
Plana Gàidhlig Riaghaltas  
na h-Alba 

2022-2027

Chaidh am plana seo ullachadh fo Roinn 3 de dh’Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 
agus ùghdarraichte le Bòrd na Gàidhlig air 30 Lùnastal 2022



Plana Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba 2022-2027



Plana Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba 2022-2027

01

Clàr-innse

02 Facal-toisich bhon Mhinistear

04  Geàrr-chunntas

06  Structar Plana Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba

08  Caibideal I Ro-ràdh

15  Caibideal II Prìomh Phrionnsabalan

17  Caibideal III Ceanglaichean ris an Fhrèam-obrach Choileanaidh Nàiseanta 

25  Caibideal IV Dleastanasan a’ Phlana 

41  Caibideal V Am Plana Gàidhlig ann an Riaghaltas na h-Alba

43  Leas-phàipear – Co-chomhairleachadh Poblach



Plana Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba 2022-2027

Facal-toisich bhon 
Mhinistear



Plana Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba 2022-2027

03

Mar Rùnaire a’ Chaibineit airson Foghlam 
agus Sgilean le dleastanas airson Gàidhlig, 
tha mi uabhasach toilichte taic a thoirt do 
dh’fhoillseachadh treas Plana Gàidhlig Riaghaltas 
na h-Alba, a chaidh a chruthachadh fo Achd na 
Gàidhlig (Alba) 2005.

Tha Riaghaltas na h-Alba dealasach ann a bhith 
a’ toirt taic don Ghàidhlig agus ag amas dèanamh 
cinnteach gu bheil iadsan a bu mhiann a bhith an 
sàs anns a’ bheatha aca tron chànan a’ faighinn 
cothrom seo a dhèanamh. Tha na dleastanasan 
anns an deasaschadh seo den phlana ag amas 
togail orrasan a tha air a bhith an àite bho 
fhoillseachadh a’ chiad phlana ann an 2010. A 
thuilleadh air dleastanasan obrach, tha ar Plana 
a’ mìneachadh gu follaiseach na gnìomhan eile 
anns a bheil sinn an sàs tro ar poileasaidhean 
ann a bhith a’ toirt taic don Ghàidhlig mar phàirt 
de Fhream-obrach Choileanaidh Nàiseanta 
Riaghaltas na h-Alba. Bidh na poileasaidhean 
seo a’ dèanamh cinnteach gu bheil Gàidhlig a’ 
faighinn taice air feadh ar raon obrach agus 
beatha phoblach na h-Alba. 

Tha mi an dòchas gun aontaich sibh gu bheil an 
deasachadh seo de Phlana Gàidhlig Riaghaltas 
na h-Alba a’ cuideachadh àrainneachd thaiceil a 
chruthachadh don Ghàidhlig.

Shirley-Anne Somerville BPA
Rùnaire a’ Chaibineit airson Foghlam & Sgilean
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Tha Riaghaltas na h-Alba ag aithneachadh gur 
e a’ Ghàidhlig pàirt riatanach de dhualchas, 
dearbh-aithne nàiseanta agus beatha chultarail, 
eaconamach is sòisealta na h-Alba san latha an-
diugh.

Tha Riaghaltas na h-Alba air ceuman a ghabhail 
agus air na structairean agus iomairtean a tha a 
dhìth a chur an sàs gus dèanamh cinnteach gum 
bi seasmhachd aig a’ Ghàidhlig ann an Alba ùr, 
fàsmhor agus adhartach san àm ri teachd. Ach, 
tha mothachadh againn gu bheil suidheachadh 
na Gàidhlig fhathast cugallach is sinn a’ leantainn 
oirnn ag aithneachadh taic a bharrachd don 
chànan is iadsan a bhios na cleachdadh. 

Ma tha a’ Ghàidhlig gu bhith beò agus seasmhach 
anns na làithean ri teachd, feumar oidhirp 
làidir bhon Riaghaltas, an earrann phoblach, 
an earrann phrìobhaideach, buidhnean 
coimhearsnachd agus luchd-labhairt fa leth gus: 

 • sgilean labhairt, leughaidh agus sgrìobhaidh 
sa Ghàidhlig a leasachadh 

 • cleachdadh na Gàidhlig ann an cotheacsan 
sòisealta, foirmeil agus obrach a dhèanamh 
comasach

 • barrachd inbhe agus aithne a thoirt don 
Ghàidhlig, gus an cluinnear agus gum faicear 
Gàidhlig nas trice

 • a’ Ghàidhlig a leasachadh mar chànan 
èifeachdadh, cunbhalach is beairteach

Tha leasachadh Planaichean Gàidhlig le 
ùghdarrasan poblach na phrìomh phàirt de 
dh’Achd na Gàidhlig (Alba) 2005. Tha Planaichean 
Gàidhlig a’ cuideachadh le daingneachadh 
agus innse do luchd-obrach buidhne dè am 
poileasaidh an co-cheangal ri cùisean na Gàidhlig 
agus a’ dèanamh soilleir do luchd-cleachdaidh 
agus luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig dè na 
seirbheisean a dh’fhaodas iad a shùileachadh 
tron Ghàidhlig.

’S e an treas iris de Phlana Gàidhlig Riaghaltas 
na h-Alba a tha seo, air ullachadh taobh a-staigh 
frèam Achd 2005. Tha e a’ mìneachadh ciamar 
a nì sinn feum den Ghàidhlig nar n-obair, 
ciamar a bheir sinn cothrom air cleachdadh 
na Gàidhlig nuair a bhios daoine an coluadar 
leis an riaghaltas, agus ciamar a bhrosnaicheas 
sinn leasachadh na Gàidhlig. Tha dleastanas 
sònraichte aig Riaghaltas na h-Alba a bhith a’ 
cumail taic ris a’ Ghàidhlig, a’ cuideachadh Bòrd 
na Gàidhlig agus buidhnean eile gus na h-amasan 
aig Plana Cànain Nàiseanta na Gàidhlig 2018-23 a 
choileanadh. Chaidh an iomairt Ìre Adhartais nas 
Luaithe a chuir air dòigh gus cuideachadh san 
t-seagh seo is gheibhear tuilleadh fiosrachaidh 
anns na h-Amasan Àrd-ìre (Caibideil 4). 
Cuideachd, tha na pròiseactan is gnìomhan a th’ 
air am mìneachadh ann an caibideal 3 a’ toirt taic 
do Phlana Nàiseanta na Gàidhlig. 

Coltach ri Bòrd na Gàidhlig, tha co-obrachadh le 
buidhnean eile cudromach dhuinn gus taic airson 
na Gàidhlig a choileanadh agus tha sinn airson 
gach buidheann a bhrosnachadh san raon seo. 
Nì atharrachaidhean beaga anns na dòighean-
obrach againn uile diofar mòr.
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’S iad na prìomh phàirtean den Phlana Ghàidhlig againn:

 Caibideal I – Ro-ràdh

Tha an caibideal seo a’ toirt bun-fhiosrachadh 
mu Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 agus na 
prìomh nithean a tha innte. Tha dealbh 
farsaing air a thoirt de na prìomh sholairean 
reachdail co-cheangailte ri ullachadh 
Planaichean Gàidhlig fo Achd 2005. Tha 
geàrr-chunntas air structar Riaghaltas na 
h-Alba agus a phrìomh raointean obrach ann 
cuideachd.  

 Caibideal II – Prìomh Phrionnsabalan

Mìnichidh an caibideal seo na prionnsabalan 
leis an deach am Plana seo a sgrìobhadh.

 Caibideal III – Ceanglaichean ris an Fhrèam-
obrach Choileanaidh Nàiseanta

Mìnichidh an caibideal seo mar a chuidicheas 
poileasaidhean Riaghaltas na h-Alba Gàidhlig 
ann an co-theacsa an Fhrèam-obrach 
Choileanaidh Nàiseanta.

 Caibideal IV – Dleastanasan

Tha an caibideal seo a’ mìneachadh 
ciamar a nì Riaghaltas na h-Alba feum den 
Ghàidhlig, agus ciamar a bheir iad cothrom 
a cleachdadh an lùib a phrìomh ghnìomhan 
obrach. Tha e a’ gabhail a-steach prìomh 
raointean obrach mar ar dearbh-aithne 
chorporra, mar a bhios ar litrichean agus 
post-dealain air an làimhseachadh agus 
cleachdadh na Gàidhlig air an làraich-lìn 
againn. Tha an caibideal a’ mìneachadh na 
h-ìre as ìsle de sholarachadh na Gàidhlig a 
tha sinn a’ dol a dh’ullachadh anns na còig 
bliadhna a mhaireas am plana.

 Caibideal V – Am Plana Gàidhlig ann an 
Riaghaltas na h-Alba

Tha an caibideal seo a’ mìneachadh mar a 
bhios gnìomhachadh ar Plana Gàidhlig air 
a ghluasad air adhart, agus mar a nithear 
sgrùdadh air a’ ghnìomhachadh.
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Sealladh air Riaghaltas na h-Alba 
’S e Riaghaltas na h-Alba an riaghaltas 
tiomnaichte airson Alba. Bha Riaghaltas na 
h-Alba air a stèidheachadh ann an 1999, às 
dèidh nan ciad thaghaidhean gu Pàrlamaid na 
h-Alba. Tha Riaghaltas na h-Alba air a stiùireadh 
le Prìomh Mhinistear ainmichte leis a’ Phàrlamaid 
agus a tha an dèidh sin a’ cur an dreuchd 
Ministearan na h-Alba. 

’S e am Prìomh Mhinistear am prìomh neach 
à Riaghaltas na h-Alba ann am Pàrlamaid na 
h-Alba. Am measg na dleastanasan aice tha: 

 • a’ coimhead thairis obair an riaghaltais agus 
na buidhnean aige

 • a’ taghadh buill an riaghaltais (aig an àm 
sgrìobhaidh ann an 2021 tha 10 Rùnairean 
Caibineit agus 17 Ministearan eile ann)

Tha seirbheisich chatharra Riaghaltas na h-Alba 
cunntachail do Mhinistearan na h-Alba, agus tha 
iadsan cunntachail do Phàrlamaid na h-Alba. Tha 
prìomh bhòrd Riaghaltas na h-Alba, an Sgiobadh 
Gnìomhach, air a stiùireadh leis an Rùnaire 
Maireannach agus ‘s iad buill a’ Bhùird Àrd-
stiùirichean nam prìomh Bhuidhnean-stiùiridh 
aig Riaghaltas na h-Alba agus Stiùirichean is àrd 
ofigearan eile mar a dh’fheumas.

’S ann aig na seachd Stiùirichean-coitcheann agus 
na buidhnean-stiùiridh aca a tha an dleastanas 
còig amasan ro-innleachdail Riaghaltas na 
h-Alba a thoirt air adhart: Alba a dhèanamh nas 
beartaiche is cothromaiche, nas fhallaine, nas 
sàbhailte is làidire, nas glice is nas uaine.

Tha Achdan na h-Alba (1998, 2012 agus 2016) a’ 
clàradh na cùisean a tha glèidhte aig Pàrlamaid 
na RA. Tha cùis sam bith nach eil glèidhte, no air 
a mhìneachadh anns an Achd mar a bhith taobh 
a-muigh comas Pàrlamaid na h-Alba, tiomnaichte. 
Tha cùisean tiomnaichte a’ gabhail a-steach: an 
eaconamaidh, foghlam, slàinte, ceartas, cùisean 
dùthchail, taigheadas, an àrainneachd, cothroman 
co-ionnan, tagradh agus comhairle luchd-caitheimh, 
còmhdhail agus cìsean. ’S e cumhachd ùr a 
tha ann ìre Albannach de chìs-chosnaidh a 
stèidheachadh.

Tha prìomh oifisean Riaghaltas na h-Alba ann 
an Dùn Èideann, aig Cidhe Bhictòria, Taigh 
Naomh Anndrais agus Taigh Saughton; agus ann 
an Glaschu, aig Cidhe Atlantaig agus Togalach 
Europa. A bharrachd air sin, tha oifisean sgìreil 
againn bho Bhaile na h-Eaglais sa Cheann a Tuath 
chun an t-Sròin Reamhair sa Cheann a Deas.

Tha obair Riaghaltas na h-Alba air a lìbhrigeadh le: 

Prìomh phàirt Riaghaltas na h-Alba – a’ 
phàirt as motha den t-seirbheis chatharra ann 
an Alba leis na prìomh buidhnean-stiùiridh 
Coimhearsnachdan, Bun-reachd agus Cuisean 
an Taobh A-Muigh, Corporra, Eaconamaidh, 
Ionnsachadh agus Ceartas, Slàinte agus Cùram 
Sòisealta; Roinn Airgid na h-Alba agus Oifis an 
Rùnaire Mhaireannaich. 

Buidhnean poblach – Buidhnean-gnìomha, 
buidhnean poblach neo-roinneil (NDPBan) 
agus buidhnean eile a tha a’ coileanadh 
diofar ghnìomhan reachdail, riaghlach agus 
comhairleachaidh às leth Riaghaltas na h-Alba. 

Buidhnean iomairt – buidhnean 
comhairleachaidh air an stèidheachadh 
le Ministearan gus cùisean sònraichte a 
rannsachadh agus aithris a thoirt orra. Cha mhair 
Buidhnean Gnìomha ach ùine ghoirid, mar as 
trice mu bhliadhna, agus bidh iad a’ dol à bith 
nuair a bhios an aithris deiseil.
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Gàidhlig ann an Raon-obrach Riaghaltas na 
h-Alba
Tha raon obrach Riaghaltas na h-Alba a’ 
gabhail a-steach Alba gu lèir. Mar sin, tha gach 
neach-labhairt Gàidhlig agus coimhearsnachd 
Ghàidhlig an Alba taobh a-staigh na sgìre sa bheil 
Riaghaltas na h-Alba ag obrachadh - a’ gabhail 
a-steach a h-uile sgìre sa bheil daoine comasach 
air tuigsinn, labhairt, leughadh no sgrìobhadh 
Gàidhlig nam mòr-chuid dhen àireamh-sluaigh, a 
bharrachd air sgìrean far a bheil a’ Ghàidhlig a’ 
fàs.

Cunntasan-sluaigh nàiseanta – Luchd-
labhairt na Gàidhlig 
Tha na toraidhean bho Chunntas-sluaigh 2011 
air dearbhadh nach eil an crìonadh san àireamh 
de luchd-labhairt na Gàidhlig cho luath sa bha 
e ann an 2001. Chaidh 87,056 duine a chlàradh 
le comas labhairt agus/neo leughaidh agus/neo 
tuigsinn a’ Ghàidhlig gu h-iomlan. Nam measg tha 
comas labhairt sa Ghàidhlig aig 58,000 (1.1% den 
phoball) aois trì neo nas sine an Alba. Tha seo 
air tighinn sìos bho 59,000 (1.2% den phoball) 
ann an Cunntas-sluaigh 2001, a tha nas fheàrr na 
na toraidhean bhon Chunntas-sluaigh roimhe a 
sheall crìonadh de 11% ann an luchd-labhairt na 
Gàidhlig.

Ann an 2011, bha an earrann den t-sluagh 
aois trì neo nas sine an Alba le comas labhairt, 
leughaidh, sgrìobhaidh neo tuigsinn sa Ghàidhlig 
1.7% (87,056), an coimeas ri 1.9% (92,000) ann 
an 2001. Sa bhuidheann seo, bha an àireamh 
le comas labhairt, leughaidh, sgrìobhaidh agus 
tuigsinn aig 32,000, 0.6% den phoball aois trì neo 
nas sine; bha seo aig an aon ìre ri 2001.

Ged a bha crìonadh anns an earrann den 
t-sluagh le comas labhairt sa Ghàidhlig anns a’ 
chuid as motha de dh’aoisean, bha meudachadh 
san fheadhainn fo aois 20. Uile gu lèir, bha 
meudachadh 0.1% eadar 2001 agus 2011 ann an 
luchd-labhairt na Gàidhlig eadar aois 3 agus 19.

Tha luchd-labhairt na Gàidhlig air feadh Alba. 
Am measg na feadhainn a thuirt gun robh iad 
nan luchd-labhairt ann an Cunntas-sluaigh 2011 
bha an co-roinn as àirde le comas labhairt 
sa Ghàidhlig anns na h-Eileanan Siar (52%), a’ 
Ghàidhealtachd (5%) agus Earra-Ghàidheal agus 
Bòid (4%). Tha cuideachd àrdachadh de cho-roinn 
den choimhearsnachd Gàidhlig a tha sna bailtean 
mòra, le àireamh àrd a’ fuireach ann an Obar 
Dheathain, Dùn Èideann, mòr-roinn Ghlaschu 
agus Inbhir Nis.

Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh bho  
Chlàran Nàiseanta na h-Alba.

Foghlam Gàidhlig
Tha Riaghaltas na h-Alba air prìomhachas a thoirt 
do dh’fhoghlam Gàidhlig aig a h-uile ìre bho 
2007. Tha sinn ag aithneachadh gu bheil foghlam 
Gàidhlig riatanach don chànan san àm ri teachd.

Mar aithne dhan an seo, tha Riaghaltas na h-Alba 
air buidseatan a ghlèidheadh. Tha Sgeama nan 
Tabhartasan Gàidhlig agus maoin-chalpa na 
Gàidhlig fosgailte do dh’ùghdarrasan ionadail air 
feadh Alba gus taic is fàs a thoirt do dh’fhoghlam 
Gàidhlig. Air sgàth na taice seo tha an àireamh de 
sgoiltean is aonadan air fàs air feadh Alba. 

Cuideachd, tha ullachaidhean aig Achd an 
Fhoghlaim (Alba) 2016 a bheir còir do phàrantan 
faighneachd don Ùghdarras Ionadail aca Foghlam 
tro Mheadhan na Gàidhlig a sholarachadh 
don chloinn aca. Chuir an Achd dleastanasan 
a bharrachd air Ùghdarrasan Ionadail taic is 
brosnachadh a thoirt do dh’fhoghlam Gàidhlig 
a thuilleadh air dleastanas a chur air Bòrd na 
Gàidhlig Stiùireadh airson Foghlam Gàidhlig 
ullachadh.

Tha 24 Comhairlean ann a bhios a’ solarachadh 
foghlam Gàidhlig aig ìre a choireigin. Gu nàiseanta 
bha 3,801 sgoilear ann am foghlam Gàidhlig ìre 
bhun-sgoil ri linn seisean 2020/21, le 866 ann an 
sgoiltean-àraich Gàidhlig. Dh’fhàs gach cuid de na 
buidhnean seo bho foillseachadh a’ chiad Phlana 
Gàidhlig againn ann an 2010.

http://www.scotlandscensus.gov.uk
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A thuilleadh air foghlam tro mheadhan na 
Gàidhlig, tha 7 Comhairle a’ solarachadh 
chothroman Gàidhlig ionnsachadh do sgoilearan 
ann am bun-sgoiltean meadhan na Beurla tro 
Luchd-ionnsachaidh Gàidhlig anns a’ Bhun-sgoil 
(GLPS). A-rithist, tha an àireamh de chloinn a 
fhuair buannachd bhon seo air fàs anns a’ chòig 
bliadhna mu dheireadh.

Aig ìre àrd-sgoile, fhuair 1,476 sgoilear foghlam 
tro mheadhan na Gàidhlig de sheòrsa a choireigin 
ann an seisean 2020/21. Thathar an dùil gum 
fàs an àireamh sin thairis cùrsa a’ phlana seo le 
barrachd chuspairean air an tabhann do sgìrean 
eile tro e-Sgoil. 

Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh mu na 
h-àireamhan seo bho Bòrd na Gàidhlig aig  
Dàta Foghlaim – Bòrd na Gàidhlig (gaidhlig.scot)

Dealas Riaghaltas na h-Alba don Ghàidhlig
Tha na dleastanasan manifesto mu dheireadh 
is Prògram Riaghaltais 2021/22 air ar taic don 
Ghàidhlig a leudachadh. Tha iad seo a’ cur am 
follais ar dealas làidir don chànan agus iadsan 
a bhios na cleachdadh. Thèid aire cuideachd a 
thoirt don Ghàidhlig son a bhith na pàirt den 
Phrògram Riaghaltais bliadhnail.

’S e na prìomh dhleastanasan SNP: 

 • Bheir sinn Achd nan Cànan Albannach air 
adhart a chuireas buileach ri ar taic don 
Ghàidhlig, a bheir taic do dh’Albais agus a 
dh’aithnicheas gur e Alba dùthaich iomadh-
chànanach.

 • Coimheadaidh sinn ri Gàidhealtachd oifigeil 
a chruthachadh gus ìrean comais a thogail 
sa chànan agus tuilleadh sheirbheisean a 
sholarachadh tron Ghàidhlig agus barrachd 
chothroman a thabhann Gàidhlig a 
chleachdadh ann an suidheachaidhean làitheil 
agus foirmeil. 

 • Tha Comhairle Baile Dhùn Èideann air 
compàirteachadh cudromach a thoirt air 
adhart a thaobh foghlam Gàidhlig, ach nì 
sinne cinnteach gu bheil seo a-nis na phàirt 
de shlìghe ro-innleachdail nàiseanta ùr. 
Tha seo riatanach ma tha sinn airson ìrean 
adhartais nas luaithe fhaicinn don Ghàidhlig. 

 • Nì sinn ath-sgrùdadh de ghnìomhan is 
structaran Bòrd na Gàidhlig gus a bhith 
cinnteach gu bheil buidheann cheannardais 
agus lìonra bhuidhnean èifeachdach aig Alba 
airson Gàidhlig a bhronsachadh.

’S e dleastanasan Manifeto a’ Phàrtaidh Uaine:

 • Taic a thoirt do dh’iomairtean cultarail ann an 
cànain na h-Alba air fad

 • Brosnaich cleachdadh Gàidhlig, Albais is Doric 
is cuideachd cànain iadsan bho chùl-thaicean 
mion-chinnidheach.

 • Leasaich solaradh na Gàidhlig san dachaigh 
is ann am foghlam àrd-sgoile, àrd-ìre is 
leantainneach. 

Bheir iad seo stiùireadh, gun a bhith nam bacadh, 
anns na gnìomhan againn gus taic a thoirt don 
fhrèam-obrach a tha ann don Ghàidhlig.

Gàidhlig ann an Alba
Tha Riaghaltas na h-Alba a’ tuigsinn gu bheil 
a’ Ghàidhlig na pàirt riatanach de dhualchas, 
dearbh-aithne nàiseanta agus beatha chultarail 
na h-Alba san latha an-diugh, agus gur e maoin 
a th’ ann a tha a’ toirt luach eaconamach agus 
sòisealta don dùthaich. Tha e soilleir bhon mhapa 
a leanas gu bheil Gàidhlig follaiseach ann an 
ainmean-àite air feadh Alba.

https://www.gaidhlig.scot/gd/foghlam/data-foghlaim/
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Tha Riaghaltas na h-Alba air ceuman a ghabhail 
agus air na structairean agus iomairtean a tha a 
dhìth a chur an sàs gus dèanamh cinnteach gum 
bi seasmhachd aig a’ Ghàidhlig an Alba san àm ri 
teachd. 

Ach, tha suidheachadh na Gàidhlig fhathast 
cugallach. Ma tha a’ Ghàidhlig gu bhith beò agus 
seasmhach anns na làithean ri teachd, feumar 
oidhirp làidir bhon Riaghaltas, an earrann 
phoblach, an earrann phrìobhaideach, buidhnean 
coimhearsnachd agus luchd-labhairt fa leth gus:

 • sgilean labhairt, leughaidh agus sgrìobhaidh 
sa Ghàidhlig a leasachadh 

 • cleachdadh na Gàidhlig ann an cotheacsan 
sòisealta, foirmeil agus obrach a 
bhrosnachadh

 • urram, faicsinneachd, cluinntinneachd is 
aithne na Gàidhlig a leudachadh

 • a’ Ghàidhlig a leasachadh mar chànan 
èifeachdadh, cunbhalach is beairteach.

Tha leasachadh Planaichean Gàidhlig le 
ùghdarrasan poblach na phrìomh phàirt de 
dh’Achd na Gàidhlig (Alba) 2005. Tha Planaichean 
Gàidhlig a’ cuideachadh le daingneachadh 
agus innse do luchd-obrach buidhne dè am 
poileasaidh an co-cheangal ri cùisean na Gàidhlig 
agus a’ dèanamh soilleir do luchd-cleachdaidh 
agus luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig dè na 
seirbheisean a dh’fhaodas iad a shùileachadh 
tron Ghàidhlig.

’S e an treas iris de Phlana Ghàidhlig Riaghaltas 
na h-Alba a tha seo, air ullachadh taobh a-staigh 
frèam Achd 2005. Tha e a’ leantainn na slìghe a 
thòisich ann an 2010 agus ag amas àrdachadh 
a lìbhrigeadh ceum air cheum a thaobh mar a 
chleachdas, a leasaicheas agus a chuireas sinn 
taic don Ghàidhlig anns na gnothaichean againn.

Tha Riaghaltas na h-Alba ag aithneachadh 
gu bheil àite cudromach aige ann a bhith 
a’ toirt taic don Ghàidhlig, Bòrd na Gàidhlig 
agus buidhnean eile ann a bhith a’ coileanadh 
amasan Plana Nàiseanta na Gàidhlig. Chan 
urrainn aon bhuidheann a-mhàin na h-amasan 
sin a lìbhrigeadh agus bu mhiann leinn a h-uile 
buidheann a bhrosnachadh dèanamh nas urrainn 
dhaibh an seo. Chunna sinn mar a tha co-
obrachadh tro iomairtean leithid Ìre Adhartais 
nas Luaithe air atharrachadh a dhèanamh agus 
sinn ag obrachach gu amasan nas susbaintiche. 
Tha an iomairt Ìre Adhartais nas Luaithe a’ toirt 
ri chèile mu 25 Buidheann Poblach a tha a’ cur ri 
fàs is taic seasmhach na Gàidhlig, 
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Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 
Bha Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 air a cur an 
gnìomh le Pàrlamaid na h-Alba le sùil ri inbhe 
thèarainte fhaighinn don Ghàidhlig mar chànan 
oifigeil de dh’Alba le spèis co-ionnan ris a’ 
Bheurla.

’S e aon de na prìomh nithean ann an Achd 
2005 an t-ullachadh a tha a’ toirt cothrom 
do Bhòrd na Gàidhlig iarraidh air buidhnean 
poblach Planaichean Gàidhlig ullachadh. Bha 
an t-ullachadh seo air a dhealbh gus dèanamh 
cinnteach gum bi an roinn phoblach an Alba 
a’ gabhail a pàirt ann a bhith a’ cruthachadh 
seasmhachd don Ghàidhlig san àm ri teachd tro 
bhith ag àrdachadh a h-inbhe agus a h-ìomhaigh 
agus a’ cruthachadh cothroman practaigeach 
airson a bhith ga cleachdadh.

’S e an sgrìobhainn seo Plana Gàidhlig Riaghaltas 
na h-Alba ullaichte fo frèam-obrach Achd 
na Gàidhlig (Alba) 2005. Mìnichidh e mar a 
chleachdas sinn Gàidhlig anns na h-obraichean 
againn, mar a nì sinn e comasach Gàidhlig a 
chleachdadh gus conaltradh leis a’ phoball 
agus compàirtichean cudromach, agus mar a 
bhrosnaicheas is a leasaicheas sinn Gàidhlig.

Chaidh Plana Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba 
ullachadh a-rèir shlatan-tomhais reachdail Achd 
2005 agus le iomradh ri Plana Nàiseanta na 
Gàidhlig agus an Stiùireadh air Dealbhadh Plana 
Cànain Gàidhlig.

Plana cànain nàiseanta na Gàidhlig
Tha Riaghaltas na h-Alba a’ toirt taic do dh’amas 
Plana Cànain Nàiseanta na Gàidhlig 2018-23 
“gun tèid Gàidhlig a chleachdadh nas trice, 
le barrachd dhaoine agus ann am barrachd 
shuidheachaidhean.”

Dh’aontaich Ministearan Albannach leis an 
deasachadh seo den Phlana agus mar sin tha sinn 
dealasach an t-amas seo a choileanadh le bhith a’ 
stiùireadh ar n-obair fo na trì h-amasan seo: 

 • A’ fàs cleachdadh na Gàidhlig am broinn 
ar buidheann agus a’ toirt misneachd do 
bharrachd dhaoine Gàidhlig a chleachdadh 
leinn.

 • A’ fàs chothroman do dhaoine Gàidhlig 
ionnsachadh mar phàirt den obair làitheil 
againn.

 • Ìomhaigh mhisneachail de Ghàidhlig a 
bhrosnachadh mar phàirt den obair làitheil 
againn mar bhuidhinn.

Bheir sinn am Plana Nàiseanta Gàidhlig agus na 
h-amasan aige gu aire nam buidhnean leis a bheil 
sinn ag obair.

Ion-sgrùdadh comas na Gàidhlig 
Tha Riaghaltas na h-Alba an dùil sgrùdadh a 
dhèanamh air sgilean an luchd-obrach againn 
agus cleachdaidh sinn seo gus ar bunait Ghàidhlig 
fhàs.

Co-chomhairleachadh mun dhreach phlana 
Ghàidhlig
Fo Achd 2005 feumaidh ùghdarrasan poblach 
co-chomhairleachadh a chumail mun dhreach 
plana Gàidhlig aca mus tèid a chur gu Bòrd na 
Gàidhlig. 

Air sgàth seo, chùm Riaghaltas na h-Alba co-
chomhairleachadh mun dhreach Plana Gàidhlig 
aca tron Iuchar agus Sultain 2021.

Chìthear freagairtean a’ cho-chomhairleachaidh 
seo agus aithisg de na co-dhùnaidhean aige aig 
deireadh na sgrìobhainn seo.
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Tha Riaghaltas na h-Alba dealasach taic a thoirt 
don Ghàidhlig agus tro ar dleastanasan ann an 
Earrann 3 agus Earrann 4 den Phlana seo cuiridh 
sinn ar amasan am follais. Ged a bhios cuid a 
phàirtean a’ lìbhrigeadh adhartasan beaga mean 
air mhean, agus pàirtean eile a’ lìbhrigeadh taic 
nas motha a thaobh poileasaidh, tha an t-amas 
air fad sìmplidh: gus a’ Ghàidhlig a dhèanamh 
seasmhach anns an àm ri teachd. 

Tha na prionnsablan a leanas riatanach agus ’s e 
ar n-amas iad seo a chur an sàs tro Riaghaltas na 
h-Alba. 

Spèis co-ionnan
Fo Achd 2005, tha Bòrd na Gàidhlig ag 
obrachadh le amas inbhe na Gàidhlig a 
ghlèidheadh mar chànan oifigeil de dh’Alba a’ 
faighinn spèis co-ionnan ris a’ Bheurla agus 
tha am Bòrd a’ sùileachadh ri linn seo gun 
dearbhaich ùghdarrasan poblach anns na 
planaichean aca ciamar a thèid am prionnsabal 
seo a choileanadh agus a chumail suas ann an 
cleachdadh. 

Tha Riaghaltas na h-Alba ag amas far a 
bheil Gàidhlig na pàirt de na h-obraichean is 
seirbheisean againn gu bheil iad seo den aon ìre 
agus luach riuthsan a tha sinn a’ tabhann ann am 
Beurla. 

Tairgse for-ghnìomhach
Tha tairgse for-ghnìomhach aig Riaghaltas na 
h-Alba de na seirbheisean Gàidhlig againn do 
ar luchd-obrach agus am poball. Tha seo airson 
dèanamh cinnteach gu bheil luchd-cleachdaidh na 
Gàidhlig mothachail de na seirbheisean Gàidhlig 
againn agus air am brosnachadh an cleachdadh.

’S e ar n-amas dèanamh cinnteach gu bheil 
ar seirbheisean Gàidhlig a cheart cho farasta 
ruigsinn sa tha ar seirbheisean Beurla.

A’ dèanamh gnathach
Tha Riaghaltas na h-Alba ag amas dèanamh 
cinnteach gur e rud àbhaisteach a bhios ann 
don phoball agus luchd-obrach cothroman 
fhaighinn Gàidhlig a chleachdadh, a’ toirt taic 
do dh’amas a’ Phlana Nàiseanta Gàidhlig 2018-
23 gun tèid Gàidhlig a chleachdadh nas trice, 
le tuilleadh dhaoine agus ann am barrachd 
shuidheachaidhean.
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’S ann do dh’Alba gu lèir a tha am Frèam-obrach 
Coileanaidh Nàiseanta agus e airson:

 • dùthaich nas soirbheachaile a chruthachadh

 • cothroman a thoirt don a h-uile duine a tha a’ 
fuireach ann an Alba

 • sunnd dhaoine a tha a’ fuireach ann an Alba 
a thogail 

 • fàs seasmhach agus ion-ghabhalach a 
chruthachadh

 • lùghdachadh neo-ionnanachd agus 
cudromachd cho-ionnan a thoirt do 
dh’adhartas eaconamaiceach, àrainneachdail 
agus sòisealta

’S e na luachan a tha aig bonn agus a’ stiùireadh 
ar n-obair: 

 • bheir coibhneas, urram agus truas don h-uile 
duine

 • bheir urram do riaghal an lagha

 • a bhith nar giùlan ann an dòigh fhosgailte 
agus follaiseach

Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh mun Fhrèam-
obrach an seo: Frèam-obrach Coileanaidh 
Nàiseanta (nationalperformance.gov.scot)

Mar a tha Riaghaltas na h-Alba a’ toirt taic 
don Ghàidhlig
Tha Riaghaltas na h-Alba ag obair le àireamh 
de phoileasaidhean agus pròiseactan a chaidh a 
chruthachadh gus tèarainteachd sheasmhach a 
thoirt don Ghàidhlig san àm ri teachd tro amasan 
an Fhrèam-obrach Choileanaidh Nàiseanta. 
Chìthear cuid dhiubh anns na h-earrannan a 
leanas.

Coimhearsnachdan
Tha Riaghaltas na h-Alba a’ toirt taic do dh’obair 
MG Alba agus ag aithneachadh na taice a bhios 
iad a’ toirt dhaibhsean a tha ag ionnsachadh 
Gàidhlig anns na coimhearsnachdan againn. Tha 
sinn air gealltainn taic a thoirt do Speak Gaelic 
thairis an ath thrì bliadhna.

Bheir pròiseact Cnoc Soilleir buannachdan 
culturail, eaconamaiceach, agus foghlaim do 
choimhearsnachd Uibhist a Deas agus àitichean 
eile. Tha Riaghaltas na h-Alba toilichte taic a 
thoirt do dh’Ìre 1 den leasachadh agus tha sinn 
air maoineachadh a bharrachd aontachadh son 
Ìre 2.

Tha Poileas Alba is Seirbheis-smàlaidh 
agus Teasargainn na h-Alba air ullachadh is 
foillseachadh Plana Gàidhlig a’ mìneachadh nan 
gnìomh a tha iad an dùil a chur an sàs mar thaic 
don Ghàidhlig, a tha a’ cur ri seasmachd na 
Gàidhlig anns an àm ri teachd. 

Tha sinn cuideachd air cothroman aithneachadh 
am broinn CashBack for Communities gus 
cleachdadh na Gàidhlig a bhrosnachadh leis an 
ath-sgrùdadh a tha san amharc son làraich-lìn 
Cashback for Communities. 

Thèid an aithisg sgrùdaidh son ceathramh ìre 
CashBack for Communities fhoillseachadh ann an 
Gàidhlig. 

Tha Riaghaltas na h-Alba air sgrìobhainnean 
Democracy Matters – Ath-sgrùdadh Riaghladh 
Ionadail fhoillseachadh ann an Gàidhlig gus 
dèanamh cinnteach gu bheil e ruigsinneach. 

Smaoinichidh oifisean Pàighidhean Dùthchail ’s 
na h-Eileanan Siar air cothroman luchd-obrach 
Gàidhlig fhastadh.

https://nationalperformance.gov.scot/sites/default/files/documents/NPF_A4_Booklet.pdf
https://nationalperformance.gov.scot/sites/default/files/documents/NPF_A4_Booklet.pdf
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Tha Plana Nàiseanta nan Eilean ag aithneachadh 
feumalachdan sònraichte na Gàidhlig fhad ’s a 
tha e a’ lìbhrigeadh thoraidhean nas fheàrr do 
choimhearsnachdan eileanach – gach cuid tro ar 
poileasaidhean agus le bhith ag obair gu dlùth 
le ùghdarrasan ionadail agus compàirtichean 
cudromach tro bhuileachadh Plana Nàiseanta 
nan Eilean. Nochdaidh Gàidhlig gu mòr tron 
deasachadh seo den Phlana agus tha i ceangailte 
gu dlùth ri 11 Dleastanasan thairis 7 de na 13 
Amasan Ro-innleachdail. 

Tha Plana Nàiseanta nan Eilean ag radh gun: 

 • Dèan sinn cinnteach gum bi poileasaidhean 
ag amas luchd-labhairt a ghlèidheadh agus a 
thàladh gus a bhith a’ fuireach ’s ag obair ann 
an coimhearsnachdan eileanach Gàidhlig. 

 • Meòraich sinn cothroman sunnd na Gàidhlig 
a leasachadh agus àireamh luchd-labhairt 
a’ chànain fhàs mar phàirt de leasachadh 
eaconamaiceach sheasmhach. 

 • Dèan sinn cinnteach gun tèid aire a thoirt 
don bhuaidh air coimhearsnachdan Gàidhlig 
nuair a tha poileasaidhean taigheadais air an 
leasachadh.

 • Dèan sinn cinnteach gu bheil seirbheisean 
slàinte, cùraim sòisealta agus sunnd ri 
fhaighinn tro mheadhan na Gàidhlig gus taic 
a thoirt do choimhearsnachdan eileanach 
Gàidhlig.

 • Dèan sinn cinnteach gu bheil luchd-labhairt 
na Gàidhlig air am brosnachadh is a’ faighinn 
taic gus iad fhèin a riochdachadh tro 
mheadhan na Gàidhlig.

 • Toir sinn taic do gach aon de chànain is 
dualchainntean tùsanach na h-Alba ann 
an dòighean a tha buntainneach do na 
coimhearsnachdan a tha nam bruidhinn. 

 • Dèan sinn cinteach gu bheil na dleastanasan 
anns a’ phlana seo fiosraichte agus 
cruthaichte a-rèir nan dleastanasan ann am 
Plana Cànain Nàiseanta na Gàidhlig, ag obair 
gu dlùth le Bòrd na Gàidhlig.

 • Dèan sinn cinnteach gun tèid aire a thoirt às 
a’ chiad dol a-mach don bhuaidh a bhios aig 
poileasaidhean is iomairtean eileanach air 
leasachadh na Gàidhlig agus gun ceangal iad 
seo ri planaichean Gàidhlig reachdail. 

 • Obraich sinn le ùghdarrasan poblach agus 
buidhnean coimhearsnachd ann a bhith a’ fàs 
cleachdadh agus follaiseachd na Gàidhlig ann 
an coimhearsnachdan eileanach Gàidhlig. 

 • Obraich sinn le ùghdarrasan buntainneach 
gus solar na Gàidhlig a leasachadh do 
choimhearsnachdan Gàidhlig eileanach 
ann a bhith a’ lìbhrigeadh na gnìomhan is 
seirbheisean aca.

 • Cùm sinn oirnn a’ toirt taic do is a’ 
brosnachadh foghlam Gàidhlig aig a h-uile ìre.

 • As deidh co-chomhairleachadh airson 
Stiùireadh Measaidhean Buile nan 
Coimhearsnachd Eileanach (MBCA), 
smaoinichidh sinn air na dòighean anns 
am b’ urrainn buileachadh Achd nan Eilean 
(Alba) 2018 MBCAan a chleachdadh gus 
lùghdachadh droch bhuaidhean sam bith 
air cànain agus dualchainntean tùsanach na 
h-Alba, ann an dòighean a tha buntainneach 
do na coimhearsnachdan eileanach far a bheil 
iad seo air am bruidhinn. 
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Cultar

 • Dh’fhoillsich Riaghaltas na h-Alba Ro-
innleachd Cultarail airson Alba a tha ag 
aithneachadh gum bu chòir cultar na 
Gàidhlig a ghlèidheadh son a sgath fhèin 
ach gun tabhann i cuideachd cothroman 
son leasachadh is cuir an cèill sgilean, son 
ruigsinneachd agus compàirteachadh. Nì 
seo inbhe is tarraing a’ chànain nas làidire 
agus cuideachd a’ mhisneachd leis an tèid a 
chleachdadh. Tha geàrr-chunntas Gàidhlig ri 
fhaighinn den Ro-innleachd Cultarail airson 
Alba. 

 • Nì sinn cinnteach gum bi an Compàirteachas 
Nàiseanta airson Cultar a’ leantainn air 
a’ sealltainn cudromachd na Gàidhlig do 
ealainean traidiseanta tron a’ phrògram 
obrach aca.

 • Nì sinn cinnteach gun cùm buidhnean 
cultarail nàiseanta orra a’ buileachadh an 
dleastanasan, mar eisimplir: Plana Gàidhlig 
Alba Chruthachail 2019-22 agus Plana 
Gàidhlig Àrainneachd Eachdraidheil na 
h-Alba.

 • Bheir sinn aire do Ghàidhlig, far a bheil 
e iomchaidh, anns na leasachaidhean 
poileasaidh againn airson nan gnìomhachas 
chruthachail.

 • Bheir sinn taic do dh’obair luchd-
dèanaimh agus luchd-cleachdaidh anns na 
gnìomhachsan cruthachail a tha a’ cleachdadh 
cànan agus cultar na Gàidhlig mar mheadhan. 

 • Sgrùdaidh Riaghaltas na h-Alba an ìre gu 
bheil ealainean Gàidhlig air taic fhaighinn 
o chionn ghoirid bho sgeamaichean 
taice èiginneach do bhuidhnean cultarail. 
Feuchaidh Riaghaltas na h-Alba cuideachd 
brath a ghabhail air cothroman sam bith 
a nochdas son cultar agus ealainean na 
Gàidhlig a bhrosnachadh nuair a bhios 
buidhnean cultarail Albannach an sàs ann am 
prògraman leithid Festival UK 2022 agus na 
Bliadhnaichean Tèamaichte againn, a’ gabhail 
a-steach Bliadhna Sgeulachdan na h-Alba 
2022.

 • Thog Riaghaltas na h-Alba ar maoineachadh 
son MG ALBA mar aithne air cudromachd na 
seanail gus taic a thoirt do choimhearsnachd 
is luchd-labhairt na Gàidhlig. 

 • Smaoinichidh Riaghaltas na h-Alba mu ciamar 
as urrainn taic a thoirt do MG ALBA anns na 
còmhraidhean aca le Riaghaltas na Rìoghachd 
Aonaichte son co-ionnanachd maoineachaidh 
le S4C.

 • Tha Riaghaltas na h-Alba a-nis a’ toirt buin-
maoineachaidh dha An Comunn Gàidhealach 
mar aithne air a’ chudromachd aca do 
chultar na Gàidhlig agus na buannachdan 
eaconamaiceach a tha na luib. Cumaidh 
sinn oirnn cuideachd a’ sponsaireadh duais 
Tosgaire Gàidhlig na Bliadhna a thèid a 
thaisbeanadh aig a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail. 

 • Tha Riaghaltas na h-Alba air taic a thoirt 
do FilmG a bhios a’ leigeil le cloinn ann am 
foghlam Gàidhlig is Beurla sgilean teicniceach 
is cànain ionnsachadh gus filmichean ùra a 
dhèanamh.

https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/strategy-plan/2020/02/culture-strategy-scotland/documents/gaelic-summary/gaelic-summary/govscot%3Adocument/gaelic-summary.docx
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Eaconamaidh 

 • Tha comas-ceangail didseatach buileach 
cudromach ri sunnd eaconamaiceach is 
sòisealta choimhearsnachdan iomallach agus 
dùthchail, rud a chur pandemic na bliadhna 
roimhe am follais agus sinn a’ feumachdainn 
dhòighean ùra a lorg gus ruigsinn is 
lìbhrigeadh seirbheisean poblach is 
coimeirsealta, còmhdhail, obair, ionnsachadh 
agus coinneachadh sòisealta.

 • Tha Digital Scotland Superfast Broadband air 
a lìbhrigeadh an compàirteachas le Iomairt 
na Gàidhealtachd is nan Eilean (HIE) a bhios 
a’ cleachdadh roghainn de dhòighean gus dol 
an sàs ann an coimhearsnachdan Gàidhlig 
tro luchd-labhairt anns an sgioba aca agus a’ 
foillseachadh fiosrachaidh dà-chànanaich. 

 • Smaoinichidh sinn ciamar as urrainn pàirtean 
den seo a chur an sàs thairis prògraman 
comais-ceangail bann-leathainn agus fòin-
làimhe SG Digital Connectivity air fad. 
Gabhaidh seo a-steach fiosrachadh air a 
chleachdadh gus eòlas a thoirt do dhaoine 
is coimhearsnachdan air prògraman a bheir 
buaidh orra agus far am feum iad fhèin 
taghaidhean a dhèanamh. Mar eisimplir mu 
shuidheachadh FTTP, an Scottish Broadband 
Voucher Scheme (SBVS) agus S4GI air feadh 
gach seanal a’ gabhail a-steach brathan-
naidheachd, meadhanan sòisealta, sanasachd 
agus msaa. 

 • Tha Còmhdhail Alba air bun-stèidh a 
leasachadh son shoidhnichean slìghe dà-
chànanach a chur air prìomh-rathaidean a tha 
a’ frithealadh choimhearsnachdan Gàidhlig. 
A’ tighinn fo bhratach a’ phoileasaidh tha an 
A9, an A82 bhon Thairbeart gu Inbhir Nis is 
na prìomh-rathaidean a’ leantainn do na puirt 
aiseig aig Ceann na Creige, an t-Òban, Malaig 
agus Ulapul.

 • Thathar a’ cur a’ phoileasaidh seo an 
sàs a-rèir chothroman a nochdas bho 
leasachaidhean rathaid ullaichte – leithid 
dà-fhillteadh an A9 – a thuilleadh air 
obair-ghlèidhidh ullaichte. ’S e seo dòigh 
neo-chosgail an liuthad shoidhnichean dà-
chànanach air an lìonra a leudachadh le 
maoineachadh làithreach. Chaidh aonta a 
stèidheachadh le Comhairle na Gàidhealtachd 
agus Comhairle Earra Ghàidheal is Bhòid, gus 
leantainneachd is cunbhalas a chumail leis na 
rathaidean ionadail a tha ceangailte. 

 • Leasaich Còmhdhail Alba stiùireadh 
sònraichte gus dèanamh cinnteach gun 
tèid soidhnichean slìghe dà-chànanach a 
dhealbhachadh ann an dòigh chunbhalach 
is follaiseach, co-ionnan ri stiùireadh an 
Traffic Signs Manual. Thèid an stiùireadh 
seo fhoillseachadh air làraich-lìn Còmhdhail 
Alba gus cuideachadh iadsan a tha a’ 
dealbhachadh shoidhnichdean trafaige air na 
slìghean seo.
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Foghlam 

 • Chruthaich Riaghaltas na h-Alba Measaidhean 
Stannardach ann an Gàidhlig. Cumaidh sinn 
oirnn a’ coimhead ri cothroman eile an cànan 
a thoirt a-steach dhan raon seo.

 • Smaoinichidh sinn ciamar as urrainn don 
Ghàidhlig a bhith mar phàirt den Ro-
innleachd Rannsachaidh

 • Ag aithneachadh cudromachd thidsearan 
Gàidhlig do na h-amasan againn an àireamh 
luchd-labhairt a thogail, tha a’ Ghàidhlig a-nis 
na pàirt den làraich-lìn againn son trèanadh 
thidsearan.

 • Tha bursaraidhean fosgailte dhaibhsean aig 
a bheil ùidh cuspairean STEM a theagasg tro 
mheadhan na Gàidhlig.

 • Tha na bliadhnaichean tràth cudromach 
do leasachadh dhaoine òga agus thug sinn 
taic do bhagaichean Bookbug Gàidhlig is 
tha seiseanan a-nis ri fhaotainn. Tha iad 
seo gu bhith ri fhaighinn air app Urras 
Leabhraichean na h-Alba. 

 • Cumaidh sinn oirnn a’ taiceadh Ùghdarrasan 
Ionadail is tidsearan tro bhith a’ 
maoineachadh an t-Oifigear Fastadh 
Thidsearan stèidhichte aig Bòrd na Gàidhlig

 • Cumaidh sinn oirnn a’ taiceadh Ùghdarrasan 
Ionadail gu lèir a bu mhiann lìbhrigeadh neo 
leudachadh Foghlam Gàidhlig aig gach ìre tro 
ar sgeama ghrantaichean

 • Aithnichidh sinn obair chudromach 
bhuidhnean leithid Fèisean nan Gàidheal 
ann a bhith a’ taiceadh foghlam Gàidhlig is 
cumaidh sinn oirnn am brosnachadh anns an 
raon seo

 • Aithnichidh Riaghaltas na h-Alba gu feum an 
t-uamhas phàrantan taic le oideachadh an 
cuid chloinne agus tha Gàidhlig na pàirt de 
làraich-lìn Parent Club.

 • Tha Achd na Cloinne agus Daoine Òga 
(Alba) 2014 na phàirt chudromach de ro-
innleachd Riaghaltas na h-Alba an dùthaich a 
leasachadh mar sàr àite àrachaidh na cruinne. 
Tha an t-Achd a stèidheachadh frèam-obrach 
far an obraich seirbheisean poblach le chèile 
gus taic a thoirt do chloinn, daoine òga 
agus teaghlaichean ann an Alba. Gu nàdarra 
smaoinichidh e air feumalachdan Ghàidheil 
òga an luib seo. 

 • Tha sinn air an iomairt Adhartas nas Luaithe 
a leasachadh ann an compàirteachas le 
ùghdarrasan poblach air feadh na h-Alba.

 • Tha sinn air laghan a thoirt air adhart a bheir 
taic don Ghàidhlig. As ùire, Achd Foghlam (Alba) 
2016 agus cumaidh sinn oirnn a’ brosnachadh 
nan ullachadh a tha an luib seo dhaibhsean a 
tha an sàs ann am foghlam Gàidhlig.

 • Chur Riaghaltas na h-Alba airgead an sealbh 
ann an cruthachadh e-Sgoil ag aithneachadh 
an luach aige don Ghàidhlig agus a’ 
leudachadh nan cothroman dhaibhsean a tha 
airson ionnsachadh tron chànan. Cumaidh an 
taic seo a’ dol. 

 • Tha Riaghaltas na h-Alba a’ toirt taic don 
thrèanadh Luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig 
anns a’ Bhun-sgoil. Tha seo fhathast 
soirbheachail agus a-nis a’ leudachadh gus na 
tràth bliadhnaichean a ghabhail a-steach. 

 • Aithnichidh Riaghaltas na h-Alba gu feum solar 
na Gàidhlig aig àrd-ìre a bhith co-ionnan ris na 
tha daoine òga a’ sùileachadh agus tha sinn ag 
obair le compàirtichean gus seo a lìbhrigeadh.

 • Chruthaich Riaghaltas na h-Alba maoin-
chalpa na Gàidhlig gus taic a thoirt do 
dh’Ùghdarrasan Ionadail agus pròiseactan 
coimhearsnachd le cosgaisean togail. 
Cumaidh sinn oirnn ag obair – a’  toirt 
prìomhachas do sgoiltean – le buidhnean a 
bu mhiann solar agus taic don Ghàidhlig a 
leudachadh. 
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 • Tha sinn a’ cumail oirnn a’ dèanamh cinnteach 
gum faigh daoine ruigse air foghlam Gàidhlig 
tron taic againn do dh’ùghdarrasan ionadail. 

 • Tha sinn, agus cumaidh sinn, a’ toirt taic  
do dh’ùghdarrasan ionadail le leasachadh 
sgoiltean agus aonadan ùra air feadh Alba. 

 • Tha Riaghaltas na h-Alba a’ toirt bun-
maoineachaidh dha e-Sgoil gus dèanamh 
cinnteach gu bheil foghlam Gàidhlig ri 
fhaotainn dhaibhsean a tha na iarraidh. 

 • Tha Riaghaltas na h-Alba a’ toirt bun-
maoineachaidh do Shabhal Mòr Ostaig agus 
cuideachd a’ toirt taic do chùrsaichean 
Adhartach agus Àrd-ìre eile, a’ gabhail 
a-steach trèanadh thidsearan. 

Obair Chothromach agus Gnothachas  

 • Leasaichidh Roinn So-fhastachd Riaghaltas 
na h-Alba dreachan Gàidhlig de stuthan ùra/
ath-chlo-bhuailte mar phàirt de dh’obair 
mhargaidh. 

 • Bidh Tèarainteachd Shòisealta na h-Alba 
a’ stiùireadh 17 sochairean a thèid a chur 
an sàs ann an ceuman aig deireadh a’ 
phròiseas, bidh e a’ lìbhrigeadh shochairean 
do dhaoine air tuarasdalan ìosal, daoine 
ciorramach, luchd-cùraim agus daoine òga a’ 
tòiseachadh san àite-obrach, agus sochairean 
gus cuideachadh daoine an dachaighean 
a theasachadh. Tha seo a’ toirt fior 
ruigsinneachd do Thèarainteachd Shòisealta 
na h-Alba agus smaoinichidh iad mu ciamar 
as urrainn iad inbhe na Gàidhlig a thogail. Tha 
pàipearan fiosrachaidh mu na sochairean seo 
uile ri fhaighinn ann an Gàidhlig.

 • Tha suaicheantas na buidhne dà-chànanach 
agus air na stuthan margaidh gu lèir. Thèid 
aire a thoirt do shoidhnichean is sanasachd 
Ghàidhlig.

 • Tha Tèarainteachd Shòisealta na h-Alba 
fo dhleastanas na sochairean aca a 
bhrosnachadh agus tha fiosrachadh mun 
h-uile sochair làithreach, beò mu thràth 
air a thoirt gu for-ghnìomhach ann an 
Gàidhlig agus tha seirbheisean mìneachaidh, 
eadar-theangachaidh agus tar-sgrìobhaidh 
na buidhne mu thràth a’ gabhail a-steach 
Gàidhlig gus an urrainn daoine còmhradh 
leinn air am fòn agus litrichean is brathan is 
msaa. fhaighinn air an eadar-theangachadh. 
Smaoinichidh a’ bhuidheann cuideachd ciamar 
as urrainn i luchd-cleachdaidh na Gàidhlig 
a ruighinn tro na fòraman, buidhnean agus 
lìonraidhean luchd-ùidhe eadar-dhealaichte 
aice. 

 • Cuideachd, coinnichidh Tèarainteachd 
Shòisealta na h-Alba le Bòrd na Gàidhlig gus 
Plana Gàidhlig ullachadh. Cuidichidh seo gus 
togail air an obair mu thràth an sàs gus taic 
a thoirt dhaibhsean a bu mhiann Gàidhlig a 
chleachdadh. 

Eadar-nàiseanta

 • Coimheadaidh ar Buidheann-stiùiridh airson 
Malairt Eadar-nàiseanta agus Tasgadh ri 
cothroman inbhe na Gàidhlig a thogail mar 
phàirt de thursan Ministreil thall-thairis agus 
tachartasan mòra Malairt is Tasgaidh. 

 • Chruthaich Riaghaltas na h-Alba bursaraidh 
ionnsachaidh Gàidhlig le Oifis Iomairtean na 
Gàidhlig ann an Alba Nuadh agus cumaidh 
sinn oirnn a’ toirt taic don seo fhad ’s a 
choimheadas sinn son chothroman Gàidhlig 
a bhrosnachadh tron Hub againn ann an 
Canada. 

 • Thug Riaghaltas na h-Alba taic do Bhliadhna 
nan Cànan Tùsanach aig UNESCO agus 
smaoinichidh sinn ciamar as urrainn dhuinn 
taic a thoirt do Dheichead nan Cànan 
Tùsanach. 
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 • Tha Riaghaltas na h-Alba a’ cumail air mar 
bhall èasgaidh de Chomhairle Bhreatainn is 
Èirinn far a bheil ar cànain gu lèir a’ faighinn 
aire is taic.

 • A’ conaltradh le ar compàirtichean Artaig 
agus Lochlannach tro bhuileachadh frèam-
obrach poileasaidh na h-Artaig aig Riaghaltas 
na h-Alba gus malairt phoileasaidh is eòlais 
a bhrosnachadh mu thimcheall togail inbhe 
agus dìon chànain tùsanach, a’ rannsachadh 
chothroman gus pròiseactan a’ leasachadh an 
comann a bhios a’ cur ri Deichead nan Cànan 
Tùsanach aig UNESCO (2022-2032).

Foillseachadh 

A’ Foillseachadh A’ Phlana
S e seo an treas ath-thriall de Phlana Gàidhlig 
Riaghaltas na h-Alba, agus thèid a chur an sàs 
thairis còig bliadhna bhon cheann-là a gheibh e 
aonta bho Bòrd na Gàidhlig neo gu bheil Plana 
ùr ann na àite. Bidh dleastanasan a’ phlana seo a’ 
togail air agus a’ soillearachadh dhleastanasan an 
ath-thriall mu dheireadh, an sàs eadar 2016 agus 
2021.

A’ Foillseachadh an deasachaidh seo den Phlana, 
bidh Plana Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba air 
fhoillseachadh gu dà-chànanach air làraich-lìn 
Riaghaltas na h-Alba. 

A thuilleadh air an seo, bidh sinn: 

 • A’ brosnachadh an deasachaidh seo den 
phlana gu farsaing, leis na meadhanan 
sòisealta am measg seo 

 • A’ toirt an deasachaidh seo den Phlana gu 
aire luchd-obrach tro Eadra-lìon Riaghaltas 
na h-Alba agus bheir sinn fios do luchd-
obrach mu phoileasaidhean agus iomairtean 
ùra air an leasachadh fon Phlana

 • A’ dèanamh leth-bhreacan den ath-thriall seo 
den Phlana saor ri fhaotainn nuair a thèid 
iarraidh 

 • A’ toirt fios do luchd-ùidhe buntainneach le 
fiosrachadh air mar a gheibh iad grèim air a’ 
Phlana

Goireasachadh A’ Phlana 
Chan eil Riaghaltas na h-Alba an dùil gum bi 
cosgaisean sam bith a bharrachd an luib nan 
dleastanasan seo. Ach, ma nochdas cosgaisean 
nì e solar iomchaidh airson goireasachadh a’ 
Phlana, a thaobh nan seirbheisean a tha sinn a’ 
lìbhrigeadh gu dìreach. Bidh e an urra ri NDPBan 
agus Buidhnean-gnìomha, luchd-ionaid agus 
cunnradairean ullachadh a dhèanamh airson 
coinneachadh ri cosgaisean gnìomhachadh nam 
planaichean Gàidhlig aca fhèin. 

Sgrùdadh A’ Phlana 
Thèid aithisg sgrùdaidh a chur gu Bòrd na 
Gàidhlig mu ghnìomhachadh a’ Phlana seo gach 
bliadhna. Le bhith a’ sgrùdadh gnìomhachadh 
Phlana Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba, cuiridh sinn 
cudrom air na raointean a leanas gu sònraichte: 
poileasaidhean Riaghaltas na h-Alba agus mar a 
tha iad a’ toirt buaidh air leasachadh na Gàidhlig; 
gnìomhachadh bun-dhleastanasan sònraichte ann 
an Caibideal III; na thathar a’ cur ri gnìomhachadh 
Plana Nàiseanta na Gàidhlig mar a tha air a 
mhìneachadh ann an Caibideal IV; fiosrachadh 
mu stuthan fhoillseachadh ann an Gàidhlig gu 
h-iomlan no ann an geàrr-chunntas; an seòrsa 
agus an àireamh de bheachdan a gheibhear mu 
lìbhrigeadh nan ceuman a tha anns a’ Phlana.
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Caibideal IV
Dleastanasan a’ Phlana 
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Amasan Àrd-ìre
Tha Riaghaltas na h-Alba air obrachadh còmhla ri Bòrd na Gàidhlig son àireamh de dh’amasan Àrd-
Ìre a chruthachadh gus dèanamh follaiseach ar dealas don Ghàidhlig aig ìre ro-innleachdail agus a tha 
dlùth-cheangailte ris a’ Phlana Gàidhlig Nàiseanta 2018-23. Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh mu mar 
a tha sinn a’ coileanadh a’ Phlana Nàiseanta Gàidhlig ann an Caibideal III. 

A’ Fàs Cleachdadh na Gàidhlig

Amas Àrd-ìre Bheir a h-uile roinn de RnA taic don mhodail obrach adhartais is 
compairteachaidh a chruthaich an iomairt Ìre Adhartais nas Luaithe 
gus a bhith cinnteach de cho-obrachadh ann a bhith a’ toirt taic don 
Ghàidhlig.

Cleachdadh Làithreach Tha Riaghaltas na h-Alba a’ toirt prìomhachas don Ghàidhlig agus tha seo 
follaiseach anns na dleastanasan manifesto agus am Prògram Riaghaltais 
againn.

Chaidh an Iomairt Ìre Adhartais nas Luaithe a chur an sàs leis an Leas 
Phrìomh Mhinistear. Tha seo a-nis air a bhith ann an àite airson trì 
bliadhna ’s a toirt ri chèile farsaingeachd ùghdarrasan poblach ag obair 
air feadh Alba gus taic a thoirt don Ghàidhlig is iadsan a bu mhiann a 
cleachdadh.

Plana Gàidhlig 
Riaghaltas na h-Alba, 
2022-2027

‘S e an iomairt Ìre Adhartais nas Luaithe bun-stèidh do phoileasaidh 
Ghàidhlig Riaghaltas na h-Alba agus e a’ ceangal ri chèile mu 25 
Buidheann Phoblach a tha a’ cur ri fàs is taic seasmhach na Gàidhlig. Tha 
Rùnaire a’ Chaibineit airson Foghlam agus Sgilean air aontachadh gun 
cùm an obair seo a’ dol leatha anns a’ Chathair.

Faodaidh raointean eile de Riaghaltas na h-Alba a thighinn an sàs mar a 
dh’aontaicheas Ministearan agus leanaidh seo.

Tha tuilleadh fiosrachaidh mu mar a tha Riaghaltas na h-Alba a’ 
cuideachadh taic a thoirt don Ghàidhlig tro ar n-obair ri lorg ann an 
Roinn 3.

Ceann-là Coinneamh Bhliadhnail le coinneamhan sruth-obrach dà-bhliadhnail

Dleastanas Roinn na Gàidhlig is Albais
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A’ Fàs Ionnsachadh na Gàidhlig

Amas Àrd-ìre Fàsaidh Riaghaltas na h-Alba cleachdadh na Gàidhlig ’s e a’ coluadar leis 
a’ phoball mar aithne de na coimhearsnachdan a tha e a’ frithealadh 
agus a-rèir Plana Cànain Nàiseanta na Gàidhlig.

Cleachdadh Làithreach Tha tairgse fhosgailte aig Riaghaltas na h-Alba a bhith a’ conaltradh tro 
mheadhan na Gàidhlig.

Cuideachd, tha Conaltradh RnA a’ cur fàilte air iarrtasan sgrìobhte anns 
a’ Ghàidhlig às na meadhanan.

Plana Gàidhlig 
Riaghaltas na h-Alba, 
2022-2027

Leanaidh Riaghaltas na h-Alba orra tairgse fhosgailte a bhith aca don 
phoball conaltradh ann an Gàidhlig.

Cuideachd, tha Conaltradh RnA a’ cur fàilte air iarrtasan sgrìobhte anns 
a’ Ghàidhlig às na meadhanan.

Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh mu mar a tha Riaghaltas na h-Alba a’ 
cuideachadh a’ toirt taic do Ghàidhlig tro choluadar ainmichte ann an 
Roinn 3.

Ceann-là 2023 is bliadhnail as deidh sin

Dleastanas Corporra/Roinn na Gàidhlig is Albais/Conaltradh

Amas Àrd-ìre Nì Riaghaltas na h-Alba oidhirp Gàidhlig a stèidheachadh anns a h-uile 
iomairt ùr a thaobh poileasaidh foghlaim.

Cleachdadh Làithreach Tha Riaghaltas na h-Alba dealasach foghlam Gàidhlig fhàs aig a h-uile ìre 
agus mar sin thèid aire a thoirt do feumalachdan na Gàidhlig fhad ’s a 
tha poileasaidhean air an leasachadh.
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Plana Gàidhlig 
Riaghaltas na h-Alba, 
2022-2027

Leanaidh Riaghaltas na h-Alba orra a’ meòrachadh feumalachdan 
foghlam Gàidhlig agus foghlam luchd-ionnsachaidh Gàidhlig aig a h-uile 
ìre fhad ’s a tha poileasaidhean air an leasachadh.

Tha e an dùil gum bi riochdairean bho air feadh na Buidhne-stiùiridh 
Ionnsachaidh is Buidhne-stiùiridh Leasachaidh an sàs anns a’ Bhuidhinn 
Bhuileachaidh a thathar a’ moladh son Plana Gàidhlig Riaghaltas na 
h-Alba, gus dèanamh cinnteach gu bheil Gàidhlig stèidhichte ann an 
leasachaidhean foghlaim.

A thuilleadh air an sin, mhol an sgrìobhainn Putting Pupils at the Centre 
Report on Education Reform mar as urrainn Gàidhlig a bhith stèidhichte 
ann am buidhnean Foghlaim teachdail is obraichidh sinn leothasan a tha 
an sàs gus dèanamh cinnteach gu bheil Gàidhlig air a riochdachadh.

Tha tuilleadh fiosrachaidh mu mar a tha Riaghaltas na h-Alba a’ 
cuideachadh taic a thoirt don Ghàidhlig tro ar n-obair ri lorg ann an 
Roinn 3.

Ceann-là Ro dheireadh 2025

Dleastanas Foghlam/Corporra/Roinn na Gàidhlig is Albais/Conaltradh
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A’ Toirt Ìomhaigh Fhiughairich Don Ghàidhlig

Amas Àrd-ìre Stèidhichidh Riaghaltas na h-Alba buidheann bhuileachaidh airson a’ 
Phlana Gàidhlig anns am bidh Buidhnean-stiùiridh bho air feadh RnA 
air an riochdachadh.

Cleachdadh Làithreach An-dràsta ’s e Roinn na Gàidhlig is Albais a bhios a’ brosnachadh 
dleastanasan a’ Phlana Gàidhlig.

Plana Gàidhlig 
Riaghaltas na h-Alba, 
2022-2027

Stèidhichidh Riaghaltas na h-Alba Buidheann Bhuileachaidh a’ Phlana 
Gàidhlig le riochdairean bho air feadh nam Buidhnean-stiùiridh. Thathar 
an dùil gum bi buill treun às leth na Gàidhlig anns na raointean fa leth 
aca.

Thèid Cumhaichean Iomraidh a chruthachadh don Bhuidhinn agus bidh 
builean ri lorg air duilleagan Gàidhlig na làraich-lìn Corporra.

Ceann-là 2023 is an uair sin bliadhnail

Dleastanas Roinn na Gàidhlig is Albais/Buidhnean-stiùiridh eile
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Amasan Seirbheis Corporra 
’S e seo treas ath-thriall de Phlana Ghàidhlig Riaghaltas na h-Alba agus bho 2010 tha sinn beag air 
bheag air ceuman a ghabhail gus taic a thoirt don Ghàidhlig tro ar seirbheisean corporra.

Leanaidh seann dhleastanasan orra mur a h-atharrachaidh an lìbhrigeadh corporra agus far an 
atharraich sin chì sinn ciamar as urrainn don atharrachadh taic a thoirt don Ghàidhlig.

Inbhe

Buil Mhiannaichte Soidhneachadh

Thèid Gàidhlig agus Beurla a chur air soidhneachadh mòr sam bith nuair 
a thèid ùrachadh. 

Cleachdadh Làithreach Tha soidhneachadh suaicheantais dà-chànanach Gàidhlig aig Riaghaltas 
na h-Alba aig a h-uile làrach. Tha cuideachd soidhneachadh dà-
chànanach tro Chidhe Bhictoria air fad.

Plana Gàidhlig 
Riaghaltas na h-Alba, 
2022-2027

Leanaidh sinn oirnn ag ùrachadh soidhneachadh Gàidhlig far a bheil 
soidhnichean gu bhith air an ùrachadh.

Smaoinichidh Riaghaltas na h-Alba mun ìre de shoidhneachadh Ghàidhlig 
anns na h-oifisean hub againn fhad ’s a tha iad seo air an leasachadh.

Ceann-là 2024 is an uair sin bliadhnail

Dleastanas Manaidsearachd Ghoireasan

Buil Mhiannaichte Suaicheantas is brannd

Suaicheantas agus branndadh corporra a chur gu Gàidhlig is Beurla aig 
a’ chiad chothrom agus mar phàirt de phròiseas ùrachaidh sam bith. Bu 
chòir an suaicheantas co-ionnanachd a thoirt do gach cànan.

Cleachdadh Làithreach Tha suaicheantas dà-chànanach aig Riaghaltas na h-Alba is tha seo air 
a chleachdadh sa h-uile suidheachadh. Tha stiùireadh aig luchd-obrach 
mun a chleachdadh.

Plana Gàidhlig 
Riaghaltas na h-Alba, 
2022-2027

Cumaidh sinn oirnn a’ cleachdadh an t-suaicheantais dà-chànanaich anns 
a h-uile suidheachadh air feadh ar gnìomhan agus bheir sinn aire luchd-
obrach don stiùireadh tro na duilleagan corporra Gàidhlig againn.

Ceann-là Stiùireadh ri fhoillseachadh ann an 2022

Dleastanas Conaltradh/Roinn na Gàidhlig is Albais
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A’ Conaltradh Leis A’ Phoball

Buil Mhiannaichte Brosnachadh

Teachdaireachd fhiughaireach gu bheil an còmhnaidh fàilte air 
conaltradh Gàidhlig bhon phoball.

Cleachdadh Làithreach Tha tairgse for-ghnìomhach aig Riaghaltas na h-Alba agus tha sinn a’ cur 
fàilte air conaltradh ann an Gàidhlig. Tha seo brosnaichte air ar làrach-
lìn.

Plana Gàidhlig 
Riaghaltas na h-Alba, 
2022-2027 

Leanaidh sinn oirnn a’ cur fàilte air conaltradh Gàidhlig agus brosnaichidh 
sinn an t-seirbheis seo air na h-àrd-ùrlaran compàirteachaidh poblach 
againn.

Freagairidh sinn an conaltradh seo ann an Gàidhlig cuideachd.

Thèid stiùireadh ullachadh do cho-obraichean mu làimhseachadh is thèid 
seo fhoillseachadh air ar làrach-lìn a-staigh.

Ceann-là 2023 is an uair sin bliadhnail

Dleastanas Aonad Compàirteachaidh Poblach

Buil Mhiannaichte Conaltradh Sgrìobhte

Gabhaidh sinn an còmhnaidh conaltradh sgrìobhte ann an Gàidhlig (post, 
post-d agus meadhanan sòisealta) agus thèid freagairtean a thoirt ann 
an Gàidhlig a-rèir poileasaidh choitchinn.

Cleachdadh Làithreach Tha Riaghaltas na h-Alba a’ cur fàilte air sgrìobhadh Gàidhlig agus thèid 
freagairt Ghàidhlig a thoirt do sgrìobhadh sam bith a gheibh sinn ann an 
Gàidhlig.

Tha Roinn na Gàidhlig is Albais a’ cumail orra a’ toirt taic air feadh 
Riaghaltas na h-Alba le seirbheisean eadar-theangachaidh do cho-
obraichean.

Tha stuthan eileagtronaigeach fèin-fhreagairt mar brathan-àichidh 
post-d san dà-chànan.

Gheibhear eadar-theangachadh Gàidhlig den bhileag gearain againn air-
loidhne

Tha Roinn na Gàidhlig is Albais ag obair leis an Aonad 
Chompàirteachaidh Phoblach gus dèanamh cinnteach gu bheil 
teamplaidean litreach dà-chànanch ann do Mhinistearan, Buidhnean-
stiùiridh agus Roinnean.
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Plana Gàidhlig 
Riaghaltas na h-Alba, 
2022-2027

Tha siostam conaltraidh ùr aig Riaghaltas na h-Alba agus obraichidh sinn 
gus:

Dèanamh cinnteach gu bheil fiosan-freagairt gnèitheach dà-chànanach, 
gum bi teamplaidean airson Ministearan, Buidhnean-stiùiridh agus 
Roinnean fhathast ullaichte agus luchd-obrach air am brosnachadh iad 
seo a chleachdadh.

Bidh Stiùireadh Air-loidhne mu chleachdadh an t-siostaim chonaltraidh a’ 
gabhail a-steach comhairle mun Ghàidhlig.

Misnichidh sinn luchd-obrach làrach-ainm dà-chànanach a thogail gus an 
cànan a bhrosnachadh is gus a dhèanamh nas fhaicsinnich.

Tha am modh-ghearain an-dràsta fo ath-sgrùdadh. Bidh ro-ràdh Gàidhlig 
aig an seo.

Ceann-là 2023

Dleastanas Aonad Compàirteachaidh Poblach agus Roinn na Gàidhlig is Albais

Buil Mhiannaichte Ionad-fàilte agus fòn 

Far an urrainn luchd-obrach le Gàidhlig an t-seirbheis seo a thabhann 
gheibh iad taic sin a dhèanamh agus tha an t-seirbheis air a thoirt gu 
aire a’ phobaill.

Cleachdadh Làithreach Tha fàiltean Gàidhlig aig Riaghaltas na h-Alba n-ar ionad-fàilte agus 
soidhneachadh Gàidhlig againn ann an Cidhe Bhictoria.

’S urrainn ar luchd-obrach beulaibh an taighe agus anns a’ Phrìomh 

Aonad Fiosrachaidh iarrtasan (fòn, post, post-d) a ghabhail ann an 
Gàidhlig ’s iad seo a chur gu roinn na Gàidhlig far am freagar neach-
labhairt fileanta. 
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Plana Gàidhlig 
Riaghaltas na h-Alba, 
2022-2027

Thèid an dleastanas seo a ghlèidheadh is luchd-obrach ùr ag 
ionnsachadh mun Ghàidhlig tro ar n-inntrigeadh agus duilleagan Gàidhlig 
ar làrach-lìn chorporra.

Brosnaichidh sinn an luchd-obrach seo na h-abairtean Gàidhlig air an 
làraich-lìn a chleachdadh còmhla ris a’ phoball.

Bu chòir na meadhanan pròtacalan aontaichte a chleachdadh agus tha 
sinn a’ gabhail iarrtasan sgrìobhte ann an Gàidhlig.

Bidh teachdaireachdan fèin-obrachail ùra ann an Gàidhlig air a’ bhòrd-
suidse againn.

Bidh sinn dealasach, far an urrainn, sanasachd ar n-obraichean PAF a 
leudachadh gus feuchainn ri luchd-labhairt na Gàidhlig leis na sgilean 
buntainneach a thàladh don sgioba.

Thèid smaoineachadh mu dheidhinn àireamh fa-leth a stèidheachadh 
son gairmearan na Gàidhlig. Ma thachaireas seo, thèid fhoillseachadh is a 
bhrosnachadh.

Thèid smaoineachadh mu dheidhinn na buaidhe a bhios aig ùrachadh 
teicneolais sam bith de shiostaman a’ PhAF gus leasachadh an 
t-seirbheis do luchd-labhairt Gàidhlig far a bheil seo comasach.

Ceann-là 2024

Dleastanas ITECS/Manaidsearachd Ghoireasan/Conaltradh

Buil Mhiannaichte Coinneamhan poblach

Tha cothroman coinneamhan poblach a chumail gu dà-chànanch no ann 
an Gàidhlig tric air an rannsachadh agus air am brosnachadh.

Cleachdadh Làithreach Tha Riaghaltas na h-Alba a’ brosnachadh cleachdadh na Gàidhlig aig 
coinneamhan poblach ann an sgìrean far a bheil àireamh mhòr den 
t-sluagh na bruidhinn neo far an e Gàidhlig cuspair na coinneimh.

Plana Gàidhlig 
Riaghaltas na h-Alba, 
2022-2027

Leasaichidh sinn stuthan sònraichte ann an co-cheangal ri Plana Gàidhlig 
Riaghaltas na h-Alba gus a bhith cinnteach gu bheil an t-eòlas aig luchd-
obrach a dh’fheumas iad gus ar dleastanasan taice don Ghàidhlig a 
lìbhrigeadh.

Ceann-là Stiùireadh ri fhoillseachadh ann an 2022

Dleastanas Gach Buidheann-stiùiridh/Roinn na Gàidhlig is Albais
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Fiosrachadh

Buil Mhiannaichte Meadhanan

Tha brathan-naidheachd mu chuspairean mòra agus gach brath-
naidheachd ceangailte ri Gàidhlig air an sgapadh ann an Gàidhlig agus 
Beurla.

Cleachdadh Làithreach Tha Riaghaltas na h-Alba a’ foillseachadh bhrathan-naidheachd ann am 
Beurla agus Gàidhlig mu fharsaingeachd chùisean a bhuaileas air luchd-
labhairt na Gàidhlig. Ma thèid iarraidh, bheir sinn iomraidhean Ministreil 
do threas-phàrtaidhean ann an Gàidhlig.

Plana Gàidhlig 
Riaghaltas na h-Alba, 
2022-2027

Leanaidh sinn oirnn a’ foillseachadh bhrathan-naidheachd Gàidhlig gu na 
meadhanan Gàidhlig.

Gabhaidh sinn ceuman a bharrachd is foillsichidh sinn brathan-
naidheachd Gàidhlig gu na meadhanan Gàidhlig mu chùisean de dh’fhìor 
àrd ìomhaigh a ghabhas buaidh air coimhearsnachdan Gàidhlig.

Bheir sinn cuideachd beachd sgrìobhte ann an Gàidhlig air cùis sam bith 
ma thèid iarraidh.

Ceann-là 2022 is an uair sin bliadhnail

Dleastanas Conaltradh (Naidheachdan)
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Buil Mhiannaichte Meadhanan sòisealta

Stuthan Gàidhlig gu cunbhalach air an sgaoileadh tro na meadhanan 
sòisealta, a-rèir na h-ìre de luchd-cleachdaidh a tha ann agus a 
dh’fhaodadh a bhith ann.

Cleachdadh Làithreach Tha Riaghaltas na h-Alba a’ cleachdadh Gàidhlig anns na meadhanan 
sòisealta againn.

Plana Gàidhlig 
Riaghaltas na h-Alba, 
2022-2027

Leanaidh sinn oirnn a’ brosnachadh Gàidhlig tron chunntas Twitter 
Gàidhlig againn agus brosnaichidh sinn obair dhaoine eile tron chunntas 
seo.

Cuideachd, coimheadaidh sinn ri leasachadh na stuthan Gàidhlig le bhith 
na cleachdadh nas trice air @scotgovedu agus smaoinichidh sinn mu 
ciamar as urrainn seo leantainn air seanailean portfolio Twitter eile.

Ceann-là 2022 is an uair sin bliadhnail

Dleastanas Conaltradh/Roinn na Gàidhlig is Albais

Buil Mhiannaichte Làrach-lìn

Bu chòir suthan Gàidhlig a bhith ri fhaighinn air làraich-lìn an ùghdarrais 
phoblaich, le ìmpidh air na duilleagan a tha dualtach an àireamh as 
motha de dhaoine a ruighinn.

Cleachdadh Làithreach Tha stuthan Gàidhlig air làraich-lìn Riaghaltas na h-Alba.

Plana Gàidhlig 
Riaghaltas na h-Alba, 
2022-2027

Àrdaichidh sinn làthaireachd na Gàidhlig air làraich-lìn Riaghaltas na 
h-Alba fon phrionnsabal spèis cho-ionnan, follaiseachd agus cleachdadh 
na Gàidhlig 

Leasaichidh sinn stuthan sònraichte ceangailte ri Plana Gàidhlig 
Riaghaltas na h-Alba gus dèanamh cinnteach gu bheil an t-eòlas aig 
luchd-obrach a dh’fheumas iad gus ar dleastanasan taice don chànan a 
lìbhrigeadh. 

Ceann-là Stiùireadh ri fhoillseachadh ann an 2022

Dleastanas Conaltradh/Roinn na Gàidhlig is Albais
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Buil Mhiannaichte Feumalachd Chànain

Tha pròiseas an sàs gus dèanamh cinnteach gu bheil inbhe agus 
tuigsinneachd na Gàidhlig ann am fiosrachadh corporra aig àrd ìre.

Cleachdadh Làithreach Tha cothrom aig a h-uile Buidheann-stiùiridh air àrd ìre de chomhairle is 
seirbheisean eadar-theangachaidh gus dèanamh cinnteach gun coilean ar 
stuthan càileachd aithnichte.

Plana Gàidhlig 
Riaghaltas na h-Alba, 
2022-2027

Leasaichidh sinn stuthan sònraichte ceangailte ri Plana Gàidhlig 
Riaghaltas na h-Alba gus dèanamh cinnteach gu bheil an t-eòlas aig 
luchd-obrach a dh’fheumas iad gus ar dleastanasan taice don chànan a 
lìbhrigeadh.

Ceann-là 2022

Dleastanas Roinn na Gàidhlig is Albais

Buil Mhiannaichte Foillseachaidhean Corporra

Air an ullachadh ann an Gàidhlig agus Beurla, le prìomhachas dhan 
fheadhainn as dualtaiche an àireamh as motha a ruighinn.

Cleachdadh Làithreach Aithnichidh Riaghaltas na h-Alba luach na Gàidhlig anns na 
foillseachaidhean againn.

Nì sinn cinnteach gu bheil co-chomhairleachaidhean air am foillseachadh 
gu dà-chànanach far a bheil e iomchaidh, agus tha freagairtean Gàidhlig 
brosnaichte. Thèid freagairtean co-chomhairleachaidh Gàidhlig a 
fhreagairt ann an Gàidhlig.

Cuideachd, tha eadar-theangachaidhean Gàidhlig de stuthan clo-bhuailte 
Riaghaltas na h-Alba ri fhaighinn ma thèid iarraidh.

Plana Gàidhlig 
Riaghaltas na h-Alba, 
2022-2027

Leanaidh sinn oirnn ag ullachadh fhoillseachaidhean is geàrr-chunntasan 
Gàidhlig.

Thèid comhairle mun an seo a chur an lùib stiùireadh do luchd-obrach 
anns na duilleagan corporra Gàidhlig a tha ann am beachd gus dèanamh 
cinnteach gu bheil an t-eòlas aig luchd-obrach a dh’fheumas iad gus ar 
dleastanasan taice a lìbhrigeadh don chànan.

Cleachdaidh sinn G’Mor (Buidheann nam Plana Gàidhlig) gus cothroman 
a thogail le Buidhnean Poblach eile fiosrachadh a sgaoileadh mu eadar-
theangairean.

Ceann-là 2023 is an uair sin bliadhnail

Dleastanas Gach Buidheann-stiùiridh/Roinn na Gàidhlig is Albais
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Luchd-Obrach

Buil Mhiannaichte Ion-sgrùdadh

Thèid ion-sgrùdadh a dhèanamh air comasan agus feumalachdan 
trèanaidh Gàidhlig thairis beatha gach plana.

Cleachdadh Làithreach Rinn Riaghaltas na h-Alba suirbhidh luchd-obrach ann an 2010.

Plana Gàidhlig 
Riaghaltas na h-Alba, 
2022-2027

Nì Riaghaltas na h-Alba sgrùdadh de chomasan Gàidhlig an luchd-
obrach.

Ceann-là 2023

Dleastanas Roinn na Gàidhlig is Albais/Mìneachadh Ionnsachaidh

Buil Mhiannaichte Inntrigeadh

Eòlas de phlana Ghàidhlig an ùghdarrais phoblaich mar phàirt de 
dh’inntrigidhean luchd-obrach ùr.

Cleachdadh Làithreach Còmhla ri trèanadh mothachaidh Gàidhlig anns na tachartasan 
inntrigidh againn, bidh Roinn na Gàidhlig is Albais a’ tabhann sheiseanan 
mothachaidh do Roinnean eile.

Plana Gàidhlig 
Riaghaltas na h-Alba, 
2022-2027

Cuiridh Riaghaltas na h-Alba earrann Gàidhlig anns a’ phasgan inntrigidh 
son luchd-obrach ùr. 

Tha tairgse fhosgailte againn son earrannan Gàidhlig ann am pasgain 
inntrigidh ionadail sam bith.

Roinn na Gàidhlig agus Albais gus taic a thoirt aig tachartasan fàilte do 
luchd-obrach anns am bi comhairle mun ath-thriall seo den Phlana is 
eachdraidh a’ chànain.

Ceann-là 2022

Dleastanas Leasachadh Dhaoine/Roinn na Gàidhlig is Albais
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Buil Mhiannaichte Trèanadh cànain

Trèanadh agus leasachadh son sgilean Gàidhlig air an tabhann do 
luchd-obrach, gu sònraichte ceangailte ri buileachadh plana Gàidhlig an 
ùghdarrais phoblaich.

Cleachdadh Làithreach Tha ionnsachadh cànain ri fhaighinn don luchd-obrach gu lèir a tha na 
iarraidh.

Gheibhear buidseatan trèanaidh aig ìre ionadail a bheir cothrom do 
luchd-obrach smaoineachadh mun thrèanadh a dh’fheumas iad gus na 
dreuchdan aca a lìbhrigeadh.

Gheibhear comhairle a thaobh chùrsaichean bho Roinn na Gàidhlig is 
Albais agus Leasachadh Dhaoine.

Plana Gàidhlig 
Riaghaltas na h-Alba, 
2022-2027

Tha sinn a’ leasachadh Àrd-ùrlar Eòlas Ionnsachaidh ùr is nì sinn cinnteach 
gu bheil Gàidhlig na pàirt dhe gus cothroman ionnsachaidh luchd-obrach a 
làn-mheudachadh.

Leasaichidh sinn stuthan eadar-ghnìomhach mun Phlana Ghàidhlig.

Cuiridh sinn fiosrachadh mu na cùrsaichean tron urrainn luchd-obrach 
Gàidhlig ionnsachadh air ar duilleagan stiùiridh.

Ceann-là 2023 is an uair sin bliadhnail

Dleastanas Leasachadh Dhaoine/Roinn na Gàidhlig is Albais

Buil Mhiannaichte Trèanadh mothachaidh

Trèanadh mothachaidh Gàidhlig air a thabhann do luchd-obrach.

Cleachdadh Làithreach Còmhla ri trèanadh mothachaidh Gàidhlig anns na tachartasan 
inntrigidh againn, bidh Roinn na Gàidhlig is Albais a’ tabhann sheiseanan 
mothachaidh do Roinnean eile.

Plana Gàidhlig 
Riaghaltas na h-Alba, 
2022-2027

Leanaidh sinn oirnn a’ tabhann sheiseanan mothachaidh Gàidhlig agus 
smaoinichidh sinn mu stuthan mothachaidh Gàidhlig son an Àrd-ùrlar 
Eòlas Ionnsachaidh ùr gus cothroman ionnsachaidh luchd-obrach a làn-
mheudachadh.

Tha tairgse fhosgailte againn seiseanan mothachaidh a sholarachadh 
do luchd-obrach gu lèir is thèid seo a bhrosnachadh air na duilleagan 
Gàidhlig a thèid ullachadh.

Tha sinn an dùil gun cuidich seo brosnachadh is ionnsachadh a’ chànain, 
le àrd-ùrlaran leithid Speak Gaelic am measg seo.

Ceann-là 2022 is an uair sin bliadhnail

Dleastanas Leasachadh Dhaoine/Roinn na Gàidhlig is Albais
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Buil Mhiannaichte Trusadh
Ag aithneachadh agus a’ toirt spèis do sgilean Gàidhlig am broinn a’ 
phròiseas trusaidh tron ùghdarras phoblach.

Cleachdadh Làithreach Tha an ìre de sgilean Gàidhlig air am meòrachadh airson obraichean 
far a bheil seo riatanach agus air an sanas nuair a thathar a’ fastadh na 
h-obraichean seo.
Ìre de sgilean Gàidhlig air am meòrachadh airson obraichean far a bheil 
seo riatanach.

Plana Gàidhlig 
Riaghaltas na h-Alba, 
2022-2027

Leanaidh an dleastanas seo agus bidh comhairle mu dheidhinn air an 
làraich-lìn chorporra againn.

Ceann-là 2024

Dleastanas Poileasaidh agus Lìbhrigeadh HR

Buil Mhiannaichte Trusadh
Sanasan dà-chànanach neo Gàidhlig son gach obair far an e Gàidhlig sgil 
riatanach.

Cleachdadh Làithreach Dreuchdan Gàidhlig air an sanaschd gu dà-chànanach.

Plana Gàidhlig 
Riaghaltas na h-Alba, 
2022-2027

Bidh dreuchdan Gàidhlig fhathast air an sanasachd gu dà-chànanach. 
Nochdaidh comhairle air na duilleagan corporra Gàidhlig againn.

Ceann-là 2022

Dleastanas Poileasaidh agus Lìbhrigeadh HR

Buil Mhiannaichte Trusadh
Gàidhlig air ainmeachadh mar sgil riatanach agus/neo miannaichte ann 
an sònrachaidhean obrach gus lìbhrigeadh am Plana Gàidhlig agus a-rèir 
comhairle trusaidh Bòrd na Gàidhlig. 

Cleachdadh Làithreach Tha sinn a’ meòrachadh dhreuchdan agus a bheil Gàidhlig riatanach no 
miannaichte.

Plana Gàidhlig 
Riaghaltas na h-Alba, 
2022-2027

Leanaidh sinn oirnn a’ meòrachadh dhreuchdan agus a bheil Gàidhlig 
riatanach no miannaichte.
Ìre de sgilean Gàidhlig air am meòrachadh son dhreuchdan nuair a 
dh’fheumas.

Ceann-là 2022

Dleastanas Poileasaidh agus Lìbhrigeadh HR
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Corpas Cànain na Gàidhlig

Buil Mhiannaichte Gnàthachas Litreachaidh na Gàidhlig (GOC)

Leanaidh sinn Gnàthachas Litreachaidh na Gàidhlig anns a h-uile rud 
sgrìobhte a dh’ullaicheas an t-ùghdarras poblach.

Cleachdadh Làithreach Tha spèis aig Riaghaltas na h-Alba son Gnàthachas Litreachaidh na 
Gàidhlig.

Plana Gàidhlig 
Riaghaltas na h-Alba, 
2022-2027

Leanaidh sinn oirnn a’ cumail ri Gnàthachas Litreachaidh na Gàidhlig.

Cuiridh sinn fiosrachadh mu GOC air an làraich-lìn chorporra Ghàidhlig 
againn gus dèanamh cinnteach gu bheil an t-eòlas aig luchd-obrach a 
dh’fheumas iad gus ar dleastanasan taice don chànan a lìbhrigeadh. 

Ceann-là 2023

Dleastanas Roinn na Gàidhlig is Albais

Buil Mhiannaichte Ainmean-àite

Tha comhairle a thaobh ainmean-àite na Gàidhlig air a shireadh bho 
Ainmean-Àite na h-Alba is air a chur gu feum.

Cleachdadh Làithreach Tha Riaghaltas na h-Alba ag obair gu dlùth le AÀA gus a bhith cinnteach 
gum faigh sinn am fiosrachadh is comhairle cheart.

Tha sinn cuideachd nar ball de chomataidh AÀA.

Plana Gàidhlig 
Riaghaltas na h-Alba, 
2022-2027

Leanaidh sinn oirnn ag obair còmhla ri Ainmean-Àite na h-Alba airson a 
bhith cinnteach gum bi ceart-sgrìobhadh cunbhalach sa Ghàidhlig ann an 
ainmean-àite.

Cuiridh sinn fiosrachadh mu dheidhinn obair AÀA dhan làraich-lìn 
chorporra Ghàidhlig againn gus dèanamh cinnteach gu bheil an t-eòlas 
aig luchd-obrach a dh’fheumas iad gus ar dleastanasan taice don chànan 
a lìbhrigeadh. 

Ceann-là 2023

Dleastanas Roinn na Gàidhlig is Albais
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Caibideal V
Am Plana Gàidhlig ann an 
Riaghaltas na h-Alba
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Uallach Iomlan Airson A’ Phlana
Bidh uallach air an Rùnaire Maireannach airson 
dèanamh cinnteach aig a’ cheann thall gun 
coilean Riaghaltas na h-Alba na dleastanasan sa 
Phlana seo. 

Àrd-stiùirichean 

Cleachdaidh Riaghaltas na h-Alba dòigh 
thiomnaichte airson gnìomhachadh a’ Phlana 
agus bidh uallach air Àrd-stiùirichean airson 
dèanamh cinnteach gum bi an luchd-obrach aca 
air an dèanamh mothachail air a’ Phlana seo agus 
a’ bhuaidh a bhios aige air an raon obrach aca. 

Roinn Ghàidhlig is Albais Riaghaltas na h-Alba 

’S ann aig Roinn Ghàidhlig is Albais Riaghaltas 
na h-Alba, a tha na phàirt den Bhuidheann-
stiùiridh Leasachadh Ionnsachaidh, a tha uallach 
airson cùisean a bhuineas do phoileasaidh 
Gàidhlig. Cuiridh sinn aithisg mu adhartas ann an 
dleastanasan a’ Phlana seo gu Bòrd na Gàidhlig 
gach bliadhna. Obraichidh sinn còmhla ri co-
obraichean air feadh ar n-obair gus dleastanas 
a’ Phlana a choileanadh, agus gus cothroman 
leudachaidh aithneachadh a’ dol air adhart. 

Freagraidh sinn cuideachd iarrtasan airson 
adhartas a gheibh sinn bhon Bhòrd. Mur 
bithear a’ coinneachadh ri cumhachan a’ Phlana, 
mìnichidh an aithisg air na h-adhbharan air 
a shon agus na ceuman a tha Riaghaltas na 
h-Alba a’ gabhail gus aghaidh a chur air na 
duilgheadasan.

Uallach Làitheil Airson A’ Phlana
’S ann aig Oifigear Leasachaidh na Gàidhlig a tha 
uallach làitheil son lìbhrigeadh is sgrùdadh Plana 
Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba. Cuirear ceistean 
mu obrachadh làitheil a’ phlana gu:

Niall Bartlett
Oifigear Leasachaidh na Gàidhlig
Buidheann-stiùiridh Leasachadh Ionnsachaidh 
Riaghaltas na h-Alba 
Raon 2B(S) Cidhe Bhictòria Dùn Èideann 
EH6 6QQ

niall.bartlett@gov.scot

A’ Coluadar Le Luchd-Obrach 
Brosnaichidh Riaghaltas na h-Alba comhairle 
do luchd-obrach tro làraich-lìn taobh a-staigh 
an riaghaltais agus Buidheann Bhuileachaidh 
Ghàidhlig Riaghaltas na h-Alba.

Treas Phàrtaidhean
Nì Riaghaltas na h-Alba iomradh ri ar Plana 
Gàidhlig nuair a tha sinn a’ beachdachadh air 
cùmhnantan is ullachaidhean anns an tèid sinn 
an sàs le treas phàrtaidhean. Gus cuideachadh 
leis an seo bidh sinn air stiùireadh ullachadh do 
luchd-obrach air ar làrach-lìn a-staigh.

mailto:niall.bartlett@gov.scot


Plana Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba 2022-2027

43

Leas-phàipear – Co-chomhairleachadh Poblach 

Ro-ràdh
Air 15 Iuchar 2021 dh’fhoillsich Riaghaltas na 
h-Alba an dreach Plana Gàidhlig aca son 2021-
26. Tha Planaichean Gàidhlig reachdail ullaichte 
le ùghdarrasan poblach a-rèir iarrtas Bhòrd na 
Gàidhlig mar ullachadh de dh’Achd na Gàidhlig 
(Alba) 2005.

Tha ullachadh Planaichean Gàidhlig le 
ùghdarrasan poblach a’ dèanamh cinnteach gu 
bheil roinn phoblach na h-Alba a’ dèanamh a 
dìcheall teachd-àm seasmhach a chruthachadh 
do Ghàidhlig tro togail inbhe is cliù a’ chànain 
is cruthachadh cothroman practaigeach son a 
chleachdadh. 

Bha Riaghaltas na h-Alba am-measg nan ciad 
buidhnean poblach a leasaich sa bhuilich Plana 
Gàidhlig, far na mhìnich e na ceumannan a 
bheireadh e gus fàs cleachdadh na Gàidhlig ’s 
na h-obraichean làitheil aige, is cuideachd mar 
a bheireadh e taic do Bhòrd na Gàidhlig ann 
a bhith a’ coileanadh geallaidhean a’ Phlana 
Gàidhlig Nàiseanta. Mar phàirt den phròiseas 
mìnichte ann an Achd 2005 thèid Planaichean 
Gàidhlig ùrachadh gach 5 bliadhna.

Dè a bha an lùib a’ cho-chomhairleachaidh?
Ruith co-chomhairleachadh an Dreach Phlana 
eadar 15 Iuchar is 9 Sultain 2021 is chaidh fàilte 
a chur air beachdan mu gheallaidhean Riaghaltas 
na h-Alba a thaobh:

 • Fàs cleachdadh na Gàidhlig

 • Fàs chothroman gus Gàidhlig ionnsachadh

 • Brosnachadh ìomhaigh mhisneachail de 
Ghàidhlig

còmhla ri beachdan sam bith eile mun Phlana.

Freagairtean
Fhuairear 51 freagairtean air fad. Thàinig iad seo 
bho còig ùghdarrasan ionadail, dà bhuidheann 
leasachaidh Gàidhlig nàiseanta, buidheann ealain 
Ghàidhlig neo-eisimeileach is 43 neach fa leth. 

Leis gun robh an co-chomhairleachadh dà-
chànananch, thàinig sia freagairtean sa Ghàidhlig 
is 45 ann am Beurla. 

Far an tug luchd-freagairt cead am freagairt a 
dhèanamh poblach gheibhear iad seo aig làraich 
cho-chomhairleachaidh Riaghaltas na h-Alba. 

Toraidhean air fad
Leis gun robh àireamh pìos math nas motha 
de fhreagairtean aig a’ cho-chomhairleachadh 
seo an taca ri Plana Gàidhlig mu dheireadh 
Riaghaltas na h-Alba (51 freagairt gu naoi) 
bha farsaingeachd nas motha bheachdan 
ann cuideachd. Tha seo gu h-àraid fìor mu 
fhreagairtean dhaoine fa leth. 

Ach bha grunn de na fhreagairtean ud nach 
do thuig adhbhar a’ cho-chomhairleachaidh. 
Ann an gu leòr dhiubh chaidh an eacarsaich a 
chleachdadh mar cothrom beachdachadh san 
fharsaingeachd air poileasaidhean na Gàidhlig 
neo inbhe a’ chànain am beatha phoblach na 
h-Alba gun a bhith a’ gabhal gnothaich ris an 
sgrìobhann fhèin neo amasan sònraichte a’ 
Phlana a thaobh obraichean taobh a-staigh 
Riaghaltas na h-Alba. 

Mar a bhiodh an dùil, bha seo fìor son 
freagairtean a bha a’ càineadh na Gàidhlig. Ach, 
tha e cuideachd fìor mu chuid a fhreagairtean 
taiceil don chànan is amasan a’ Phlana ach a 
bha an dùil gun robh ceangal aig an sgrìobhainn 
ri rudan leithid solar ùghdarrasan ionadail do 
dh’fhoghlam Ghàidhlig neo oidhirpean na roinn 
prìobhaidich às leth Gàidhlig.

http://consult.scotland.gov.uk
http://consult.scotland.gov.uk
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Anns a’ chumantas sheall freagairt a’ cho-
chomhairleachaidh taic do gheallaidhean Plana 
Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba, gu h-àraid an àite 
ann a bhith a’ coileanadh amasan Plana Gàidhlig 
Nàiseanta Bhòrd na Gàidhlig. 

Chaidh àireamh phuingean a thogail mu 
gheallaidhean sònraichte ann an raointean-
obrach Riaghaltas na h-Alba, m.e. faicsinneachd 
na Gàidhlig ann an togalaichean RnA is trèanadh 
luchd-obrach. Bha cuid a dh’atharrachaidhean air 
am moladh gus soilleireachadh na geallaidhean 
seo. Chaidh puingean eile a thogail a thaobh mar 
a bhuineadh geallaidhean a’ Phlana ri Iomairtean 
RnA, NDPBan is ùghdarrasan poblach eile ag 
obair ann an Alba, is cudromachd RnA ann a 
bhith a’ tabhann eisimpleir do na buidhnean ud. 

Nochd àireamh de luchd-freagairt puingean 
sònraichte mu phoileasaidh foghlam Gàidhlig 
is na h-ullachaidhean Gàidhlig mìnichte sa 
Bhile Foghlaim an-dràsta mu choinneamh na 
Pàrlamaid. 

Ath Cheumannan
Bu mhiann leinn taing a thoirt do gach 
buidheann is neach fa leth a fhreagair an co-
chomhairleachadh. Chuir toraidhean a’ cho-
chomhairleachaidh ri Plana Gàidhlig Riaghaltas  
na h-Alba 2022-27.

Measadh Fhreagairtean
Ceist 1(a) – Dè ur beachdan air Bun-
dhleastanasan Riaghaltas na h-Alba ann an 
Caibideil IV, a thaobh Inbhe?

Chaidh aithneachadh leis a’ chuid as motha de 
luchd-freagairt gun deach deagh adhartas a 
choisinn san raon seo le Riaghaltas na h-Alba 
bhon chiad Phlana Ghàidhlig againn ann an 
2010, is chaidh aithneachadh gun cuidich ar 
geallaidhean leantainneach is Amasan Àrd-Ìre 
buileach le togail inbhe na Gàidhlig ann an Alba. 

Chaidh puingean sònraichte a thogail a thaobh 
na ceiste seo mu fhaicsinneachd na Gàidhlig air 
soidhnichean, cinn-litir is suaicheantas RnA – 
roinnean uile a th’ air deagh adhartas a choisinn 
ach a thèid a leasachadh buileach.

Ceist 1(b) – Dè ur beachdan air Bun-
dhleastanasan Riaghaltas na h-Alba ann an 
Caibideil IV, a thaobh Conaltradh leis a’ Phoball 
agus Fiosrachadh?

Bha geallaidhean ùra a chaidh a thoirt a-steach 
san earran seo, leithid cothrom neach-labhairt 
Gàidhlig a bhith ann son brathan naidheachd is 
fàs làithreachd na Gàidhlig air làraichean-lìn is 
meadhanan-sòisealta RnA, air aithneachadh mar 
cheumannan misneachail. 

Dh’iarr aon bhuidheann phoblach san fhreagairt 
cho-chomhairleachaidh aca gum biodh 
deagh chleachdadh is poileasaidh a dheadh a 
leasachadh le Riaghaltas na h-Alba a thaobh 
an cleachdadh Gàidhlig aca air fhoillseachadh 
gu buidhnean is ùghdarrasan poblach. ’S e seo 
gealladh a thèid a rannsachadh gu leantainneach 
is a sgaoileadh eadar buidhnean le Planaichean 
Gàidhlig, is cuideachd feadhainn a tha a’ 
leasachadh Planaichean Gàidhlig san teachd-
àm, tro Bhòrd na Gàidhlig is GMòr - buidheann 
lìonrachaidh nan Oifigearan Gàidhlig thairis roinn 
phoblach na h-Alba. 
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Ceist 1(c) – Dè ur beachdan air Bun-
dhleastanasan Riaghaltas na h-Alba ann an 
Caibideil IV, a thaobh Luchd-obrach?

Dh’ainmich grunn fhreagairtean solarachadh 
trèanadh cànain Gàidhlig do luchd-obrach 
Riaghaltas na h-Alba mar phàirt chudromach 
de ghealladh Riaghaltas na h-Alba don chànan. 
Chaidh soilleireachadh iarraidh mu chuid a 
phàirtean den ghealladh seo, ach bha fàilte air an 
amas taic a thoirt do luchd-obrach a bha airson 
Gàidhlig ionnsachadh. 

Dh’iarr aon neach-freagairt gum biodh goireasan 
trèanaidh sam bith ullaichte le Riaghaltas na 
h-Alba air an tabhann do bhuidhnean poblach 
eile. 

Ceist 2 – A bheil molaidhean sam bith eile agaibh 
a thaobh Plana Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba 
air fad, agus an t-èifeachdas aige gus amasan a’ 
Phlana Gàidhlig Nàiseanta a choileanadh?

Nochd a’ cheist seo farsaingeachd mhòr de 
fhreagairtean is molaidhean bhon luchd-freagairt 
gu lèir, le grunn luchd-freagairt a’ beachdachadh 
air foghlam Gàidhlig is gu h-àraid àite lìbhrigidh 
Riaghaltas na h-Alba a thaobh sin.

Bhruidhinn iomadh neach-freagairt air 
àite Riaghaltas na h-Alba ann a bhith a’ 
stèidheachadh slìghe is eisimpleir do bhuidhnean 
poblach ann an Alba. Chaidh a’ chudromachd 
aig dlùth cho-obrachadh is sgaoileadh deagh 
chleachdadh is goireasan a chur am follais mar 
phrìomhachas ann a bhith a’ coileanadh amasan 
a’ Phlana Gàidhlig Nàiseanta. 

Am measg nam puingean sònraichte a chaidh 
ainmeachadh mar fhreagairt don cheist seo bha:

 • Sluaghan-tomhais nàiseanta son foghlam 
Gàidhlig – am b’ urrainn barrachd 
fiosrachaidh a bhith ann a thaobh ìrean 
eadar-dhealaichte de dh’fhoghlam Gàidhlig?

 • Foghlam tro mheadhan na Gàidhlig – 
dh’ainmich aon neach-freagairt bacadh a 
dh’fhaodadh a bhith an lùib sgoiltean Gàidhlig 
a-mhàin, ’s iad a’ moladh Beurla, Gàidhlig is 1 
chànan eile a bhith riatanach ann an sgoiltean 
air feadh Alba na àite.

 • Rinn neach-freagairt eile iomradh sònraichte 
ri ullachaidhean Gàidhlig a’ Bhile Fhoghlaim 
a tha an-dràsta ron Phàrlamaid, is gum 
bu chòir neartachadh iad seo a bhith 
na phrìomhachas ann an lìbhrigeadh 
geallaidhean Riaghaltas na h-Alba a thaobh 
togail àireamh luchd-labhairt na Gàidhlig is 
lìbhrigeadh a’ Phlana Gàidhlig Nàiseanta.

 • Cudromachd Ghàidhlig mar so-mhaoin 
eaconamach is sòisealta – dh’iarr aon neach-
freagairt gum biodh seo air a chur ris na 
geallaidhean a thaobh a’ Phlana Nàiseanta 
Gàidhlig.

Freagairt Riaghaltas na h-Alba 
Tha Riaghaltas na h-Alba a’ cur fàilte air a h-uile 
freagairt don cho-chomhairleachadh is an 
fharsaingeachd bheachdan mun Dhreach Phlana 
Ghàidhlig aca.

Stèidhichte air an fhios-air-ais a nochd, chaidh 
àireamh atharrachaidhean a dhèanamh ris a’ 
Phlana mus deach a chuir gu Bòrd na Gàidhlig 
son aonta. Tha iad seo ag amas soilleireachadh 
a dhèanamh air cuid a phàirtean de na 
geallaidhean a th’ air an dèanamh le Riaghaltas 
na h-Alba a thaobh Gàidhlig anns na raointean-
obrach aca is àite an Riaghaltais ann a bhith a’ 
coileanadh amasan a’ Phlana Gàidhlig Nàiseanta.
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