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Facal-toisich
Tha e na thoileachas dhomh a bhith a’ cur fur comhair an dàrna nochdaidh seo de 
Phlana Gàidhlig Ghailearaidhean Nàiseanta na h-Alba.

Tha am Plana a’ toirt am follais nan gealltanasan againn a thaobh taic leantainneach a 
thoirt don Ghàidhlig, agus mar as urrainn dhuinn cur ri amasan is cinn-uidhe Achd na 
Gàidhlig (Alba) 2005 is Plana Nàiseanta na Gàidhlig a bhuileachadh.

Ann a bhith a’ leasachadh a’ Phlana againn, chaidh ar stiùireadh leis an aisling againn 
fhèin air Art for Scotland: Inspiration for the World agus e na amas dhuinn Gàidhlig 
a chumail gu cinnteach is gu leantainneach sna gnìomhachdan againn agus ann an 
co-theacsa cruinneachadh nàiseanta na h-ealain a tha nar cùram às leth muinntir na 
h-Alba.

Thar nan còig bliadhnaichean a tha romhainn, tha dùil againn togail air na tha sinn 
air coileanadh air sgàth a’ chiad Phlana agus cumail oirnn ann a bhith a’ sireadh 
chothroman ùra inbhe na Gàidhlig a thogail agus taic a chumail ri a leasachadh.

Sir John Leighton

Àrd-stiùiriche

Cover image: John Charity, Feeding on the machair, North Uist, 1986 (printed 1992)  
© John Scott Charity. Collection: National Galleries of Scotland.
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1. Ro-ràdh
Chaidh dàrna Plana Gàidhlig Ghailearaidhean Nàiseanta na h-Alba ullachadh a 
rèir Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 agus le buannachd an fhiosa a fhuaradh rè co-
chomairleachaidh phoblaich.

A’ leantainn air ar plana 2013-18, tha e san amharc dhan dàrna nochdadh seo togail air 
an adhartas a rinneadh thuige seo le bhith a’ fighe a-steach na choilean sinn mar-thà, 
ag ionnsachadh bhon eòlas againn gu ruige seo agus a’ gabhail air modh-obrach 
reusanta agus co-rèireach gus faicsinneachd agus inbhe na Gàidhlig a thogail nar 
gailearaidhean.

2. Cùl-fhiosrachadh

Mu Ghailearaidhean Nàiseanta na h-Alba
Tha aon de na cruinneachaidhean as fheàrr san t-saoghal de ealain an Iar fo chùram 
Gailearaidhean Nàiseanta na h-Alba (NGS), na mheasg ealain bho na Meadhan 
Aoisean chun an latha an-diugh. Am measg an tasgaidh seo tha Cruinneachadh 
Nàiseanta ealain na h-Alba a tha gar fàgail moiteil a bhith ga thaisbeanadh ann 
an co-theacsa eadar-nàiseanta. Tha deagh chliù aig NGS airson càileachd a 
chruinneachaidh, thaisbeanaidhean agus ghnìomhachdan. A dh’aindeoin seo, tha 
planaichean àrda againn ar n-inbhe a togail agus a bhuntainn ri raon nas fharsaing 
de luchd-coimhid ann an Alba agus air feadh an t-saoghail. Tha seo a’ toirt a-steach 
oidhirp a bhith a’ tàladh barrachd dhaoine do na gailearaidhean againn ann an 
Dùn Èideann ach cuideachd tha e a’ ciallachadh gum bi sinn ag obair ann an com-
pàirteachasan nàiseanta is eadar-nàiseanta agus a’ gabhail brath air gach comas 
nam meadhanan didseatach airson leigeil le uiread ‘s a ghabhas de dhaoine a bhith a’ 
cleachdadh, a’ mealtainn agus a’ faighinn togail-inntinn bhon chruinneachadh againn. 
Tha sinn den bheachd gur e stòras nàiseanta a tha sa chruinneachadh agus gum bu 
chòir dha bhith ann ri chleachdadh le duine sam bith air an adhbharan fhèin - luchd-
ealain, luchd-tasgaidh, oileanaich, clann sgoile, saoranaich no luchd-tadhail, taighean-
tasgaidh eile agus gailearaidhean – duine sam bith.

’S e buidheann poblach neo-roinneil a tha ann an NGS a gheibh pàirt den 
mhaoineachadh aige bho Riaghaltas na h-Alba agus a tha air a stiùireadh às leth 
sin le Bòrd Urrasairean, a chuirear san dreuchd leis a’ Mhinistear airson Cultair agus 
Cùisean an Taoibh a-Muigh. Tha NGS ag obrachadh taobh a-staigh frèam-obrach 
reachdail agus riaghlaidh air bunaitean Achd Dualchas Nàdair (Alba) 1985 agus 
Achd Bhuidhnean Carthannais agus Tasgadh Urrasachd (Alba) 2005. Tha stiùireadh 
obrachaidh NGS air a thoirt don Àrd-stiùiriche agus an àrd-sgioba stiùiridh aige le 
Bòrd nan Urrasairean. Bidh an t-Àrd-stiùiriche ag aithris gu dìreach chun Bhùird.
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A rèir Achd Dualchas Nàdair (Alba) 1985, is iad prìomh dhleastanasan a’ Bhùird:

• a bhith a’ gabhail cùram ri, a’ glèidheadh agus a’ cur ris na rudan a tha sna 
cruinneachaidhean aca;

• dèanamh cinnteach gu bheilear a’ taisbeanadh nan rudan don mhòr-shluagh;

• dèanamh cinnteach gu bheil na rudan rim faighinn do dhaoine a tha airson an 
sgrùdadh ann an dòigh a tha ceangailte ri ionnsachadh no rannsachadh; agus san 
fharsaingeachd a bhith a’ cur air adhart tlachd agus tuigse a’ mhòr-shluaigh air 
na h-Ealainean Saora an dà chuid tro chruinneachaidhean a’ Bhùird agus ann an 
dòighean eile a tha iomchaidh nam beachdsan;

• airson nan adhbharan sin gus foghlam, teagasg agus comhairle a thoirt seachad 
agus a bhith a’ gabhail rannsachaidh os làimh.

Tha NGS a’ gabhail a-steach trì làraichean le gailearaidhean ann an Dùn Èideann: 
Gailearaidh Nàiseanta na h-Alba, Gailearaidh Nàiseanta Ealain Nuadh na h-Alba agus 
Gailearaidh Portraid Nàiseanta na h-Alba. Ann an 2017/18, chuir sinn fàilte air còrr is 2.5 
millean luchd-tadhail dha na làraichean againn.

’S e prìomh làrach ar gnothachais 73 Belford Road, Edinburgh, EH4 3DS. Tha NGS a’ 
fastadh mu 360 luchd-obrach an ceartair.

Achd na Gàidhlig (Alba) 2005
Chaidh Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 a chur an gnìomh le Pàrlamaid na h-Alba le sùil 
air tèarainteachd fhaighinn do inbhe na Gàidhlig mar chànan oifigeil ann an Alba, ag 
aithneachadh spèis cho-ionnann ri Beurla.

Is e aon de phrìomh fheartan Achd 2005, comas a bhuileachadh air Bòrd na Gàidhlig 
riatanas a chur air buidheann poblach am Plana Gàidhlig fhèin ullachadh. Bha an 
t-solar seo air a dheilbh gus a dhèanamh cinnteach gum bi an roinn phoblach 
ann an Alba a’ coileanadh a làn dleastanais ann an cruthachadh seasmhachd don 
chànan san àm ri teachd le bhith ag àrdachadh a h-ìomhaigh agus a h-inbhe agus a’ 
cruthachadh chothroman pragtaigeach airson a cleachdadh. 

Chaidh a’ chiad Phlana Gàidhlig airson NGS a dhearbhadh le Bòrd na Gàidhlig ann an 
2013 agus sin a’ mairsinn còig bliadhnaichean. Chaidh an dàrna nochdadh de Phlana 
Gàidhlig NGS a dhearbhadh le Bòrd na Gàidhlig air an 24 Sultain 2018 airson nan còig 
bliadhnaichean an dèidh sin.
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Will Maclean, Bard McIntyre’s Box, 1984 © Will Maclean R.S.A.  
Photography: Antonia Reeve. Collection: National Galleries of Scotland.
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3. A’ leasachadh dàrna nochdadh 
Plana Gàidhlig NGS

Slatan-tomhais Reachdail
Ann a bhith a’ leasachadh dàrna nochdadh ar Plana Gàidhlig, thug sinn fa-near dha na 
slatan-tomhais reachdail eadar-dhealaichte a chaidh an toirt am follais ann an roinn 
3(5) Achd na Gàidhlig (Alba) 2005:

• Plana Nàiseanta na Gàidhlig 

• Cho fad ’s a thathar a’ cleachdadh Gàidhlig taobh a-staigh àrainn ar n-obrach

• An comas aig NGS airson cleachdadh na Gàidhlig a leasachadh

• Tagraidhean a nithear gu NGS mu choinneamh ar cleachdadh den Ghàidhlig

• tiùireadh BnG air leasachadh phlanaichean Gàidhlig

Plana Nàiseanta na Gàidhlig 2018-23
Chaidh treas nochdadh Plana Nàiseanta na Gàidhlig a chur air bhog sa Mhàrt 
2018. Tha amas soilleir aige: cur ris an àireamh de dhaoine a tha a’ bruidhinn, 
a’ cleachdadh agus ag ionnsachadh na Gàidhlig ann an Alba agus an àireamh 
de shuidheachaidhean anns a bheilear ga cleachdadh. ’S e aon de na prìomh 
theachdaireachdan gur ann le Alba air fad a tha Gàidhlig, agus tha an ro-innleachd 
airson amas a’ phlana a choileanadh stèidhte air:

• A’ cur air adhart ìomhaigh dheimhinneach de Ghàidhlig 

• A’ cur ionnsachadh na Gàidhlig am meud

• A’ cur cleachdadh na Gàidhlig am meud

Chaidh na gealltanasan is gnìomhan a tha a’ dèanamh an àirde dàrna nochdadh Plana 
Gàidhlig NGS an leasachadh airson cur gu dìreach ri amas a’ phlana nàiseanta.

Cleachdadh na Gàidhlig agus an comas a leasachadh taobh a-staigh 
àrainn ar n-obrach
Mar a sgrìobhadh seo shuas, tha dleastanas nàiseanta aig NGS ach tha e stèidhichte 
gu h-àraidh ann an Dùn Èideann. ’S ann tro thaisbeanaidhean air chuairt, iasadan agus 
obair fhor-ruigheachd a bhios sinn a’ ruigsinn luchd-coimhid air feadh Alba, na RA 
agus nas fhaide air falbh.

A rèir cunntas-sluaigh 2011, bha comasan Gàidhlig air choreigin aig 87,100 daoine 
aig aois 3 agus nas sine ann an Alba (1.7% den t-sluagh) uile-gu-lèir agus b’ urrainn 
do 57,600 Gàidhlig a bhruidhinn. Tha mapa a sealltainn sgaoileadh luchd-labhairt 
na Gàidhlig air feadh na dùthcha ann an Earr-ràdh 1. Bha an co-roinneadh as àirde 
de dhaoine le comasan Gàidhlig air choreigin anns na h-Eileanan Siar (61%), sa 
Ghàidhealtachd (7%) agus an Earra Ghàidheal is Bòd (6%).
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Tha fàs ann an àireamhan nan daoine òga an sàs ann an Gàidhlig na adhbhar 
brosnachaidh. Tha aithisg bhliadhnail Bòrd na Gàidhlig airson 2016/17 a’ sealltainn 
gun robh 75 buidhnean Gàidhlig tràth-bhliadhnaichean (aois 0-5) gan cumail gach 
seachdain ann an Alba a’ bhliadhna ud, agus gun deach 15,000 duine-clann an sàs sa 
chànan aig ìrean eadar-dhealaichte ann an sgoiltean air feadh Alba1 , rud a ghabhadh 
ath-neartachadh tro riatanasan Achd an Foghlaim (Alba) 2016. Tha mapa a’ sealltainn 
sgaoileadh foghlam tro mheadhan na Gàidhlig air feadh Alba ann an Earr-ràdh 2.

Ann an Dùn Èideann, prìomh àrainn ar n-obrach, tha 0.7% den t-sluagh a’ bruidhinn 
Gàidhlig.

Tagraidhean a rinneadh do NGS mu choinneamh ar cleachdadh 
den Ghàidhlig
Chaidh dreach den phlana seo a chur fa chomhair dhaoine airson co-
chomhairleachaidh Diluain 8 Am Faoilleach 2018 fad shia seachdainean. Chleachdadh 
na tagraidhean a rinneadh do NGS rè a’ cho-chomhairleachaidh airson an dreach 
deireannach a chuireadh do Bhòrd na Gàidhlig sa Mhàrt 2018 a dhèanamh fiosraichte. 
Tha aithisg air toraidhean a cho-chomhairleachaidh ann an Earr-ràdh 3.

Stiùireadh Bòrd na Gàidhlig air leasachadh phlanaichean 
Gàidhlig
Thug sinn an aire gu dlùth ris an sgrìobhainn stiùiridh air leasachadh phlanaichean 
Gàidhlig a dh’fhoillsicheadh leis a’ Bhòrd agus dh’fheuch sinn ri dèanamh cinnteach 
gu bheilear a’ làimhseachadh gach prìomh eileamaid a tha a’ buntainn an seo.

Tha am plana againne a’ leantainn ris an stiùireadh seo airson na tha aig NGS ri chur ri 
lìbhrigeadh Plana Nàiseanta na Gàidhlig a dhèanamh gu ‘reusanta is co-rèireach’. Tha 
sinn cuideachd mothachail gu bheilear a’ sùileachadh gum bi ùghdarrasan poblach 
ag ullachadh am planaichean le sùil ri cleachdadh na Gàidhlig a dhèanamh cho 
furasta ’s a ghabhas a rèir an t-suidheachaidh aca fhèin.

Rudan eile rin Cnuasachadh
Adhartas mu choinneamh ciad nochdadh Plana Gàidhlig NGS
Thar còig bliadhnaichean ar ciad phlana, rinn sinn deagh adhartas a thaobh nan 
gealltanasan againn, gu h-àraidh ann a bhith a’ togail mothachadh agus cothroman 
ionnsachadh cànain don luchd-obrach againn. Bha togail-comais na prìomhachas 
cudromach do NGS, leis nach robh ach glè bheag de chomas Gàidhlig againn am 
measg an luchd-obrach againn agus bha ar modhan-obrach a thaobh seirbheisean 
is fiosrachadh a lìbhrigeadh sa Ghàidhlig air a bhith ad hoc. Tha sinn air aithisgean 
sgrùdaidh bhliadhnail a thoirt gu Bòrd na Gàidhlig a’ mìneachadh an adhartais a tha 
air a bhith againn, agus ’s e i an tè mu dheireadh dhiubh seo a tha aig bunait dàrna 
nochdadh ar Plana Gàidhlig.

Tha sinn ag aithneachadh nach deach againn air na bha sinn an dùil de adhartas a 
dhèanamh a thaobh cuid de na gealltanasan againn air adhbharan eadar-dhealaichte. 
Ann a bhith ag ullachadh a’ phlana seo, thug sinn sùil eile air na gealltanasan tùsail 
ud agus thug sinn fa-near do na gealltanasan a tha sinn a’ measadh so-ruigsinneach 

1 http://www.gaidhlig.scot/wp-content/uploads/2017/01/Annual-Report-2016-17.pdf
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airson a’ phlana seo, a bhios fhathast gar putadh a dh’ionnsaigh leasachadh inbhe is 
faicsinneachd na Gàidhlig taobh a-staigh NGS.

Cha deach adhartas a dhèanamh air suaicheantas corporra dà-chànanach ri linn 
a’ chiad Phlana Gàidhlig againn, leis gun robhar ri obair air branndadh agus gun 
robh feum ann air beachdachadh air an iomadh dòigh eadar-dhealaichte anns a 
bheilear a’ cur gu feum ar dearbh-aithne chorporra. A dh’aindeoin seo, tha sinn air 
aontachadh a-nis gur e an dòigh as fheumail agus as brìoghmhoire ann a bhith a’ toirt 
Gàidhlig a-steach don dearbh-aithne chorporra againn gum bi dreach Gàidhlig ann a 
chleachdas sinn ann an suidheachaidhean sònraichte.

A thaobh soidhneadh ann an Gàidhlig, tha sinn air aontachadh nach gabh 
soidhneadh sealach dà-chànanach a chur air dòigh ann an dòigh bhrìoghmhor 
is fheumail air sgàth ’s gu bheil raon farsaing ann de shoidhneadh sealach a tha 
feumach, gu tric gun mòran rabhaidh. Coltach ri seo, ’s ann tric a dh’fheumas 
soidhneadh buan tòrr fiosrachaidh cudromaich a thoirt seachad gu soilleir is gu 
goirid don uiread den luchd-tadhail againn ’s a ghabhas, agus a’ toirt fa-near do 
na riatanasan reachdail againn a thaobh ruigsinneachd don fheadhainn le feartan 
tèarainte a rèir Achd na Co-ionnannachd 2010. Ach, tha sinn air ar gealltanasan a 
neartachadh ann a bhith a’ toirt seachad fiosrachaidh air seòlaidhean ann an cruth 
bhileagan agus soidhneadh ‘fàilte’ aig gach làrach.

An rud mu dheireadh, gheall sinn ron an seo gum biodh sinn a’ prìomhachasachadh 
eadar-theangachadh de bhrathan naidheachd le ìomhaigh àrd. Mar a dh’èirich 
ghnothaichean, bha seo do-dhèanta air sgàth ghnothaichean mar thomhasan-
ùine aithghearr agus am feum a tha ann gum bi caochladh chom-pàirtichean a’ 
cur an ainmean riutha. Tha sinn air slatan-tomhais a stèidheachadh a-nis airson 
prìomhachasachadh bhrathan naidheachd dà-chànanach, a tha air am mìneachadh 
seo shìos, agus ’s ann leotha sin a bhios sinn a’ dèanamh ar dìcheall.

Ion-sgrùdadh air Comas Gàidhlig
Chaidh sgrùdadh a ghabhail os làimh air luchd-obrach gus ìre làthaireach de chomas 
cainnt a mheasadh sa bhuidheann sa Ghearran 2018. Fhreagair 32 luchd-cosnaidh 
ceistean an sgrùdaidh, agus cha robh gin aca fileanta sa Ghàidhlig.

Dh’innis ochdnar dhuinn gun robh tuigse air choreigin aca den Ghàidhlig, agus 
seachdnar comasach air beannachdan sìmplidh a thuigsinn, is ceathrar dhiubh sin 
comasach air beannachdan sìmplidh a chur air a càch a chèile. B’ urrainn do aonan de 
na co-obraichean ciall a thogail ann an còmhraidhean sìmplidh agus pàirt a ghabhail 
annta sin. B’ urrainn do cheathrar den luchd-obrach beagan fhaclan a leughadh air 
soidhneachan no sanasan, agus b’ urrainn do dhithis eile teacs nas fhillte a leughadh 
le cuideachadh fhaclair. B’ urrainn do dhithis beannachdan sìmplidh a sgrìobhadh 
agus b’ urrainn do dhithis eile barrachd a sgrìobhadh le cuideachadh fhaclair.

Bha aon neach-obrach ag ionnsachadh Gàidhlig aig àm an sgrùdaidh agus thuirt 11 
den fheadhainn eile gum biodh ùidh aca a h-ionnsachadh nan robh an cothrom aca.
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Amasan Ìrean-àrda
Dh’fhoillsich Bòrd na Gàidhlig dòrlach de dh’amasan ìrean-àrda airson an dàrna 
nochdaidh aig NGS den Phlana Ghàidhlig aca, air a dhearbhadh le Ministearan na 
h-Alba. Thugadh an aire gu dlùth dha na molaidhean ud ann a bhith a’ leasachadh 
a’ phlana seo, agus bidh gach gnìomhachd air a mìneachadh seo shìos a’ cur ris na 
h-amasan san fharsaingeachd.

B’ e a’ chiad amas dhiubh seo a bhith a’ toirt an gnìomh agus a’ lìbhrigeadh 
gach gealltanas bhon chiad nochdadh de Phlana Gàidhlig NGS a tha fhathast 
buntainneach. Tha a’ chuid as motha de na gnìomhachdan seo shìos sa phlana 
againn a’ leantainn air a’ chiad phlana a bha againn: chaidh an toirt gu dìreach thairis 
agus an gealltanas gu bhith ann fhathast, air neo chaidh an atharrachadh airson ’s 
gum bi an gealltanas nas soilleire no air a mheudachadh gus sealltainn far an tèid 
againn air barrachd a dhèanamh.

Bha na h-amasan ìrean-àrda cuideachd a’ sùileachadh gun gabhadh NGS ri sreath de 
phrionnsapalan, a tha sinn air gabhail a-steach sna cunntasan poileasaidh againn seo 
shìos.

An rud mu dheireadh, bha na h-amasan ìrean-àrda a’ toirt a-steach cuid de 
ghnìomhachdan ann an lìbhrigeadh seirbheis sònraichte a tha sinn air cumail air ar 
n-aire fhad ’s a bhathar a’ leasachadh a’ phlana againn. Chan eil de chomas is de 
stòrasan againn a bhith a’ lìbhrigeadh gach rud dheth seo chun na h-ìre ’s gu bheilear 
a’ sùileachadh, ach bheachdaich sinn air na tha sinn a’ creidsinn gur urrainn dhuinn 
dèanamh ri linn dàrna nochdaidh ar GLP agus tha sinn air seo a mhìneachadh sa 
phlana ghnìomh aig earrainn 5.

Augustin Edouart, Anne MacVicar, Mrs James Grant of Laggan, 1755 - 1838. Writer, 1831. 
Photography: Antonia Reeve. Collection: National Galleries of Scotland.
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Seachdain na Gàidhlig, photography © Andy Catlin



11

Plana na Gàidhlig 2018-23

4. Gealltanasan NGS a thaobh  
na Gàidhlig 2018-23

Cunntasan Poileasaidh NGS air Cleachdadh na Gàidhlig anns na 
Dleastanasan againn
Dh’aontaich NGS cunntas poileasaidh a bhios aig bun a mhodh-obrach ann a bhith a’ 
planadh airson Gàidhlig, airson dàrna nochdaidh a Phlana Gàidhlig:

Tha NGS ag aithneachadh àite na Gàidhlig ann an Alba an latha an-diugh agus an 
geall air taic a chur ri adhartachadh cànan agus cultar na Gàidhlig far a bheil seo 
buntainneach ann a bhith a’ gabhail os làimh a dhleastanasan.

Am measg seo tha:

• a bhith a’ cur ri faicsinneachd agus ìomhaigh na Gàidhlig sna gailearaidhean againn

• aithneachadh gur urrainn don Ghàidhlig buannachdan sòisealta is eaconomach a 
thairgse mar phàirt air leth de chultar na h-Alba

• gabhail ris gu bheil luach is buaidh aig cultar is dualchas na Gàidhlig sa 
chruinneachadh a tha againn mar-thà

• sealltainn gu bheil spèis cho-ionnann air a toirt gu Gàidhlig is Beurla le chèile ann a 
bhith a’ solarachadh sheirbheisean

• tairgse is cur air adhart sheirbheisean Gàidhlig gu gnìomhach, agus a’ cumail sùil air 
mar a bhithear gan cleachdadh

• gèilleadh ri Gnàthachas as ùire Litreachadh na Gàidhlig agus bun-tomhasan ann an 
ainmean-àite

A’ prìomhachasachadh Gnìomhachd
’S ann aig cridhe ar modh-obrach reusanta is co-rèireach ann an adhartachadh 
is cumail taic ri leasachadh na Gàidhlig a tha ar mìneachadh de ‘bhuntainneachd 
don Ghàidhlig’ ann an co-theacs ar cruinneachaidh, ar dleastanasan, ar comasan 
agus ar stòrasan. Cuirear prìomhachas air cleachdadh na Gàidhlig ann an eadar-
mhìneachadh is eadar-theangachadh, tachartasan is prògraman foghlaim sna 
suidheachaidhean a leanas:

• Far a bheil, no an robh, an neach-ealain, neach-suidhe no cuspair a’ bruidhinn 
Gàidhlig no a’ cur taic ris a’ chànan, no far a bheil ceanglaichean eile soilleir dhan 
Ghàidhlig, dhan eachdraidh no dhan chultar

• Nuair a tha taisbeanaidhean air cuairt no gnìomhachdan for-ruigheachd a’ gabhail 
àite ann an ceàrnaidhean le inbhe Iomairtean Gàidhlig (ach a-mhàin Glaschu is Dùn 
Èideann, ach far a bheil an slat-tomhais roimhe seo sa cheist)

• Airson ar farpaisean nàiseanta a chur air adhart (Inspired? Get Writing, Art 
Competition for Schools)

• Airson planaichean corporra is ath-sgrùdaidhean bliadhnail
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Is dòcha gum feumar slatan-tomhais a bharrachd a chur an gnìomh, leithid fìrinn 
ionmhasail de fhoillseachaidhean malairteach, ach tha sinn a’ creidsinn gur aon tro 
bhith a’ cur ar fòcas air gnìomhachdan Gàidhlig air na prìomhachasan seo is gun 
tèid againn air taic bhrìoghmhor is iomchaidh a thoirt seachad sa cho-theacsa a 
tha againn an-dràsta. Tha sinn ag aithneachadh cuideachd gur e as èifeachdaich is 
soirbheachail beachdachadh air Gàidhlig a ghabhail a-steach nuair a thathar ag ath-
sgrùdadh taisbeanaidhean ghailearaidhean agus bidh seo air ar n-aire nuair a thathar 
a’ planadh thaisbeanaidhean ùra.

Dearbh-aithne Chorporra
An dèidh a leasachaidh, bidh dreach Gàidhlig den t-suaicheantas air a chleachdadh 
air stuthan a nithear sa Ghàidhlig a-mhàin, gu dà-chànanach no le susbaint an dà 
chuid am Beurla ’s an Gàidhlig. Am measg seo, ach chan ann a-mhàin, bidh catalogan, 
leabhraichean-stiùiridh, bileagan, duilleagan-lìn, postairean thaisbeanaidhean, 
soidhneadh agus leubailean, mapaichean, foillseachaidhean corporra, litreachas cho-
labhairtean is òraidean agus ann an coinneamhan poblach. Bheir an suaicheantas 
agus a chleachdadh fa-near do phrionnsapal spèis cho-ionnann don Ghàidhlig is don 
Bheurla.

William Walls, Dr Neil Ross, 1873-1943. Gaelic scholar and editor, c. 1938 – 1942. 
Photography: John McKenzie. Collection: National Galleries of Scotland.
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5. Plana Gnìomha Gàidhlig NGS 
2018-23

Chaidh am plana gnìomh a leanas a chur ri chèile mun cuairt air na prìomh raointean 
obrach ann an NGS: Eòlas Brannd, Cruinneachadh, Luchd-coimhid, Daoine, So-
sheasmhachd agus Com-pàirteachas. Thathar a’ buidhneachadh ar gealltanasan a 
thaobh faicsinneachd is inbhe na Gàidhlig a mheudachadh ann an lìbhrigeadh ar 
dleastanasan fo na cinn-sgrìobhaidh seo, le clàr-ama airson lìbhrigidh agus an roinn 
a tha an urra riutha. Tha e sgrìobhte sa cholbh dheireannach mar a bhithear a’ cur 
ri amasan a’ phlana nàiseanta, air a ghearradh gu Adhartachadh, Cleachdadh agus 
Ionnsachadh.

Tha cleachdadh reultag * ri taobh na h-àireamh-bratha a’ sealltainn gu bheil an 
gnìomh gu tur ùr.

Brath Gnìomh Clàr-ama lìbhrigidh
Roinn an  
Urra ris

Ceangail ris a’ 
Phlana Nàiseanta

18/19 19/20 20/21 21/22 22/23

Eòlas Brannd

B1
Leasaich dreach Gàidhlig den 
t-suaicheantas chorporra

X Margaideachd
Adhartachadh, 
Cleachdadh

B2

Thoir seachad stiùireadh 
poileasaidh is brannd soilleir air 
cleachdadh dreach Gàidhlig an 
t-suaicheantais

X Margaideachd
Adhartachadh, 
Cleachdadh

B3

Foillsich dreach Gàidhlig 
an t-suaicheantais a rèir a’ 
phoileasaidh a sgrìobhadh seo 
shuas, agus stiùireadh brannd

X X X X Margaideachd
Adhartachadh, 
Cleachdadh

B4
Cuir Gàidhlig air pannalan fàilte 
aig gach gailearaidh

X Margaideachd
Adhartachadh, 
Cleachdadh

B5

Obair còmhla ri feadhainn a bhios 
ag obair air an cinn fhèin gus 
gach turas gailearaidh fhosgladh 
le fàilte ann an Gàidhlig

X X X X X Foghlam
Adhartachadh, 
Cleachdadh

B6

Cleachd na sgrìonaichean 
AV a tha marthà ann an 
àrainnean fàilteachaidh gus 
teachdaireachdan eile a thoirt do 
luchd-tadhail ann an Gàidhlig

X Margaideachd
Adhartachadh, 
Cleachdadh

B7
Foillsich brathan-naidheachd 
dà-chànanach far a bhuineas an 
cuspair don Ghàidhlig

X X X X X Naidheachd
Adhartachadh, 
Cleachdadh

B8*
Foillsich brathan-naidheachd 
dà-chànanach air an làrach-lìn ri 
taobh dreachan Beurla

X X X X X Naidheachd
Adhartachadh, 
Cleachdadh

B9

Tairg eadar-mhìneachadh 
Gàidhlig aig coinneamhan 
poblach iomchaidh, me co-
chomhairleachaidhean

X X X X X Uile
Adhartachadh, 
Cleachdadh
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Luchd-coimhid

A1
Cuir mapa-làraich ri chèile 
airson gach làrach rè seusan an 
t-samhraidh

X X X X X Margaideachd
Adhartachadh, 
Cleachdadh

A2
Lean oirnn a bhith a’ toirt seachad 
fiosrachadh do luchd-tadhail ann 
an Gàidhlig air ar làrach-lìn

X X X X X Margaideachd
Adhartachadh, 
Cleachdadh

A3

Lean oirnn a bhith a’ cumail 
seachdain de bhùthan-obrach 
gach bliadhna airson sgoiltean le 
foghlam tro mheadhan na Gàidhlig

X X X X X Foghlam
Adhartachadh, 
Cleachdadh, 
Ionnsachadh

A4
Lean oirnn a bhith a’ cleachdadh 
susbaint Ghàidhlig ann am 
prògraman ciùil oidhche Ardaoin

X X X X X Foghlam
Adhartachadh, 
Cleachdadh

A5
Eadar-theangaich slighean ùra 
sam bith gu Gàidhlig

X X X X X Foghlam
Adhartachadh, 
Cleachdadh

A6

Eadar-theangaich stuthan-
teagaisg iomchaidh gu Gàidhlig, 
a’ tòiseachadh le Monarch of 
the Glen

X X X X X Foghlam
Adhartachadh, 
Cleachdadh, 
Ionnsachadh

A7

Gabh tachartasan Gàidhlig 
a-steach sa phrògram do 
theaghlaichean le clann òga, 
leithid consairt nam Fonn 
Tradaiseanta

X X X X X Foghlam
Adhartachadh, 
Cleachdadh

A8
Gabh ceistean air seirbheisean 
Gàidhlig is beachdan a-steach ann 
an ceisteachain don luchd-tadhail

X X X X X
Rannsachadh 
Luchd-coimhid

Adhartachadh

A9*

Gabh slatan-tomhais 
buntainneachd na Gàidhlig 
a-steach ann an stiùireadh airson 
planadh cho-labhairtean

X Rannsachadh Adhartachadh

A10

Gabh beachd air am bi e 
comasach prògraman rèidio 
Gàidhlig a bhith ann air 
taisbeanaidhean NGS

X Naidheachd
Adhartachadh, 
Cleachdadh

A11

Cùm sùil air mar a bhithear a’ 
gabhail ri tairgse foghlam tro 
mheadhan na Gàidhlig agus dèan 
barrachd brosnachaidh far a bheil 
seo ìosal

X X X X X Foghlam
Adhartachadh, 
Ionnsachadh

Cruinneachadh

C1
Figh sgrìonadh ‘buntainneachd’ 
Ghàidhlig a-steach ann am 
pròiseas an fhaotainn

X X X X Tasgadh Adhartachadh

C2

Leasaich dòigh-obrach 
airson aithneachadh agus 
seòrsachadh nan rudan a tha sna 
cruinneachaidhean mar-thà aig a 
bheil ‘buntainneachd Ghàidhlig’

X Tasgadh Adhartachadh

C3

Lean oirnn le bhith a’ leasachadh 
eadar-mhìneachadh no eadar-
theangachadh gu Gàidhlig air 
obraichean a chaidh aithneachadh 
mar ‘buntainneach don Ghàidhlig’, 
agus sloinneadh iomchaidh a 
chleachdadh

X X X X X Tasgadh
Adhartachadh, 
Cleachdadh

C4*
Gabh slatan-tomhais 
buntainneachd Ghàidhlig a-steach 
ann an stiùireadh planaidh

X
Rannsachadh 
Luchd-coimhid

Adhartachadh

C5*

Figh lìbhrigeadh de 
ghnìomhachdan a bhuineas 
don Ghàidhlig a-steach ann 
am pròiseas measaidh nan 
taisbeanadh

X
Rannsachadh 
Luchd-coimhid

Adhartachadh

Brath Gnìomh Clàr-ama lìbhrigidh
Roinn an  
Urra ris

Ceangail ris a’ 
Phlana Nàiseanta

18/19 19/20 20/21 21/22 22/23
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C6
Cuir ceist air buntainneachd 
Ghàidhlig ri pròiseas moladh nam 
foillseachaidhean

X Foillseachadh Adhartachadh

C7

Airson taisbeanaidhean air turas 
(le ARTIST ROOMS an sàs) le 
eileamaid Ghàidhlig no ann an 
ceàrnaidh anns a bheil inbhe 
Iomairtean Gàidhlig, obair còmhla 
ri gailearaidhean com-pàirteach 
gus eadar-mhìneachadh Gàidhlig 
a thoirt seachad no eadar-
theangachadh de leubailean, 
tachartasan, òraidean is msaa

X X X X X Tasgadh
Adhartachadh, 
Cleachdadh

C8
Thoir iomradh air Plana Gàidhlig 
NGS agus gealltanasan a-steach 
ann an aontachaidhean iasaid

X
Cùram 

Chruinneachaidhean
Adhartachadh

C9
Leasaich prògram de dh’fheartan/
susbaint Ghàidhlig air-loidhne

X X X X X
Tasgadh / 
Didseatach

Adhartachadh, 
Cleachdadh, 
Ionnsachadh

C10
Cuir eadar-mhìneachadh Gàidhlig 
air-loidhne a bhuineas don 
chruinneachadh air làrach-lìn NGS

X X X X X Didseatach
Adhartachadh, 
Cleachdadh

Daoine

P1
Lìbhrig seiseanan mothachadh 
Gàidhlig don luchd-obrach an 
dèidh cur-air-bhog an dàrna GLP

X
Planadh agus 
Coileanadh

Adhartachadh, 
Ionnsachadh

P2

Cuir taic ri co-obraichean a tha 
airson ionnsachadh, cuir air 
adhart cothroman, gealltanas 
maoineachaidh is goireasan L&D 

X X X X X GD
Adhartachadh, 
Cleachdadh, 
Ionnsachadh

P3

Cuir sgilean Gàidhlig ris na slatan-
tomhais a thathar gan iarraidh 
ann an gach ròla Sheirbheisean 
Tèarainteachd is Tadhail, Reic, 
Naidheachd agus Foghlaim

X X X X X GD Adhartachadh

P4

Cuir earrainn ris an fhoirm 
a dh’fheumar lìonadh airson 
cùis ghnothachais trusaidh a 
dh’fhaighnicheas a bheil Gàidhlig 
na h-eileamaid dheatamach ann 
an ròla

X GD Adhartachadh

P5
Dèan cunntas soilleir air ar 
dealas ris a’ Ghàidhlig ann an 
sgrìobhainnean mu thrusadh

X GD Adhartachadh

P6

Gabh os làimh ceisteachan air 
cànanan an luchd-obrach airson 
faighinn a-mach agus sùil a 
chumail air ìre an sgilean Gàidhlig

X X X
Planadh agus 
Coileanadh

Adhartachadh

P7

Cuir ri chèile agus cùm liosta 
den luchd-obrach a tha deònach 
dèiligeadh ri ceistean poblach ann 
an Gàidhlig

X X X X X
Planadh agus 

Coileanadh/ GD
Adhartachadh, 
Cleachdadh

P8*

Ainmich cothroman do shaor-
thoilich le Gàidhlig a bhith a’ 
cuideachadh ann a bhith a’ 
lìbhrigeadh an GLP

X X X X X Leasachadh
Adhartachadh, 
Cleachdadh

P9

Gabh ceistean air seirbheisean 
Gàidhlig is dol-a-mach a-steach 
ann an ceisteachain don luchd-
obrach

X X X GD Adhartachadh

Brath Gnìomh Clàr-ama lìbhrigidh
Roinn an  
Urra ris

Ceangail ris a’ 
Phlana Nàiseanta

18/19 19/20 20/21 21/22 22/23
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So-sheasmhachd (Poileasaidh agus Gèilleadh)

S1*
Foillsich dreachan Gàidhlig 
air-loidhne den phlana chorporra 
agus ath-sgrùdadh bhliadhnail

X X X X X
Planadh agus 
Coileanadh

Adhartachadh, 
Cleachdadh

S2

Cuir Buntainneachd/
Impleachaidhean/Gnìomhan 
Gàidhlig ris an teamplaid agus 
liosta-dearbhaidh phoileasaidh

X
Planadh agus 
Coileanadh

Adhartachadh

S3*

Cuir ‘buaidh Ghàidhlig’ ri 
sgrìobhainnean toiseach 
phròiseactan gus am bithear a’ 
beachdachadh oirre aig ìre thràth 
phlanaidh

X Obrachaidhean Adhartachadh

S4

Dèan soilleir gun gabh gearainean 
a chur a-steach ann an Gàidhlig 
agus gun dèan sinn ar dìcheall 
ri freagairt taobh a-staigh 
an tomhais-ùine a chaidh 
ainmeachadh gus a bhith co-
ionnann ris a’ Bheurla

X

Rannsachadh 
Luchd-coimhid 
/ Planadh agus 

Coileanadh

Adhartachadh, 
Cleachdadh

S5

Cuir air bhonn slatan-tomhais 
airson ùine freagairt ann an 
Gàidhlig, ag amas air co-
ionnannachd le conaltradh ann am 
Beurla far an gabh sin dèanamh 
(a’ toirt fa-near do thomhasan-
ùine reachdail agus riatanasan 
eadar-theangachaidh)

X
Planadh agus 
Coileanadh

Adhartachadh, 
Cleachdadh

S6

Dèan soilleir air ar làrach-lìn 
gur urrainn dhuinn conaltradh a 
ghabhail ann an Gàidhlig agus 
gum freagair sinn a rèir nan 
slatan-tomhais seo shuas

X
Planadh agus 
Coileanadh

Adhartachadh, 
Cleachdadh

S7
Lean oirnn a’ cur loidhne 
Ghàidhlig aig bonn gach post-d a 
thèid a-mach às a’ bhuidheann

X X X X X IT
Adhartachadh, 
Cleachdadh

S8

Lean oirnn a’ cleachdadh 
beannachdan Gàidhlig aig a’ 
char as lugha ann am post-d 
is litrichean nuair a thathar a’ 
sgrìobhadh gu buidhnean Gàidhlig

X X X X X Uile
Adhartachadh, 
Cleachdadh

S9
Cuir air bhonn dòrlach de 
litrichean fios-freagairt is puist-d 
cumanta ann an Gàidhlig

X
Planadh agus 
Coileanadh

Adhartachadh, 
Cleachdadh

S10

Cuir cinn-sgrìobhaidh dà-
chànanach ris na foirmean a 
chleachdar as trice agus leig fios 
do dhaoine gum faodar an lìonadh 
ann an Gàidhlig

X Uile
Adhartachadh, 
Cleachdadh

Com-pàirteachas

Pa1

Dèan co-chomhairleachadh 
èasgaidh le coimhearsnachd 
na Gàidhlig nuair a thathar a’ 
leasachadh phoileasaidhean is 
seirbheisean iomchaidh

X X X X X Uile
Adhartachadh, 
Cleachdadh

Pa2

Lean oirnn a’ dol an sàs agus ag 
obair còmhla ri oifigearan Gàidhlig 
ann am buidhnean poblach air 
feadh Alba

X X X X X
Planadh agus 
Coileanadh

Adhartachadh, 
Cleachdadh

Pa3

Rannsaich dòighean a bhith 
ag obair còmhla ri Oifigear 
Cultair Bòrd na Gàidhlig/Alba 
Chruthachail airson poileasaidh na 
h-ealain a chur air adhart

X X X X X
Planadh agus 
Coileanadh

Adhartachadh, 
Cleachdadh

Pa4

Lorg cothroman a bharrachd 
airson obair ann an co-bhonn gus 
goireasan a chom-pàirteachadh, 
obair còmhla air pròiseactan, 
lìbhrigeadh sheirbheisean, is msaa

X X X X X Uile
Adhartachadh, 
Cleachdadh

Brath Gnìomh Clàr-ama lìbhrigidh
Roinn an  
Urra ris

Ceangail ris a’ 
Phlana Nàiseanta

18/19 19/20 20/21 21/22 22/23
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6. Buileachadh agus Sùil a chumail 
air Cùisean

Tha an earrainn seo a’ mìneachadh mar a bheirear buileachadh ar Plana Gàidhlig air 
adhart, agus mar a chumar sùil air buileachadh agus toraidhean.

Clàr-ama
A’ leantainn air an ùine de cho-chomhairleachadh phoblach, chuir NGS dàrna 
nochdadh a Phlana Gàidhlig gu Bòrd na Gàidhlig air 14 am Màrt 2018. Chaidh a 
dhearbhadh air 24 an t-Sultain 2018 airson còig bliadhna a dh’fhaid.

A’ foillseachadh a’ Phlana
Thèid dàrna nochdadh ar Plana Gàidhlig fhoillseachadh ann an Gàidhlig is Beurla air 
ar làrach-lìn, agus bidh e ri fhaighinn ma dh’iarrar fhaicinn.

Foillsichear brath naidheachd, ann am Beurla is Gàidhlig, gu luchd-aithne iomchaidh 
sna meadhanan airson fios a sgaoileadh mun phlana dhearbhte. Bheirear 
lethbhreacan do bhuidhnean Gàidhlig agus do bhuidhnean eile aig a bheil ùidh ann.

Leigear fios mun phlana don luchd-obrach uile aig NGS tro na meadhanan 
conaltraidh taobh a-staigh againn, agus iarrar air an fheadhainn a tha an urra ri 
lìbhrigeadh nan gnìomhan a chaidh ainmeachadh a bhith ag aithris air adhartas ùr 
gu cunbhalach. Bheirear am Plana Gàidhlig a-steach don phrògram inntrigidh airson 
gach neach-obrach is urrasair ùr.

A bharrachd air sin, bidh sinn a’ com-pàirteachadh ar Plana Gàidhlig leis na 
gailearaidhean a tha an co-bhonn leinn ann an Siorrachd Obar Dheathain agus 
Siorrachd Bhearaig, sgioba nan ARTIST ROOMS aig Tate, agus le ionadan iomchaidh 
airson taisbeanaidhean air turas.

Traditional Tunes at the Scottish National Portrait Gallery © National Galleries of Scotland
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Solaraichean an taoibh a-muigh
Bithear a’ sùileachadh gum bi buidheann sam bith on taobh a-muigh a bhios a’ 
lìbhrigeadh sheirbheisean a bhuineas don phlana seo às ar leth a’ leantainn ri 
prionnsapalan a’ phlana.

Dleastanas airson Toirt gu Buil
’S ann leis an Àrd-stiùiriche, as e an t-oifigear cunntachail, a tha an dleastanas air 
fheadh airson dèanamh cinnteach gun tèid am plana seo a bhuileachadh.

Cuirteadh ceistean mu obrachadh làitheil a’ phlana air:

 Kathryn Farrell
 Compliance Manager
 National Galleries of Scotland
 73 Belford Road
 Edinburgh
 EH4 3DS
 Fòn: 0131 624 6473
 Post-d: kfarrell@nationalgalleries.org

Maoineachadh a’ Phlana
Thathar a’ creidsinn gun gabhar na gealltanasan a chur an gnìomh a tha stèidhte sa 
phlana seo taobh a-staigh nam buidseatan a tha ann mar-thà, a’ coimhead ri ro-
aithrisean ionmhais a tha ann an-dràsta. An ceartair, tha e coltach gur e seirbheisean 
eadar-theangachaidh a bhios an eileamaid as motha de chosgaisean a’ buntainn 
don phlana seo. Nì NGS cinnteach gun cumar ri modh-obrach sa bheil an luach as 
fheàrr cudromach ann a bhith a’ faighinn nam prìsean farpaiseach fhad ’s a ghlèidhear 
càileachd àrd anns na tha sinn a’ foillseachadh. Tha e coltach gur e an dàrna 
cosgais as àirde ùine an luchd-obrach, agus feuchaidh NGS ri seo a chleachdadh gu 
h-èifeachdach agus le amas air dèanamh cinnteach gun lìbhrigear na gealltanasan a 
tha sgrìobhte sa Phlana seo.

A’ cumail Sùil air
Cuiridh NGS aithisgean sgrùdaidh bliadhnail gu Bòrd na Gàidhlig a sheallas mar a 
thathar a’ dèanamh adhartas leis a’ phlana 2018-23. Airson taic a chur ri seo, bidh 
sinn a’ tional dàta air mar a thathar a’ tairgse is a’ gabhail ghoireasan is sheirbheisean 
Gàidhlig, an cois ri bhith a’ cleachdadh fiosrachadh a chruinnich sinn bho na 
ceisteachain luchd-tadhail againn. Feumar a’ chiad aithisg sgrùdaidh a thoirt a-steach 
air 24 an t-Sultain 2019.
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7. Earr-ràdh 1: Sgaoileadh de Luchd-
labhairt na Gàidhlig tron Dùthaich
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8. Earr-ràdh 2: Sgaoileadh de 
Fhoghlam tro Mheadhan na 
Gàidhlig tron Dùthaich
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9. Earr-ràdh 3: Aithisg a’ Cho-
chomhairleachaidh air Plana na 
Gàidhlig

Ghabhadh co-chomhairleachadh poblach air dàrna nochdadh ar Plana Gàidhlig os 
làimh eadar 8 am Faoilleach agus 18 an Gearran 2018, ùine a mhair 6 seachdainean. 
Chaidh ar dreach plana fhoillseachadh air ar làrach-lìn ann am Beurla agus ann an 
Gàidhlig, le cuireadh gu buidhnean aig a bheil ùidh a bhith a’ cur a-steach facal 
air pàirt sam bith de na tha sinn a’ moladh. Dh’fhoillsich sinn brath naidheachd 
air 8 am Faoilleach a’ leigeil fios mun cho-chomhairleachadh, a nochd san 
Edinburgh Evening News agus cuid bheag de na pàipearan ionadail eile air feadh 
Alba. Airson follaiseachd a mheudachadh, sgrìobh sinn an naidheachd mun cho-
chomhairleachadh againn air Facebook is Twitter cuideachd, agus chaidh an dà 
dhuibh sin a chom-pàirteachadh iomadh trup leis an luchd-leantainn againn. Cha 
tuirteadh facal mun phlana, no mun cho-chomhairleachadh, mar thoradh dìreach air 
an dà sgrìobhadh seo.

Fhuair sinn 7 freagairtean sgrìobhte don cho-chomhairleachadh, 3 dhiubh bho 
dhaoine fa leth, 2 bho bhuidhnean agus 2 bho luchd-obrach NGS. Bha aon de na 
freagairtean a fhuair sinn bho dhaoine fa leth a’ càineadh ar taice ris a’ Ghàidhlig, 
gu h-àraidh a thaobh a’ mholaidh gum bite a’ cur leubailean dà-chànanach air 
buill-thaisbeanaidh, agus mhol iad gum b’ fheàirrde sgrìobhadh na bu mhotha a 
chleachdadh an àite sin airson piseach a thoirt air so-ruigsinneachd. Bha tè eile a’ 
moladh mar a b’ urrainnear piseach a thoirt air sgrìobhadh na Gàidhlig agus a toirt 
gu luchd-labhairt òga, dà rud nach eil san raon-dleastanais againne. Bha an treas 
neach fa leth a’ coimhead air cion adhartais a bha iad a rèir choltais a’ faicinn ann am 
buileachadh a’ chiad phlana a bha againn, agus a’ cur às ar leth gun do dh’fhàillich 
sinn a bhith a’ lìbhrigeadh cuid de na gealltanasan againn, am measg sin mar a bhite 
a’ làimhseachadh ealain na Gàidhealtachd is na Gàidhlig. Chaidh seo a ràdh a-rithist 
ann am freagairt bho bhuidheann-ùidh Gàidhlig le ainmean-sgrìobhte aig 34 daoine 
a bha den bheachd nach robh na gealltanasan a chaidh am moladh san dàrna plana 
againn a’ dol fada gu leòr. Bha freagairt an dàrna buidhinn taiceil ris a’ phlana againn 
agus mhol i dòighean a bharrachd sam b’ urrainn dhuinn cur ris na gealltanasan 
againn. Bha ùidh aig an dithis neach-obrach ann a bhith a’ faighinn a-mach barrachd 
mu chothroman ionnsachaidh Gàidhlig ann an NGS. 
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Rinn sinn na h-atharrachaidhean is leasaichean a leanas don phlana mar thoradh 
dìreach air na tagraidhean a rinneadh sa cho-chomairleachadh phoblach:

• Dh’atharraich sinn na facail sa chiad shlat-tomhais air gnìomhachdan a 
phrìomhachasachadh gu ‘Far a bheil, no an robh, an neach-ealain, neach-
suidhe no cuspair a’ bruidhinn Gàidhlig no a’ cur taic ris a’ chànan, no far a bheil 
ceanglaichean eile soilleir dhan Ghàidhlig, dhan eachdraidh no dhan chultar’ airson 
‘Gàidhealtachd’ a thoirt a-mach agus is dòcha a sheachnadh droch-thuigse den 
fhacal sin (ceàrnaidh le crìochan sònraichte seach sgaoileadh air fad de luchd-
labhairt na Gàidhlig as bith càit a bheil iad)

• Cuir sinn ‘gabhail ris gu bheil luach is buaidh aig cultar is dualchas na Gàidhlig sa 
chruinneachadh a tha againn mar-thà’ ris a’ chunntas phoileasaidh againn

• Mheudaich sinn gnìomh C3 gu ‘Lean oirnn le bhith a’ leasachadh eadar-
mhìneachadh no eadar-theangachadh gu Gàidhlig air obraichean a chaidh 
aithneachadh mar ‘buntainneach don Ghàidhlig’, agus sloinneadh iomchaidh 
a chleachdadh’ airson gealltanas cudromach bhon chiad phlana againn a ràdh 
a-rithist

• Chuir sinn gnìomh ùr ris, ‘Lorg cothroman a bharrachd airson obair ann an 
co-bhonn gus goireasan a chom-pàirteachadh, obair còmhla air pròiseactan, 
lìbhrigeadh sheirbheisean, is msaa’

Bha molaidhean eile ann air nach b’ urrainn dhuinn a dhol an geall an-dràsta, am 
measg sin dearbh-aithne chorporra a bhith gu tur dà-chànanach agus oifigear 
Gàidhlig sònraichte fhastadh. A thaobh nan gealltanasan againn air soidhneadh, 
mhìnich sinn na dh’fheumas a bhith fa-near dhuinn is sinn a’ dealbhadh soidhnidh 
agus gheall sinn sa phlana againn soidhneadh fàilteachaidh Gàidhlig a thoirt a-steach 
aig gach làrach, a bharrachd air mapaichean làraich, gus faicsinneachd a’ chànain a 
chur am feabhas.

Gus na ceistean a fhreagairt a thogadh a thaobh cion adhartais sa chiad phlana, 
tha sinn air seo aithneachadh mar-thà sa phlana ùr agus ghabh sinn a-rithist ri na 
gnìomhachdan a tha sinn a-nis nas comasaich air toirt gu buil, nar beachd fhèin. Tha 
sinn a’ creidsinn gu bheil ar dàrna nochdadh a’ leantainn cùrsa nas ciallaiche, co-
rèirich agus pragtaigich leis na goireasan a tha againn an-dràsta.
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