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FACAL-TÒISICH 
 
Tha Comhairle Siorrachd Obar Dheathain ag aithneachadh cho luachmhor 
agus cudromach ’s a tha a’ Ghàidhlig do dh’Alba agus tha i air rùnachadh a 
cleachdadh is a h-inbhe a chur air adhart, a’ toirt taic do dh’amasan Plana 
Cànain Nàiseanta na Gàidhlig agus do na dleastanasan againn a thaobh 
Achd na Gàidhlig (Alba) 2005. 
 
Tha am plana againn a’ sealltainn mar a tha sinn airson cur ri faicsinneachd, 
togail, ionnsachadh agus cleachdadh na Gàidhlig ann an Siorrachd Obar 
Dheathain gus cur ri bhith ga gleidheadh ann an Alba san àm ri teachd.  
 
Tha suidheachadh cànanach eadar-mheasgte aig Siorrachd Obar Dheathain, 
a’ gabhail a-steach Doric - an dualchainnt Bheurla Ghallda air leth a th’ aig an 
Ear-thuath; seann eachdraidh de chleachdadh na Gàidhlig, mar a chithear 
ann an ainmean-àite, le buidhnean beaga de luchd-labhairt na Gàidhlig ann. 
Tha a’ Ghàidhlig air a bhith na pàirt den phròiseact Com-pàirteachaidh 
Coimhearsnachd againn “Bidh mar Phàirt den Dealbh” agus buidhnean ealain 
a tha nan com-pàirtichean aig an robh a’ Ghàidhlig mar phàirt den phrògram 
chultarach aca. Le sluagh a tha a’ fàs, tha an àireamh de dhaoine aig a bheil 
cànanan cèin air dol am meud gu mòr, le dà-chànanas agus ioma-chànanas 
a' fàs àbhaisteach. Tha rùn aig Comhairle Siorrachd Obar Dheathain a bhith 
a’ brosnachadh agus a’ dìon cànanan dualchasach na h-Alba agus a bhith a' 
toirt seachad fìor dheagh sheirbheis do na coimhearsnachdan againn uile. 
 
Tha dualchas cultarach beartach aig Siorrachd Obar Dheathain agus ged a 
tha na h-àireamhan aig a bheil Gàidhlig air a bhith ìosal fad ùine mhòr, tha 
toraidhean cunntas-sluaigh 2011 a’ sealltainn gun robh an t-àrdachadh as 
motha de luchd-labhairt na Gàidhlig ann an Alba anns an sgìre seo. Tha am 
plana againn a’ cur an cèill na tha a’ Ghàidhlig air cur ris an sgìre gu h-
eachdraidheil, an taic a th’ againn airson daoine aig a bheil Gàidhlig aig an 
àm seo, agus ar lèirsinn airson a’ chànain san àm ri teachd.  
 
Jim Savege  
Àrd-oifigear 
An t-Samhain 2016 
 

 



 

3 
 

CLÀR-INNSE 

 GEÀRR-CHUNNTAS 4-5 

   

1 CAIBIDEIL 1: RO-RÀDH  

   An co-theacsa airson deasachadh Planaichean Gàidhlig 6 

   Foir-shealladh air Structar agus Obair Comhairle Siorrachd Obar Dheathain 7 

   Sgìre Siorrachd Obar Dheathain 8 

   Comas agus cleachdadh Gàidhlig taobh a-staigh Comhairle Siorrachd Obar  
  Dheathain 

9-11 

   Gàidhlig taobh a-staigh sgìre -ùghdarrais na buidhne 12-15 

   Beurla Ghallda ann an Siorrachd Obar Dheathain 16 

   

2 CAIBIDEIL 2: BUN-DHLEASTANASAN  

   Earrann 1: Dearbh-aithne 19-21 

   Earrann 2: Conaltradh 22-27 

   Earrann 3:  Foillseachaidhean 28-31 

   Earrann 4:   Luchd-obrach 32-35 

   

3 CAIBIDEIL 3: A’ BHUAIDH AIG POILEASAIDH AIR A’ GHÀIDHLIG: A’ CUR 
A’ PHLANA CÀNAIN NÀISEANTA GÀIDHLIG AN GNÌOMH  

 

   A’ bhuaidh aig poileasaidhean air a’ Ghàidhlig 36 

   Foir-shealladh air a’ Phlana Cànain Nàiseanta Gàidhlig 36-37 

 1. Togail Cànain 38-45 

 2. Cleachdadh Cànain 46-53 

 3. Inbhe Cànain 54 

 4. Corpas Cànain 55 

   

4 CAIBIDEIL 4: BUILEACHADH AGUS SGRÙDADH 56 

   

5 FIOS CONALTRAIDH 57 

   

6 EARR-RÀDHAN  

 Earr-ràdh 1: Siorrachd Obar Dheathain - Roghainn de dh’ainmean às a’ 
Ghàidhlig 

58 

 Earr-ràdh 2: Luchd-labhairt na Gàidhlig 2011 59 

 Earr-ràdh 3: Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig 2015 - -16 60 

 Earr-ràdh 4: Dàta mu luchd-labhairt is foghlam Gàidhlig 61 



 

4 
 

GEÀRR-CHUNNTAS 
 
Tha Comhairle Siorrachd Obar Dheathain ag aithneachadh gu bheil Gàidhlig 
na pàirt bhunaiteach de dhualchas, dearbh-aithne nàiseanta agus beatha 
chultarach na h-Alba. Rinneadh dearmad agus dìmeas a dh’aona-ghnothach 
air a’ Ghàidhlig thar nam bliadhnaichean agus a-nis tha a’ Ghàidhlig air a 
comharrachadh mar chànan a tha “Dha-rìribh ann an cunnart” le Buidheann 
nan Dùthchannan Aonaichte airson Foghlaim, Saidheans is Cultar  
(UNESCO) san Atlas aice air Cànanan an t-Saoghail. 
 
Tha molaidhean ann am Plana Cànain Nàiseanta na Gàidhlig airson a bhith a’ 
cur air adhart ro-innleachdan airson cur ri àireamh luchd-labhairt na Gàidhlig 
agus a bhith a’ cruthachadh chothroman air a’ Ghàidhlig agus a cultar. 
 
Tha Comhairle Siorrachd Obar Dheathain ag aithneachadh gu bheil 
suidheachadh na Gàidhlig anabarrach cugallach agus ag aithneachadh ma 
tha Gàidhlig gu bhith air a h-ath-bheothachadh mar chànan beò ann an Alba, 
gu bheil feum air oidhirp cho-phàirteach aig an riaghaltas, na roinnean 
poblach is prìobhaideach, buidhnean coimhearsnachd agus luchd-labhairt fa 
leth gus: 
 

 cur ri inbhe na Gàidhlig 
 

 ionnsachadh is togail na Gàidhlig a bhrosnachadh, agus 
 

 barrachd cleachdadh den Ghàidhlig a bhrosnachadh 
 
Tha na h-iomairtean agus na ceumannan anns a’ phlana seo a’ nochdadh an 
rùin againn gus dèanamh cinnteach gum bi a’ Ghàidhlig seasmhach ann an 
Siorrachd Obar Dheathain agus air feadh na h-Alba san àm ri teachd, agus gu 
bheil ar taic ri amasan Plana Cànain Nàiseanta na Gàidhlig.  
 
Tha am plana seo a’ cur an cèill mar a chleachdas sinn Gàidhlig san obair 
againn agus mar a nì sinn cleachdadh na Gàidhlig comasach nuair a bhios 
sinn a' conaltradh ris a’ phoball is ri ar prìomh chom-pàirtichean, agus mar a 
bhrosnaicheas sinn a' Ghàidhlig gus a cleachdadh a bhrosnachadh agus gus 
beachdan taiceil a chruthachadh a thaobh na Gàidhlig. 
 
Is e an sgrìobhainn seo Plana Gàidhlig Comhairle Siorrachd Obair Dheathain, 
a chaidh a chur ri chèile taobh a-staigh frèam Achd na Gàidhlig (Alba) 2005, 
agus a chaidh ullachadh a rèir nan slatan-tomhais reachdail ann an Achd 
2005, le mothachadh air Plana Cànain Nàiseanta na Gàidhlig is air an 
Stiùireadh air Deasachadh Phlanaichean Gàidhlig. 
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STRUCTAR A’ PHLANA GHÀIDHLIG AGAINN 
 
Is iad seo na prìomh eileamaidean anns a’ Phlana Ghàidhlig againn: 
 
Caibideil 1  – Ro-ràdh 
 
Tha a’ chaibideil seo a’ toirt cunntas air co-theacsa Achd 2005 agus air na 
prionnsabalan agus riatanasan ann am Planaichean Gàidhlig. Tha geàrr-
chunntas ann air eachdraidh na Gàidhlig ann an Siorrachd Obar Dheathain, 
de a suidheachadh san latha an-diugh agus den lèirsinn a th' againn air a son 
san àm ri teachd.  Tha e cuideachd a’ mìneachadh an structair agus nan 
dleastanasan a th’ aig Comhairle Siorrachd Obar Dheathain agus a’ 
mìneachadh mar a tha sin ag obair.  
 
Caibideil 2 – Bun-dhleastanasan 
 
An seo, tha sinn a’ mìneachadh mar a chleachdas Siorrachd Obar Dheathain 
a’ Ghàidhlig agus mar nì sinn cleachdadh na Gàidhlig comasach a thaobh 
nam prìomh raointean obrach againn. Tha e a’ coimhead air raointean obrach 
leithid dearbh-aithne chorporra, soidhnichean, conaltradh leis a’ phoball agus 
cleachdadh na Gàidhlig air an làrach-lìn againn. Tha e a’ cur an cèill nan ìrean 
as ìsle de rudan a tha sinn air gealltainn dèanamh airson na Gàidhlig thairis 
air beatha a’ phlana againn.  
 
Caibideil 3 – Buaidhean poileasaidh air a’ Ghàidhlig agus buileachadh 
Plana Cànain Nàiseanta na Gàidhlig 
     
Tha a’ chaibideil seo  a’ cur an cèill mar a bhios Comhairle Siorrachd Obar 
Dheathain a’ cuideachadh gus Plana Cànain Nàiseanta na Gàidhlig a chur an 
gnìomh. Tha e cuideachd a’ sealltainn mar a tha sinn an dùil Gàidhlig a 
chleachdadh ann am planadh agus lìbhrigeadh sheirbheisean, gu h-àraid ann 
an raointean poileasaidh mar eisimpleir Foghlam, Seirbheisean Cultarach 
agus Leasachadh Eaconomach. Tha a’ chaibideil seo cuideachd a’ coimhead 
air mar a bheir sinn feart air a’ Ghàidhlig agus air a’ Phlana Gàidhlig againn 
nuair a bhios sinn a’ dealbhadh phoileasaidhean ùra agus a’ beachdachadh 
air ro-innleachdan ùra. 
 
Caibideil 4 – Buileachadh agus Sgrùdadh 
 
Tha a’ chaibideil seo a’ mìneachadh mar a thèid am plana Gàidhlig againn a 
chur an gnìomh, agus mar a thèid sgrùdadh a dhèanamh air buileachadh 
agus toraidhean. 
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CAIBIDEIL 1 – RO-RÀDH 
 
An co-theacsa airson deasachadh Planaichean Gàidhlig 
 
Chaidh Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 aontachadh le Pàrlamaid na h-Alba gus 
inbhe na Gàidhlig a dhaingneachadh mar chànan oifigeil ann an Alba aig a 
bheil co-ionnanachd spèis ris a’ Bheurla. 
 
Sheall cunntas-sluaigh 2011 gun robh a’ Ghàidhlig aig 1.1 sa cheud de 
dhaoine ann an Alba a bha aois 3 no nas sine (58,000), àireamh a bha air 
tuiteam rud beag bho 1.2 sa cheud (59,000) ann an 2001. Bha an tuiteam seo 
ann an àireamh an luchd-labhairt nas ìsle na an tuiteam eadar cunntasan-
sluaigh roimhe, a’ sealltainn gu bheil an t-ìsleachadh a’ dol an lughad. Is e 
adhbhar dòchais a th’ ann gu bheil àireamhan an luchd-labhairt a tha fo aois 
21 air èirigh. 

 

 
Àireamh sa chiad de luchd-labhairt na 

Gàidhlig 

Aois 2001 2011 

Iomlan 1.2 1.1 

3-4 0.5 0.7 

5-14 1.0 1.2 

15-19 0.9 1.0 

20-44 1.0 0.9 

45-64 1.4 1.1 

65-74 1.6 1.4 

75+ 2.0 1.7 

 
Luchd-labhairt a rèir aois, 2001 agus 2011 

 
’S e fear de na prìomh fheartan ann an Achd 2005 gu bheil ullachadh ann a 
tha a’ toirt comas do Bhòrd na Gàidhlig toirt air buidhnean poblach 
Planaichean Gàidhlig ullachadh. Chaidh an t-ullachadh seo a chur ann gus 
dèanamh cinnteach gun dèan an roinn phoblach ann an Alba oidhirp gus an 
seas a’ Ghàidhlig, le bhith a’ togail na h-inbhe is na h-ìomhaigh aice agus le 
bhith a’ cruthachadh chothroman prataigeach gus a cleachdadh. 
 
Chaidh àireamh luchd-labhairt na Gàidhlig ann an Siorrachd Obar Dheathain 
suas bho 890 ann an 2001 gu 1400 ann an 2011, an leudachadh as motha 
san dùthaich. Chaidh fios a thoirt do Chomhairle Siorrachd Obar Dheathain 
gum feumadh iad plana ullachadh air 28 Gearran 2014 agus chaidh am plana 
a chur a-steach air 30 Sultain 2014. 
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Foir-shealladh air Structar agus Obair Comhairle Siorrachd Obar 
Dheathain 

Tha Comhairle Siorrachd Obar Dheathain air aon de na 32 sgìrean comhairle 
ann an Alba a chaidh a stèidheachadh ann an 1996. Tha sgìre Comhairle 
Siorrachd Obar Dheathain air a cuairteachadh le Moireabh, Comhairle na 
Gàidhealtachd, Peairt is Ceann Rois agus Aonghas. Chan eil sgìre na 
comhairle a’ gabhail a-steach Cathair-bhaile Obar Dheathain, aig a bheil a 
comhairle fhèin.  

Tha obair na comhairle air a stiùireadh tro dhiofar sheirbheisean - Seirbheis 
an Àrd-oifigeir, Seirbheis Foghlaim is Cloinne, Seirbheisean Ghnothaichean, 
Slàinte is Cùram Shòisealta agus Bun-structar.  

Tha poileasaidh aig Comhairle Siorrachd Obar Dheathain a bhith a’ gluasad 
cumhachd bhon mheadhan agus tha sia sgìrean ann - Banbh is Bùchainn, 
Bùchainn, Formartine, Gairbheach, Ceann Chàrdainn is a' Mhaoirn agus Màrr 
- far am bi buill thaghte ionadail a’ dèanamh cho-dhùnaidhean air cùisean 
ionadail. Thathar a’ gabhail cho-dhùnaidhean air cùisean corporra aig 
comataidhean poileasaidh - Foghlam, Ionnsachadh is Cur-seachadan, 
Poileasaidh is Goireasan, Bun-structar agus Làn-chomhairle. 

Tha sia sgìrean ann an comhairle Siorrachd Obar Dheathain agus tha 
Comataidh Sgìreil, Manaidsear Sgìreil agus Sgioba Stiùiridh Sgìreil aig gach 
sgìre. ’S e obair a’ Mhanaidseir Sgìreil, le taic an Sgioba Stiùiridh Sgìreil, a 
bhith a’ cuideachadh na Comataidh Sgìreil le bhith a’ dèanamh cho-
dhùnaidhean ionadail, agus a bhith a’ dèanamh cinnteach gun tèid na co-
dhùnaidhean sin a chur an gnìomh. 

Bidh a’ Chomhairle ag obair leis na coimhearsnachdan anns gach sgìre gus 
Plana Coimhearsnachd ullachadh a tha a rèir feumalachdan na sgìre agus a 
tha a’ toirt cothrom biathadh a-steach do phoileasaidhean is prògraman na 
Comhairle. 

Tha 68 comhairlichean againn, air an taghadh bho 19 uàrd ioma-bhall.  

’S e lèirsinn Comhairle Siorrachd Obar Dheathain:  
“A bhith a’ frithealadh Siorrachd Obar Dheathain bho na beanntan dhan mhùir 
- brod na h-Alba” 
 

An sgìre as fheàrr - A’ cuideachadh gus a' chàileachd beatha as fheàrr a 
chruthachadh is a ghleidheadh do na h-uile tro... 

 dhaoine sona, slàn agus misneachail 

 choimhearsnachdan càirdeil, sàbhailte agus beothail 

 eaconomaidh thionnsgalach agus shùbailte 

 ar n-àrainneachd shònraichte agus ar cultar eadar-mheasgte  

A’ chomhairle as fheàrr - Ag amas air seirbheisean sàr-mhath a thoirt seachad 
airson na h-uile tro bhith... 
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 a’ gabhail a-steach, a’ freagairt agus a' cur an comas 

 a’ lorg dhòighean nas ùire is nas èifeachdaiche gus rudan a dhèanamh 

 a’ toirt seachad ceannas taghte dhan sgìre againn 

 ag obair leis na com-pàirtichean againn san Ear-thuath agus ann an 
àiteachan eile 

 daonnan a’ coimhead air adhart ris an àm ri teachd 

Sgìre Siorrachd Obar Dheathain 

Tha Comhairle Siorrachd Obar Dheathain a’ frithealadh a’ cheathramh sgìre 
as motha ann an Alba, aig a bheil an siathamh sluagh as àirde ann an Alba. 
Tha a’ chomhairle ag amas air seirbheisean fìor mhath a thoirt do mhuinntir 
na sgìre againn agus tha dèanadas na comhairle air a bhith làidir gu 
cunbhalach thairis air diofar chomharran-coileanaidh fad iomadh bliadhna. 

’S e sgìre dhùthchail as motha a th’ ann an Siorrachd Obar Dheathain, a’ 
gabhail a-steach cruthan-tìre iongantach a’ Mhonaidh Ruaidh, fearann-
tuathanais gorm agus costa le seallaidhean àlainn. Tha còrr is 300 caisteal 
eachdraidheil ann a tha fìor chudromach do dh’Alba agus tha an sgìre loma 
làn thèarmainn nàdair far am faicear cuid den fhiadh-bheatha as fheàrr anns 
an RA. Tha Siorrachd Obar Dheathain gu math tarraingeach do luchd-turais 
mar thoradh air iasgach a’ bhradain, goilf, sgìtheadh agus coiseachd sna 
beanntan, a tha uile aig an ìre as àirde.  

Tha dualchas chultarach bheartach aig an sgìre a tha fìor chudromach do na 
coimhearsnachdan anns na bailtean mòra is bailtean beaga soirbheachail 
aice. Buinidh dualchainnt na Doric dhan Ear-thuath agus tha i gu math làidir 
san sgìre agus tha Beurla Ghallda aig cha mhòr an dàrna leth den t-sluagh.  
Bidh mu 8% den t-sluagh san sgìre againn a’ cleachdadh cànan seach Beurla 
aig an taigh, an coimeas ri 4% ann an Alba air fad. Chan eil poileasaidh 
againn aig an àm seo gu sònraichte gus taic a thoirt dhan Ghàidhlig ann an 
raointean nan Ealainean is nam Meadhanan, Dualchas is Turasachd ach tha 
sinn a’ cumail chlasaichean Gàidhlig ann an Àfard agus Banbh aig an àm seo 
agus tha na clasaichean seo air ruith fad iomadh bliadhna. Cumaidh sinn 
oirnn a bhith a’ toirt taic dhan obair aig Woodend Barn, Beanncharaidh, a tha 
air tachartasan Gàidhlig a chumail dhan choimhearsnachd, a' gabhail a-
steach sgeulachdan Gàidhlig le pùpaidean, ceòl agus dannsa; agus oidhche 
de cheòl leis an t-seinneadair Julie Fowlis. 

Tha roinn na cumhachd aig muir air cur gu mòr ri eaconomaidh na sgìre, agus 
tha tuathanachas, iasgach agus coilltearachd cuideachd gu math cudromach. 
Tha àireamhan nach beag ag obair ann an roinn na turasachd agus roinn an 
ionmhais agus tha cuid de na taighean-stàile Albannach as ainmeil san t-
saoghal stèidhichte ann an Siorrachd Obar Dheathain. 

Tha gnìomhachas na h-ola air cur gu mòr ri fàs an t-sluaigh agus ann an 
2012, bha 255,540 a’ fuireach ann an Siorrachd Obar Dheathain, àrdachadh 
de 0.7% bho 253,650 ann an 2011. A rèir ro-mheasadh aig an àm seo, 
leudachaidh an sluagh gu 299,404 ro 2035. Tha am fàs seo san t-sluagh agus 
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mar a tha an sluagh a’ fàs nas sine na dhùbhlan sònraichte dhan ùghdarras 
ionadail. Thathar an dùil gun leudaich an àireamh sa cheud de dhaoine a tha 
nas sine na 85 le 75% ro 2020.  

Tha an ìre de dhaoine a tha gun obair ìosal an coimeas ri figear cuibheasach 
na h-Alba aig 1.5% ach tha 6 sgìrean beaga ann a tha am measg an 20% as 
bochda ann an Alba.  

Comas agus cleachdadh Gàidhlig taobh a-staigh Comhairle Siorrachd 
Obar Dheathain 

Chaidh suirbhidh a sgaoileadh do luchd-obrach sa Chèitean 2014 agus a 
chaidh a lìonadh le 514 den luchd-obrach. Bha 12 dhiubh fileanta sa 
Ghàidhlig, bha 12 comasach air còmhradh furasta a chumail agus bha 
beagan abairtean simplidh aig 90. 

Bha 36 den luchd-obrach air Gàidhlig ionnsachadh sa bhun-sgoil agus 27 san 
àrd-sgoil. Bha 16 air Gàidhlig a dhèanamh aig ìre na colaiste no an oilthigh. 
Bha 28 air clas oidhche a dhèanamh, bha 11 air cùrsa-trèanaidh Gàidhlig a 
dhèanamh san àite-obrach agus bha 9 air Gàidhlig a dhèanamh tro fhoghlam 
air astar. 

Thuirt 221 gun robh iad ag iarraidh Gàidhlig ionnsachadh no airson nan 
sgilean a bh' aca mar tha a thoirt air adhart agus nochd iad ùidh ann an 
cothroman trèanaidh mar a leanas: 

Roghainnean Freagairtean 

Clasaichean oidhche 101 

Clasaichean aig àm lòn taobh a-staigh an àite-obrach 104 

Cùrsa air ALDO* 137 

Ionnsachadh aig an taigh 115 

Dian-chùrsa fad seachdain 65 

Teisteanas foirmeil 53 

Chan e gin den fheadhainn seo: 7 

*’S e ALDO portal-trèanaidh air loidhne na comhairle. 

Bha 58 den luchd-obrach air Gàidhlig fhaicinn no a chluinntinn san àite-
obrach roimhe. 

Thuirt 150 gun robh iad airson 's gun rachadh Gàidhlig a chleachdadh 
barrachd san àite-obrach, thuirt 352 nach robh iad airson seo.  

Chaidh a’ cheist a chur “a bheil beachd sam bith agad air mar as urrainn do 
Chomhairle Siorrachd Obar Dheathain taic a thoirt dhan Ghàidhlig? agus 
chithear roghainn de na freagairtean gu h-ìosal: 
“Tha mi a’ smaoineachadh gum bu chòir dhan chomhairle mothachadh air a’ 
Ghàidhlig a thogail leis na sgoilearan bun-sgoil uile, stèidhichte air ainmean-
àite agus na tha iad a’ ciallachadh. Tha mi a’ smaoineachadh cuideachd gum 
bu chòir dhan chomhairle a’ bhith a’  planadh gus aonad foghlam tro 
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mheadhan na Gàidhlig a stèidheachadh taobh a-staigh co-dhiù aon sgoil san 
sgìre. ’S e a’ chiad cheum a bhiodh ann a bhith a’ comharrachadh àite 
iomchaidh agus a bhith ag amas air sgoil-àraich tro mheadhan na Gàidhlig a 
stèidheachadh” 

“Dh'fhaodte gum biodh barrachd ùidh ann sa chànain nam biodh barrachd 
tuigse ann air tùs agus eachdraidh cultar na Gàidhlig”. 

“Tha e bochd gu bheilear a’ sparradh cànan a bhuineas dhan chosta an Iar/do 
dh’Èirinn air sgìre le dualchas Doric a tha làidir ach a tha a’ crìonadh air falbh 
mean air mhean mar thoradh air nòisean a th’ aig na beagan dhaoine aig a 
bheil an sporan. ‘S e a’ Bheurla ar cànan ann an Alba agus ann am Breatainn 
agus bu chòir plana cànain sam bith a bhith ag amas air leughadh, 
sgrìobhadh is conaltradh ceart a bhith aig an òigridh sa Bheurla, seach air 
cànan roinneil àrsaidh air choreigin.” 

“1) Ionnsaich dhan t-sluagh (clann is inbhich) gun robhar a’ bruidhinn na 
Gàidhlig anns a’ phàirt seo den dùthaich (ma tha sin fìor?). Aig an àm seo, 
mar neach à Obar Dheathain, tha an cànan a’ faireachdainn cho 
buntainneach dhomh ri Seann Bheurla. 2) Cuir cuideam air cho cudromach ’s 
a tha e ceanglaichean a dhèanamh le sgìrean de dh’Alba far a bheilear a’ 
bruidhinn na Gàidhlig, is dòcha bho thaobh Leasachadh Eaconomach?” 

“Cùrsaichean trèanaidh air ALDO le latha trèanaidh a bharrachd gach mìos. 
Bhiodh CD dhe seo feumail cuideachd” 

“Tòisich air a cleachdadh! Chì sinn bileagan a tha air an eadar-theangachadh 
do Phòlainnis, Ruisis agus mar sin air adhart agus mar sin, bhiodh e math 
barrachd Gàidhlig a bhrosnachadh cuideachd. Bu chòir a’ Ghàidhlig a 
bhrosnachadh barrachd air làithean-fèill Albannach 7c, mar Latha Burns, 
Latha Fhèill Anndrais, bheireadh seo taic dhan Ghàidhlig.”  

“Ann an Siorrachd Obar Dheathain, cha bu chòir dhuibh dìreach a bhith a’ 
brosnachadh Gàidhlig, a tha ga bruidhinn as motha air a’ chosta an iar, bu 
chòir dhuibh a bhith a’ cur cuideam air Doraig cuideachd.” 

“Cur fios do Chomhairle Ghlaschu no Dhùn Èideann is dòcha. Tha bun-
sgoiltean Gàidhlig air a bhith aca fad còrr is 25 bliadhna a-nis. Tha mi a’ 
fuireach ann an Dùn Èideann agus chaidh an triùir chloinne againn dhan 
sgoil-àraich is dhan sgoil Ghàidhlig is ged nach robh ach glè bheag de 
Ghàidhlig agam fhèin, bha e math dhaibh”. 

“Tha mi airson’ s gun tèid beagan aonadan foghlam tro mheadhan na 
Gàidhlig a stèidheachadh agus bhithinn air mo chuid cloinne fhèin a chur gu 
aonad mar seo nan robh an leithid ri fhaighinn aig an àm. Is dòcha gum bu 
chòir tòiseachadh le bhith a’ stèidheachadh cròileagain tro mheadhan na 
Gàidhlig agus a bhith a’ faighinn a-mach far a bheil iarrtas ann. A bharrachd 
air seo, tha mi den bheachd gum bu chòir sgoilearan na bun-sgoile cothrom 
fhaighinn beagan abairtean is faclan ionnsachadh gus an tuig iad an taobh 
seo den fhèin-aithne is cultar aca. Mar eisimpleir, bu chòir a h-uile duine 
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ionnsachadh gur e ‘Alba’ a’ Ghàidhlig air ‘Scotland’ agus beagan abairtean is 
freagairtean bunaiteach.”  

“Gu h-eachdraidheil, tha Ear-thuath na h-Alba air a bhith stèidhichte tòrr a 
bharrachd air cultar na Beurla Gallda. Cho fad 's as fhiosraich leam, tha an 
àireamh sa cheud de dhaoine aig a bheil Gàidhlig san sgìre seo fìor bheag. 
Chan eil mi a’ smaoineachadh gu bheil e iomchaidh airgead a chosg air seo 
gus am bi a' Bheurla Ghallda na cànan oifigeil cuideachd.” 

“Clasaichean Gàidhlig a tha saor ’s an-asgaidh no a gheibh subsadaidh. Tha 
mi a’ smaoineachadh nach eil fios aig mòran dhaoine cho cudromach ’s a tha 
an cànan do dh'eachdraidh is cultar Siorrachd Obar Dheathain, tha iad ga 
fhaicinn gu ìre mhòr mar rud a bhuineas dhan Ghàidhealtachd is do na h-
Eileanan - is mar sin, bhiodh obair air brosnachadh mothachadh air a’  
Ghàidhlig, mar a tha a’ dol air adhart aig an àm seo, glè mhath.” 

“Bu chòir dhan Ghàidhlig a bhith air a teagasg aig ìre na Bun-sgoil agus an 
uair sin mar chuspair san Acadamaidh” 

“Chan eil mi cinnteach an e deagh chleachdadh de na stòrasan cuingichte aig 
Siorrachd Obar Dheathain a tha seo. Bidh cultaran a’ fàs agus ag 
atharrachadh, a’ gabhail a-steach nan cànanan a thathar a’ cleachdadh.” 

“Bi co-rèireach.” 

“Cuir a’ Ghàidhlig air foirmichean oifigeil, thoir taic do chlasaichean feasgair 
no seiseanan neo-fhoirmeil.” 

Lìon 88 luchd-teagaisg an t-suirbhidh agus thuirt 17 dhiubh seo gum biodh 
ùidh aca ann a bhith a’ teagasg na Gàidhlig no a bhith a’ teagasg tro 
mheadhan na Gàidhlig.  

Roghainnean Freagairtean 

Sgeama Ghàidhlig sa Bhun-sgoil (GLPS): 20 latha de 
thrèanadh CPD airson tidsearan bun-sgoil gus Gàidhlig 
ionnsachadh gus Gàidhlig agus a cultar a theagasg 

4 

Seachdainean bogaidh Gàidhlig: Stèidhichte gu ìre mhòr air 
còmhradh, a’ toirt cothrom dhan luchd-teagaisg abairtean 
ionnsachadh a bhiodh feumail sa chlas. Tha eacarsaichean 
gràmair, sgrìobhaidh agus leughaidh ann cuideachd. 
Fosgailte do luchd-teagaisg aig ìre na sgoil-àraich, na bun-
sgoil agus na h-àrd-sgoil 

9 

Cùrsa bogaidh Gàidhlig do luchd-teagaisg (GiFT) Dian-
chùrsa làn-thìde, a bhios a’ gabhail àite thairis air bliadhna 
sgoile gus an dèan oileanaich adhartas luath a dh'ionnsaigh 
àrd ìre de dh'fhileantachd anns a’ Ghàidhlig agus a bhith a’ 
togail nan sgilean oide-eòlach a tha a dhìth airson foghlam 
tro mheadhan na Gàidhlig. 

8 

CPD: A’ leasachadh nan sgilean sgrìobhaidh Gàidhlig agad 8 

Chan e gin den fheadhainn seo 2 
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’S e Seirbheis Conaltradh Chustamairean is Leasachaidh na Comhairle a tha 
a’ stiùireadh cur an gnìomh a’ Phlana Ghàidhlig agus i a’ co-òrdanachadh 
cruthachadh, ath-sgrùdadh agus aithris air a’ phlana.  Tha uallach airson cur 
an gnìomh a’ Phlana air a cho-roinn eadar seirbheisean uile na comhairle.  

Tha a’ chomhairle air feuchainn ri tidsearan-siubhail Gàidhlig fhastadh (aon 
airson ìre na bun-sgoile is aon airson ìre na h-àrd-sgoile) ach tha gainnead an 
luchd-teagaisg air droch bhuaidh a thoirt air a’ chomas gus luchd-teagaisg 
fhastadh.  Tha teagasg na Gàidhlig air a sholar le Comhairle Baile Obar 
Dheathain agus tha solar airson Gàidhlig do Luchd-ionnsachaidh mar phàirt 
den raon-ùghdarrais aig an Oifigear-leasachaidh 1+2. Tòisichidh obair air seo 
bho 2017 a rèir a’ phlana gus an dòigh-obrach 1+2 airson ionnsachadh cànain 
a chur an gnìomh sa bhun-sgoil. 

Tha cumhnantan aig a’ chomhairle le buidhnean taobh a-muigh airson 
seirbheisean eadar-theangachadh is eadar-mhìneachadh airson a h-uile 
cànan. Tha seirbheisean eadar-mhìneachaidh air an toirt seachad an dàrna 
cuid aghaidh ri aghaidh no air a’ fòn agus tha seirbheisean eadar-
theangachaidh airson sgrìobhainnean rim faighinn cuideachd.  Tha seo a’ 
gabhail a-steach solar airson na Gàidhlig. 

Gàidhlig taobh a-staigh sgìre ùghdarrais na buidhne 
 
Tha na teacsaichean Gàidhlig as sine a tha fhathast maireann à Dèir ann am 
meadhan Bhùchainn. Tha Leabhar Dhèir na làmh-sgrìobhainn bhon 12mh 
linn, anns a bheil na h-eisimpleirean as sine againn de sgrìobhadh Gàidhlig a 
tha air mairsinn bho thràth sna meadhan-aoisean. Tha an leabhar soisgeil seo 
air aon de na làmh-sgrìobhainnean Albannach as cudromaiche  agus tha e a-
nis stèidhichte ann an Leabharlann Oilthigh Cambridge. 
 
Chithear fianais air eachdraidh na Gàidhlig ann an Siorrachd Obar Dheathain 
tron àireamh àrd de dh'ainmean-àite Gàidhlig san Ear-thuath. Mar eisimpleir, 
faic gu h-ìosal agus ann an Earr-ràdh 1: 
 

Ainm-àite: Tùs Ciall 

Banchory Beanncharaidh Horn place 

Braemar Bràigh Mhàrr Upland of Marr district 

Cairnbulg Càrn Builg Bag(shaped) cairn 

Ellon Eilean Island 

Findlater An Fhionn-Leitir The white slope 

Inverbervie Inbhir Bhiorbhaidh Confluence of the (River) Bervie 

Insch Innis (Mo Bheanain) Dry patch (of St Beanan) 

Kintore Ceann Tòrr Hill End 

Strichen Strath Eichin Shallow valley of Eichin 

Tarland Tarbhlann Bull field 

 
Ainmean-àite às a’ Ghàidhlig 

 
Chaidh stadastaireachd a thaobh comasan sa Ghàidhlig a chruinneachadh an 
toiseach ann an 1891, agus tha toraidhean a’ chunntas-sluaigh a’ sealltainn 
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dhuinn gun robh 59% den t-sluagh ann an cuid de na sgìrean ann an Oir Dhè 
an iar (sgìre clàraidh Craichidh is Bràigh Mhàrr) dà-chànanach ann an 
Gàidhlig is Beurla aig an àm. Tha Gàidhlig Siorrachd Obar Dheathain nas 
coltaiche ri Gàidhlig Siorrachd Pheairt na Gàidhlig a’ Chosta an Iar, ach chan 
eil i ga bruidhinn tuilleadh. Chaochail an neach-labhairt mu dheireadh de 
dhualchainnt Gàidhlig Siorrachd Obar Dheathain, Mrs Jean Bain à Bràigh 
Mhàrr,  ann an 1984.  
 
Tha ceudad nas motha de luchd na Gàidhlig ann an Siorrachd Obar 
Dheathain fhathast a’ fuireach ann an sgìre Oir Dhè, ach tha buidhnean 
beaga de luchd-labhairt na Gàidhlig ann an àiteachan eile cuideachd, mar 
eisimpleir Ceann Phàdraig is Baile nam Frisealach. 
 
 

 

Iomlan aig a 
bheil comas 
Gàidhlig a 
bhruidhinn 

% Iomlan 
aig a bheil 

comas 
Gàidhlig a 
bhruidhinn 

Sluagh 
iomlan 

Alba 57375 1.12 5118223 

Uàrd Taghaidh 2007    

Abèidh, Oir Dhè Uachdrach agus 
Oir Dheathain  98 0.92 10688 

Hunndaidh, Srath Bhalgaidh 
agus Lagan Àfuirt.  97 0.67 14561 

Ceann Phàdraig a Tuath agus 
Rattray  99 0.66 15026 

Gairbheach an Ear  78 0.63 12408 

Mid Formartine  91 0.60 15046 

Turra agus Sgìre  67 0.57 11680 

Troup  56 0.57 9792 

Baile nam Frisealach agus Sgìre  84 0.56 15117 

Stonehaven agus Oir Dhè 
Ìochdrach  82 0.55 14958 

Banbh agus Sgìre  61 0.55 11144 

Westhill agus Sgìre  76 0.54 14009 

Beanncharaidh agus Meadhan 
Oir Dhè  57 0.54 10633 

Oir Dhè Ìochdrach  75 0.51 14571 

Meadhan Bhùchainn  66 0.51 12969 

Ceann Chàrdainn a Tuath  68 0.51 13442 

Inbhir Uaraidh agus Sgìre  64 0.50 12746 

Eilean Bhùchainn agus Sgìre  69 0.49 14092 

Ceann Phàdraig a Deas agus 
Cruidein  53 0.47 11371 

A' Mhaoirn  54 0.41 13125 
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Luchd-labhairt na Gàidhlig ann an Siorrachd Obar Dheathain 
 
Tha an àireamh sa cheud de dhaoine a tha comasach air Gàidhlig a leughadh 
ach nach eil comasach air an cànan a bhruidhinn no a leughadh nas àirde na 
an cuibheas nàiseanta ann an 6 sgìrean ann an Siorrachd Obar Dheathain 
(stadastaireachd air a briseadh sìos a rèir uàrdan comhairle 2007, toraidhean 
cunntas-sluaigh 2011) agus dh'fhaodte gu bheil seo a’ ciallachadh gu bheil 
eòlas aig daoine air a’ chànan  ach nach eil cothrom aca a chleachdadh 
barrachd. Faic Earr-ràdh 2. 
 
Tha sgilean Gàidhlig iomlan mar cheudad den t-sluagh uile fon chuibheas 
nàiseanta ach tha na h-àireamhan a tha comasach air Gàidhlig a thuigsinn 
nas àirde ann an 8 sgìrean ann an Siorrachd Obar Dheathain.  
Ann an cuid de sgìrean ann an Siorrachd Obar Dheathain, mar eisimpleir, 
Baile nam Frisealach, tha àireamh sa cheud nas àirde de dhaoine a tha a’ 
tuigsinn na Gàidhlig, ged nach eil comas aca an cànan a bhruidhinn, a 
leughadh no a sgrìobhadh. Anns a’ chlàr gu h-ìosal, chithear na h-àireamhan 
de dhaoine anns gach sgìre le diofar sgilean Gàidhlig. 
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Uàrd taghaidh 2007 à rèir sgilean Gàidhlig: seòrsachadh ann an 9 dòighean A' cunntadh daoine 
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Sgilean Gàidhlig: Seòrsachadh 9-dhòigheach 
 Comas Gàidhlig a thuigsinn ach gun chomas Gàidhlig a bhruidhinn, a leughadh no a sgrìobhadh 

Comas Gàidhlig a bhruidhinn is a leughadh ach gun chomas Gàidhlig a sgrìobhadh 

 

Comas Gàidhlig a bhruidhinn, a leughadh agus a sgrìobhadh 

Comas Gàidhlig a leughadh ach gun chomas Gàidhlig a bhruidhinn no a sgrìobhadh 

 

Comas Gàidhlig a bhruidhinn ach gun chomas Gàidhlig a leughadh no a sgrìobhadh 

Measgachadh eile de sgilean Gàidhlig 
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A' Bheurla Ghallda ann an Siorrachd Obar Dheathain 
 
‘S e a' Bheurla Ghallda an cànan as motha a tha ga bhruidhinn ann an 
Siorrachd Obar Dheathain às dèidh na Beurla. ’S e Doric a chanar ris an 
dualchainnt den Bheurla Ghallda a thathar a’ bruidhinn ann an Ear-thuath na 
h-Alba agus thathar a’ creidsinn gun tàinig an t-ainm às a' Ghreug Àrsaidh far 
an robh na Dorianaich a’ fuireach ann an Sparta. Bhathar den bheachd gun 
robh dualchainnt na bu dhùthchaile agus na bu chruaidhe aig na Dorianaich. 
Bho seo, fhuair an facal Doric an ciall rustach, no ‘rustic’ sa Bheurla agus tha 
an t-ainm seo a-nis air an dualchainnt seo de Bheurla Ghallda Meadhan a’ 
Chinn a Tuath. Tha a' Bheurla Ghallda na cànan Gearmanach a tha dlùth-
cheangailte ris a’ Bheurla. 
 
Thathar den bheachd gu bheil a' Bheurla Ghallda agus a dualchainnt Doric 
ann an cunnart cuideachd agus thathar a’ brosnachadh a bhith gan teagasg 
ann an sgoiltean. Tha e cudromach gun tèid na leasanan a ionnsaichear agus 
an soirbheas a gheibhear bho bhith a’ brosnachadh aon chànain a 
chleachdadh gus cur ri ceuman gus an cànan eile àrdachadh. Chan eil 
barrachd taic dhan Ghàidhlig a’ ciallachadh nas lugha de thaic den Doric. Tha 
sinn den bheachd gun toir taic do mhion-chànan Albannach sam bith 
cuideachadh do na mion-chànanan uile. 
 
 
Foghlam Gàidhlig 
 
Cha bhi an t-ùghdarras a’ toirt seachad foghlam tro mheadhan na Gàidhlig aig 
an àm seo, ach bidh clann à grunn theaghlaichean anns an sgìre a’ dol dhan 
sgoil anns an aonad Gàidhlig ann am Bun-sgoil Gilcoumstoun ann an Cathair 
Obair Dheathain. Bhiodh an t-ùghdarras a’ toirt seachad foghlam Gàidhlig do 
Luchd-ionnsachaidh san sgoil uair agus tha e air a bhith a’ feuchainn ri seo a 
chur air dòigh a-rithist. Tha clasaichean Gàidhlig do luchd-ionnsachaidh air 
ruith fad iomadh bliadhna ann an Àfard agus Banbh. 
 
 
Planaichean Gàidhlig aig Buidhnean Poblach a tha ag obair ann an sgìre 
an Ùghdarrais 
 
Chaidh planaichean Gàidhlig a chruthachadh le iomadh buidheann phoblach 
a tha ag obair anns an sgìre, mar eisimpleir Pàirc Nàiseanta a’ Mhonaidh 
Ruaidh, Comhairle Obar Dheathain, Dualchas Nàdair na h-Alba agus Alba 
Aosmhor. Tha na gealltanasan aca agus na ceuman prataigeach a tha iad air 
gabhail mar thoradh air seo air cur ri tuigse a’ phobaill air buinteanas na 
Gàidhlig dhan Ear-thuath. 
 
 
Co-chomhairle Phoblach 
 
Tha Achd 2005 ag ràdh gum feum buidhnean poblach deasachadh a’ Phlana 
Ghàidhlig aca a thoirt gu aire a h-uile duine/buidheann aig am biodh ùidh sa 
chùis. Rinn Comhairle Siorrachd Obar Dheathain co-chomhairleachadh leis a’ 



 

17 
 

phoball air an dreachd Plana Ghàidhlig fad 6 seachdainean anns an Iuchair-
Lùnastal 2014, tro Phanail nan Saoranach, tro phost-d agus tro sheiseanan 
buail-a-steach thairis air na 6 diofar sgìrean ann an Siorrachd Obar 
Dheathain. Chaidh feairt a thoirt air na tagraidhean a fhuaras tron phròiseas 
co-chomhairleachaidh seo. 
 
Chaidh Plana Gàidhlig Comhairle Siorrachd Obar Dheathain a chur gu Bòrd 
na Gàidhlig airson am beachdan an toiseach air 30 Sultain 2014. Fhuaras ais-
eòlas air seo bhon Bhòrd agus bheachdaich a’ Chomhairle air dè a dhèanadh 
iad a thaobh seo aig a’ choinneimh aice air 15 Samhain 2015.  B’ e co-
dhùnadh na comhairle a bhith ag aithneachadh gun d’ fhuaras ais-eòlas 
Bhòrd na Gàidhlig agus a bhith a’ gabhail ris na beachdan ann a bha an dà 
chuid a rèir nam beachdan a fhuaras anns a' cho-chomhairle coimhearsnachd 
agus aig an robh modail ionmhasail reusanta. Chaidh comhairle a bharrachd 
a thoirt seachad le Bòrd na Gàidhlig agus chuidich seo le bhith a’ sgrìobhadh 
a’ Phlana seo.  
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CAIBIDEIL 2 – BUN-DHLEASTANASAN 
 
Tha Comhairle Siorrachd Obar Dheathain ag aithneachadh gum feum 
cothroman a bhith air an tabhann gus Gàidhlig a chleachdadh tro libhrigeadh 
nam prìomh sheirbheisean againn gus an t-amas nàiseanta a choileanadh 
gun tèid co-ionnanachd spèis a thoirt dhan Ghàidhlig agus dhan Bheurla. 
Agus le cur an gnìomh nan dleastanasan againn, bidh tairgse ghnìomhach 
ann airson gach seirbheis Ghàidhlig, a’ nochdadh co-ionnanachd spèis leis a’ 
Bheurla. Tha rùn againn an dà chuid a bhith a’ cur nan cothroman seo air 
dòigh air sgèile a tha a rèir na fèill a th' ann aig an àm seo agus a rèir 
comasan luchd-obrach, agus a bhith a’ brosnachadh leudachadh anns na 
raointean sin a rèir fèill agus a rèir comas an ùghdarrais gus seirbheisean a 
leudachadh.  
 
Anns an Stiùireadh reachdail aca air Deasachadh Planaichean Gàidhlig, tha 
Bòrd na Gàidhlig air aithneachadh gu bheil cruthachadh shuidheachaidhean 
airson cleachdadh na Gàidhlig ann am beatha phoblach mar phrìomh 
eileamaid ann an àbhaisteachadh cleachdadh na Gàidhlig. Tha am Bòrd air 
ceithir prìomh raointean a chomharrachadh ann an lìbhrigeadh sheirbheisean 
air am bu chòir buidhnean poblach feart a thoirt agus iad a’ deasachadh 
Planaichean Gàidhlig. 
 
Dearbh-aithne: aithne chorporra 
   soidhnichean 
 
Conaltradh:  ionad fàilte 
   fòn 
   post agus post-dealain 
   foirmean 
   coinneamhan poblach 
   modh-dèiligidh ghearanan 
 
Foillseachaidhean: dàimhean poblach agus meadhanan 
   stuthan clò-bhuailte 
   làraichean-lìn 
   taisbeanaidhean 
 
Luchd-obrach: trèanadh 
   ionnsachadh cànain 
   fastadh 
   sanasachd 
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EARRANN 1 - DEARBH-AITHNE 

Feallsanachd: 

Faodaidh Gàidhlig anns an aithne chorporra agus anns na soidhnichean aig ùghdarras poblach cur gu mòr ri faicsinneachd a' 
chànain, agus tha e na theachdaireachd gu bheil an t-ùghdarras poblach a' cur meas air a' Ghàidhlig agus air mar a thathar a' toirt 
aithne dhi. Faodaidh leasachadh air cleachdadh na Gàidhlig tro shanasachd, briathrachas luchd-cleachdaidh na Gàidhlig a 
neartachadh, mothachadh poblach dhan chànan a thogail agus cur ri a leasachadh. 

Tha Comhairle Siorrachd Obar Dheathain ag aithneachadh cho cudromach ’s a tha e a bhith a’ cur ri faicsinneachd na 
Gàidhlig agus a bhith a' cur ris an inbhe aice. 

Gnìomh Leasachaidh: Aithne Chorporra 

Cleachdadh làithreach: Chan eil poileasaidh aontaiche aig Comhairle Siorrachd Obar Dheathain air cleachdadh na Gàidhlig san 
dearbh-aithne chorporra againn aig an àm seo. 
Amas: Gus am bi an dearbh-aithne againn ri faighinn sa Ghàidhlig airson tachartasan is iomairtean Gàidhlig agus gus 
faicsinneachd na Gàidhlig a thogail san fharsaingeachd. 

 Gnìomhan Prìomh Oifigear Clàr-ama 

Prìomh 
raointean 
leasachaidh 

Suaicheantas Gàidhlig: Thèid tionndadh Gàidhlig den 
t-suaicheantas againn a chruthachadh agus a 
thaisbeanadh nuair a thathar a' dèanamh sanasachd 
airson obraichean Gàidhlig agus tachartasan Gàidhlig. 

Ceannard Conaltradh 
Chustamairean agus 
Leasachaidh 

A’ cruthachadh an t-
suaicheantais: Ron t-
Samhain 2017 agus gu bhith 
air a chleachdadh fad 
beatha a’ phlana 

Suaicheantas dà-chànanach: Chan eilear a’ 
beachdachadh air suaicheantas dà-chànanach aig an 
àm seo.  

Ceannard Conaltradh 
Chustamairean agus 
Leasachaidh 

Thèid ath-bhreithneachadh 
air seo mar phàirt den 
phròiseas ath-sgrùdaidh air 
a’ phlana. 

Aithris Lèirsinn: Nochdaidh an aithris lèirsinn againn gu 
dà-chànanach air làrach-lìn na comhairle, air 
sgrìobhainnean poileasaidh agus air postairean. 

Ceannard Conaltradh 
Chustamairean agus 
Leasachaidh 

Làrach-lìn na Comhairle: Aig 
a’ chiad chothrom air an 
làraich-lìn ùr againn. 
Sgrìobhainnean poileasaidh 
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is postairean: Air 
sgrìobhainnean ùra agus 
nuair a thèid sgrìobhainnean 
ùrachadh 

Ainmean Roinnean: Thèid ainmean nan roinnean a 
shealltainn gu dà-chànanach air an làraich-lìn againn 
agus air an eadar-lìon. 

Ceannard Conaltradh 
Chustamairean agus 
Leasachaidh 

Làrach-lìn Chorporra: Aig a’ 
chiad chothrom air an 
làraich-lìn againn. 
Eadra-lìon an luchd-obrach: 
Aig a’ chiad chothrom air an 
làraich-lìn againn. 

 
 

Gnìomh Leasachaidh: Dearbh-aithne Soidhnichean (Taobh a-staigh agus Taobh a-muigh) 

Cleachdadh làithreach: Chan eil poileasaidh aontaiche aig Comhairle Siorrachd Obair Dheathain air cleachdadh na Gàidhlig air 
na soidhnichean againn air an taobh a-staigh no an taobh a-muigh aig an àm seo. 
Amas: ’S e an t-amas againn a bhith a’ toirt a-staigh soidhnichean Gàidhlig ann an dòigh a chruthaicheas luach cultarach agus 
foghlaim agus a bhios èifeachdach a thaobh cosgais. Cuiridh sinn cuideam gu sònraichte air àiteachan mar phrìomh oifisean, 
sgoiltean agus leabharlannan. 

 Gnìomhan Prìomh Oifigear Clàr-ama 

Prìomh 
raointean 
leasachaidh 

Soidhnichean air an taobh a-staigh: Thèid soidhne 
Gàidhlig le ‘Fàilte gu Comhairle Siorrachd Obar 
Dheathain’ a chur suas aig na h-ionadan fàilte aig gach 
prìomh-oifis sgìreil. 

Ceannard Conaltradh 
Chustamairean agus 
Leasachaidh / Ceannard 
Seilbh agus Rianachd 
Ghoireasan 

 Thèid seo a chur an gnìomh 
nuair a tha sinn a’ toirt air 
adhart leasachaidhean eile 
airson an am ri teachd tro 
bheatha a’ Phlana seo, no 
thèid beachdachadh air mar 
phàirt de phròiseas 
sgrùdaidh a’ Phlana 
Gàidhlig.   

Sgoiltean: Bidh soidhnichean le ainmean na sgoile dà-
chànanach air sgoiltean ùra a thèid a thogail agus air 

Ceannard Seilbh agus 
Rianachd Ghoireasan / 

Toglaichean sgoile ùra: nuair 
a thèid an togail  
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sgoiltean far a bheil a’ Ghàidhlig mar phàirt den 
churraicealam. 

Ceannardan an 
Fhoghlaim  

Sgoiltean anns a bheil 
foghlam Gàidhlig:  
Leantainneach tro bheatha 
a’ phlana  

Leabharlannan: Bidh soidhnichean le ainmean nan 
leabharlannan dà-chànanach 

Ceannardan an 
Leasachaidh 
Eaconomaich / Ceannard 
an Ionnsachaidh Fhad-
bheatha is nan Cur-
seachadan 

Rè beatha a’ phlana no mar 
phàirt den phròiseas ath-
sgrùdaidh air a’ phlana. 

Toglaichean ùra: Bidh soidhnichean Gàidhlig mar phàirt 
de phròiseactan ùra gus toglaichean a thogail  mar 
stanndard. 

Ceannard Seilbh agus 
Rianachd Ghoireasan / 
Ceannardan Seirbheis 
Iomchaidh 

Air pròiseactan togail rè 
beatha a’ phlana, no a’ 
beachdachadh air seo mar 
phàirt den phròiseas ath-
sgrùdaidh air a’ phlana. 

Soidhnichean rathaid: Chan eilear a’ beachdachadh air 
soidhnichean-rathaid Gàidhig a chur suas. A chionn 's 
gu bheil fear de na co-chruinneachaidhean as motha de 
dh'ainmean-àite Gàidhlig ann an Alba ann an Siorrachd 
Obar Dheathain, thathar den bheachd gun gabh aire a 
thogail tro fharsaingeachd de dh’iomairtean a chòrdas ri 
daoine agus a chruthaicheas luach.  

Ceannard nan 
Rathaidean is nan 
Seirbheisean Cruth-tìre / 
Ceannard Conaltradh 
Chustamairean agus 
Leasachaidh 

 Thèid beachdachadh air 
seo mar phàirt den 
phròiseas ath-sgrùdaidh air 
a’ phlana. 

Soidhnichean ioma-chànanach: Bidh a’ Ghàidhlig mar 
phàirt de shoidhnichean ioma-chànanach san àm ri 
teachd, mar plàcan fiosrachaidh aig làraichean 
dualchais. Ann an suidheachaidhean mar seo, thèid 
dèanamh cinnteach gun tèid a’ Ghàidhlig agus a' 
Bheurla Ghallda a thaisbeanadh, mar chànanan 
dualchasach na h-Alba.  

Ceannardan an 
Leasachaidh 
Eaconomaich / Ceannard 
nan Rathaidean is nan 
Seirbheisean Cruth-tìre / 
Ceannard an 
Ionnsachaidh Fhad-
bheatha is nan Cur-
seachadan 

Nuair a tha feum air 
soidhnichean ùrachadh agus 
air na soidhnichean ùra uile 
san àm ri teachd. 
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EARRANN 2 - CONALTRADH 

Feallsanachd: 

Tha cleachdadh na Gàidhlig sa chiad àite-coinneachaidh eadar buill a’ phobaill agus ùghdarras poblach a’ cur ri làthaireachd 
faicsinneach agus cluinntinneach a’ chànain, agus a’ cur ris an fhaireachdainn gu bheil cleachdadh na Gàidhlig comasach agus gu 
bheil fàilte air. A thuilleadh air àrdachadh ìomhaigh a’ chànain, tha e cuideachd a’ cruthachadh chothroman airson cleachdadh 
practaigeach agus a’ brosnachadh buill a’ phobaill gus Gàidhlig a chleachdadh ann an dèiligidhean leis an ùghdarras phoblaich às 
dèidh sin. 

Tha cleachdadh na Gàidhlig ann an conaltradh leis an ùghdarras tron phost, post-dealain agus fòn cudromach ann an cruthachadh 
chothroman airson cleachdadh a’ chànain, agus a’ cur ris an fhaireachdainn gu bheil cleachdadh na Gàidhlig comasach agus gu 
bheil fàilte air. Tha làthaireachd dhan Ghàidhlig ann am farsaingeachd de dh’fhoirmean dà-chànanach agus ann am foirmean sa 
Ghàidhlig a-mhàin a’ cur gu mòr ri faicsinneachd agus inbhe a’ chànain. Faodaidh dreachdan Gàidhlig de dh’fhoirmean, bileagan 
iarrtais agus sgrìobhainnean mar sin, cuideachadh le leudachadh air farsaingeachd briathrachais na Gàidhlig agus mothachadh a’ 
phobaill Ghàidhlig a thogail a thaobh an leithid sin de bhriathrachas, mar sin a’ cuideachadh le leasachadh a’ chànain fhèin. 

Tha Comhairle Siorrachd Obar Dheathain ag aithneachadh cho cudromach ’s a tha e a bhith a’ cur ri faicsinneachd na 
Gàidhlig agus a bhith a' cur ris an inbhe aice. 

Gnìomh Leasachaidh: Ionad Fàilte 

Cleachdadh làithreach: Chan eil poileasaidh aontaiche aig Comhairle Siorrachd Obar Dheathain air cleachdadh na Gàidhlig aig a’ 
chiad àite a thachras am poball ris an ùghdarras aig an àm seo. 
Amas: Gun gabh Gàidhlig a chleachdadh aig a' chiad àite a thachras am poball ris an ùghdarras phoblach far a bheil seo 
comasach, agus gus luchd-ionnsachaidh ùra a bhrosnachadh. 

 Gnìomhan Prìomh Oifigear Clàr-ama 

Prìomh 
raointean 
leasachaidh 

Trèanadh: Brosnachaidh manaidsearan agus 
sgiobannan HR an luchd-obrach gus na sgilean Gàidhlig 
aca a chleachdadh is a thoirt air adhart agus bidh iad a’ 
tabhann an trèanaidh seo gu cunbhalach. 

Ceannard Conaltradh 
Chustamairean agus 
Leasachaidh / Ceannard 
Ghoireasan Daonna 
agus Leasachadh 
Buidhne 

Ron t-Samhain 2018 agus 
fad beatha a’ phlana  
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A’ cur cuideam air seirbheisean Gàidhlig: Nuair a tha 
Gàidhlig aig luchd-obrach agus nuair a tha iad air a ràdh 
gu bheil iad deònach a bhith a’ conaltradh sa Ghàidhlig, 
thèid an cothrom Gàidhlig a chleachdadh a thabhann.  

Ceannard Conaltradh 
Chustamairean agus 
Leasachaidh / Ceannard 
Seirbheis Iomchaidh 

Ron t-Samhain 2018 agus 
fad beatha a’ phlana 

 
 

Gnìomh Leasachaidh: Fòn 

Cleachdadh làithreach: Chan eil poileasaidh aontaiche aig Comhairle Siorrachd Obair Dheathain air cleachdadh na Gàidhlig air a’ 
fòn aig an àm seo. 
Amas: Fios a bhith aig luchd-obrach air dè bu chòir dhaibh dèanamh mas e is gum faigh iad gairm fòn sa Ghàidhlig no mu 
iomairtean Gàidhlig.  

 Gnìomhan Prìomh Oifigear Clàr-ama 

Prìomh 
raointean 
leasachaidh 

Nòta stiùiridh: Bithear deiseil fios a thoirt dhan luchd-
obrach gum bu chòir dhaibh tairgse ghnìomhach a thoirt 
do dhaoine a tha ag iarraidh bruidhinn sa Ghàidhlig agus 
gum bi fios aca air càite am bu chòir dhaibh gairmean-
fòn a chur air adhart a thaobh cùis Ghàidhlig sam bith far 
an gabh seo dèanamh. Ma tha daoine a’ fònadh a 
thaobh cuspair eile a tha airson bruidhinn sa Ghàidhlig, 
thèid an cur air adhart do neach-labhairt Gàidhlig aig a 
bheil eòlas air an raon seo, ma ghabhas sin a 
dhèanamh.  

Ceannard Conaltradh 
Chustamairean agus 
Leasachaidh / Ceannard 
Ghoireasan Daonna 
agus Leasachadh 
Buidhne 

Ron t-Samhain 2017 agus 
fad beatha a’ phlana 
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Gnìomh Leasachaidh: Post agus post-dealain 

Cleachdadh làithreach: Chan eil poileasaidh aontaiche aig Comhairle Siorrachd Obair Dheathain air cleachdadh na Gàidhlig ann 
am post no post-d aig an àm seo. 
Amas: Gus solar sam bith a th’ ann aig an àm seo a shònrachadh, gus solar a bharrachd a bhrosnachadh, agus gus taic a chumail 
ri luchd-obrach airson seo. 

 Gnìomhan Prìomh Oifigear Clàr-ama 

Prìomh 
raointean 
leasachaidh 

Nòta stiùiridh: Thèid nòta stiùiridh ullachadh do luchd-
obrach mu mar a dhèiligear ri post/post-d a gheibhear sa 
Ghàidhlig, le fios mu na h-amannan aontaichte airson a 
bhith a’ freagairt. Thèid na h-aon slatan-tomhais airson 
freagairt a stèidheachadh airson freagairtean Gàidhlig is 
Beurla, cho fad 's a ghabhas goireasan eadar-
theangachadh Gàidhlig a chur air dòigh taobh a-staigh 
nan clàran-ama aontaichte. 

Ceannard Conaltradh 
Chustamairean agus 
Leasachaidh 

Ron Ghiblean 2018 

Goireasan Cànain Sgrìobhte: Bidh goireasan rim 
faighinn tron eadra-lìon againn, Arcadia, airson luchd-
obrach a tha airson beagan Gàidhlig sgrìobhte 
bunaiteach (beannachdan, tiotalan is mar sin air adhart) 
ann am post/post-d gu buidhnean Gàidhlig/ daoine a tha 
air cur an cèill gu bheil iad airson conaltradh fhaighinn sa 
Ghàidhlig. 

Ceannard Conaltradh 
Chustamairean agus 
Leasachaidh / Ceannard 
Ghoireasan Daonna 
agus Leasachadh 
Buidhne / Ceannard an 
Ionnsachaidh Fhad-
bheatha is nan Cur-
seachadan 

Ron t-Samhain 2018 

A’ cur cuideam air seirbheisean Gàidhlig: Ma tha 
Gàidhlig aig luchd-obrach agus ma tha iad deònach 
cothrom a thoirt do dhaoine conaltradh riutha sa 
Ghàidhlig, thèid am brosnachadh gus iomradh a thoirt air 
seo san earr-sgrìobhadh puist-d (Fòrmat ri aontachadh 
fhathast). 

Ceannard Conaltradh 
Chustamairean agus 
Leasachaidh / Ceannard 
Ghoireasan Daonna 
agus Leasachadh 
Buidhne 

Ron t-Samhain 2017 agus 
fad beatha a’ phlana 
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Earr-sgrìobhadh puist-d: Thèid earr-sgrìobhaidhean 
puist-d a thoirt do luchd-obrach a dh’iarras iad. 

Ceannard Conaltradh 
Chustamairean agus 
Leasachaidh 

Ron Ghiblean 2018 agus fad 
beatha a’ phlana 

Aithris-àichidh puist-d: Bidh an aithris-àichidh puist-d 
dà-chànanach le co-ionnanachd spèis air a thoirt dhan 
Ghàidhlig agus dhan Bheurla. 

Ceannard Conaltradh 
Chustamairean agus 
Leasachaidh / Ceannard 
ICT 

Ron Ghiblean 2018 

 
 

Gnìomh Leasachaidh: Foirmean 

Cleachdadh làithreach: Chan eil poileasaidh aontaiche aig Comhairle Siorrachd Obar Dheathain air cleachdadh na Gàidhlig ann 
am foirmean aig an àm seo. 
Amas: Cothrom a chruthachadh gus na foirmean againn a chleachdadh sa Ghàidhlig ann an dòigh a bhios èifeachdach a thaobh 
chosgaisean. 

 Gnìomhan Prìomh Oifigear Clàr-ama 

Prìomh 
raointean 
leasachaidh 

Stiùireadh: Chuir Comhairle Siorrachd Obar Dheathain 
na foirmean uile aice air-loidhne bho chionn ghoirid. 
Thèid a dhèanamh soilleir air an eadar-aghaidh 
dhigiteach againn gun gabh sinn ri foirmean a tha air an 
lìonadh sa Ghàidhlig agus thèid nòta stiùiridh ullachadh 
do luchd-obrach air mar a dhèiligear ri foirmean a thèid a 
lìonadh sa Ghàidhlig.  
 
Thèid lethbhreacan pàipear de na foirmean a chlò-
bhualadh airson duine sam bith a tha gan iarraidh. San 
aon dòigh, ma thèid foirm pàipear Gàidhlig iarraidh, thèid 
eadar-theangachadh. Nuair a thèid an t-seirbheis seo 
iarraidh, thèid na h-eadar-theangachaidhean a chur ri 
stòr-dàta agus thèid eadar-aghaidh dhà-chànanach a 
chruthachadh cho luath sa bhios cothrom ann.  

Ceannard Conaltradh 
Chustamairean agus 
Leasachaidh / Ceannard 
Seirbheis Iomchaidh 

Ron Ghiblean 2018 agus fad 
beatha a’ phlana 
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Bu chòir dleastanas a bhith ann gun tèid susbaint 
Gàidhlig a chur ann am farsaingeachd de dh'fhoirmean 
nuair a thèid an cruthachadh, no ùrachadh.  Nuair a 
thèid susbaint dà-chànanach a chleachdadh, seallaidh 
seo cho-ionnanachd spèis dhan Ghàidhlig agus dhan 
Bheurla. 

 

Gnìomh Leasachaidh: Coinneamhan Poblach: 

Cleachdadh làithreach: Chan eil poileasaidh aontaiche aig Comhairle Siorrachd Obar Dheathain air cleachdadh na Gàidhlig ann 
an coinneamhan poblach aig an àm seo.  
Amas: Gus cothrom a chruthachadh Gàidhlig a chleachdadh aig tachartasan far am biodh ar coimhearsnachdan ag iarraidh seo. 

 Gnìomhan Prìomh Oifigear Clàr-ama 

Prìomh 
raointean 
leasachaidh 

A’ cur cuideam air seirbheisean Gàidhlig: Nuair a  
bhios cothrom ann conaltradh a dhèanamh aig 
tachartasan Gàidhlig (i.e. ma tha luchd-obrach 
iomchaidh ann), thèid seo a shanasachadh gu 
follaiseach. 

Ceannard Conaltradh 
Chustamairean agus 
Leasachaidh 

Ron Ghiblean 2018 agus fad 
beatha a’ phlana 

Sanasan agus Fiosan: Nuair a bhios coinneamhan air 
an cumail mu chùisean Gàidhlig, thèid sanasachd a 
dhèanamh air an son gu dà-chànanach ann am 
pàipearan-naidheachd, làraichean-lìn agus sna 
meadhanan sòisealta. 

Ceannard Conaltradh 
Chustamairean agus 
Leasachaidh 

Ron Ghiblean 2018 agus fad 
beatha a’ phlana 

Òraid leis a’ Phrobhaist is Altachadh: Thèid seo 
ullachadh, agus a chleachdadh aig tachartasan poblach. 

Ceannard Conaltradh 
Chustamairean agus 
Leasachaidh 

Ron t-Samhain 2018 agus 
fad beatha a’ phlana 

A' dèanamh Òraid dhan t-Sluagh: Bidh abairtean 
airson fàilte a chur air daoine agus airson beannachdan 
a leigeil leotha air am brosnachadh agus bidh trèanadh ri 

Ceannard Conaltradh 
Chustamairean agus 
Leasachaidh 

Ron t-Samhain 2018 agus 
fad beatha a’ phlana 
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fhaighinn tron phortal ionnsachaidh ann am faidhlichean 
teacs/fuaime. 

Thèid poileasaidh is pròiseas a stèidheachadh mu cuine 
is ciamar a thèid a’ Ghàidhlig a chleachdadh aig 
coinneamhan, nuair a bhios goireasan rim faighinn. 

Ceannard Conaltradh 
Chustamairean agus 
Leasachaidh 

Taobh a-staigh beatha a’ 
phlana Ghàidhlig, a’ gabhail 
ealla ri prìomhachasan na 
comhairle. 

 
 

Gnìomh Leasachaidh: Dòigh-obrach nan gearanan 

Cleachdadh làithreach: Chan eil poileasaidh aontaiche aig Comhairle Siorrachd Obar Dheathain air gearan mun Ghàidhlig no mu 
ghearanan a gheibhear anns a’ Ghàidhlig aig an àm seo.  
Amas: Gus aire a thogail mu mar a bu chòir do luchd-obrach dèiligeadh ri gearanan a gheibhear sa Ghàidhlig no mun Ghàidhlig. 

 Gnìomhan Prìomh Oifigear Clàr-ama 

Prìomh 
raointean 
leasachaidh 

Stiùireadh: Cha d' fhuair a’ chomhairle gearan riamh 
anns a’ Ghàidhlig no a thaobh na Gàidhlig. Thèid gearan 
sam bith a gheibhear sa Ghàidhlig a chur air adhart do 
bhall de sgioba an ais-eòlais aig a bheil Gàidhlig far an 
gabh sin a dhèanamh. Thèid seirbheisean eadar-
theangachaidh air an taobh a-muigh, a chleachdadh, 
nuair a tha seo ri fhaighinn, gus an gabh gearanan a 
fhreagairt sa Ghàidhlig. 
 
Thèid dòigh-obrach nan gearanan ùrachadh gus am bi 
fiosrachadh ann mu bhith a’ dèiligeadh ri gearanan a 
gheibhear anns a’ Ghàidhlig no mu dheidhinn na 
Gàidhlig.  

Ceannard Conaltradh 
Chustamairean agus 
Leasachaidh 

Ron Ghiblean 2018 
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EARRAN 3 – FOILLSEACHAIDHEAN 

Feallsanachd: 

Faodaidh cleachdadh na Gàidhlig ann am farsaingeachd de stuthan clò-bhuailte cuideachadh le leasachadh na Gàidhlig ann an 
diofar dhòighean. Tha e a’ cur ri faicsinneachd a’ chànain, tha e ag àrdachadh inbhe na Gàidhlig le bhith ga cleachdadh ann am 
foillseachaidhean àrd-ìomhaigheil, agus tha e a’ cuideachadh le cruthachadh briathrachais ùr agus a’ cur ri briathrachas a tha ann 
mar-thà. Tha cleachdadh na Gàidhlig anns na meadhanan a' dearbhadh gu bheil an t-ùghdarras poblach airson cothrom a thoirt air 
fiosrachadh cudromach tron Ghàidhlig, agus a' cur ri faicsinneachd agus inbhe a' chànain. Agus gus am bi barrachd dhaoine a’ 
faighinn cothrom air fiosrachadh mu ùghdarrasan poblach tro na làraichean-lìn aca, faodaidh ullachadh airson cleachdadh na 
Gàidhlig a bhith a’ cur gu mòr ri inbhe agus faicsinneachd a' chànain. 

Tha Comhairle Siorrachd Obar Dheadhain air rùnachadh cur ri cleachdadh na Gàidhlig ann an raointean far am biodh an 
ùidh a bu mhotha aig a’ phoball san fharsaingeachd no far a bheil cuspairean ann a tha co-cheangailte ris a’ Ghàidhlig 
fhèin. 

Gnìomh Leasachaidh: Dàimhean Poblach agus Meadhanan 

Cleachdadh làithreach: Chan eil poileasaidh aontaiche aig Comhairle Siorrachd Obar Dheathain air cleachdadh na Gàidhlig a 
thaobh Dàimhean Poblach agus na Meadhanan aig an àm seo.  
Amas: Gus fiosrachadh mu thachartasan is iomairtean Gàidhlig a sgaoileadh do luchd-labhairt is luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig 
gu dà-chànanach, far a bheil eadar-theangachadh ri fhaighinn. 

 Gnìomhan Prìomh Oifigear Clàr-ama 

Prìomh 
raointean 
leasachaidh 

Na Meadhanan Sòisealta Thèid Tweets, puist 
Facebook agus fiosrachadh mu thachartasan air làrach-
lìn Comhairle Siorrachd Obar Dheathain a thaobh 
foghlam Gàidhlig, clasaichean Gàidhlig do dh’inbhich 
agus iomairt Gàidhlig sam bith a phostadh san dà-
chànan. Thèid ceanglaichean a neartachadh le 
buidhnean a tha an sàs ann an iomairtean Gàidhlig ann 
an Siorrachd Obar Dheathain agus Obar Dheathain gus 
an urrainn dhaibh obrachadh an com-pàirteachas gus 
tachartasan a shanasachadh tro na meadhanan 

Ceannard Conaltradh 
Chustamairean agus 
Leasachaidh / Ceannard 
an Ionnsachaidh Fhad-
bheatha is nan Cur-
seachadan 

Ron Ghiblean 2018 agus fad 
beatha a’ phlana 
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sòisealta. 

Conaltradh leis na Meadhanan: Thèid artaigealan no 
teacs tòiseachaidh mu iomairt Gàidhlig sam bith a thoirt 
seachad an dà chuid sa Ghàidhlig agus sa Bheurla. 

Ceannard Seirbheis 
Iomchaidh 

Ron t-Samhain 2018 agus 
fad beatha a’ phlana 

 
 

Gnìomh Leasachaidh: Stuth Clò-bhuailte 

Cleachdadh làithreach: Chan eil poileasaidh aontaiche aig Comhairle Siorrachd Obar Dheathain air cleachdadh na Gàidhlig ann 
an stuthan clò-bhuailte aig an àm seo.  
Amas: Gus ìomhaigh na Gàidhlig a thoirt am follais barrachd tro na stuthan clò-bhuailte àbhaisteach againn, a' cleachdadh teacs 
Gàidhlig nach bi feumach air eadar-theangachadh a h-uile turas. Gus ullachadh a dhèanamh airson clann, òigridh agus am 
pàrantan ann an sgrìobhainnean foghlaim Gàidhlig agus gus Gàidhlig a bhith mar phàirt den aithisg bhliadhnail againn air foghlam. 
Seallaidh stuthan follaisichte co-ionnanachd spèis dhan Ghàidhlig agus dhan Bheurla agus sinn ag ullachadh stuthan ùra agus 
nuair a thèid sgrìobhainnean ùrachadh a rèir prìomhachasan seirbheis. 

 Gnìomhan Prìomh Oifigear Clàr-ama 

Prìomh 
raointean 
leasachaidh 

Aithris Lèirsinn: Nochdaidh an aithris lèirsinn againn gu 
dà-chànanach anns na sgrìobhainnean againn san àm ri 
teachd. 

Ceannard Conaltradh 
Chustamairean agus 
Leasachaidh 

Ron t-Samhain 2018 agus 
fad beatha a’ phlana 

Sgrìobhainnean Foghlaim Gàidhlig: Bidh artaigealan 
mu fhoghlam Gàidhlig is gnothaichean sgoile Gàidhlig 
dà-chànanach. 

Ceannardan an 
Fhoghlaim / Ceannard 
an Ionnsachaidh Fhad-
bheatha is nan Cur-
seachadan 

Ron t-Samhain 2018 agus 
fad beatha a’ phlana 

 Aithisg air Ìrean is Càileachd Foghlaim Bidh ro-ràdh 
agus tiotalan caibideil dà-chànanach aig aithisg 
bhliadhnail an ùghdarrais. 

Ceannardan an Fhoghlaim 
/ Ceannard Conaltradh 
Chustamairean agus 
Leasachaidh 

Ron t-Samhain 2018 agus 
fad beatha a’ phlana 
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Gnìomh Leasachaidh: Làraichean-lìn 

Cleachdadh làithreach: Chan eil poileasaidh aontaiche aig Comhairle Siorrachd Obar Dheathain air cleachdadh na Gàidhlig air na 
làraichean-lìn againn aig an àm seo. 
Amas: Gum bi cothrom furasta aig muinntir na sgìre air fiosrachadh mu fhoghlam, tachartasan is iomairtean Gàidhlig agus gus cur 
ri faicsinneachd na Gàidhlig. Seallaidh an t-susbaint dhà-chànanach uile air làrach-lìn na Comhairle co-ionnanachd spèis dhan 
Ghàidhlig agus dhan Bheurla nuair a tha sinn ag ullachadh stuthan ùra agus nuair a thèid stuthan air-loidhne ùrachadh a rèir 
prìomhachasan seirbheis. 

 Gnìomhan Prìomh Oifigear Clàr-ama 

Prìomh 
raointean 
leasachaidh 

Earrann sa Ghàidhlig: Cruthaichidh sinn earrann 
Ghàidhlig a bheir cothrom luath air fiosrachadh mu 
sheirbheisean Gàidhlig an ùghdarrais agus mu 
thachartasan Gàidhlig agus cothroman ionnsachaidh co-
cheangailte ri seo. Bidh an earrann seo den làraich-lìn 
dà-chànanach. 

Ceannard Conaltradh 
Chustamairean agus 
Leasachaidh 

Ron t-Samhain 2018 agus 
fad beatha a’ phlana 

Ainmean Roinnean/Seirbheisean: Bidh iad seo dà-
chànanach air an làraich-lìn ùr againn, a' sealltainn co-
ionnanachd spèis dhan Ghàidhlig is dhan Bheurla. 

Ceannard Conaltradh 
Chustamairean agus 
Leasachaidh 

Ron t-Samhain 2018 

Aithris Lèirsinn: Bidh an aithris lèirsinn againn dà 
chànanach air an làraich-lìn chorporra ùir againn agus 
air an eadra-lìon do luchd-obrach, a’ sealltainn co-
ionnanachd spèis dhan Ghàidhlig is dhan Bheurla. 

Ceannard Conaltradh 
Chustamairean agus 
Leasachaidh 

Ron t-Samhain 2018 
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Gnìomh Leasachaidh: Taisbeanaidhean 

Cleachdadh làithreach: Chan eil poileasaidh aontaiche aig Comhairle Siorrachd Obar Dheathain air cleachdadh na Gàidhlig ann 
an taisbeanaidhean aig an àm seo.  
Amas: Gus am bi an dearbh-aithne chorporra againn ri faighinn anns a’ Ghàidhlig airson cleachdadh aig taisbeanaidhean Gàidhlig. 

 Gnìomhan Prìomh Oifigear Clàr-ama 

Prìomh 
raointean 
leasachaidh 

A’ cur ri inbhe na Gàidhlig: Nì sinn cinnteach gum bi 
an tionndadh Gàidhlig den t-suaicheantas againn agus 
den aithris lèirsinn againn am follais aig tachartasan 
Gàidhlig agus aig tachartasan cultarach a tha a’ gabhail 
a-steach Gàidhlig. 

Ceannard Conaltradh 
Chustamairean agus 
Leasachaidh / 
Ceannardan Seirbheis 
Iomchaidh 

Ron t-Samhain 2018 agus 
fad beatha a’ phlana. 
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EARRANN 4 - LUCHD-OBRACH 

Feallsanachd: 

Gus seirbheisean a lìbhrigeadh tro mheadhan na Gàidhlig, tha e riatanach gun tèid na sgilean-obrach iomchaidh agus na sgilean 
cànain aig an luchd-obrach a thoirt air adhart. Tha solarachadh chothroman ionnsachaidh do luchd-obrach a’ cuideachadh le 
adhartachadh ionnsachadh na Gàidhlig le inbhich agus ag adhartachadh Gàidhlig mar sgil fheumail san àite-obrach. Bidh 
comharrachadh obraichean sa bheil Gàidhlig mar sgil ainmichte a’ cur gu mòr ri inbhe a’ chànain agus ri bhith ga comharrachadh 
mar sgil buannachdail. 

Tha cleachdadh na Gàidhlig ann an sanasachd a’ cuideachadh cuideachd le bhith a’ sealltainn gum bu chòir Gàidhlig a bhith air a 
cleachdadh sa bheatha phoblaich agus gu bheil àite sònraichte aig luchd-labhairt na Gàidhlig ri choileanadh an taobh a-staigh  
ùghdarras poblach. Ge b’ e dè na sgilean a tha riatanach tha e cudromach gun dèan ùghdarrasan cinnteach gu bheil Gàidhlig na 
fìor riatanas san dreuchd. Bu chòir do dh’ùghdarrasan slatan-tomhais neo-eisimeileach a chruthachadh agus a chur an gnìomh gus 
dèanamh cinnteach gu bheilear a’ fastadh luchd-obrach anns gach suidheachadh ann an dòigh a tha cothromach agus 
cunbhalach, agus gu bheil e a’ nochdadh nan sgilean comharraichte airson na h-obrach. 

Tha Comhairle Siorrachd Obar Dheathain mothachail air cho cudromach is a tha e a’ Ghàidhlig a mheas mar sgil obrach 
chudromach agus a bhith a' comharrachadh shuidheachaidhean far a bheil feum no fèill air a' Ghàidhlig. Tha Comhairle 
Siorrachd Obar Dheathain a’ tuigsinn cuideachd cho cudromach ’s a tha e comas a thoirt do luchd-obrach an cuid sgilean 
Gàidhlig a thoirt air adhart ma tha iad ag iarraidh sin a dhèanamh. 

Gnìomh Leasachaidh: Trèanadh 

Cleachdadh làithreach: Chan eil poileasaidh aontaiche aig Comhairle Siorrachd Obar Dheathain air trèanadh Gàidhlig aig an àm 
seo. 
Amas: Gus am bi fios aig luchd-obrach air cho cudromach sa tha a’ Ghàidhlig agus air carson a tha planaichean Gàidhlig ann gus 
dèanamh cinnteach gum bi an taic aca ris a’ phlana agus gus am bi iad airson 's gun soirbhich leis. 

 Gnìomhan Prìomh Oifigear Clàr-ama 

Prìomh 
raointean 
leasachaidh 

Stiùireadh: Bidh seo ri fhaighinn tron eadra-lìon againn 
gus am bi fios aig luchd-obrach mu na seirbheisean 
Gàidhlig againn agus mar as urrainn dhaibh am poball a 
chuideachadh le ceistean. 

Ceannard Conaltradh 
Chustamairean agus 
Leasachaidh / Ceannard 
Ghoireasan Daonna 

Ron t-Samhain 2017  
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agus Leasachadh 
Buidhne 

Trèanadh Mothachaidh Gàidhlig: Thèid seo a 
libhrigeadh gach bliadhna. Bidh na seiseanan seo rim 
faighinn do luchd-obrach aig àrd-ìre, agus dhan luchd-
obrach eile uile a tha an sàs ann an cur an gnìomh a’ 
Phlana Ghàidhlig. Gheibh an luchd-obrach air fad 
cothrom air stuthan mothachaidh Gàidhlig air an làraich-
lìn againn. Thèid trèanadh mothachadh Gàidhlig a 
thabhainn do Bhuill Thaghte. 

Goireasan Daonna agus 
Leasachadh Buidhne 

Ron t-Samhain 2018 

Pasganan Taic: Thèid iad seo a chruthachadh agus 
bidh cothrom aig luchd-obrach a tha an sàs ann an cur 
an gnìomh a’ Phlana air na pasganan seo nuair a thèid 
am Plana a chur air bhog. 

Ceannard Conaltradh 
Chustamairean agus 
Leasachaidh  

Ron t-Sultain 2017 
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Gnìomh Leasachaidh: Ionnsachadh cànain 

Cleachdadh làithreach: Chan eil poileasaidh aontaiche aig Comhairle Siorrachd Obair Dheathain a thaobh ionnsachadh na 
Gàidhlig aig an àm seo. 

 Gnìomhan Prìomh Oifigear Clàr-ama 

Prìomh 
raointean 
leasachaidh 

Clasaichean Cànain: Thèid clasaichean a chumail san 
àite-obrach anns na sia diofar sgìrean den chomhairle 
agus bithear a’ brosnachadh an luchd-obrach airson a 
dhol ann. Thèid suirbhidh a dhèanamh den luchd-obrach 
gus am beachdan fhaighinn air cho soirbheachail ’s a 
bha na clasaichean agus gus fiosrachadh fhaighinn mu 
chomasan Gàidhlig agus mu fhèill air clasaichean a 
bharrachd. 

Ceannard Conaltradh 
Chustamairean agus 
Leasachaidh / Ceannard 
Ghoireasan Daonna 
agus Leasachadh 
Buidhne 

Ron Dàmhair 2018 agus fad 
beatha a’ phlana 

Thèid fiosrachadh mu Phlana Gàidhlig na Comhairle a 
thoirt do luchd-obrach ùra mar phàirt den phròiseas 
trèanadh inntrigidh.  

Ceannard Ghoireasan 
Daonna agus 
Leasachadh Buidhne 

Bhon chiad bhliadhna den 
Phlana An Giblean 2017 air 
adhart 

 Trèanadh air-loidhne: Thèid cùrsa air-loidhne a 
chruthachadh a tha buntainneach do Chomhairle 
Siorrachd Obar Dheathain agus a luchd-obrach tro 
ALDO, am portal trèanaidh air-loidhne aig luchd-obrach 
Comhairle Siorrachd Obar Dheathain. Thèid fios a thoirt 
do luchd-obrach ùra nuair a thòisicheas iad san obair 
agus thèid an luchd-obrach uile a bhrosnachadh gus 
clàradh air a' chùrsa agus gus a chrìochnachadh. Bidh 
stadastaireachd ann air ìrean crìochnachaidh a’ chùrsa.  

Ceannard Ghoireasan 
Daonna agus 
Leasachadh Buidhne 

 Bhon t-Samhain 2018 
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Gnìomh Leasachaidh: Fastadh 

Cleachdadh làithreach: Chan eil poileasaidh aontaiche aig Comhairle Siorrachd Obar Dheathain a thaobh Gàidhlig agus fastadh 
aig an àm seo.  
Amas: Gus sgrùdadh a dhèanamh air na comasan cànain aig luchd-obrach ùra gus cuideachadh le measadh air na tha sinn a’ toirt 
seachad. 

 Gnìomhan Prìomh Oifigear Clàr-ama 

Prìomh 
raointean 
leasachaidh 

Sgrùdadh air luchd-obrach:  Thèid làn sgrùdadh a 
dhèanamh air an luchd-obrach air fad air sgilean 
Gàidhlig, air trèanadh Gàidhlig agus air an ùidh a th' aig 
daoine ann an trèanadh Gàidhlig gu cunbhalach.  

Ceannard Ghoireasan 
Daonna agus 
Leasachadh Buidhne 

Co-dhiù aon turas rè beatha 
a’ phlana  

 
 

Gnìomh Leasachaidh: Sanasachd 

Cleachdadh làithreach: Chan eil poileasaidh aontaiche aig Comhairle Siorrachd Obar Dheathain a thaobh sanasachd obrach aig 
an àm seo.  
Amas: Dèan cinnteach gun tèid sanasachd dà-chànanach a dhèanamh air obraichean far a bheil Gàidhlig riatanach. 

 Gnìomhan Prìomh Oifigear Clàr-ama 

Prìomh 
raointean 
leasachaidh 

Sanasan Obrach: Ann an sanasan airson obair far a 
bheil a’ Ghàidhlig riatanach, mar eisimpleir, airson luchd-
teagasg Gàidhlig, thèid a ràdh anns an t-sanas gu bheil 
a’ Ghàidhlig riatanach. Nuair a bhiodh a’ Ghàidhlig na 
buannachd ach nach eil i riatanach dhan obair (m.e.  
dreuchdan teagaisg ann am bun-sgoiltean agus iomairt 
cànain 1+2), thèid seo a chur an cèill san t-sanas. 

Ceannard Ghoireasan 
Daonna agus 
Leasachadh Buidhne / 
Ceannard Seirbheis 
Iomchaidh 

Ron Ògmhios 2017 agus fad 
beatha a’ phlana 
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CAIBIDEIL 3: A’ BHUAIDH AIG POILEASAIDH AIR A’ GHÀIDHLIG A’ CUR 
A’ PHLANA CÀNAIN NÀISEANTA GÀIDHLIG AN GNÌOMH  

 
A’ bhuaidh aig poileasaidh air a’ Ghàidhlig 
 
Tha Comhairle Siorrachd Obar Dheathain ag aithneachadh gum bi na diofar 
raointean prìomhachais a tha comharraichte ann am Plana Cànain Nàiseanta 
na Gàidhlig air am buileachadh gu ìre mhòr tron Phlana Ghàidhlig againn, ach 
gum bi cothroman ag èirigh gus an cànan adhartachadh agus a leasachadh 
tro phoileasaidhean a tha ann mar-thà. Nì Comhairle Siorrachd Obar 
Dheadhain sgrùdadh air gealltanasan poileasaidh gus cothroman a lorg annta 
gus a’ Ghàidhlig a chur air adhart gu for-ghnìomhach agus gus 
prìomhachasan Plana Cànain Nàiseanta na Gàidhlig a chur air adhart ann an 
dòighean eile. Tha sinn den bheachd gu bheil seo a rèir prionnsapal an 
àbhaisteachaidh a tha ag amas air Gàidhlig a bhith mar phàirt làitheil de 
bheatha na h-Alba. 
 
Ann a bhith a’ cur ri chèile, ag ùrachadh agus a’ sgrùdadh phoileasaidhean, nì 
Comhairle Siorrachd Obar Dheathain cinnteach gum bi a’ bhuaidh a bheir iad 
air a’ Ghàidhlig a rèir Plana Cànain Nàiseanta na Gàidhlig. 
 
Foir-shealladh air a’ Phlana Cànain Nàiseanta Gàidhlig 
 
Tha Plana Nàiseanta na Gàidhlig a’ comharrachadh ceithir taobhan ceangailte 
de leasachadh cànain ris am feumar dèiligeadh, agus taobh a-staigh sin tha e 
a’ comharrachadh grunn raointean prìomhachais: 
 
1. Togail Cànain 

 
A’ meudachadh àireamh luchd-labhairt na Gàidhlig le bhith a’ dèanamh 
cinnteach gu bheil an cànan ga sgaoileadh taobh a-staigh theaghlaichean 
agus tro chothroman èifeachdach airson Gàidhlig ionnsachadh tro: 

 

 cur ri cleachdadh agus sgaoileadh na Gàidhlig san dachaigh 

 cur ris an àireamh chloinne a tha a’ togail Gàidhlig san dachaigh 

 cur ri togail agus ruigsinneachd air foghlam tro mheadhan na Gàidhlig 

 cur ris an àireamh de luchd-ionnsachaidh inbheach a tha a’ ruigsinn 
fileantachd 

 
2. Cleachdadh Cànain 

 
A’ brosnachadh nas motha cleachdaidh air a’ Ghàidhlig, a’ solarachadh 
chothroman gus an cànan a chleachdadh agus ag adhartachadh 
ruigsinneachd air cleachdadh na Gàidhlig ann an dòighean cruthachail, tro: 

 

 cur ri cleachdadh na Gàidhlig ann an coimhearsnachdan 

 cur ri cleachdadh na Gàidhlig ann am foghlam treas-ìre agus anns an 
àite obrach 

 cur ri làthaireachd na Gàidhlig anns na meadhanan 
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 cur ri brosnachadh na Gàidhlig anns na h-ealainean 

 a’ cur ri ìomhaigh na Gàidhlig ann an raointean turasachd, dualchais 
agus chur-seachadan 

 
3. Inbhe Cànain 

 
A’ cur ri faicsinneachd agus cluinntinneachd na Gàidhlig, ag àrdachadh a h-
aithne agus a’ cruthachadh ìomhaigh fhàbharach dhan Ghàidhlig ann am 
beatha phoblach na h-Alba tro: 

 

 cur ris an àireamh de bhuidhnean poblach a tha a’ deasachadh 
Phlanaichean Gàidhlig 

 cur ri ìomhaigh agus inbhe na Gàidhlig 

 cur ri faicsinneachd agus aithneachadh na Gàidhlig 
 
4. Corpas Cànain 

 
Neartachadh iomchaidheachd agus cunbhalachd na Gàidhlig agus ag 
adhartachadh rannsachadh anns a’ chànan tro: 

 

 cur ri iomchaidheachd agus cunbhalachd na Gàidhlig 

 cur ri mathas agus ruigsinneachd eadar-theangachaidhean Gàidhlig 

 cur ris an rannsachadh earbsach a tha ri fhaighinn mun Ghàidhlig 
 

 
Aonta ri amasan Plana Cànain Nàiseanta na Gàidhlig 
 
Tha e na rùn aig Comhairle Siorrachd Obar Dheathain dèanamh cinnteach 
gun tèid Plana Cànain Nàiseanta na Gàidhlig a chur an gnìomh. Anns an 
earrann seo, tha sinn a’ mìneachadh mar a choileanas sinn an t-amas sin.
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1. TOGAIL CÀNAIN 
 
Feallsanachd: 
Tha Comhairle Siorrachd Obar Dheathain ag aithneachadh gum feum barrachd dhaoine Gàidhlig ionnsachadh ma tha i gu bhith 
seasmhach san àm ri teachd agus gum feum fòcas a bhith air an dachaigh, air foghlam agus air luchd-ionnsachaidh inbheach mar 
phrìomh dhòigh gus seo a dhèanamh. Gabhaidh sinn na ceumannan a leanas gus cuideachadh le àrainneachd thaiceil a 
chruthachadh airson fàs air an àireamh luchd-ionnsachaidh ann an Alba. 
 
GÀIDHLIG ANNS AN DACHAIGH AGUS SNA TRÀTH-BHLIADHNAICHEAN 
 
Amasan Àrd-ìre: 

 Gus taic ghnìomhach a chumail ri cruthachadh foghlam tràth-bhliadhnaichean Gàidhlig taobh a-staigh sgìre an ùghdarrais. 
 

Cleachdadh làithreach: Chan eil poileasaidh ann aig an àm seo gus a’ Ghàidhlig a bhrosnachadh anns an dachaigh no anns na 
tràth-bhliadhnaichean. 

Amasan: 

 Cruthaich cothroman gus Gàidhlig a chleachdadh aig tachartasan ro-sgoile 

 Brosnaich pàrantan agus luchd-cùraim a bhith a’ beachdachadh air Gàidhlig 

 Tog aire mu ghoireasan agus tachartasan Gàidhlig ro-sgoile 

 Brosnaich cleachdadh na Gàidhlig san dachaigh 

 Gnìomhan Prìomh Oifigear Clàr-ama 

Prìomh 
raointean 
leasachaidh 

Seiseanan Bookbug: Bidh beagan Gàidhlig anns na 
seiseanan Bookbug a tha air an cumail sna 
leabharlannan againn agus, nuair a tha Gàidhlig mar 
phàirt den t-seisean, thèid an sanasachadh gu dà-
chànanach. Thèid bratach Bookbug dà-chànanach a 
chruthachadh agus bidh cothrom aig na leabharlannan 

Ceannard an 
Ionnsachaidh Fhad-
bheatha is nan Cur-
seachadan 

Ron Dàmhair 2018 agus fad 
beatha a’ phlana 
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air seo gus aire a thogail mu na tachartasan. Thèid 
sanasachd a dhèanamh airson pasganan Bookbug 
Gàidhlig agus thèid fios a thoirt do theaghlaichean air 
mar a gheibh iad pasgan. 

Bàbòg - teadaidh le Gàidhlig: Thèid lethcheud 
teadaidh le Gàidhlig a thoirt do sgoiltean-àraich gus 
cuideachadh le dathan, cumaidhean is àireamhan 
ionnsachadh. Bidh an teadaidh seo ri fhaighinn mar 
ghoireas bho leabharlannan cuideachd.  

Ceannardan an 
Fhoghlaim / Ceannard 
an Ionnsachaidh Fhad-
bheatha is nan Cur-
seachadan 

Ron Dàmhair 2017 agus fad 
beatha a’ phlana 

Brosnachadh na Gàidhlig sna Tràth-
bhliadhnaichean: Thèid cairt ro-sgoile a chruthachadh 
mu bhuannachdan an dà-chànanais le fiosrachadh mu 
na goireasan agus làraichean-lìn a tha rim faighinn. 
Thèid seo a sgaoileadh tro leabharlannan tro 
thadhlaichean-slàinte do na pàrantan ùra uile tro 
pasganan Bookbug Baby, agus bidh bileagan annta 
airson toirt air ais do leabharlannan gus ùidh a chlàradh 
ann an foghlam Gàidhlig. Nuair a tha ùidh ann, 
freagraidh Roinn an Fhoghlaim seo tro dhòigh-obrach 
cho-obrachail le neach-obrach Tràth-bhliadhnaichean 
aig Bòrd na Gàidhlig agus solaraichean foghlam ro-
sgoile anns an sgìre.  

Ceannardan an 
Fhoghlaim / Ceannard 
an Ionnsachaidh Fhad-
bheatha is nan Cur-
seachadan 

Ron Ghiblean 2018 agus fad 
beatha a’ phlana 
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A’ GHÀIDHLIG ANN AM FOGHLAM 
 
Thairis air an Roinn Eòrpa, thathar a’ faicinn dà-chànanas mar rud as urrainn a bhith aig clann òga gu furasta. Tha seo beòthail agus 
àbhaisteach. Tha am fàs ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig agus am fàs an uair sin anns an àireamh a tha a' tighinn tro 
Fhoghlam tro Mheadhan na Gàidhlig a' cur ris na cothroman a bhith dà-chànanach. Tha rannsachadh air sealltainn gu bheil dà-chànanas 
na bhuannachd do leasachadh cloinne agus gum bi e na chothrom dhaibh san san àm ri teachd agus tha e air sealltainn gum bi na 
buannachdan dearbhte seo ann ge b’ e dè an dàrna cànan a bhios aca. Tha iad seo a’ gabhail a-staigh: 

 Gu bheil clann a gheibh eòlas air cànanan eadar-dhealaichte a’ fàs nas mothachail air cultaran eile, air daoine eile agus air 
beachdan eile. 

 Mar as trice, tha iad nas fheàrr na daoine a tha aona-chànanach air ioma-shaothrachadh (multitasking) agus air aire 
fhòcasachadh. 

 Gu tric ionnsachaidh iad leughadh nas tràithe agus, san fharsaingeachd tha e nas fhasa dhaibh cànanan eile ionnsachadh - Bidh 
fios aig pàiste aig a bheil Gàidhlig gu bheil cuid de dh’ainmearan fireann agus gu bheil cuid boireann. Mar thoradh air seo, tha e 
nas fhasa cànanan mar Fhraingis is Spàinntis ionnsachadh far a bheil na h-aon riaghailtean ann. 

 Ma tha dà chànanan agad, tha seo a’ fosgladh cothrom air barrachd litreachais agus air dòighean eile air smaoineachadh is  air 
rudan a dhèanamh. 

 Tha tuigse nas feàrr aig daoine a tha dà-chànanach aig a bheil Gàidhlig air dearbh-aithne Albannach san fharsaingeachd. 

 Tha rannsachadh a' sealltainn gum bi clann a gheibh foghlam tron Ghàidhlig a’ dèanamh a cheart cho math, no a’ dèanamh nas 
fheàrr na clann a gheibh foghlam ann an aon chànan a-mhàin.  

 
Gheibhear barrachd fiosrachaidh mu dhà-chànanas bhon làraich-lìn http://www.bilingualism-matters.org.uk. Tha Bilingualism Matters na 
Aonad ann an Oilthigh Dhùn Èideann a tha a’ brosnachadh dà-chànanas agus a bhith ag ionnsachadh dàrna cànan. Tha iad air 
rannsachadh a dhèanamh air dà-chànanas airson iomadh cànain, a’ gabhail a-staigh Gàidhlig. 
 
Tha stadastaireachd a thaobh Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig air a bhith gu math brosnachail (Earr-ràdh 3). Tha dragh air cuid a 
phàrantan gun dèan dà-chànanas cron air Beurla an cuid cloinne ach tha an rannsachadh a’ sealltainn gu bheil an caochladh fìor agus 
gum bi na coimeasan Beurla aig sgoilearan a’ fàs nas fheàrr nuair a tha eòlas aig clann air cànanan eile agus air co-chàradh (syntax). 
 
Tha ar taic ri Beurla Ghallda is Doric a bhith ann am foghlam agus tha sinn den bheachd gu bheil meas/tuigse air cànanan na h-Alba a’ 
cur gu mòr ri beatha na cloinne ann an Siorrachd Obar Dheathain. 

 

http://www.bilingualism-matters.org.uk/
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Amasan Àrd-ìre:  

 A bhith a’ tabhainn ghoireasan foghlam tro mheadhan na Gàidhlig dhan phoball gu gnìomhach taobh a-staigh sgìre an 
ùghdarrais agus / no ann an com-pàirteachas le ùghdarrasan a tha faisg air làimh. 

 Gus Gàidhlig anns a’ Bhun-sgoil (GLPS) a thoirt seachad ann am bun-sgoiltean anns an ùghdarras. 

 Gus cothroman a thoirt seachad do sgoilearan aois 3-18 gus ionnsachadh mu dheidhinn na Gàidhlig. 

 Gus taic a chumail ri, agus gus cur ri, cothroman gus Gàidhlig ionnsachadh do dh’inbhich. 

 Gus cur ri cothroman gus Gàidhlig ionnsachadh ann an àrd-sgoiltean taobh a-staigh sgìre an ùghdarrais. 
 

Cleachdadh làithreach: Chan eil Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig no Gàidhlig do Luchd-ionnsachaidh rim faighinn anns an 
ùghdarras aig an àm seo. Ma tha pàrantan airson 's gum faigh an cuid cloinne foghlam tro mheadhan na Gàidhlig, faodaidh iad an 
cur gu Bun-sgoil Gilcomstoun ann am Baile Obar Dheathain, agus dh'fhaodte gum bi taic ri faighinn bhon ùghdarras airson seo. 
 
Tha an t-ùghdarras ag obair gus Gàidhlig do luchd-ionnsachaidh ath-stèidheachadh ach tha seo air a bhith doirbh a chur air dòigh 
mar thoradh air gainnead nàiseanta an luchd-teagaisg Gàidhlig. A bharrachd air seo, tha cosgais a’ bhith-beò gu math àrd anns an 
ear-thuath agus tha seo air cur ris a’ ghainnead luchd-teagaisg thairis air iomadh raon den churraicealaim.  Cha bhi cosgais sam 
bith a bharrachd ann bho bhith a’ cur ullachadh airson luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a-steach do na  dleastanasan aig an 
Oifigear Leasachaidh airson Cànanan 1+2.  
Bidh taic airgid 1+2 ann airson Gàidhlig a leasachadh mar L3. Tòisichidh obair air seo bho 2017 a rèir a’ phlana gus an dòigh-
obrach 1+2 airson ionnsachadh cànain a chur an gnìomh sa bhun-sgoil. 

Amasan: 

 Gàidhlig do luchd-ionnsachaidh 

 Cuir ri mothachadh air a’ Ghàidhlig 

 Cum taic ri, agus brosnaich, cothroman ionnsachaidh Gàidhlig do luchd-ionnsachaidh inbheach 

 Gnìomhan Prìomh Oifigear Clàr-ama 

Prìomh 
raointean 

Obraichean teagaisg: Cumaidh sinn oirnn le bhith a’ 
dèanamh sanasachd airson dreuchd airson Neach-

Ceannardan Foghlaim Gus an tèid na dreuchdan a 
lìonadh. 



 

42 
 

leasachaidh teagaisg Bun-sgoil agus dreuchd mar Neach-teagaisg 
Àrd-sgoil/Neach-leasachaidh gun an tèid luchd-teagaisg 
fhastadh. Bidh sanasan airson nan obraichean seo dà-
chànanach agus thèid sanasachd nas fharsainge a 
dhèanamh. 

Com-pàirteachadh leis a’ Phoball: Obraichidh sinn le 
teaghlaichean gus faighinn a-mach a bheil, no far a 
bheil, iarrtas ann airson Ionnsachadh na Gàidhlig anns 
a’ Bhun-sgoil (GLPS) agus airson Foghlam tro 
mheadhan na Gàidhlig. Thèid cairtean ais-eòlais a 
chruthachadh agus a sgaoileadh do theaghlaichean tro 
na leabharlannan, le fios mu luchd-fios a thaobh 
Foghlam Gàidhlig taobh a-staigh na comhairle, agus far 
am bu chòir ùidh a chlàradh ann an foghlam Gàidhlig. 
Bidh am fiosrachadh seo ri fhaighinn tron làraich-lìn 
chorporra againn cuideachd. 

Ceannardan Foghlaim  Cairt ais-eòlais: Ron t-
Samhain 2017 agus fad 
beatha a’ phlana 

 Fiosrachadh dhan 
làrach-lìn againn, ron t-
Samhain 2017, agus a’ 
leantainn fad beatha a’ 
phlana 

 

Iomairt cànain 1+2: Bidh a’ Ghàidhlig mar phàirt den 
iomairt nàiseanta seo. Thèid fios mun chomas Gàidhlig 
aig luchd-obrach an ùghdarrais aig an àm seo a 
chruinneachadh gus faighinn a-mach dè an comas a th’ 
ann aig an àm seo Gàidhlig a theagasg ann am bun-
sgoiltean. Thèid cothroman CPD do luchd-obrach gus 
Gàidhlig ionnsachadh/gus sgilean Gàidhlig a thoirt air 
adhart, a bhrosnachadh aig tachartasan in-seirbheis. 

Ceannardan Foghlaim  Faigh a-mach dè an ìre 
de dh’ùidh a th’ aig 
luchd-obrach agus dè an 
comas a th' aig luchd-
obrach a th’ ann mar-thà. 
Ron Dàmhair 2017 

 Brosnachadh in-
seirbheis: Gach bliadhna, 
a’ tòiseachadh as t-
Foghar 2017, agus fad 
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beatha a’ phlana 

Cùrsaichean bogaidh Gàidhlig: Bheir sinn an cothrom 
do 6 luchd-teagaisg cùrsa-bogaidh a dhèanamh  

Ceannardan Foghlaim A’ tòiseachadh san t-
Samhain 2017, dà thidsear 
gach bliadhna tron chiad trì 
bliadhna den Phlana 
Gàidhlig. 

Dèan ceanglaichean nas treasa ri Oilthigh Obar 
Dheathain: Thèid cothroman gus co-obrachadh agus 
gus taic a chumail ri foghlam Gàidhlig a rannsachadh 
agus a leasachadh. Thèid aithisg air toraidhean a’ cho-
obrachaidh a thoirt seachad a rèir a’ phlana gnìomh 
airson Leasachadh Cànain 1+2, chan ann ann am 
bliadhna 3 den Phlana Ghàidhlig. 

Ceannardan Foghlaim A rèir plana gnìomh 
Leasachaidh Cànain 1+2 

Bilingualism Matters: Thèid cuireadh a thoirt do sgioba 
Bilingualism Matters gus bruidhinn ri pàrantan a thaobh 
buannachdan an dà-chànanais. Tha Anotonella Sorace 
na neach-rannsachaidh ann an cànanachas a tha 
cliùiteach air feadh an t-saoghail agus tha i air òraidean 
a dhèanamh air an rannsachadh aice gu h-eadar-
nàiseanta. 

Ceannardan Foghlaim Ron t-Sultain 2019  

CLIL: Thèid beachdachadh air Content and Language 
Integrated Learning solutions gus aire a thogail mun 
Ghàidhlig is mar a tha i a’ buntainn dhan ear-thuath tro 
leasanan Cruinn-eòlas agus Eachdraidh, agus bheir seo 

Ceannardan Foghlaim A’ tòiseachadh san Dàmhair 
2018 agus fad beatha a’ 
phlana 
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cothrom do na sgoilearan Gàidhlig a chleachdadh ann 
an dòigh phrataigeach. 

Tha CLIL a’ ciallachadh a bhith a’ teagasg chuspairean, 
mar eisimpleir, saidheans, eachdraidh agus cruinn-eòlas 
do sgoilearan tro dhàrna cànain gus an tèid an cuspair 
agus an dàrna cànan ionnsachadh aig an aon àm agus 
bu chòir gun obraich seo gu math  leis a’ Churraicealam 
airson Sàr-mhathais. 

Tha Oilthigh Obar Dheathain air rannsachadh a 
dhèanamh air CLIL mar dòigh-teagaisg cànain agus tha 
na toraidhean air a bhith gealltanach gu ruige seo. Nì 
sinn rannsachadh air buannachdan agus dòighean-
cleachdaidh den dòigh-obrach seo leis an oilthigh mar 
phàirt den iomairt Cànanan 1+2. 

 Diùc Dhùn Èideann: Co-obraichidh sinn le Comataidh 
nan Eilean Siar aig Duais Diùc Dhùn Èideann gus 
tursan-iomlaid a chur air dòigh eadar Siorrachd Obar 
Dheathain agus na h-Eileanan Siar le buidhnean a’ 
coimhead air ainmean Gàidhlig/Doric anns an ear-thuath 
agus air ainmean-àite Gàidhlig/Lochlannais anns na h-
Eileanan Siar. 

Ceannard an 
Ionnsachaidh Fhad-
bheatha is nan Cur-
seachadan 

Gach bliadhna, a’ 
tòiseachadh as t-Foghar 
2017, agus fad beatha a’ 
phlana againn 

FilmG: Obraichidh an t-Aonad Ioma-mheadhanach 
againn le sgoiltean le taic bho bhuidhnean Gàidhlig gus 
cur ri cleachdadh na Gàidhlig agus ri eòlas ioma-

Ceannardan Foghlaim Gach bliadhna, a’ 
tòiseachadh leis an teirm 
sgoile 2018 agus fad beatha 
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mheadhanach air pròiseactan tar-churraicealam ann a 
bhith a’ cruthachadh fhilmichean a ghabhadh cur dhan 
cho-fharpais bhliadhnail FilmG. Tha FilmG a’ toirt taic 
dhan chothrom seo tro bhùithean-obrach agus 
goireasan. 

http://filmg.co.uk 

a’ phlana 

 

http://filmg.co.uk/
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2. CLEACHDADH CÀNAIN 
 
Feallsanachd: 
Tha Comhairle Siorrachd Obar Dheathain a’ tuigsinn nach e a-mhàin an àireamh dhaoine aig a bheil Gàidhlig a chur am meud a 
tha a dhìth gus a’ Ghàidhlig a dhèanamh seasmhach san àm ri teachd, ach gum feumar cleachdadh a’ chànain a chur am meud 
cuideachd. Tha sinn a’ tuigsinn cho cudromach ’s a tha e comas a thoirt do bharrachd dhaoine Gàidhlig a chleachdadh mar an 
dòigh conaltraidh as fheàrr leotha agus mar an dòigh conaltraidh àbhaisteach a th’ aca ann am farsaingeachd de ghnìomhan 
làitheil. 
 
Tha a’ Chomhairle air a bhith ag obair an dà chuid le Fèis Spè agus Fèis Rois air prògraman ciùil anns a’ Bhun-sgoil fad iomadh 
bliadhna a-nis tro Iomairt Ciùil na h-Òigridh (YMI). 
 
Is e prìomh amas Fèis Spè a bhith ‘a’ toirt cothrom dhan òigridh air oideachas ann an ealainean Gàidhlig agus air cothroman air 
taisbeanadh tro phrògram de dh’oideachas ann an ceòl traidiseanta a tha stèidhichte anns a’ choimhearsnachd, leis a’ Ghàidhlig 
agus a chultar aig cridhe a’ ghnothaich’. 
 
Ann an 2013 agus 2014 chuir Fèis Spè pròiseactan air dòigh ann an 5 sgoiltean ann an Oir Dhè: Bealadair, Bràigh Mhàrr, 
Craichidh, Lògaidh agus Tarbhlann, agus ged a chuir duilgheadasan fastaidh bacadh air an obair ann an 2014, bha an obair ann 
an 2013 soirbheachail dha-rìribh agus tha sinn airson togail air seo anns a’ bhliadhna sgoile 2014/15.   
 
Bidh Fèis Spè a’ brosnachadh a luchd-ciùil/luchd-oide a bhith ag obair gu dlùth a rèir feumalachdan a’ Churraicealaim airson Sàr-
mhathais agus tha i a’ leantainn an amais gu sònraichte gum bi ‘Tuigse nas fheàrr, tro chothrom air ceòl traidiseanta, air an 
dualchas chultarach agus air eachdraidh na sgìre aca fhèin’.  
 
Thèid fàilte a chur air cothroman gus co-obrachadh le buidhnean coimhearsnachd na Doric air pròiseactan coimhearsnachd 
cruthachail agus thèid am brosnachadh.  
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A’ GHÀIDHLIG ANN AN COIMHEARSNACHDAN 
 
Amasan Àrd-ìre: 

 Gus taic ghnìomhach a thoirt do bhuidhnean cànan is cultar na Gàidhlig sa choimhearsnachd taobh a-staigh sgìre an 
ùghdarrais ionadail, gus cuideachadh gus inbhe a’ chànain a chur am follais barrachd, gus cur ri cleachdadh a’ chànain agus 
gus luchd-ionnsachaidh ùra a bhrosnachadh. 

 

Cleachdadh làithreach: Tha sinn a’ cumail chlasaichean Gàidhlig ann an Àfard agus ann am Banbh aig an àm seo agus tha na 
clasaichean seo air a bhith a’ ruith fad iomadh bliadhna. Chan eil poileasaidh againn a thaobh a bhith a’ toirt taic do bhuidhnean 
Gàidhlig is buidhnean cultarach na Gàidhlig taobh a-staigh sgìre an ùghdarrais. 

Amasan: 

 Gàidhlig do luchd-ionnsachaidh 

 Gnìomhan Prìomh Oifigear Clàr-ama 

Prìomh 
raointean 
leasachaidh 

Clasaichean coimhearsnachd Gàidhlig: Chaidh 
blocaichean 10 seachdain de chlasaichean a libhrigeadh 
anns na 6 sgìrean uile den chomhairle le taic-airgid bhon 
taobh a-muigh.   Thèid na clasaichean bliadhnail a 
bhrosnachadh gu dà-chànanach air an làraich-lìn againn 
agus anns na meadhanan sòisealta. Thèid na 
clasaichean a chumail ann an leabharlannan aig a’ 
chomhairle ann an co-obrachadh le Clì Gàidhlig, a bhios 
cuideachd gam brosnachadh tron chuairt-litir aca. 

Ceannard an 
Ionnsachaidh Fhad-
bheatha is nan Cur-
seachadan 

Ron Ghiblean 2018 agus fad 
beatha a’ phlana 

Fèis: Dh’obraich Fèis Rois ann an sgìre Bhanbh ann an 
Siorrachd Obar Dheathain eadar an Lùnastal agus an 
Dùbhlachd 2014 agus ged a tha sinn air am fastadh gus 

Ceannard an 
Ionnsachaidh Fhad-
bheatha is nan Cur-

Air a stèidheachadh. 
Thèid beachdachadh air 
cothroman airson 

http://arcadialite.aberdeenshire.gov.uk/?p=16341
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gnìomhan a ruith dhuinn san àm a dh'fhalbh, b’ e iomairt 
ùr a bha seo dhan sgioba ath-dhealbhte aig Iomairt Ciùil 
na h-Òigridh. 
 

seachadan leasachadh a bharrachd tro 
bheatha a’ phlana againn. 

Sanasachd airson tachartasan: Thèid mothachadh air 
clasaichean is tachartasan Gàidhlig a bhrosnachadh ann 
an dòigh nas gnìomhaiche, a’ co-obrachadh le Club 
Gàidhlig Obar Dheathain, Comhairle Baile Obar 
Dheathain, Pàirc Nàiseanta a’ Mhonaidh Ruaidh, 
Oilthigh Obar Dheathain, Colaiste Ear-thuath na h-Alba, 
agus le bhith a’ cleachdadh nam meadhanan sòisealta 
ann an dòigh nas èifeachdaiche. 

Ceannard Conaltradh 
Chustamairean agus 
Leasachaidh 

Ron Ghiblean 2018 agus fad 
beatha a’ phlana 
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GÀIDHLIG SAN ÀITE OBRACH  
 
Amasan Àrd-ìre: 

 Gus trèanadh ann an sgilean Gàidhlig a thoirt seachad airson luchd-obrach a tha an sàs ann an cur an gnìomh a’ Phlana 
Ghàidhlig agus / no stèidhichte air an sgrùdadh air sgilean Gàidhlig an luchd-obrach. 

 Gus cothrom a thoirt do luchd-obrach an ùghdarrais ionadail gus pàirt a ghabhail ann an trèanadh Gàidhlig mar phàirt den 
phrògram leasachaidh phearsanta aca. 

 Gus trèanadh mothachaidh Gàidhlig a thoirt seachad do luchd-obrach aig àrd-ìre mar phàirt de chur an gnìomh a’ phlana, agus 
gun tèid seo a sgaoileadh do luchd-obrach eile a tha an sàs ann an libhrigeadh a’ phlana Ghàidhlig. 

 
Tha na gealltanasan againn san raon seo air an ainmeachadh ann an Earrann 2 den phoileasaidh seo. 
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GÀIDHLIG ANNS NA H-EALAINEAN, MEADHANAN, DUALCHAS IS TURASACHD 
 

 Gus taic ghnìomhach a thoirt do dh’ealainean, cultar agus dualchas na Gàidhlig a bhith mar phàirt de phrògraman a thèid a 
dhèanamh no a mhaoineachadh leis an ùghdarras ionadail, agus gun tèid seo a thaisbeanadh. 

 

Cleachdadh làithreach: Tha a’ Ghàidhlig air a bhith na pàirt den Phròiseact Co-chòmhradh Coimhearsnachd againn “Be Part of 
the Picture” gu ìre agus tha a’ Ghàidhlig air a bhith na pàirt den phrògram chultarach aig na buidhnean ealain a tha mar chom-
pàirtichean dhuinn. Chan eil poileasaidh againn gus taic a chumail ris a’ Ghàidhlig ann an raointean Ealainean is Meadhanan, 
Dualchas is Turasachd. 

Amasan: 

 Cuir ri faicsinneachd na Gàidhlig 

 Cuir ri mothachadh air a’ Ghàidhlig 

 Gnìomhan Prìomh Oifigear Clàr-ama 

Prìomh 
raointean 
leasachaidh 

Cabinet of Curiosities II, Oir Dhè: 
A’ cleachdadh an ionnsachaidh agus an deagh 
chleachdadh a chaidh a chruthachadh ann am pròiseact 
Mr Arbuthnot Cabinet of Curiosities, Ceann Phàdraig 
2013, tha a’ phròiseact a’ rannsachadh agus a’ 
cruthachadh chuspairean airson co-obrachadh 
coimhearsnachd  a thèid a thoirt seachad taobh a-staigh 
Taigh-tasgaidh Oir Dhè ann am Beanncharaidh. 
 
Tha sinn a’ smaoineachadh gu bheil comas ann gus ath-
bhranndadh a dhèanamh air taigh-tasgaidh Comhairle 
Siorrachd Obar Dheathain ann am Beanncharaidh, gus 
am brannd ùr aig Siorrachd Obar Dheathain a 
chleachdadh gus caractar agus susbaint ùr a 

Ceannard an 
Ionnsachaidh Fhad-
bheatha is nan Cur-
seachadan / 
Ceannardan an 
Fhoghlaim / Ceannard 
an Leasachaidh 
Eaconomaich 

Coileanadh An Dùbhlachd 
2017.  
 
Bidh am pròiseact an uair 
sin air a chleachdadh gus 
cuideachadh le bhith dealbh 
taisbeanadh maireannach 
ann an Taigh-tasgaidh 
Bheanncharaidh. 
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chruthachadh a bheir seachad sealladh iomlanach de 
Shrath Dhè. 
 
Bidh òigridh agus buidhnean sgoile ag obair còmhla ri 
daoine aig a bheil ùidh ann an dualchas agus le saor-
thoilich ionadail eile, cho math ri proifeiseantaich 
dualchais gus rannsachadh, tuairisgeul agus eadar-
mhìneachadh a dhèanamh air caractar sònraichte an 
àite. A’ togail air neartan nan cruinneachaidhean ionadail 
agus air na tha sinn a’ toirt seachad ann am 
Beanncharaidh aig an àm seo, cleachdaidh am pròiseact 
eòlas muinntir an àite gus cuspairean agus eadar-
mhìneachaidhean a chruthachadh airson nithean a tha 
air an taisbeanadh bho taobh a-staigh 
cruinneachaidhean Comhairle Siorrachd Obar Dheathain 
agus gus taisbeanaidhean inntinneach ùra a mholadh de 
stuthan a gheibhear air iasad. Bidh cleachdadh agus 
ionnsachadh na Gàidhlig mar phàirt den phròiseact 
shònraichte seo ann am Beanncharaidh. 
 
Am measg nan cuspairean ionadail aig an àm seo, tha 
àrainneachd nàdarra Srath Dhè, stuth Bhictorianach 
agus daoine chliùiteach ann an ceòl traidiseanta a’ 
gabhail a-steach Scott Skinner. Bidh a’ Ghàidhlig na 
pàirt shusbainteach den phròiseact seo, gu ìre mhòr a 
thaobh cruinn-eòlais Srath Dhè agus a thaobh 
eachdraidh a’ chànain san sgìre. 
 

 Bheir am pròiseact seo cumhachd dhan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taobh a-staigh beatha a’ 
phlana. 
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choimhearsnachd gus cur gu mòr ri beachdan nàiseanta 
air an sgìre aca tro bhith a’ togail thaisbeanaidhean agus 
bidh e a’ cur ris a’ chomas-ceangail ann an Srath Dhè. 
 
Am measg nan sgoiltean ionadail agus buidhnean 
coimhearsnachd a tha a’ gabhail pàirt anns a’ phròiseact 
seo, tha Bràigh Mhàrr, Dùnaidh, Abèidh, Bealadair, 
Beanncharaidh agus Cùltair. 

Woodend Barn: Cumaidh sinn oirnn a bhith a’ toirt taic 
dhan obair aig Woodend Barn, Beanncharaidh, a tha air 
tachartasan Gàidhlig a chumail dhan choimhearsnachd, 
a' gabhail a-steach sgeulachdan Gàidhlig le pùpaidean, 
ceòl agus dannsa; agus oidhche de cheòl leis an t-
seinneadair Julie Fowlis.  

Ceannard an 
Ionnsachaidh Fhad-
bheatha is nan Cur-
seachadan 

Fad beatha a’ Phlana 
Ghàidhlig againn 

NESTRANS: Thathar a’ beachdachadh air bileagan 
Gàidhlig airson nan slighean baidhseagail ùra. Thèid 
beachdachadh air turas eachdraidheil tro chòdaichean 
QR a stèidheachadh. 

Ceannard an 
Leasachaidh 
Eaconomaich / 
Ceannard na Còmhdhail 

Fad beatha a’ phlana 
Ghàidhlig againn 

Cothroman airson TBh Gàidhlig Cothroman airson 
obrachadh le Aonad Riochdachadh Baile is Siorrachd 
Obar Dheathain agus thèid riochdairean ionadail a 
bhrosnachadh do BBC Alba agus companaidhean 
riochdachaidh Gàidhlig leis an amas a bhith a’ 
cruthachadh chothroman prataigeach do dhaoine anns 
an sgìre gus cur ris a’ chleachdadh is eòlas aca air a’ 
Ghàidhlig agus gus prògraman a chruthachadh aig am 

Ceannard an 
Leasachaidh 
Eaconomaich 

 

Ron t-Samhain 2020 
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biodh ùidh aig luchd-coimhead ann an Siorrachd Obar 
Dheathain. 

Thèid prògraman air dualchas Gàidhlig na sgìre agus a 
tha togail aire mun chànan, feadhainn a tha a’ coimhead 
air gnothaichean a-muigh, tachartasan cultarach is ciùil 
ann an Siorrachd Obar Dheathain agus aig am bi ùidh 
aig luchd-coimhead nàiseanta a bhrosnachadh. 

Turas Uisge-beatha Thathar a’ beachdachadh air Turas 
Uisge-beatha anns a’ Ghàidhlig. 

Ceannard an 
Leasachaidh 
Eaconomaich 

Tro bheatha a’ phlana 
Gàidhlig agus ann a bhith a’ 
beachdachadh air 
prìomhachasan seirbheis. 

Gàidhlig agus Ainmean-àite: Thathar a’ beachdachadh 
air pròiseact gus aire a thogail mu eachdraidh is dìleab 
na Gàidhlig san Ear-thuath. 

Ceannard an 
Leasachaidh 
Eaconomaich 

Tro bheatha a’ phlana 
Gàidhlig agus ann a bhith a’ 
beachdachadh air 
prìomhachasan seirbheis. 

Pròiseact Leabhar Dhèir: Thèid pasganan fiosrachaidh 
a chruthachadh mu Leabhar Dhèir airson sgoiltean, agus 
thèid taic a thoirt do phròiseact Leabhar Dhèir ann a 
bhith a’ toirt seachad pròiseactan sgoile. Bidh na 
pasganan seo rim faighinn aig leabharlannan 
coimhearsnachd gus aire a thogail am measg a’ mhòr-
sluaigh mun phàirt air leth seo de dh'eachdraidh na 
Gàidhlig ann an Alba. 

Ceannardan an 
Fhoghlaim / Ceannard 
an Ionnsachaidh Fhad-
bheatha is nan Cur-
seachadan 

Tro bheatha a’ Phlana 
Gàidhlig agus ann a bhith a’ 
beachdachadh air 
prìomhachasan seirbheis. 
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Mòd Ionadail: Thèid rannsachadh a dhèanamh a bheil 
fèill air Mòd Ionadail. Ma bhios seo soirbheachail, 's e an 
t-amas fad-ùine a bhiodh againn a bhith a’ toirt cuireadh 
dhan Mhòd Nàiseanta tighinn gu Siorrachd Obar 
Dheathain airson a’ chiad turas riamh, le fèis 
Doric/Gàidhlig mar phàirt dheth, agus a’ cruthachadh 
ùidh san dà chànan agus cothrom an cluinntinn do 
luchd-èisteachd ùra.   

Ceannardan an 
Leasachaidh 
Eaconomaich / 
Ceannard an 
Ionnsachaidh Fhad-
bheatha is nan Cur-
seachadan 

A’ tòiseachadh san Lùnastal 
2018 agus fad beatha a’ 
phlana 
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3. INBHE CÀNAIN 
 
Feallsanachd: 
Tha Comhairle Siorrachd Obar Dheathain a’ tuigsinn gu bheil na rudan a 
leanas a’ toirt buaidh air an inbhe a th’ aig cànain: an làthaireachd aige san 
àrainneachd làitheil, an ìre 's gu bheil an cànan air a chleachdadh, air a 
mheas cudromach agus air fhaicinn a bhith air a mheas cudromach leis na 
buidhnean sin aig a bheil pàirt cudromach nar beatha làitheil. 
 
Ag ullachadh Plana Gàidhlig 
Tha sinn air am Plana Gàidhlig againn ullachadh tro bhith a’ stèidheachadh 
comas anns na seirbheisean comhairle a th’ againn mar-thà, tro dhòigh-
obrachaidh cho- obrachail; tro bhith a’ meas solar agus iarrtas a th’ ann aig an 
àm seo tro shuirbhidh an luchd-obrach againn; agus tron cho-chomhairle 
phoblach air an dreachd phlana. Thèid am plana againn a chur an gnìomh tro 
sheirbheisean comhairle le taic bho bhuidhnean com-pàirtiche anns na 
coimhearsnachdan againn agus bho bhuidhnean Gàidhlig air an taobh a-
muigh. 
 
A’ cruthachadh ìomhaigh fhàbharach dhan Ghàidhlig 
Le bhith a’ togail aire mu eachdraidh na Gàidhlig ann an Siorrachd Obar 
Dheathain, agus mu bhuannachdan is cothroman a tha an lùib na Gàidhlig, 
cuidichidh seo gus cur an aghaidh beachdan an aghaidh na Gàidhlig. Tha 
Siorrachd Obar Dheathain moiteil às na freumhan aice agus às a’ chultar 
bheartach aice. Tha iomairtean air cur ri cleachdadh agus comas anns a' 
Bheurla- Ghallda ann an sgoiltean Siorrachd Obar Dheathain agus tha sinn 
den bheachd gun urrainn dhuinn pàirt a chluich ann a bhith a’ cruthachadh 
ìomhaigh fhàbharach dhan Ghàidhlig agus an sgìre a’ fàs nas ioma-
chànanaich. Ann an Earr-ràdh 4, chithear fiosrachadh bho Chunntas-sluaigh 
2011 a tha a’ dèanamh coimeas eadar Siorrachd Obar Dheathain agus Alba 
air fad, a tha a’ sealltainn mar a tha cleachdadh na Gàidhlig air meudachadh 
san sgìre againn. 
 
Cuir ri Faicsinneachd na Gàidhlig 
Tha na gnìomhan a tha sinn air rùnachadh gabhail gus cur ri faicsinneachd na 
Gàidhlig air an liostadh ann an caibideil 2 den phlana seo. 
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4. CORPAS CÀNAIN 
 
Feallsanachd: 
Tha Comhairle Siorrachd Obar Dheadhain a’ tuigsinn cho riatanach 's a tha e 
iomchaidheachd agus cunbhalachd na Gàidhlig a neartachadh, cho 
cudromach ’s a tha seirbheisean eadar-theangachaidh a bhith ann agus tro 
bhith a’ brosnachadh rannsachadh mun chànan. 
 
Obraichidh sinn le ùghdarrasan ionadail a tha faisg oirnn agus le buidhnean 
nàiseanta a tha ag obair san Ear-thuath gus rannsachadh, eòlas agus stuthan 
a cho-roinn gus dèanamh cinnteach gum bi cunbhalachd agus èifeachdas 
cosgais ann an sgrìobhainnean gnothachais, goireasan foghlaim agus ann an 
stuthan a thèid a sgaoileadh dhan phoball. 
 
Leasachadh air litreachadh, briathrachas agus ainmean-àite Gàidhlig 
Nì sinn cinnteach gun cleachd sinn na cruthan cearta de dh’ainmean-àite 
Gàidhlig tro cho-obrachadh le Ainmean Àite na h-Alba (AÀA) ~ Gaelic Place-
Names of Scotland, an com-pàirteachas comhairleachaidh nàiseanta airson 
ainmean-àite Gàidhlig ann an Alba. 
 
Eadar-theangachadh agus eadar-mhìneachadh Gàidhlig 
Tha cumhnantan aig a’ chomhairle le buidhnean taobh a-muigh airson 
seirbheisean eadar-theangachadh is eadar-mhìneachadh airson a h-uile 
cànain. Tha seirbheisean eadar-mhìneachaidh air an toirt seachad an dàrna 
cuid aghaidh ri aghaidh no air a’ fòn agus tha seirbheisean eadar-
theangachaidh airson sgrìobhainnean rim faighinn cuideachd.  Tha seo a’ 
gabhail a-steach solar airson na Gàidhlig. Le iomradh air Gaelic Orthographic 
Dictionary mar ghoireas feumail. 
 
Gàidhlig ann an Suirbhidhean agus Rannsachadh 
Gheibh sinn a-mach a bheil iarrtas airson Gàidhlig Ionnsachadh sa Bhun-sgoil 
(GLPS) agus airson Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig, agus cuideachd, 
gheibh sinn a-mach a bheil comas Gàidhlig aig luchd-teagaisg a th’ againn 
mar-thà nach eil air a chleachdadh fhathast. 

http://www.gaelicplacenames.org/mapping.php
http://www.gaelicplacenames.org/mapping.php
http://www.lexilogos.com/english/gaelic_scottish_dictionary.htm
http://www.lexilogos.com/english/gaelic_scottish_dictionary.htm
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CAIBIDEIL 4: BUILEACHADH AGUS SGRÙDADH 

 
Clàr-ama 

Bidh am Plana Gàidhlig seo an gnìomh gu foirmeil fad 5 bliadhna bhon 
cheann-latha air an deach aontachadh le Bòrd na Gàidhlig. Ro dheireadh an 
ama seo, nì sinn ath-sgrùdadh air a' Phlana, nì sinn atharrachadh sam bith a 
tha a dhìth air agus cuiridh sinn do Bhòrd na Gàidhlig e airson aonta.  Ann an 
Caibideil 2 – Bun-dhleastanasan agus Caibideil 3 – Buileachadh Plana 
Cànain Nàiseanta na Gàidhlig  tha sinn air na cinn-latha fa leth a chur ann 
airson dleastanasan sònraichte le fios mu nuair a tha sinn an dùil gun tèid an 
coileanadh.  

 

 

Sanasachd airson a’ Phlana 

Thèid am Plana Gàidhlig againn fhoillseachadh gu dà-chànanach air an 
làraich-lìn againn. A bharrachd air seo, nì sinn na rudan a leanas: 

 cuiridh sinn a-mach fios-naidheachd ag ainmeachadh a’ phlana; 

 bidh lethbhreacan den phlana rim faighinn sna h-oifisean poblach againn 
agus anns na h-ionadan fàilte againn, 

 sgaoilidh sinn fios dhan luchd-obrach againn tro eadra-lìon Comhairle 
Siorrachd Obar Dheathain 

 sgaoilidh sinn lethbhreacan den phlana do Bhuidhnean Poblach Neo-
roinneil, buidhnean gnìomha, luchd-ionaid agus cunnradairean; 

 sgaoilidh sinn lethbhreacan den Phlana do bhuidhnean Gàidhlig; 

 sgaoilidh sinn lethbhreacan den phlana do bhuidhnean eile aig a bheil ùidh 
anns a’ chùis; agus 

 cuiridh sinn a-mach lethbhreacan a rèir iarrtais. 

 

Tha uallach iomlan airson cur an gnìomh a’ phlana seo le Àrd-oifigear 
Comhairle Obar Dheathain. 

Cleachdaidh Comhairle Siorrachd Obar Dheathain Covalent, an siostam 
rianachd dèanadais, gus adhartas nan gnìomhan sa phlana a chlàradh. Nì an 
Ceannard Seirbheis (Conaltradh Chustamairean is Leasachaidh) cinnteach 
gun tèid gnìomhan a shònrachadh do dh’oifigearan iomchaidh agus thèid 
adhartas air a’ phlana a sgrùdadh agus thèid aithisgean adhartais a 
sgrìobhadh leis an sgioba Poileasaidh, Dèanadas is Leasachaidh. Thèid 
aithisgean adhartais a thoirt dhan Chomataidh Poileasaidh is Goireasan tro 
chuair-litir fiosrachaidh. Seo an dòigh àbhaisteach airson fios a chur dhan 
chomataidh nuair nach eilear a’ gabhail cho-dhùnaidhean. Cuiridh Comhairle 
Siorrachd Obar Dheathain lethbhreac de na h-aithisgean adhartais seo do 
Bhòrd na Gàidhlig gus am bi fiosrachadh aca air adhartas na comhairle air cur 
an gnìomh a’ Phlana Gàidhlig aontaichte aca. 
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FIOS CONALTRAIDH 

Bu chòir ceistean mu obrachadh a’ phlana bho latha gu latha a chur gu: 
 
Amanda Roe  
Manaidsear Seirbheis (Poileasaidh, Dèanadas is Leasachadh) 
Conaltradh Chustamairean agus Leasachaidh 
Seirbheisean Ghnothaichean 
Comhairle Siorrachd Obar Dheathain 
Taigh Woodhill 
Rathad Westburn 
Obar Dheathain 
AB16 5GB 
 
gaelic@aberdeenshire.gov.uk 
 

 

mailto:gaelic@aberdeenshire.gov.uk
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Earr-ràdh 1 
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Earr-ràdh 2 
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Earr-ràdh 3 
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Earr-ràdh 4 
 

 Dàta mun Ghàidhlig sa Chunntas Sluaigh agus ann am mu Fhoghlam 
 

        
Cunntas Sluaigh 2011  Siorrachd Obar Dheathain Alba 

Le sgil Gàidhlig sam 
bith (aois 3+) 
 

2,721 1.1% de shluagh na sgìre 1.7% 

Daoine le comas 
Gàidhlig a bhruidhinn 

1,405 0.6% de shluagh na sgìre 1.1% 

  51.6% den fheadhainn aig a bheil sgil 
Gàidhlig 
 

66.2% 

Daoine a tha comasach 
air Gàidhlig a bruidhinn 

agus a leughadh 
 

890 63.4% den fheadhainn a tha comasach 
air Gàidhlig a bhruidhinn 

67.1% 

Daoine a tha comasach 
air Gàidhlig a bhruidhinn, 

a leughadh agus a 
sgrìobhadh 

728 83.2% den fheadhainn a tha comasach 
air Gàidhlig a bhruidhinn 

56.3% 

Tùs: Clàr NRS AT_234_2011 

A' cleachdadh na 
Gàidhlig aig an taigh 
 

194 0.1% de shluagh na sgìre 0.5% 

  13.8% den fheadhainn a tha comasach 
air Gàidhlig a bhruidhinn 

43.4% 

    
Tùs: Clàr NRS  

Le sgil Gàidhlig sam 
bith (aois 3+) 
 

   

Aois 3-15 205 7.5% den fheadhainn aig a bheil sgil 
Gàidhlig 

11.1% 

Aois 16-24 252 9.3% den fheadhainn aig a bheil sgil 
Gàidhlig 

11.1% 

Aois 25-34 432 15.9% den fheadhainn aig a bheil sgil 
Gàidhlig 

12.5% 

Aois 35-49 767 28.2% den fheadhainn aig a bheil sgil 
Gàidhlig 

22.0% 

Aois 50-64 606 22.3% den fheadhainn aig a bheil sgil 
Gàidhlig 

21.8% 

Aois 65+ 459 16.9% den fheadhainn aig a bheil sgil 
Gàidhlig 

21.5% 
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Cunntas Sluaigh 2001  Siorrachd Obar Dheathain   Alba 

Le sgil Gàidhlig sam bith 
(aois 3+) 
 

 atharrachadh gu 2011 -5.8% 

Daoine le comas Gàidhlig a 
bhruidhinn 

875 atharrachadh gu 2011 +60.6% -1.8% 

    

Daoine a tha comasach air 
Gàidhlig a bruidhinn agus a 

leughadh 
 

577 atharrachadh gu 2011 +96.9% -1.9% 

Daoine a tha comasach air 
Gàidhlig a bhruidhinn, a 

leughadh agus a 
sgrìobhadh 

467 atharrachadh gu 2011 +55.9.6% 2.8% 

Tùs: NRS Clàr AT_001_2001 

 
Foghlam Gàidhlig     Siorrachd Obar Dheathain 

  
Alba 

Foghlam tro 
Mheadhan na 
Gàidhlig 
 

 sgoilea
ran: 

Tidsea
ran: 

FTE Bho: Ionadan: 

Aonadan le solar 
aois 0-3 

 

0 NA NA  Faoil. 2016 65 

Sgoiltean-àraich 
Gàidhlig 

 

0 0 0 0.0 Ro-mheasta 15/16 54 

Bun-sgoiltean le 
FtG 

 

0 0 0 0.0 2015-16 57 

Àrd-sgoiltean le 
FtG 

0 0 0  2015-16 30 

Tùs: Bòrd na Gàidhlig 
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Foghlam Luchd-
ionnsachaidh 
 

 sgoilearan:   Bho:  

Bun-sgoiltean le 
cùrsa GLPS 

0 0 0 In-thaigh 2015- 16 127 

   0 comhairle le  
tidsear-
siubhail 

 6 

       
Bun-sgoiltean le 
cùrsa Gàidhlig eile 

0 0 NA  2015- 16 21 

Àrd-sgoiltean le 
cùrsa Gàidhlig 

0 0 0  2015-16 27 

GLPS = Luchd Ionnsachaidh Gàidhlig sa Bhun-sgoil.  Tùs: Bòrd na Gàidhlig 

 
 

Chaidh an dàta seo a chruinneachadh agus a thaisbeanadh le Bòrd na 
Gàidhlig 

 


