 

 
1.1  Fios mu Thaighean-tasgaidh Nàiseanta Alba agus an luchd-cleachdaidh 
 

Tha cruinneachadh cudromach aig ìre nàiseanta agus eadar-nàiseanta fo ar cùram. Tha 
beairteas nan ulaidhean a' riochdachadh còrr is dà cheud bliadhna de chruinneachadh agus 
's e dìleab a th' anns na cruinneachaidhean a tha sinn a' glèidheadh às leth muinntir na h-
Alba gu lèir: eadar arc-eòlas Albannach is clasaigeach agus na h-ealain sgeadachaidh is 
gnìomhach; eadar cultaran an t-saoghail is eachdraidh shòisealta agus saidheans, 
teicneolas is an saoghal nàdarra.  

'S e Bòrd nan Urrasairean bòrd riaghlaidh Thaighean-tasgaidh Nàiseanta Alba. Tha e an 
urra riutha lèirsinn, ro-innleachd is poileasaidhean na buidhne a stèidheachadh agus sùil a 
chumail air adhartas. Tha an Stiùiriche an urra ri gnìomhan làitheil nan Taighean-tasgaidh 
Nàiseanta agus ro-innleachd is poileasaidh a chur an sàs.  

Tha an Ro-innleachd làithreach againn a' mairsinn eadar 2016 is 2020, agus 's iad na 
prìomhachasan ro-innleachdail: 

• Cruthachadh thursan brosnachail anns na taighean-tasgaidh againn agus an 
àiteachan eile 

• Leasachadh, glèidheadh is leudachadh cleachdadh nan Cruinneachaidhean 
Nàiseanta 

• Daingneachadh is co-roinn eòlas is rannsachadh cruinneachaidh  
• Ruigsinn dhaoine air feadh na h-Alba agus an t-saoghail 
• Ath-ùrachadh an t-saoghail dhidseataich againn 
• Luachadh, cuideachadh agus leasachadh nan daoine againn agus leigeil leotha 

obrachadh còmhla ann an dòighean ùra 
• Leudachadh agus ath-ùrachadh an teachd a-steach againn 

Tha Taighean-tasgaidh Nàiseanta Alba a' fastadh 450 luchd-obrach, a tha a' toirt eòlais, 
ionnsachaidh is brosnachaidh seachad don luchd-tadhail againn thar còig ionadan air feadh 
na h-Alba. Tha na cruinneachaidhean againn sgaoilte air feadh ceithir làraichean taigh-
tasgaidh: Taigh-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba agus Taigh-tasgaidh Nàiseanta a' Chogaidh 
ann an Dùn Èideann; Taigh-tasgaidh Nàiseanta an Itealaich ann an Lodainn an Ear, agus an 
Taigh-tasgaidh Nàiseanta Dùthchail ann an Cille Bhrìghde an ear. Tha ionad stòrais, 
glèidhidh is rannsachaidh againn ann an Granton, tuath air Dùn Èideann - Ionad 
Cruinneachaidh nan Taighean-tasgaidh Nàiseanta. 

Ged nach eil dleastanasan foirmeil againn fon achd stèidheachaidh againn, tha sinn a' solar 
comhairle, eòlais agus taic do thaighean-tasgaidh air feadh na h-Alba airson cur ris na 
cruinneachaidhean is taisbeanaidhean aca fhèin. Tha sinn cuideachd ag obair gu dlùth le 
iomadh taigh-tasgaidh is buidheann ann an Alba, san Rìoghachd Aonaichte agus air feadh 
an t-saoghail. Mar sin, tha sealladh cuspaireil agus cruinn-eòlach againn air iomchaidheachd 
cleachdadh na Gàidhlig nar cuid sheirbheisean.  

Chuir Taighean-tasgaidh Nàiseanta Alba fàilte air còrr is 2.4 millean luchd-tadhail ann an 
2015/16 thar nan làraichean gu lèir.  

Tha dealbh eadar-dhealaichte a' nochdadh a thaobh cò às a tha an luchd-tadhail ann an 
làraichean Thaighean-tasgaidh Nàiseanta Alba, mar a chithear gu h-ìosal. 'S e luchd-tadhail 
ionadail agus Albannach a thadhail na bu thrice air an Taigh-tasgaidh Nàiseanta Dhùthchail 
agus Taigh-tasgaidh Nàiseanta na h-Itealaich, agus thadhail àireamhan mòra de luchd-
tadhail eadar-nàiseanta agus às an Rìoghachd Aonaichte air Taigh-tasgaidh Nàiseanta na 
h-Alba agus Taigh-tasgaidh Nàiseanta a' Chogaidh gu sònraichte.  
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'S ann à dùthchannan far a bheilear a' bruidhinn na Beurla a bha cuid mhòr den luchd-
tadhail à thall thairis, ach bha measgachadh mòr de chànanan nochdte am measg an luchd-
tadhail à dùthchannan anns nach eil a' Bheurla ga bruidhinn. Chithear mìneachadh anns a' 
chlàr gu h-ìosal air luchd-tadhail a rèir na dùthcha às an robh iad, ann an 2015/16. 

 

Tha leas-phàipearan A gu C a' sealltainn an t-suidheachaidh làthairich airson foghlam 
Gàidhlig. Tha fiosrachadh air clasaichean Gàidhlig ri fhaighinn aig: www.learngaelic.scot 

A' cumail seo nar n-aire, bidh sinn ag amas air urram co-ionnan a thoirt a thaobh 
feumalachdan cànain a h-uile neach-tadhail, agus a' freagairt ri Achd na Gàidhlig (Alba) 
2005 agus feumalachdan farsaingeachd mhòr an luchd-tadhail againn. 

 

1.2  Achd na Gàidhlig (Alba) 2005  

Chaidh Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 aontachadh le Pàrlamaid na h-Alba airson inbhe na 
Gàidhlig mar chànan oifigeil ann an Alba a ghlèidheadh agus urram co-ionnan leis a' 
Bheurla a thoirt dhi.  
 
A rèir aon de na prìomh chumhachan fon Achd, faodaidh Bòrd na Gàidhlig iarraidh air 
buidhnean poblach Planaichean Gàidhlig ullachadh. Chaidh seo a dhealbhadh gus an 
coilionadh an roinn phoblach an Alba a chuid dhleastanasan airson na Gàidhlig agus fhad 's 
a bhite ag àrdachadh a h-inbhe is a cliù, a' leasachadh chothroman prataigeach airson a 
cleachdadh agus a' cumail taic ri leantainneachd cànan is cultar na Gàidhlig.  
 

Dhealbhaich Taighean-tasgaidh Nàiseanta Alba an ciad Phlana Gàidhlig anns a' Chèitean 
2011, agus chaidh aontachadh le Bòrd na Gàidhlig anns an Dùbhlachd 2012. 'S e Plana trì 
bliadhna a bh' ann agus chaidh a shìneadh fad bliadhna eile ann an 2015 air sgàth 

http://www.learngaelic.scot/
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ghnothaichean sa bhuidhinn (a thaobh sreath de phròiseactan calpa mòra gu h-àraid) agus 
atharrachaidhean san luchd-obrach. Chaidh aithisgean sgrùdaidh bliadhnail a chur do Bhòrd 
na Gàidhlig rè àm a' Phlana, agus chaidh am molaidhean a fhreagairt gu sgiobalta. Thàinig 
a' chiad Phlana seo gu crìch anns a' Mhàrt 2016, agus chaidh an aithisg sgrùdaidh mu 
dheireadh a thoirt seachad anns a' Ghiblean 2016.  

 

1.3  Co-chomhairleachadh  

A rèir na h-Achd, feumaidh ùghdarrasan poblach ullachadh am Plana Gàidhlig a thoirt gu 
aire a h-uile duine/buidheann aig a bheil ùidh. 
 
Chùm Taighean-tasgaidh Nàiseanta Alba greis cho-chomhairleachaidh leis a' mhòr-shluagh, 
luchd-obrach is luchd saor-thoileach fad sia seachdainean eadar an t-Sultain is an t-
Samhain 2016 is sinn a' sireadh fhreagairtean a leigeadh leinn an dàrna tionndadh a 
leasachadh. Cha d' fhuair sinn mòran fhreagairtean an lùib a' cho-chomhairleachaidh ged a 
chaidh fios mu dheidhinn a sgaoileadh sa Ghàidhlig agus sa Bheurla. Rinneadh 
beachdachadh air gach freagairt fhad 's a bhathar a' leasachadh a' Phlana againn.  
 
Dh'iarr Bòrd na Gàidhlig air Taighean-tasgaidh Nàiseanta Alba co-chomhairleachadh 
poblach a ghabhail os làimh a-rithist, an dèidh do Bhòrd na Gàidhlig an Dàrna Tionndadh 
den Phlana Gàidhlig a sgrùdadh, agus sinn a' sireadh fhreagairtean sònraichte bhon mhòr-
shluagh an turas seo. Rinneadh beachdachadh air molaidhean feumail le Bòrd na Gàidhlig 
air an Dàrna Tionndadh den Phlana mus deach am Plana a thaisbeanadh. 
 
Mhair an co-chomhairleachadh sia seachdainean eadar Diluain 27 Gearran agus Diluain 10 
Giblean agus bha e fa-near gun rachadh freagairtean mun dreachd den Phlana a thrusadh 
bhon mhòr-shluagh agus luchd-obrach is luchd-saor-thoileach Thaighean-tasgaidh 
Nàiseanta na h-Alba. B' urrainn do dhaoine freagairt tro sheòladh puist-d sònraichte, agus 
bha an co-chomhairleachadh ga shanasachd air an lìon a-staigh, làraich-lìn agus tro lìontan 
Bhòrd na Gàidhlig. Fhuaireadh 26 freagairtean an turas seo – àireamh fada na b' àirde na 
an co-chomhairleachadh poblach mu dheireadh. 
 
 
1.4  Cleachdadh na Gàidhlig ann an Alba 
 
Chaidh 87,056 daoine (1.7% den mhòr-shluagh) a chlàradh ann an Alba anns a' Chunntas-
sluaigh an 2011 aig an robh 'comas sam bith sa Ghàidhlig'. 'S e ìsleachadh de 5.8% a bh' 
ann an coimeas ri 2011. 

Bidh 57,602 dhiubh sin a' bruidhinn na Gàidhlig; bidh 38,636 ga leughadh agus comasan 
leughaidh aig 32,418 dhiubh. Tha ìsleachadh anns na h-àireamhan seo thar nan trì roinnean 
bhon chunntas-sluaigh mu dheireadh, o chionn deich bliadhna.  

Tha àrdachadh ri fhaicinn san àireimh de dhaoine òga a tha an sàs sa Ghàidhlig agus tha a' 
phuing seo an dà chuid cudromach agus brosnachail. Tha am Plana againn, agus na 
tachartasan ri teachd, ag amas air a' phuing sin, agus bidh sinn ag obair cuide ri sgoiltean 
Gàidhlig agus a' leudachadh nam prògraman Gàidhlig againn.  

Bidh 24,974, no 0.5% de shluagh na h-Alba, a' cleachdadh na Gàidhlig san dachaigh.  

'S ann an Dùn Èideann a tha na làraichean as motha is air am bi an uiread as motha a' 
tadhal. 'S ann an Dùn Èideann agus na sgìrean comhairle mu thimcheall a tha sgìre thionail 
nan taighean-tasgaidh seo. Tha àireamhan luchd-labhairt na Gàidhlig mar a leanas sna 
sgìrean seo:  
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• Comhairle Baile Dhùn Èideann - 0.7% 
• Lodainn an Iar - 0.4% 
• Lodainn an Ear - 0.4% 
• Lodainn Mheadhanach - 0.4% 
• Crìochan na h-Alba - 0.3% 
• Fìobha - 0.4% 

 
 
1.5  Riatanasan nam Planaichean Gàidhlig 
 
Chùm sinn na leanas nar n-aire nuair a bha sinn a' leasachadh a' Phlana Gàidhlig againn do 
Thaighean-tasgaidh Nàiseanta Alba, agus a rèir roinn 3 (5) de dh'Achd na Gàidhlig:  
 

• Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig agus a ceithir roinnean prìomhachais: togail 
cànain; cleachdadh cànain; inbhe cànain, agus corpas cànain.  

• Cothroman buidhne againne airson a' Ghàidhlig a chleachdadh (faic roinn 1.6). 

• Beachdan a' mhòr-shluaigh agus an luchd-obrach tron dà ghreis cho-
chomhairleachaidh eadar an t-Sultain is an t-Samhain 2016 agus an Gearran is an 
Giblean 2017 (faic roinn 2.3). 

• Beachdan Riaghaltas na h-Alba agus/no Bhòrd na Gàidhlig.  
 
A bharrachd air sin, rinn sinn cnuasachadh air: 

• Amasan àrd-ìre Bhòrd na Gàidhlig (faic roinn 3.1). 

• Miann Riaghaltas na h-Alba gun ullaich ùghdarrasan poblach an cuid Phlanaichean 
airson cleachdadh na Gàidhlig a mheudachadh chun na h-ìre as iomchaidh a rèir 
suidheachadh an ùghdarrais.  

• Na prìomhachasan ro-innleachdail againn a rèir na Ro-innleachd 2016-20 againn.  

• Fiosrachadh sluaigh a thaobh luchd-labhairt na Gàidhlig ann an Alba agus ann an 
sgìre thionail nan taighean-tasgaidh againn.  

• Cuideam Bhòrd na Gàidhlig air co-rèireachd agus sùbailteachd. 
 
1.6  Cleachdadh na Gàidhlig aig Taighean-tasgaidh Nàiseanta Alba 
 
Bha na comasan Gàidhlig aig an luchd-obrach againn as t-fhoghar 2016 mar a leanas:  

• Naoinear a b' urrainn abairtean sìmplidh a thuigsinn is a fhreagairt.  

• Luchd-obrach fiosrach is comasach air seirbheisean eadar-theangachaidh Gàidhlig a 
chur air dòigh.  

• Luchd-obrach fiosrach is comasach air cleachdadh ceart 2D den t-suaicheantas dà-
chànanach.  

 

2. COILEANADH IS CNUASACHADH 

2.1  Na chaidh a choileanadh gu ruige seo 

Tha sinn air a' phrìomh-sheirbheis againn a leasachadh gu mòr airson luchd na Gàidhlig 
agus am Plana Gàidhlig 2012-2015 againn gar stiùireadh. Tha cuid de na choilean sinn ri 
fhaicinn gu h-ìosal a' cleachdadh nan ceithir prìomh roinnean seirbheis do bhuidhnean 
poblach, mar a mhìnich Bòrd na Gàidhlig:   
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2.1.1 Aithne (aithne is soidhnichean corporra): 

- Chaidh suaicheantas Gàidhlig a dhealbhadh agus tha e air a bhith ga chleachdadh bhon 
Mhàrt 2013. Tha e ga chleachdadh air a h-uile nì co-cheangailte ris a' Ghàidhlig, leithid 
brathan-naidheachd agus sgrìobhainnean ro-innleachdail.  

2.1.2 Conaltradh (ionadan-fàilte, fònaichean, post is post-d, foirmichean, coinneamhan 
poblach, siostaman gearain): 

- Tha sinn air beagan comasan còmhraidh sa Ghàidhlig a leasachadh, gu h-àraid am measg 
an sgioba Luchd-tadhail againn. 

- Chaidh brath fòn sa Ghàidhlig a chlàradh is a chur an sàs san Iuchar 2013.  

- Tha Aithisgean Bliadhnail agus Ro-innleachdan air a bhith ri fhaotainn air-loidhne sa 
Ghàidhlig bho 2013.  

- Chaidh stiùireadh a stèidheachadh anns a' Mhàrt 2015 airson taic a chumail ri cleachdadh 
cunbhalach na Gàidhlig anns a' chonaltradh againn taobh a-muigh na buidhne.  

- Bidh sinn a' freagairt sa Ghàidhlig a h-uile beachd, gearan is moladh a gheibh sin sa 
Ghàidhlig.  

- Tha sinn air a bhith ag eadar-theangachadh a h-uile post-d agus litir sa Ghàidhlig le 
freagairt sa Ghàidhlig bho 2013.  

- Chaidh buidhnean is daoine sna meadhanan Gàidhlig a chur ris na liostaichean sgaoilidh 
againn sa Ghiblean 2013.  

- Chuir sinn cuireadh gu BBC Alba a thighinn don taisbeanadh againn do na meadhanan an 
lùib pròiseact nan gaileiridhean ùra san Iuchar 2016, anns an d' fhuaireadh cothrom an t-
susbaint aca fhèin a chruthachadh nan cuid sgaoilidhean.  

2.1.3 Foillseachaidhean (Conaltradh pobaill is na meadhanan, nithean foillsichte, 
làraichean-lìn, agus taisbeanaidhean): 

• Susbaint Gàidhlig ann an taisbeanaidhean: 

-Scotland Creates, pròiseact com-pàirteachaidh le còig taighean-tasgaidh an Alba 
agus com-pàirtichean cruthachail Live Music Now Scotland, ann an 2014. Bha 
Museum nan Eilean an sàs an lùib taisbeanaidh air an robh A rèir na h-Aimsir. 

-Next of Kin, taisbeanadh a tha a' dol an-dràsta, a' sealltainn ciamar a chomharraich 
teaghlaichean sa Chogadh Mhòr cuimhne air an luchd-dàimh. Tha e a' tadhal air 
ochd làraichean eadar 2015 is 2017 leithid Taigh-tasgaidh agus Gaileiridh Inbhir Nis 
far an robh tionndadh Gàidhlig ann. Tha an taisbeanadh taistealach seo air a 
mhaoineachadh le Riaghaltas na h-Alba agus Maoin Dualchais a' Chrannchuir.  

-Reflections on Celts, turas com-pàirteachaidh le Leabharlann Bhreatainn anns an 
robh dà sgàthan à Linn an Iarainn a thadhail air còig làraichean ann an 2015/16, a 
dhà dhiubh ann an Sasainn agus trì dhiubh ann an Alba. Bha eadar-theangachadh 
sa Ghàidhlig ri fhaighinn ann an Taigh-tasgaidh agus Gaileiridh Inbhir Nis.  

• Susbaint gaileiridh 

-Chaidh an treas cuid de na nithean taisbeanaidh anns an taigh-tasgaidh ùr ann an 
Caisteal Leòdhais a thoirt do Mhuseum nan Eilean air iasad le Taighean-tasgaidh 
Nàiseanta Alba. Dh'obraich luchd-obrach Thaighean-tasgaidh Nàiseanta Alba gu 
dlùth le sgioba Caisteal Leòdhais agus chùm iad taic de dh'iomadh seòrsa riutha tron 
phròiseact. Thèid na h-iasadan fad-ùine seo a mhìneachadh gu dà-chànanach tro 
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eadar-theangachadh facal air an fhacal agus dreachdan Gàidhlig.  

-Tha aithrisean Gàidhlig ri fhaighinn ann an cuid de na gaileiridhean maireannach, 
leithid an aithris a th' air an fhilm The Making of Scotland ann an Taigh-tasgaidh 
Nàiseanta na h-Alba anns a bheil an dàn Stèidhichean Làidir às An Rathad Chian le 
Ruaraidh MacThòmais. 

-An gaileiridh Our Scotland: a Changing Nation anns a bheil am film One Nation: Five 
Million Voices agus anns a bheil daoine a' bruidhinn anns a' Bheurla, a' Ghàidhlig 
agus a' Bheurla Ghallda.  

-Pannalan teacsa dà-chànanach anns a' ghaileiridh Na Gàidheil, a tha a' taisbeanadh 
cultar nan Gàidheal is taobh siar na Gàidhealtachd an dèidh 1500.  

• Goireasan ionnsachaidh 

-Seisean CPD don sgoil Ghàidhlig ann an Dùn Èideann san Ògmhios 2016, anns an 
robh an luchd-teagaisg gu lèir an sàs.   

-Prògram sònraichte cuide ris an sgoil Ghàidhlig ann an Dùn Èideann anns an robh 
a' chlann a' làimhseachadh nithean Ceilteach agus pròiseact com-pàirteachaidh le 
BBC Radio nan Gàidheal san Lùnastal 2016, far an deach an tadhal leis an sgoil gu 
lèir a chraoladh agus blogaichean a dhèanamh leis na sgoilearan.  

• Sònrachaidhean rannsachaidh 

-Ann an 2014, chaidh liosta leughaidh de ghoireasan Gàidhlig a liubhairt air a' 
chatalog lìn leabharlainn a ghabhadh cleachdadh le luchd-obrach air an lìon a-staigh 
is leis a' mhòr-shluagh air an eadar-lìon. Chaidh goireasan a chur ris ann an 2016.  

-Ath-shònrachadh air cuid de na cruinneachaidh co-cheangailte ris a' Ghàidhlig  

• Taic luchd-tadhail 

-Tha dreachd Gàidhlig de mhapa an Taigh-tasgaidh air a bhith ri fhaotainn do luchd-
tadhail ann an Taigh-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba bho 2011.  

-Tha dreachdan Gàidhlig de na mapaichean aig Taigh-tasgaidh Nàiseanta a' 
Chogaidh, an Taigh-tasgaidh Nàiseanta Dhùthchail agus Taigh-tasgaidh Nàiseanta 
na h-Itealaich air a bhith ann bho 2014. Faodar na mapaichean seo fhaighinn air an 
làraich-lìn againn cuideachd.  

-A thuilleadh air sin, chaidh am mapa Gàidhlig a leudachadh bhon Ghearran 2015 
agus a-nis tha duilleag-lìn fa leth anns a' Ghàidhlig ann - 'Ullaich do thuras'. 

2.1.4 Sgiobachd (trèanadh, ionnsachadh cànain, fastadh, sanasachd): 

- Ann an 2013/14, bha 80 luchd-obrach aig na Taighean-tasgaidh Nàiseanta an làthair aig 
aon de ne 15 seiseanan latha air aire don Ghàidhlig, agus prìomhachas ga thoirt do luchd-
obrach fàilteachaidh. Chaidh an cothrom seo a mhaoineachadh le GLAIF agus 's e pròiseact 
com-pàirteachaidh a bh' ann eadar Leabharlann Nàiseanta na h-Alba agus Gaileiridhean 
Nàiseanta na h-Alba.  

-Chaidh trì seiseanan eile air aire don Ghàidhlig a liubhairt ann an 2014/15. 

-Chaidh dà chlas do luchd-tòiseachaidh a liubhairt ann an 2014/15 agus choilean 10 luchd-
obrach an cùrsa 10 seachdainean is choilean neach-obrach eile cùrsa eadar-mheadhanach.  

-Tha sgrùdadh leantainneach fillte anns a' phròiseas fastaidh againn nuair a bhios sinn a' 
meas am bi sgilean Gàidhlig riatanach an lùib na dreuchd.  



10 
 

-Chaidh duilleag lìn ùr fhoillseachadh san Iuchar 2014 an lùib na Ro-innleachd Trèanaidh is 
Leasachaidh agus Iomairt Gàidhlig nan Cruinneachaidhean Nàiseanta a shònraich agus a 
chruthaich ceanglaichean lìn ùra mar ghoireas luchd-obrach.  

 

2.2  Na chaidh ionnsachadh 

A rèir Bhòrd na Gàidhlig tha dèanadas nan Taighean-tasgaidh Nàiseanta ga mheas mar "a' 
dèanamh adhartas math a thaobh gnìomhan a chur an sàs a nochd anns a' chiad Phlana 
Gàidhlig aca" (earrann à freagairt Bhòrd na Gàidhlig don Aithisg Sgrùdaidh 2014-15, roinn 
2), agus chuir iad an cèill gu bheil sinn air eisimpleirean de dheagh chleachdadh a 
choileanadh leithid: 

- Taisbeanaidhean / ionnsachadh agus foghlam airson goireasan a chruthachadh agus 
cruinneachaidhean a thaisbeanadh anns a bheil a' Ghàidhlig.   

- Bidh a' Ghàidhlig an lùib a' phròiseis ùrachaidh anns an t-siostam gearain a thathar 
ag ath-sgrùdadh.  

- Mapaichean Gàidhlig a chaidh a chruthachadh ann an 2014.  

- Duilleag-lìn Gàidhlig 'Ullaich do thuras'.  

Ach tha barrachd ri dhèanamh agus tha sinn air grunn rudan ionnsachadh ri linn a' chiad 
Phlana againn, leithid:  

- A' gealltainn amasan a tha seachad air ar comasan (ionmhas, ùine luchd-obrach 
agus sgilean). 

- Nach robh sinn soilleir gu leòr sa chiad fhreagairt againn air na h-amasan àrd-ìre no 
mar a chuir sinn prìomhachas air oidhirp, a thaobh nan roinnean nach eil cho 
iomchaidh anns a' bhuidhinn againn agus nan roinnean anns an urrainn dhuinn 
buaidh mhòr, shònraichte a thaisbeanadh. Tha sinn air goireasan a sgaoileadh ann 
an dòigh ro fharsaing a lùghdaich a' bhuaidh a dh'fhaodadh a bhith ann.  

- Na gnothaichean a dh'èirich le bhith a' sparradh roinn shònraichte de sgrìobhainn 
Gàidhlig air na cruinneachaidhean farsaing. Tha sinn air ionnsachadh gu bheil an 
roinn sgrìobhainnean seo a' tighinn ri cruinneachaidhean co-cheangailte ris a' 
Ghàidhlig agus beul-aithris ach chan eil airson nithean taisbeanaidh.  

- Cha do fhreagair sinn gu soilleir gun robh an eacarsaich suaicheantais crìochnaichte 
agus ga cur air chois mus robh Achd na Gàidhlig fhèin ga cur an sàs ann an 2006. 
Cha robh e fa-near dhuinn gum biodh sinn a' tilleadh don iomairt mhòr chosgail seo 
cho luath is chan eil e fa-near dhuinn tilleadh don phròiseas ri linn an dàrna Plana.  

- Mheas sinn ro ìseal an ùine agus na goireasan a dhìth airson cuide de na h-amasan 
a choileanadh. 

 

2.3  Leasachadh an dàrna tionndaidh den Phlana againn  

2.3.1 Ìre Cho-chomhairleachaidh 1 
 
Mhair an co-chomhairleachadh sia seachdainean eadar Diluain 26 Sultain agus Dihaoine 4 
Samhain airson freagairtean a' mhòr-shluaigh agus luchd-obrach is luchd saor-thoileach 
Thaighean-tasgaidh Nàiseanta Alba a thrusadh. B' urrainn do dhaoine freagairt air post-d, 
seòladh puist-d sònraichte a chleachdadh, no tro chom-pàirteachadh ann an coinneamh 
buidhne: chaidh cuireadh a thoirt don mhòr-shluagh a thighinn gu coinneamh phoblach 
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fhosgailte, agus chaidh iarraidh air luchd-obrach a thighinn an sàs ann am 'Buidheann 
Èisteachd', seòrsa de choinneamh buidhne mhì-fhoirmeil.  
 
2.3.2 Freagairt 
 
Fhuaireadh ochd freagairtean uile gu lèir: trì bhon luchd-obrach agus còig bhon mhòr-
shluagh, agus a dhà dhiubh sin bho bhuidhnean.  
 
Ach bha na freagairtean sin feumail is soilleir do na Taighean-tasgaidh Nàiseanta: bha iad 
airson barrachd dealais fhaicinn a thaobh inbhe is làthaireachd na Gàidhlig a leudachadh; 
agus gum biodh barrachd susbaint sa Ghàidhlig a leasachadh is a lìbhrigeadh.  
 
Nochd prìomh chuspairean ann am beachdan grunn luchd freagairt:  
 
-nach eil a' chiad Phlana Gàidhlig againn dealasach gu leòr is a' freagairt nan riatanasan as 
bunasaiche air sgàth na cainnt a tha a' nochdadh ann.  
-nach bu chòir cion cleachdadh seirbheisean Gàidhlig adhbharachadh nach bi na Taighean-
tasgaidh Nàiseanta dealasach co-dhiù.  
-gun rachadh barrachd co-chomhairleachaidh le sgoiltean Gàidhlig a chur air chois a thaobh 
na tha iomchaidh is feumail dhaibh fhèin. 
 
Tha Taighean-tasgaidh Nàiseanta Alba air an dìcheall a dhèanamh airson na cuspairean sin 
a fhreagairt anns an dàrna Plana Gàidhlig aca. 'S ma dh'fhaoidte gum bi cuid de na 
molaidhean eile air leth feumail cuideachd, leithid:   
 
-fastadh dhaoine aig a bheil a' Ghàidhlig. 
-dearbhadh dhleastanasan roinneil. 
-leudachadh brosnachadh nan goireasan ionnsachaidh againn do luchd-obrach is luchd 
saor-thoileach.  
 
Tha e soilleir cuideachd nach eil sinn a' conaltradh gu soilleir uaireannan leis an luchd-
obrach agus a' mhòr-shluagh a thaobh nan goireasan a th' againn. Chaidh iomradh a thoirt 
air beàrnan nar cuid sheirbheisean a tha ri fhaotainn nar prìomh sheirbheisean, leithid 
teacsa Gàidhlig ann an taisbeanaidhean sònraichte (faic 2.1.3) agus solarachadh 
mapaichean Gàidhlig.   
 
2.3.3 Ìre Cho-chomhairleachaidh 2 
 
Mhair an co-chomhairleachadh sia seachdainean eadar Diluain 27 an Gearran agus Diluain 
10 an Giblean 2017, agus bha e fa-near freagairtean a thrusadh mun dreachd Phlana bhon 
mhòr-shluagh agus luchd-obrach is luchd-saor-thoileach Thaighean-tasgaidh Nàiseanta na 
h-Alba. B' urrainn do dhaoine freagairt tro sheòladh puist-d sònraichte, agus bha an co-
chomhairleachadh ga shanasachd air an lìon a-staigh, an làraich-lìn agus tro lìontan Bhòrd 
na Gàidhlig. 
 
Fhuaireadh 26 freagairtean – àireamh a bha fada na b' àirde na an co-chomhairleachadh mu 
dheireadh. Cha robh ach freagairt a-mhàin ann bho neach-obrach agus trì bho bhuidhnean. 
Bha farsaingeachd anns na freagairtean: bha cuid dhiubh brosnachail; bha cuid dhiubh 
sgrùdach ach le molaidhean feumail; agus bha beagan ann a bha ri càineadh ach nach do 
chuir molaidhean air an ath cheum an cèill. Rinneadh meòrachadh air a h-uile beachd nuair 
a bhathar a' leasachadh dreachd deireannach a' Phlana seo, mar a rinneadh aig a' chiad ìre 
den cho-chomhairleachadh. 
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2.3.4 Freagairtean 
 
Tha e brosnachail gun tug uiread a luchd-freagairt iomradh air beachdan a tha fillte anns a' 
Phlana cheana, leithid: 
- leasachadh ghoireasan airson sgoiltean Gàidhlig 
- taisbeanadh leabhraichean Gàidhlig sa ghaileiridh againn do chloinn 
- leasachadh càirdeis le buidhnean poblach eile 
 
Chaidh cùisean eile a thogail a thèid leasachadh no fhilleadh anns a' Phlana, leithid: 
- soilleireachadh nan amasan againn mar a chithear ann am facal-toisich an Stiùiriche 
- toirt iomradh air fàs cho math ri crìonadh na Gàidhlig 
- cur nan sgilean cànain a th' aig an luchd-obrach cheana gu barrachd feum 
- solarachadh trèanaidh nas fheàrr do sgioba Tlachd an Luchd-tadhail 
- dèanamh ath-sgrùdaidh air ciamar a chuirear a' Ghàidhlig gu barrachd feum nar n-
ìomhaighean corporra 
 
Chuir cuid den luchd-freagairt molaidhean air adhart a thaobh nan goireasan a th' againn an-
dràsta agus nam prìomhachasan againn san àm ri teachd nach eil nar comas, leithid: 
- neach-obrach airson a' Ghàidhlig a theagasg anns na gaileiridhean do chloinn 
- Oifigear Gàidhlig 
- ìomhaigh chorporra ùr dà-chànanach 
 

3. AMASAN ÀRD-ÌRE 

3.1  Amasan àrd-ìre Bhòrd na Gàidhlig 

Anns an t-Samhain 2016, dhearbh am Bhòrd na Gàidhlig. amasan àrd-ìre Thaighean-
tasgaidh Nàiseanta Alba, ged nach d' fhuair sinn cothrom air an cnuasachadh ro làimh. Tha 
na freagairtean againn air na h-Amasan seo ri fhaicinn gu h-ìosal:  

 

Amasan Àrd-ìre Bhòrd na 
Gàidhlig 

Freagairt le Taighean-tasgaidh Nàiseanta Alba 

A h-uile gealladh ann an 
tionndaidhean eile de phlana 
Gàidhlig Taighean-tasgaidh 
Nàiseanta Alba a' leantainn  

Dealbhaich suaicheantas corporra dà-chànanach a 
sheallas urram co-ionnan do na cànanan, airson a 
chleachdadh air nithean ùra is ath-ùraichte.  

Chaidh an suaicheantas corporra againn a dhèanamh 
dà-chànanach agus thathar air a bhith ga chleachdadh 
bhon Mhàrt 2013.  

Thathar ga chleachdadh air gach sgrìobhainnean co-
cheangailte ris a' Ghàidhlig, leithid brathan-naidheachd 
is sgrìobhainnean ro-innleachdail.  

Solaraich modh-eòlas airson ìre na Gàidhlig 
aontachadh a nochdas ann am mìneachaidhean, 
foillseachaidhean is soidhnichean, ann an taighean-
tasgaidh nàiseanta is com-pàirteachaidh air nithean ùra 
is ath-ùraichte.  

Chaidh seo a choileanadh ri linn a' chiad Phlana 
Gàidhlig.  

Leasaich solarachadh is seirbheisean sònraichte do 
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theaghlaichean le Gàidhlig is foghlam tro mheadhan na 
Gàidhlig. 
 
Brosnaich stèidheachd is liubhairt Ginealach Ùr na 
Gàidhlig gu h-àraid a thaobh foghlam inbheach is 
foghlam tro mheadhan na Gàidhlig.  

Tha an t-Amas ga shònrachadh anns an dàrna sreath 
de dh'amasan Àrd-ìre. Tha freagairt air Teaghlaichean 
is Luchd-ionnsachaidh Inbheach gu h-ìosal.  

Luchd-ionnsachaidh Inbheach 

Nì sinn ceumannan adhartach le bhith:  

- A' fastadh luchd-treòrachaidh saor-thoileach le 
Gàidhlig airson tursan gaileiridh a dhèanamh aig 
prìomh thachartasan, leithid Fèis na Gàidhlig, Dùn 
Èideann. 

- Ag eagrachadh ceòl is taisbeanaidhean Gàidhlig an 
lùib a' phrògraim ciùil an asgaidh againn aig Iomall na 
Fèise. 

Teaghlaichean 

Nì sinn ceumannan adhartach le bhith:  

- A' tairgsinn cothroman sgeulachdan 'Brat-ùrlar Seunta' 
do theaghlaichean is clann òg le Neach-treòrachaidh 
Saor-thoileach le Gàidhlig.  

- A' sireadh leabhraichean Gàidhlig airson a' ghaileiridh 
Imagine againn.  

- Ag eadar-theangachadh ghoireasan fèin-stiùiridh do 
theaghlaichean air an làraich-lìn againn.  

 Leudaich solarachadh a' Phlana Gàidhlig airson 
buidhnean obrach a-muigh a thoirt a-steach.  

Chan eil na Taighean-tasgaidh Nàiseanta ag obair le 
buidhnean obrach a-muigh san dòigh seo. 'S e luchd-
obrach a tha anns na sgiobaidhean Naidheachd is 
Sgiobachd againn, chan e seirbheisean solarachaidh.   

Leasaich seirbheisean foghlam 
Gàidhlig airson cothroman 
cleachdaidh do luchd na Gàidhlig 
a leudachadh 

Tha na leanas nam prìomh sheirbheisean làithreach:  

- A' cumail oirnn a' toirt taic do thadhailean le sgoiltean 
Gàidhlig tro chomhairle.  

- A' lìbhrigeadh sheiseanan CPD do thidsearan ann an 
sgoiltean Gàidhlig.  

- Prògraman is seiseanan sgoile sònraichte air susbaint 
Gàidhlig do sgoiltean Gàidhlig. 

Nì sinn barrachd adhartais le bhith:  

- A' cleachdadh Fòram Foghlam Dualchais airson 
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conaltradh le com-pàirtichean air prògraman ceangailte 
a leasachadh.  

- A' co-chomhairleachadh le sgoiltean Gàidhlig anns na 
sgìrean tionail againn airson na prìomh chuspairean a 
rachadh eadar-theangachadh a shònrachadh.   

- A' leasachadh slighean sgoiltean sa Ghàidhlig a b' 
urrainnear luchdachadh a-nuas on eadar-lìon.  

- A' sgaoileadh nan seirbheisean seo gu dìreach gu 
sgoiltean Gàidhlig.  

Gabh ris an t-suaicheantas dà-
chànanach (Gàidhlig is Beurla) 
mar shuaicheantas coitcheann na 
buidhne aig a' chiad chothrom, 
ga stèidheachadh air nithean ùr / 
ùraichte 

Nochd an t-amas àrd-ìre airson suaicheantas dà-
chànanach a dhealbhadh beagan an dèidh dhuinn 
iomairt aithne-chorporra ùr a choileanadh. Mar sin, 
chan eil an suaicheantas dà-chànanach againn an lùib 
an t-sreath shuaicheantasan a chaidh a dhealbhadh aig 
an àm, agus chan eil ach eadar-theangachadh Gàidhlig 
ga chur air an t-suaicheantas a bh' ann. Tha seo a' 
freagairt air a' chleachdadh againn an-dràsta ach cha 
bhiodh e iomchaidh a chur an sàs air feadh na buidhne. 
Chan eil e fa-near dhuinn an aithne-chorporra againn 
atharrachadh anns na còig bliadhna ri teachd.   

Gach seirbheis is goireas 
Gàidhlig a' sealltainn urram co-
ionnan don Ghàidhlig is a' 
Bheurla 

Tha na leanas nam prìomh sheirbheisean làithreach:  

- Mapaichean Gàidhlig ri fhaotainn air gach làrach.  

- Fios 'Ullaich do thuras' ‘aig Taigh-tasgaidh Nàiseanta 
na h-Alba air eadar-theangachadh is fhoillseachadh sa 
Ghàidhlig.  

- Tionndadh Gàidhlig de theacsa taisbeanaidh nuair a 
tha an cuspair co-cheangailte ri Gàidhlig is a cultar, no 
an t-susbaint stèidhichte air àite far a bheil àireamhan 
àrda de luchd-labhairt na Gàidhlig.  

- Taic dhealasach do chraoladh Gàidhlig air no mu na 
taighean-tasgaidh, cruinneachaidhean is sgeulachdan 
againn.  

- Freagairtean gan toirt seachad sa Ghàidhlig do 
bheachdan, gearanan is molaidhean sa Ghàidhlig.  

Nì sinn adhartas a bharrachd air na gnìomhan 
làithreach againn le bhith:  

- A' sgaoileadh fios 'Ullaich do thuras' don a h-uile 
làrach againn. 

Dèan cinnteach gu bheil luchd-
obrach a' tuigsinn gu bheil plana 
Gàidhlig ann agus solaraich 
cothroman airson barrachd 
trèanaidh air aire don Ghàidhlig  

Tha na leanas nam prìomh sheirbheisean làithreach:  

- Foillseachadh a' Phlana Gàidhlig againn agus 
goireasan cànain eile air duilleag shònraichte air a' 
Ghàidhlig.  

- Sgaoileadh fios mu bhrathan iomchaidh co-
cheangailte ris a' Phlana Gàidhlig tro na dòighean 
conaltraidh a-staigh againn, leithid Team Briefing 
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(cuairt-litir mhìosail a gheibh gach neach-obrach).  

- Solarachadh seiseanan trèanaidh air aire don 
Ghàidhlig, gu h-àraid an com-pàirteachas le 
Leabharlann Nàiseanta na h-Alba agus Gaileiridhean 
Nàiseanta na h-Alba airson seiseanan còmhla a 
liubhairt.  

Nì sinn adhartas a bharrachd air na gnìomhan 
làithreach againn le bhith: 

- A' rannsachadh ciamar as urrainn don luchd-obrach is 
luchd-saor-thoileach againn aig a bheil sgilean Gàidhlig 
an cur gu feum airson taic a thoirt dar cuid obrach. 

- A' leudachadh an trèanaidh againn tro chom-
pàirteachas le Àrainneachd Eachdraidheil Alba.  

- A' rannsachadh cothroman maoineachaidh a thaobh 
trèanaidh.  

- A' leasachadh trèanaidh don luchd-obrach 
fàilteachaidh ach an dèanar cinnteach gu bheil 
stiùireadh nas soilleire ann mu na seirbheisean againn 
is ciamar a ghabhas an cleachdadh.  

- A' neartachadh faicsinneachd nan goireasan 
ionnsachaidh Gàidhlig a th' againn air an lìon a-staigh is 
Leabharlann againn, le bhith a' dèanamh tar-iomradh. 

- A' toirt cheistean a-steach air cleachdadh na Gàidhlig 
do na ceisteachanan don luchd-obrach againn.  

Thoir faicsinneachd na Gàidhlig 
am meud ann an conaltradh 
Taighean-tasgaidh Nàiseanta 
Alba (a-staigh agus a-muigh)  

Conaltradh a-staigh 

Nì sinn beachdachadh air an dòigh as iomchaidh air a' 
Ghàidhlig a neartachadh tro chonaltradh am broinn na 
buidhne againn agus tro cho-chomhairleachadh leis an 
luchd-obrach againn aig a bheil Gàidhlig. 

Conaltradh a-muigh 

Tha na leanas nam prìomh sheirbheisean làithreach:  

- Tha gach sgrìobhainn ro-innleachdail iomchaidh don 
luchd-ùidh nàiseanta (leithid an Ro-innleachd; an Ro-
innleachd Nàiseanta agus aithisgean prògraim 
bliadhnail, agus an Aithisg Bhliadhnail) gan eadar-
theangachadh don Ghàidhlig is gam foillseachadh.  

- Tha a h-uile brath-naidheachd co-cheangailte ris a' 
Ghàidhlig is a cultar gan eadar-theangachadh.  

- Thathar a' freagairt sa Ghàidhlig gach beachd, gearan 
is moladh sa Ghàidhlig a tha feumach air freagairt.  

- Cleachdadh an t-suaicheantais Gàidhlig air gach 
sgrìobhainn a-muigh co-cheangailte ris a' Ghàidhlig.  
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- Brath fàilteachaidh sa Ghàidhlig air an t-siostam fòn. 

Nì sinn adhartas a bharrachd air na gnìomhan 
làithreach againn le bhith:  

- A' cur cuireadh sa Ghàidhlig airson eadar-
theangachadh Gàidhlig ris a h-uile brath-naidheachd ('s 
e sin brathan-naidheachd Beurla).  

- A' neartachadh faicsinneachd nan goireasan Gàidhlig 
a tha ri lorg an-dràsta air an lìon a-staigh agus san 
Leabharlann, le bhith a' dèanamh tar-iomradh leis an 
sgioba Leabharlainn agus duilleagan sgiobachd air an 
lìon a-staigh againn. 

- A' toirt cheistean a-steach air cleachdadh na Gàidhlig 
do na ceisteachanan againn don luchd-tadhail againn is 
daoine nach bi a' tadhal.    

 

3.2  Bun-ìrean agus àrd-ìrean solarachaidh 

Chuir sinn romhainn, mar taigh-tasgaidh nàiseanta, gun leudaicheadh sinn ar raon-
dleastanais airson a h-uile sgìre ann an Alba a thoirt a-steach; tha dleastanas cuingichte 
againn a' cumail taic ri roinn nan taighean-tasgaidh gu lèir an Alba, gu h-àraid a thaobh 
eòlas sònraichte a sgaoileadh agus nithean anns na cruinneachaidhean nàiseanta a 
sgaoileadh air iasad. 'S ann le Taighean-tasgaidh Gaileiridhean Alba a tha dleastanas airson 
taic a chumail ris an roinn thaighean-tasgaidh nach eil aig ìre nàiseanta.  

Tha sinn a' leantainn eisimpleir Riaghaltas na h-Alba agus Àrainneachd Eachdraidheil Alba 
agus a' gabhail ri bun-ìre solarachaidh a bhuineas ris a h-uile roinn obrach againn, agus tha 
an solarachadh seo air a mhìneachadh gu h-àrd anns na prìomh dhleastanasan. Tha sinn 
toilichte ìre nas àirde de sholarachadh a liubhairt ann an àiteachan far a bheil àireamhan 
luchd-labhairt na Gàidhlig nas àirde, agus far am biodh buaidh na bu mhotha againn a rèir 
cuingealan sheirbheisean is ghoireasan. Tha an solarachadh seo follaiseach nar cuid 
iasadan agus seirbheisean tursan taisbeanaidh. Nuair a bhios sinn ag obair ann an àite far a 
bheil barrachd Gàidhlig ga bruidhinn bidh sinn a' solarachadh seirbheis dhà-chànanach da 
rèir. Tha sinn a' tuigsinn gur e toiseach-tòiseachaidh a th' anns a' Phlana Gàidhlig againn 
agus an soirbheachadh is am pròiseas leasachaidh na dhèidh stèidhichte air na h-amasan 
agus freagairtean air stèidheachadh nan amasan. 

 
4. GNÌOMHAN 2017-2022 

4.1  Gnìomhan Thaighean-tasgaidh Nàiseanta Alba 

Tha roinn 4.2 a' sealltainn ciamar a tha na miannan againn ceangailte ri agus a' cumail taic ri 
prìomhachasan nàiseanta – Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig agus prìomh roinnean 
seirbheis Bhòrd na Gàidhlig, a sheallas na h-àiteachan ris a bheilear ag iarraidh air 
buidhnean poblach a bhith a' freagairt nuair a thathar ag ullachadh Plana Gàidhlig.  

Tha Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig a' sònrachadh ceithir taobhan co-cheangailte de 
leasachadh cànain a dh'fheumar freagairt:  

1.  Togail Cànain – a' dèanamh cinnteach gu bheil an cànan ga thogail ann an 
teaghlaichean agus tro fhoghlam.  

2. Cleachdadh Cànain– a' brosnachadh dhaoine agus a' liubhairt barrachd 
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chothroman airson an cànan a chleachdadh.  

3. Inbhe Cànain – a' freagairt ri ìomhaigh a' chànain agus ciamar a tha ionadan ga 
mheas.  

4. Corpas Cànain – a' leasachadh cànan coitcheann air a bheil meas aig daoine, a 
tha air a chleachdadh agus a tha iomchaidh.  

'S iad ceithir prìomh roinnean seirbheis Bhòrd na Gàidhlig airson bhuidhnean poblach:  

1.  Aithne – aithne chorporra agus soidhnichean. 

2. Conaltradh – fàilteachadh, fòn, post is post-d, foirmichean, coinneamhan poblach, 
siostaman gearain.  

3. Foillseachaidhean – Conaltradh pobaill agus na meadhanan, sgrìobhainnean clò-
bhuailte, làraichean-lìn, taisbeanaidhean.  

4. Sgiobachd – trèanadh, ionnsachadh cànain, fastadh, sanasachd.  

 

Cuiridh ar cuid ghnìomhan agus mhiannan ri seasmhachd na Gàidhlig, agus tha sinn glè 
dheònach ar dleastanas anns a' Phlana Nàiseanta seo a choileanadh. Tha sinn cuideachd a' 
taisbeanadh nam miannan againn cuide ri dleastanasan roinneil gus an tèid amasan a chur 
an gnìomh. Tha an dòigh-obrach seo a' dèanamh ceangail nas soilleire leis na 
prìomhachasan gnìomha bliadhnail againn agus a' leigeil le manaidsearan uallach obrach an 
cuid sgiobannan a dhealbhadh.  
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4.2  Dleastanasan agus Clàran-ama 

Tha na gnìomhan agus miannan seo a' sealltainn ciamar a tha sinn an dùil ar cuid dhleastanasan a choileanadh is sinn a' cur ris a' Phlana Nàiseanta 
agus seasmhachd na Gàidhlig. Tha iad a' cur nan gnìomhan an cèill a bhios Taighean-tasgaidh Nàiseanta Alba a' leasachadh fhathast nan cuid 
obrach mar fhastaiche agus solaraiche seirbheis taigh-tasgaidh. Thathar a' toirt fa-near do ghnìomhan ùra a bharrachd a tha sinn an dùil a bhith a' 
feuchainn, a' leasachadh is a' cur an sàs tro ùine an dàrna Plana Gàidhlig seo.  

Tha na gnìomhan seo gan taisbeanadh mar fhreagairt air amasan àrd-ìre Bhòrd na Gàidhlig. Tha an roinn a tha an urra ris an dleastanas a' nochdadh 
cuideachd agus tha tar-iomradh ann eadar an gnìomh agus prìomh stiùireadh nàiseanta ro-innleachdail – Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig agus 
prìomh roinnean seirbheis aig buidhnean poblach. 

Amas: Leantaileachd den a h-uile gealladh ann an tionndaidhean eile de phlana Gàidhlig Thaighean-tasgaidh Nàiseanta Alba.   
Leasaich solarachadh is seirbheisean sònraichte do theaghlaichean le Gàidhlig agus Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig 
 (Fios: Gnìomhan sgoile a' nochdadh gu h-ìosal. 'S ann ri solarachadh inbheach is theaghlaichean a tha an roinn seo ceangailte). 
 
Àir. Gnìomh 
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Roinn le dleastanas 
airson a chur an 

gnìomh 

Ceangal ro-innleachdail le 
Plana Cànain Nàiseanta 
Gàidhlig is prìomh 
roinnean seirbheis Bhòrd 
na Ghàidhlig do 
bhuidhnean poblach 

1 Tachartas sgeulachdan do theaghlaichean is clann 
òg, leis a' ghoireas Luchd-treòrachaidh Shaor-
thoileach againn 

X X X X X Ionnsachadh is 
Prògraman 

Plana Nàiseanta: 
Cleachdadh Cànain 

Prìomh Roinn Seirbheis: 
Foillseachaidhean 

2 Lorg leabhraichean Gàidhlig airson a' ghaileiridh 
Imagine  

X     Ionnsachadh is 
Prògraman 

Plana Nàiseanta: 
Cleachdadh Cànain 

Prìomh Roinn Seirbheis: 
Foillseachaidhean 

3 Eadar-theangaich goireasan teaghlaich a 
dh'fhaodar luchdachadh a-nuas on eadar-lìon 

 X X   Ionnsachadh is 
Prògraman 

Plana Nàiseanta: 
Cleachdadh Cànain 
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Prìomh Roinn Seirbheis: 
Foillseachaidhean 

4 Dealbhaich cothroman ciùil is taisbeanaidh anns a' 
phrògram ciùil an asgaidh air Iomall na Fèise 

X X X X X Ionnsachadh is 
Prògraman 

Plana Nàiseanta: 
Cleachdadh Cànain 

Prìomh Roinn Seirbheis: 
Foillseachaidhean 

5 Lorg Luchd-treòrachaidh Saor-thoileach le Gàidhlig 
airson tursan gaileiridh agus seiseanan 
sgeulachdan do theaghlaichean a dhèanamh 

X  X  X Ionnsachadh is 
Prògraman 

Plana Nàiseanta: 
Cleachdadh Cànain 

Prìomh Roinn Seirbheis: 
Sgiobachd 

6 Rannsaich cothroman airson phrògraman 
ceangailte le Fèis na Gàidhlig a tha air a cumail 
gach bliadhna an Dùn Èideann 

 X X X X Ionnsachadh is 
Prògraman 

Plana Nàiseanta: 
Cleachdadh Cànain 

Prìomh Roinn Seirbheis: 
Foillseachaidhean 

 

Amas: Leasaich solarachadh / seirbheisean foghlam Gàidhlig airson barrachd chothroman a thoirt do luchd-labhairt na Gàidhlig 
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airson a chur an 

gnìomh 

Ceangal ro-innleachdail le 
Plana Cànain Nàiseanta 
Gàidhlig is prìomh 
roinnean seirbheis Bhòrd 
na Gàidhlig do bhuidhnean 
poblach 

7 Cumail oirnn le taic ri tadhalan le sgoiltean Gàidhlig 
tro chomhairle  

X X X X X Ionnsachadh is 
Prògraman 

Plana Nàiseanta: 
Cleachdadh Cànain 

Prìomh Roinn Seirbheis: 
Foillseachaidhean 
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8 Leasaich seiseanan CPD do thidsearan ann an 
sgoiltean Gàidhlig 

X  X   Ionnsachadh is 
Prògraman 

Plana Nàiseanta: 
Cleachdadh Cànain 

Prìomh Roinn Seirbheis: 
Foillseachaidhean 

9 Prògraman is seiseanan sgoile sònraichte do 
sgoiltean Gàidhlig air susbaint co-cheangailte ris a' 
Ghàidhlig 

X  X   Ionnsachadh is 
Prògraman 

Plana Nàiseanta: 
Cleachdadh Cànain 

Prìomh Roinn Seirbheis: 
Foillseachaidhean 

10 Cleachd Fòram Foghlam an Dualchais airson co-
chomhairle le com-pàirtichean air leasachadh 
phrògraman co-cheangailte 

X X X X X Ionnsachadh is 
Prògraman 

Plana Nàiseanta: 
Cleachdadh Cànain 

Prìomh Roinn Seirbheis: 
Foillseachaidhean 

11 Dèan co-chomhairleachadh le sgoiltean sgìreil 
airson am prìomh chuspairean a shònrachadh 
airson taic ionnsachaidh 

 X X   Ionnsachadh is 
Prògraman 

Plana Nàiseanta: 
Cleachdadh Cànain 

Prìomh Roinn Seirbheis: 
Foillseachaidhean 

12 Leasaich slighean sgoiltean le susbaint Gàidhlig ri 
fhaotainn air an làraich-lìn againn 

  X X  Ionnsachadh is 
Prògraman 

Plana Nàiseanta: 
Cleachdadh Cànain 

Prìomh Roinn Seirbheis: 
Foillseachaidhean 

13 Sgaoil fios mun t-solarachadh againn gu dìreach gu 
sgoiltean Gàidhlig 

  X X X Ionnsachadh is 
Prògraman 
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Amas: Feumaidh a h-uile seirbheis is goireas Gàidhlig urram co-ionnan a shealltainn don Ghàidhlig is a' Bheurla, agus tairgse ghnìomhach 
airson nan seirbheisean sin a dearbhadh 

Àir. Gnìomh 

20
17

/1
8 

20
18

/1
9 

20
19

/2
0 

20
20

/2
1 

20
21

/2
2 

Roinn le dleastanas 
airson a chur an 

gnìomh 

Ceangal ro-innleachdail le 
Plana Cànain Nàiseanta 
Gàidhlig is prìomh 
roinnean seirbheis Bhòrd 
na Gàidhlig do bhuidhnean 
poblach 

14 Glèidh agus ùraich Mapaichean Tadhail anns a' 
Ghàidhlig aig a h-uile làrach 

X X X X X Tlachd an Luchd-tadhail Plana Nàiseanta: 
Cleachdadh Cànain 

Prìomh Roinn Seirbheis: 
Foillseachaidhean 

15 Glèidh agus ùraich am fiosrachadh lìn le Taighean-
tasgaidh Nàiseanta Alba 'Ullaich do thadhal' sa 
Ghàidhlig, agus sgaoil an goireas do na làraichean 
eile againn  

 X X X  Meadhanan Didseatach Plana Nàiseanta: 
Cleachdadh Cànain 

Prìomh Roinn Seirbheis: 
Foillseachaidhean 

16 Gabh a h-uile cothrom airson taic leantainneach a 
chumail do chraoladh Gàidhlig air no mu na 
taighean-tasgaidh, cruinneachaidhean is 
sgeulachdan againn  

X X X X X Margaideachd is 
Conaltradh 

Plana Nàiseanta: Inbhe 
Cànain 

Prìomh Roinn Seirbheis: 
Foillseachaidhean 

17 Lean oirnn a' foillseachadh fios mun Ghàidhlig air 
an làraich-lìn agus leudaich an t-susbaint mar a 
dh'èireas cothroman tron obair no mhaoineachadh 
a-muigh againn 

X X X X X Meadhanan Didseatach Plana Nàiseanta: 
Cleachdadh Cànain 

Prìomh Roinn Seirbheis: 
Foillseachaidhean 

 

18 Lean oirnn a' freagairt sa Ghàidhlig a h-uile 
beachd, gearan is moladh a gheibhear sa 

X X X X X Tlachd an Luchd-tadhail Plana Nàiseanta: 
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Ghàidhlig Cleachdadh Cànain 

Prìomh Roinn Seirbheis: 
Conaltradh 

19 Lean oirnn a' sònrachadh agus a' roinn nithean co-
cheangailte ris a' Ghàidhlig airson gach nì ùr a 
gheibhear  

X X X X X Eachdraidh na h-Alba is 
Arc-eòlas 

Plana Nàiseanta: Corpas 
Cànain 

Prìomh Roinn Seirbheis: 
Foillseachaidhean 

20 Stèidhich ceum sa phròiseas taisbeanaidh airson 
cleachdadh na Gàidhlig a shònrachadh agus an 
dòigh anns a bheil i ga cur an sàs 

X     Taisbeanaidhean is 
Dealbhadh 

Plana Nàiseanta: 
Cleachdadh Cànain 

Prìomh Roinn Seirbheis: 
Foillseachaidhean 

21 Lean oirnn ag eadar-theangachadh teacsa 
taisbeanaidh nuair a tha an cuspair co-cheangailte 
ri cànan no cultar na Gàidhlig no an t-susbaint air a 
dealbhadh airson sgìre anns a bheil àireamh àrd de 
luchd-labhairt na Gàidhlig 

X X X X X Taisbeanaidhean is 
Dealbhadh 

Plana Nàiseanta: 
Cleachdadh Cànain 

Prìomh Roinn Seirbheis: 
Foillseachaidhean 

22 Dèan cinnteach gu bheil eadar-theangachadh ga 
cur an sàs ann an dòighean iomchaidh airson 
susbaint is luchd-leughaidh measgaichte.  

X  X   Taisbeanaidhean is 
Dealbhadh agus  

Margaideachd is 
Conaltradh 

Plana Nàiseanta: 
Cleachdadh Cànain 

Prìomh Roinn Seirbheis: 
Foillseachaidhean 

23 Cuir bràiste air dòigh airson a h-uile neach-obrach 
le comasan Gàidhlig air a bheil 'Tha a' Ghàidhlig 
agam'  

 X    Sgiobachd Plana Nàiseanta: Corpas 
Cànain 

Prìomh Roinn Seirbheis: 
Sgiobachd 
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Amas: Dèan cinnteach gu bheil eòlas aig luchd-obrach air a' phlana Gàidhlig agus cruthaich cothroman airson an tuilleadh trèanaidh air aire 
don Ghàidhlig, nam bu mhiann leotha a dhèanamh  
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Roinn le dleastanas 
airson a chur an 

gnìomh 

Ceangal ro-innleachdail le 
Plana Cànain Nàiseanta  
Gàidhlig is prìomh 
roinnean seirbheis Bhòrd 
na Gàidhlig do bhuidhnean 
poblach 

24 Lean oirnn a' liubhairt seiseanan trèanaidh air aire 
don Ghàidhlig agus a' solarachadh trèanadh àrd-
chomasan mar a tha iomchaidh  

X X X X X Sgiobachd Plana Nàiseanta: Togail 
Cànain 

Prìomh Roinn Seirbheis: 
Sgiobachd 

25 Cuir in-sgrùdadh an sàs air comasan an luchd-
obrach againn sa Ghàidhlig mar dheisealachadh 
airson an treas tionndaidh den Phlana Gàidhlig 

    X Sgiobachd Plana Nàiseanta: Corpas 
Cànain 

Prìomh Roinn Seirbheis: 
Sgiobachd 

26 Lean oirnn a' glèidheadh agus ag ùrachadh 
goireasan taic sa Ghàidhlig air duilleag shònraichte 
air an lìon a-staigh  

X X X X X Sgiobachd Plana Nàiseanta: 
Cleachdadh Cànain 

Prìomh Roinn Seirbheis: 
Sgiobachd  

27 Sgaoil gach brath iomchaidh mun Phlana Gàidhlig 
againn tro na dòighean conaltraidh a-staigh, leithid 
Team Briefing (cuairt-litir mhìosail a gheibh gach 
neach-obrach) 

X X X X X Sgioba Stiùiridh Plana Nàiseanta: Corpas 
Cànain 

Prìomh Roinn Seirbheis: 
Conaltradh  

28 Lean oirnn a' co-obrachadh le buidhnean leithid 
Leabharlann Nàiseanta na h-Alba agus 
Gaileiridhean Nàiseanta na h-Alba a thaobh 

X X X X X Sgiobachd Plana Nàiseanta: Togail 
Cànain 

Prìomh Roinn Seirbheis: 
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seiseanan trèanaidh còmhla a liubhairt. Leudaich 
an com-pàirteachaidh trèanaidh airson 
Àrainneachd Eachdraidheil Alba a thoirt a-steach    

Sgiobachd 

29 Lorg maoineachadh airson sgilean trèanaidh sa 
Ghàidhlig a leasachadh  

 X  X  Sgiobachd Plana Nàiseanta: Togail 
Cànain 

Prìomh Roinn Seirbheis: 
Sgiobachd 

30 Neartaich faicsinneachd nan goireasan 
ionnsachaidh Gàidhlig a th' air an lìon a-staigh 
agus san Leabharlann againn, le bhith a' dèanamh 
tar-sgaoilidh leis an sgioba Leabharlainn againn 
agus an duilleig lìn a-staigh air trèanadh Sgiobachd 

X     Sgiobachd Plana Nàiseanta: Corpas 
Cànain 

Prìomh Roinn Seirbheis: 
Sgiobachd 

31 Thoir ceistean do luchd-obrach a thaobh 
cleachdadh na Gàidhlig a-steach ann an obair 
sgrùdaidh an luchd-obrach 

 X   X Sgiobachd Plana Nàiseanta: Corpas 
Cànain 

Prìomh Roinn Seirbheis: 
Sgiobachd 

32  Rannsaich ciamar as urrainn don luchd-obrach is 
luchd-saor-thoileach againn an cuid sgilean 
Gàidhlig a chur gu barrachd feum airson taic a 
chumail ri amasan a' Phlana seo 

X X X X X Sgiobachd Plana Nàiseanta: Corpas 
Cànain 

Prìomh Roinn Seirbheis: 
Sgiobachd 
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Amas: Leudaich faicsinneachd na Gàidhlig ann an conaltradh (a-staigh is a-muigh) Thaighean-tasgaidh Nàiseanta Alba 
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Roinn le dleastanas 
airson a chur an 

gnìomh 

Ceangal ro-innleachdail le 
Plana Cànain Nàiseanta 
Gàidhlig is prìomh 
roinnean seirbheis Bhòrd 
na Gàidhlig do bhuidhnean 
poblach 

33 Lean oirnn ag eadar-theangachadh is a' 
foillseachadh prìomh sgrìobhainnean ro-
innleachdail sa Ghàidhlig air an làraich-lìn 

X X X X X Margaideachd is 
Conaltradh agus 
Meadhanan Didseatach 

Plana Nàiseanta: Inbhe 
Cànain 

Prìomh Roinn Seirbheis: 
Foillseachaidhean 

34 Lean oirnn ag eadar-theangachadh a h-uile brath-
naidheachd a tha co-cheangailte ri cànan is cultar 
na Gàidhlig  

X X X X X Margaideachd is 
Conaltradh 

Plana Nàiseanta: Inbhe 
Cànain 

Prìomh Roinn Seirbheis: 
Foillseachaidhean 

35 Lean oirnn a' cleachdadh an t-suaicheantais 
Gàidhlig air a' chonaltradh a-muigh gu lèir co-
cheangailte ris a' Ghàidhlig 

X X X X X Margaideachd is 
Conaltradh 

Plana Nàiseanta: Inbhe 
Cànain 

Prìomh Roinn Seirbheis: 
Aithne Chorporra 

36 Lean oirnn a' cleachdadh agus ag ùrachadh a' 
bhrath fòn sa Ghàidhlig mar as iomchaidh  

X X X X X Tlachd an Luchd-tadhail Plana Nàiseanta: 
Cleachdadh Cànain 

Prìomh Roinn Seirbheis: 
Conaltradh 

37 Fàg cuireadh sa Ghàidhlig airson eadar-
theangachaidh sa Ghàidhlig air gach brath 
naidheachd (leithid brathan naidheachd sa 
Bheurla)  

X X X X X Margaideachd is 
Conaltradh 

Plana Nàiseanta: Inbhe 
Cànain 

Prìomh Roinn Seirbheis: 
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Foillseachaidhean 

38 Beachdaich air ceistean do luchd-tadhail is daoine 
nach bi a' tadhal a thaobh cleachdadh na Gàidhlig 
nar cuid làraichean is sheirbheisean  

X X X X X Margaideachd is 
Conaltradh 

Plana Nàiseanta: Corpas 
Cànain 

Prìomh Roinn Seirbheis: 
Conaltradh 

39 Rannsaich feumalachd ainmean sgìreil airson 
eisimpleirean Albannach ann an saidheans nàdarra 

X X X X X  Plana Nàiseanta: Inbhe 
Cànain 

Prìomh Roinn Seirbheis: 
Foillseachaidhean 

40 Rannsaich ciamar as urrainnear a' Ghàidhlig a 
chleachdadh nar n-ìomhaighean corporra 

X X X X X Reic Plana Nàiseanta: Inbhe 
Cànain 

Prìomh Roinn Seirbheis: 
Foillseachaidhean 
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5. STÈIDHEACHADH AGUS SGRÙDADH 

 

Tha an caibideil seo a' sealltainn ciamar a thèid stèidheachadh a' Phlana Gàidhlig againn a 
thoirt air adhart, agus ciamar a thèid stèidheachadh is toraidhean a sgrùdadh.  

 

5.1  Clàr-ama 
 
Sgaoil sinn am Plana againn airson comhairleachadh poblach fad sia seachdainean bho 
dheireadh na Sultaine 2016 agus chaidh na molaidhean fhighe a-steach don Phlana.   

Chaidh na h-amasan àrd-ìre againn a thoirt seachad le Bòrd na Gàidhlig air 10 Samhain 
2016.  

Chaidh am Plana againn aontachadh le Bòrd Urrasairean Thaighean-tasgaidh Nàiseanta 
Alba aig a' choinneimh aig toiseach na Dùbhlachd, agus chaidh a chur gu Bòrd na Gàidhlig 
ron cheann-latha, 12 Dùbhlachd 2016. Bha molaidhean feumail na chois. 

Chaidh am Plana againn a sgaoileadh airson co-chomhairleachadh poblach a-rithist fad sia 
seachdainean eadar an Gearran agus an Giblean 2017, agus chaidh an dreachd 
deireannach a chur gu Bòrd na Gàidhlig sa Chèitean 2017.  

Chaidh am Plana seo aontachadh le Bòrd na Gàidhlig air 3 Dàmhair 2017. Mairidh am Plana 
eadar an Dàmhair 2017 agus an Dàmhair 2022 agus thèid aithisgean bliadhnail a 
chruthachadh gach bliadhna sa Dàmhair bho 2018.  

Thèid Amasan ùra Àrd-ìre a liubhairt do Thaighean-tasgaidh Nàiseanta Alba as t-fhoghar 
2021 a chumas taic ri leasachadh a' Phlana Ghàidhlig againn - An Treas Tionndadh - ron 
Dàmhair 2022.   

 

5.2  Sanasachd a' Phlana 
 
Thèid Plana Gàidhlig Thaighean-tasgaidh Nàiseanta Alba - An Dàrna Tionndadh -  
fhoillseachadh sa Ghàidhlig agus sa Bheurla air an làraich-lìn againn.  

Sgaoilidh sinn brath-naidheachd do na meadhanan Gàidhlig an dèidh aonta Bhòrd na 
Gàidhlig, mar a rinneadh leis a' cho-chomhairleachadh phoblach. 

Tha duilleag air an lìon a-staigh againn don luchd-obrach far a bheil fios mun Phlana agus 
na goireasan Gàidhlig don luchd-obrach ri fhaotainn a' nochdadh. 

 
5.3  Stèidheachadh  
 
'S ann leis an Stiùiriche a tha am prìomh dhleastanas airson dèanamh cinnteach gun lìbhrig 
Taighean-tasgaidh Nàiseanta am Plana gu soirbheachail. Ach tha stèidheachd 
shoirbheachail an urra ri oidhirp a h-uile neach-obrach thar na buidhne.  
 
Thèid Sgioba Stèidheachaidh a shònrachadh, anns am bi riochdairean roinnean a tha 
riatanach an lùib leasachadh a' Phlana, agus aig am bi dleastanas airson susbaint a' Phlana 
a stèidheachadh. Thèid an Sgioba Stèidheachaidh seo a stiùireadh le ball den Sgioba 
Stiùiridh, a chumas sùil air lìbhrigeadh nan Aithisgean Sgrùdaidh.   
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Tha sinn a' cur romhainn nar cuid obrach gun cùm sinn ris na Gnàthasan Litreachaidh as 
ùire agus gun gabh sinn ri litreachadh ainmean-àite a rèir molaidhean Ainmean-àite na h-
Alba. 
 
 
5.4  Sgrùdadh an Stèidheachaidh 
 
Cuiridh Taighean-tasgaidh Nàiseanta Alba Aithisgean Sgrùdaidh bliadhnail do Bhòrd na 
Gàidhlig anns a' Dàmhair bho 2018 air adhart, agus thèid ceistean sam bith a dh'èireas a 
fhreagairt.  
 
Bu chòir gun tèid conaltradh sam bith le Taighean-tasgaidh Nàiseanta Alba mun Phlana 
Ghàidhlig seo a chur don t-seòladh seo: gaelicplan@nms.ac.uk 
 
  

mailto:gaelicplan@nms.ac.uk
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30 
 

Leas-phàipear B | Appendix B 
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Leas-phàipear C | Appendix C  

Dàta Sluaigh is Foghlaim na Gàidhlig 
 

 
Cunntas-sluaigh 2011 

     
Alba 

 

Le sgil Gàidhlig sam bith 
(aois 3+) 

87,05
6   1.7% de shluagh na h-Alba 

 
daoine a labhras Gàidhlig 

57,60
2 

 
1.1% de shluagh na h-Alba 

 
  

  
66.2% 

de dhaoine le sgil 
Gàidhlig 

 

luchd-labhairt a leughas 
Gàidhlig 

38,63
6 

 
67.1% 

de dhaoine a labhras 
Gàidhlig 

 

luchd-labhairt litearra na 
Gàidhlig 

32,41
8   56.3% 

de dhaoine a labhras 
Gàidhlig 

 
  

 

tùs: NRS clàr 
AT_234_2011 

   
  

        

 
Le Gàidhlig san dachaigh 

24,97
4   0.5% de shluagh na h-Alba 

 
      43.4% 

de dhaoine a labhras 
Gàidhlig 

   
tùs: NRS clàr KS206SC 

    
   

  
    

 

Le sgil Gàidhlig sam bith 
(aois 3+)   

 
        

 
Aois 3–15 9,686 

 
11.1% 

de dhaoine le sgil 
Gàidhlig 

 
Aois 16–24 9,653 

 
11.1% 

de dhaoine le sgil 
Gàidhlig 

 
Aois 25–34 

10,87
5 

 
12.5% 

de dhaoine le sgil 
Gàidhlig 

 
Aois 35–49 

19,15
5 

 
22.0% 

de dhaoine le sgil 
Gàidhlig 

 
Aois 50–64 

18,99
9 

 
21.8% 

de dhaoine le sgil 
Gàidhlig 

 
Aois 65+ 

18,68
8   21.5% 

de dhaoine le sgil 
Gàidhlig 

   

tùs: NRS clàr 
LC2120SCdz 

    
 

Cunntas-sluaigh 2001 
     

Alba 

 

Le sgil Gàidhlig sam bith 
(aois 3+) 

92,39
6   -5.8% atharrachadh gu 2011 

 
daoine a labhras Gàidhlig 

58,65
2 

 
-1.8% atharrachadh gu 2011 

 

luchd-labhairt a leughas 
Gàidhlig 

39,47
1 

 
-1.9% atharrachadh gu 2011 

 

luchd-labhairt litearra na 
Gàidhlig 

31,53
7   +2.8% atharrachadh gu 2011 

   

tùs: NRS clàr 
AT_001_2001 

    
        
 

Foghlam tron Ghàidhlig 
    

Alba 
 

 
Solar Gàidhlig Aois 0–3 63   àitichean (san Fhaoilleach) 
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2016-17 868   

daoine-cloinne (mu 
thuaiream) 

 
 

Sgoil-àraich 54 
 

sgoiltean-àraich   
 

 
2016-17 1,039 

 

daoine-cloinne (ro dheireadh 
bl.) 

 
 

  153 
 

luchd-obrach 
 

  
 

 
  91.2   FTE     

 
 

Bun-sgoil 57 
 

bun-sgoiltean   
 

 
2016-17 3,145 

 
sgoilearan 

 
  

 
 

  213 
 

tidsearan 
 

  
 

 
  190.2   FTE     

 
 

Àrd-sgoil 31 
 

àrd-sgoiltean 
 

  
 

 
2016-17 1,272 

 
sgoilearan 

 
  

 
 

  15 
 

cuspairean 
 

  
 

 
  101   tidsearan     

 
   

tùs: Bòrd na Gàidhlig 
    

 

Foghlam Luchd-
ionnsachaidh 

    
Alba 

 
 

Bun-sgoil (clasaichean GLPS)  13   sgìrean comhairle   
 

 
2015-16 127 

 
bun-sgoiltean   

 
 

  7,029 
 

sgoilearan 
 

  
 

 
  162 

 
tidsearan nan sgoiltean fhèin 

 
 

  24   sgoiltean le tidsear tadhail 
 

 
Bun-sgoil (oideachadh eile)  7 

 

sgìrean 
comhairle 

 
  

 
 

2015-16 28 
 

bun-sgoiltean   
 

 
  3,195 

 
sgoilearan 

 
  

 
 

Àrd-sgoil  7   sgìrean comhairle   
 

 
2016-17 28 

 
àrd-sgoiltean 

 
  

 
 

  3,195 
 

sgoilearan 
 

  
 

 
  56   tidsearan     

 
   

tùs: Bòrd na Gàidhlig 
     

 
Tha fiosrachadh air clasaichean do dh'inbhich ri fhaighinn aig www.learngaelic.net 

http://www.learngaelic.net/

	lan       Taighean-tasgaidh
	Nàiseanta Alba
	Ullaichte a rèir roinn 3 de dh'Achd na Gàidhlig (Alba) 2005
	CLÀR-INNSE
	1.1  Fios mu Thaighean-tasgaidh Nàiseanta Alba agus an luchd-cleachdaidh
	Chaidh Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 aontachadh le Pàrlamaid na h-Alba airson inbhe na Gàidhlig mar chànan oifigeil ann an Alba a ghlèidheadh agus urram co-ionnan leis a' Bheurla a thoirt dhi.
	A rèir aon de na prìomh chumhachan fon Achd, faodaidh Bòrd na Gàidhlig iarraidh air buidhnean poblach Planaichean Gàidhlig ullachadh. Chaidh seo a dhealbhadh gus an coilionadh an roinn phoblach an Alba a chuid dhleastanasan airson na Gàidhlig agus fha...
	A rèir na h-Achd, feumaidh ùghdarrasan poblach ullachadh am Plana Gàidhlig a thoirt gu aire a h-uile duine/buidheann aig a bheil ùidh.
	Chùm Taighean-tasgaidh Nàiseanta Alba greis cho-chomhairleachaidh leis a' mhòr-shluagh, luchd-obrach is luchd saor-thoileach fad sia seachdainean eadar an t-Sultain is an t-Samhain 2016 is sinn a' sireadh fhreagairtean a leigeadh leinn an dàrna tionnd...
	Dh'iarr Bòrd na Gàidhlig air Taighean-tasgaidh Nàiseanta Alba co-chomhairleachadh poblach a ghabhail os làimh a-rithist, an dèidh do Bhòrd na Gàidhlig an Dàrna Tionndadh den Phlana Gàidhlig a sgrùdadh, agus sinn a' sireadh fhreagairtean sònraichte bho...
	Mhair an co-chomhairleachadh sia seachdainean eadar Diluain 27 Gearran agus Diluain 10 Giblean agus bha e fa-near gun rachadh freagairtean mun dreachd den Phlana a thrusadh bhon mhòr-shluagh agus luchd-obrach is luchd-saor-thoileach Thaighean-tasgaidh...
	1.4  Cleachdadh na Gàidhlig ann an Alba
	'S ann an Dùn Èideann a tha na làraichean as motha is air am bi an uiread as motha a' tadhal. 'S ann an Dùn Èideann agus na sgìrean comhairle mu thimcheall a tha sgìre thionail nan taighean-tasgaidh seo. Tha àireamhan luchd-labhairt na Gàidhlig mar a ...
	 Comhairle Baile Dhùn Èideann - 0.7%
	 Lodainn an Iar - 0.4%
	 Lodainn an Ear - 0.4%
	 Lodainn Mheadhanach - 0.4%
	 Crìochan na h-Alba - 0.3%
	 Fìobha - 0.4%
	1.5  Riatanasan nam Planaichean Gàidhlig
	1.6  Cleachdadh na Gàidhlig aig Taighean-tasgaidh Nàiseanta Alba
	5. STÈIDHEACHADH AGUS SGRÙDADH
	5.1  Clàr-ama
	5.2  Sanasachd a' Phlana
	5.3  Stèidheachadh
	'S ann leis an Stiùiriche a tha am prìomh dhleastanas airson dèanamh cinnteach gun lìbhrig Taighean-tasgaidh Nàiseanta am Plana gu soirbheachail. Ach tha stèidheachd shoirbheachail an urra ri oidhirp a h-uile neach-obrach thar na buidhne.
	Thèid Sgioba Stèidheachaidh a shònrachadh, anns am bi riochdairean roinnean a tha riatanach an lùib leasachadh a' Phlana, agus aig am bi dleastanas airson susbaint a' Phlana a stèidheachadh. Thèid an Sgioba Stèidheachaidh seo a stiùireadh le ball den ...
	Tha sinn a' cur romhainn nar cuid obrach gun cùm sinn ris na Gnàthasan Litreachaidh as ùire agus gun gabh sinn ri litreachadh ainmean-àite a rèir molaidhean Ainmean-àite na h-Alba.
	5.4  Sgrùdadh an Stèidheachaidh
	Cuiridh Taighean-tasgaidh Nàiseanta Alba Aithisgean Sgrùdaidh bliadhnail do Bhòrd na Gàidhlig anns a' Dàmhair bho 2018 air adhart, agus thèid ceistean sam bith a dh'èireas a fhreagairt.
	Bu chòir gun tèid conaltradh sam bith le Taighean-tasgaidh Nàiseanta Alba mun Phlana Ghàidhlig seo a chur don t-seòladh seo: gaelicplan@nms.ac.uk
	Tha fiosrachadh air clasaichean do dh'inbhich ri fhaighinn aig www.learngaelic.net

