
Prìomh Ghealltanas 1: Cleachd Gàidhlig mar a tha iomchaidh gus conaltradh ri coimhearsnachdan air feadh na h-Alba 
agus dèan cinnteach gun urrainn do choimhearsnachdan conaltradh ruinne sa Ghàidhlig (le bhith a’ tabhann ghnìomhan 
com-pàirteachaidh agus foghlaim ann an coimhearsnachdan agus a’ toirt taic do eadar-obrachadh leis a’ Phàrlamaid sa 
Ghàidhlig). 

Gealltanas Ceann-latha 

1. Meudaich an t-uiread ghrafaigean-fhiosrachaidh sa bheil Gàidhlig. ron Ghiblean 
2023 

2. Cruthaich seiseanan ùra foghlam Gàidhlig do sgoiltean gus beachdan thidsearan a fhreagairt agus obair gus 

meudachadh an uiread sgoilearan a tha a’ gabhail pàirt annta ann an sgoiltean meadhain-Ghàidhlig gu 3% 

(ionnan ris an t-seirbheis Bheurla) 

ron Ghiblean 
2019 
 

3. Bidh gach goireas didseatach poblach a tha air a chleachdadh ann am Prìomh Thalla na Pàrlamaid ri 

fhaighinn anns a’ Bheurla agus a’ Ghàidhlig   

 

Cruthaich goireas eadar-obrachaidh poblach a mhìnicheas dealas na Pàrlamaid airson na Gàidhlig agus mar 

a tha i ga cleachdadh anns an obair againn, ro dheireadh 2018/19. Is coltaiche gur e goireas didseatach a 

bhios an seo a thèid a chleachdadh sa Phrìomh Thalla.  

ron Ghiblean 
2019 
 

4. Dèan aithisg bhliadhnail ann an cruth dà-chànaineach, a thèid an àite nan tionndaidhean fa leth sa Ghàidhlig 

and sa Bheurla a th’ ann an-dràsta. 

ron Ghiblean 
2019 
 

5. Obair còmhla ri Oifis nan Comataidhean a thaobh taic luchd-fianais gus am bi fios aig luchd-fianais 

chomataidhean gum faod iad fianais beòil a lìbhrigeadh sa Ghàidhlig (le aonta an neach-gairm ro làimh).  

ron Ghiblean 
2021 
 

6. Àm Cnuasachaidh ga lìbhrigeadh sa Ghàidhlig co-dhiù aon turas gach seisean ron Ghiblean 
2020 
 

7. Ath-bhreithneachadh air Gàidhlig air-loidhne air a h-uile seanail lìn is meadhanan sòisealta gus molaidhean a 

dhèanamh mu bhrìgh air am faodar beachdachadh ma thèid làraich-lìn no innealan conaltraidh air-loidhne 

(m.e. blog) ùra a leasachadh. 

Tog ìomhaigh na Gàidhlig air a’ phrìomh làraich-lìn, a’ gabhail a-steach rannsachadh air tiotalan dà-chànaineach 

ron Ghiblean 
2021 
 



a chur air prìomh dhuilleagan, agus leasaich an làrach-lìn a th’ ann an-dràsta fhad ’s a tha làrach ùr ga 

chruthachadh. Gabhaidh seo cuideachd a-steach rannsachadh air èifeachd nan innealan conaltraidh a tha gan 

cleachdadh an-dràsta agus dh’fhaodadh atharrachadh air innealan èirigh à seo.  

8. Rannsaich cothrom a bhith a’ cleachdadh eadar-theangachadh agus faidhlichean fuaim air làrach-lìn ùr sam 

bith gus luchd-ionnsachaidh Gàidhlig a chuideachadh 

ron Ghiblean 
2021 

9. Às dèidh leughadh Gàidhlig a stèidheachadh le luchd-obrach gu soirbheachail, facal na seachdain, thèid seo 

a thabhann cuideachd air BPA le ceangal ri brìgh an leasain sin. 

ron Ghiblean 
2020 
 

10. Lorg dòighean airson Gàidhlig a thoirt an lùib prìomh obair com-pàirteachaidh na Pàrlamaid, a’ gabhail a-

steach an Fhèis Phoilitigs.  

ron Ghiblean 
2023 

11. Cruthaich duilleagan-lìn sa Bheurla mun t-seirbheis Ghàidhlig gus nochdadh an luach a tha a’ Phàrlamaid a’ 

cur air a’ chànan do dhaoine aig nach eil i, agus do luchd-ionnsachaidh. 

ron Ghiblean 
2021 
 

12. Bidh taobh Gàidhlig ris a h-uile taisbeanadh anns a’ Phrìomh Thalla.  Airson taisbeanaidhean bhon taobh a-

muigh, obraichidh sinn le luchd-stiùiridh an taisbeanaidh gus cleachdadh na Gàidhlig a bhrosnachadh ann.  

ron Ghiblean 
2023 

13. Lìbhrig comhairle leantainneach dhan luchd-obrach a tha a’ stèidheachadh a’ Chlàr Choiteachaidh gus an 

urrainn dhaibh suaicheantas dà-chànaineach a chruthachadh agus Gàidhlig amaladh gu h-èifeachdach dhan 

chlàr agus an conaltradh agus sanasachd a nì iad. 

ron Ghiblean 
2023 

14. Lìbhrig comhairle leantainneach dhan luchd-obrach a tha ag obair air Fòram Alba air Thoiseach gus an 
urrainn dhaibh Gàidhlig amaladh gu h-èifeachdach dhan phrògram-obrach aca agus an conaltradh agus 
stuthan sanasachd a nì iad.   

ron Ghiblean 
2022 
 

15. Bidh fiosrachadh cudromach ann an taisbeanadh (seasmhach) Prìomh Thalla Pàrlamaid na h-Alba fhathast 

dà-chànaineach le àrd-ìomhaigh cuideachd aig a’ Ghàidhlig anns na pàirtean eadar-obrachail. Faic 

cuideachd àireamh 3.    

ron Ghiblean 
2019 
 

16. Leasaich agus cuir an gnìomh dòigh airson sìor phlanadh brìgh Gàidhlig, air seanailean Gàidhlig agus ron Ghiblean 
2020 



seanailean corporra, gus a bhith cinnteach gu bheil muinntir a’ phobaill a’ tuigsinn nan cothroman a th’ ann a 

dhol an sàs sa Ghàidhlig agus a’ tuigsinn ar dealas dhan chànan. 

 

17. Obair còmhla ri ar luchd-cùmhnaint san togalach airson dèanamh cinnteach gu bheil na sanasan aca a rèir 

gealltanas na Pàrlamaid airson sanasan dà-chànaineach ann an àiteachan poblach. (Creche agus Café) 

ron Ghiblean 
2020 
 

18. Pàirt riatanach ann an sgriobt gach neach-treòrachaidh a’ mìneachadh dealas na Pàrlamaid airson na 

Gàidhlig agus mar a chleachdas sinn i nar n-obair. 

ron Ghiblean 
2019 
 

 
  



Prìomh Ghealltanas: Toirt taic do ar BPA agus an luchd-obrach aca a bhith misneachail a’ cleachdadh na Gàidhlig nan 
obair (le bhith a’ lìbhrigeadh agus a’ cur air adhart taic agus cothroman dhaibh gus sin a dhèanamh). 

Dealas Ceann-latha 

Gnothaichean na Pàrlamaid 
19. Dèan soilleir agus an uair sin sgaoil fios (le sanasan, tachartasan, amaladh anns a’ phrògram CPD) mu 

dhòighean airson Gàidhlig a chleachdadh ann an stuthan Gnothaichean na Pàrlamaid (conaltradh, eadar-
theangachadh air gluasadan, ceistean, atharrachaidhean; bruidhinn na Gàidhlig san t-seòmar/comataidhean, 
eadar-theangachadh bhilean agus aithisgean comataidh) a’ gabhail a-steach eadar-theangachadh fhaighinn 
agus pàigheadh air a shon. 

ron Ghiblean 
2023 

BPA a’ riochdachadh muinntir na sgìre-/roinn-taghaidh 
20. Gabh pàirt ann an ath-bhreithneachadh air dòighean-obrach agus stiùireadh a thaobh eadar-theangachadh 

Gàidhlig fhaighinn do Bhuill agus pàigheadh air a shon.  
 
Dèan soilleir agus an uair sin sgaoil fios (le sanasan, tachartasan, amaladh anns a’ phrògram CPD) mun taic 
a th’ ann do Bhuill tron Sgeama Chosgaisean Bhall airson eadar-theangachadh Gàidhlig. Deasaich 
stiùireadh do Bhuill air eadar-theangachadh a lorg.   

ron Ghiblean 
2020 

21. Tog aire mu, agus brosnaich luchd-obrach na Pàrlamaid agus BPA a bhith a’ cleachdadh, chairtean-
gnothaich dà-chànaineach. Rannsaich cothrom gus cleachdadh chairtean-gnothaich dà-chànaineach a 
dhèanamh ro-aonta seach iar-aonta. 

ron Ghiblean 
2021 
 

22. Tog aire mu na goireasan a th’ ann airson taic a thoirt do BPA a’ cleachdadh na Gàidhlig (me Abair Beagan 
agus Sgrìobh Beagan) tro theachdaireachdan cunbhalach do BPA.  

 

Rannsaich, còmhla ri BPA, dè na goireasan eile a bhiodh freagarrach, leithid seiseanan Gàidhlig goirid a dh’aon 
ghnothach do Bhuill ùra às dèidh thaghaidhean (2021)  

ron Ghiblean 
2022 
 

23. Tabhainn cothroman trèanaidh Gàidhlig do luchd-obrach, BPA agus an sgiobannan. Ann an 2018, bidh seo 
a’ togail air ar prògram 1, 2, 3: Gàidhlig 1: Aire mun Ghàidhlig, Gàidhlig 2: Bruidhinn Beagan agus Gàidhlig 3: 
A’ cleachdadh do chuid Ghàidhlig ann am Pàrlamaid na h-Alba.  

ron Ghiblean 
2019 
 

24. Tabhainn seiseanan trèanaidh Gàidhlig do luchd-cùmhnaint san togalach (me luchd-frithealaidh, creche, 
luchd-glanaidh, dorsairean) agus muinntir Poileas na h-Alba san togalach, mus beachdaich sinn air ciamar a 
sgaoileadh sinn trèanadh do luchd-cùmhnaint san fharsaingeachd. 

ron Ghiblean 
2020 
 

25. Tabhainn trèanadh do luchd-cùmhnaint ag obair air gnìomhan deilbh agus didseatach, agus tuairisgeulan 
margaidheachd, gus an tuig iad na tha a’ Phàrlamaid a’ sùileachadh bhuapa a thaobh na Gàidhlig.  

ron Ghiblean 
2020 



 

26. Tabhainn comhairle do luchd-obrach a’ leasachadh ghnìomhan foghlaim agus com-pàirteachaidh, gu 
sònraichte ag àbhaisteachadh na dòigh-obrach seo ann an sgioba Sheirbheisean Com-pàirteachaidh.  

ron Ghiblean 
2019 
 

27. Cuidich luchd-obrach a tha airson Gàidhlig ionnsachadh, a’ gabhail a-steach creideasan foghlaim airson 
Gàidhlig ionnsachadh agus fiosrachadh mu chlasaichean agus cùrsaichean. 

ron Ghiblean 
2020 
 

28. Gàidhlig 1: Bidh Aire mun Ghàidhlig riatanach do luchd-obrach a’ dèiligeadh ris a’ phoball, le cuideam 
sònraichte air dòighean-fàilteachaidh buntainneach, sìmplidh agus freagairtean do cheistean sìmplidh mun 
Ghàidhlig ann am Pàrlamaid na h-Alba. 

ron Ghiblean 
2021 
 

29. Rannsaich ciamar a dheasaichear goireasan air-loidhne airson ionnsachadh na Gàidhlig agus trèanadh 
Gàidhlig, a bheir taic do ar n-oidhirpean Leantainneach a thaobh trèanadh aghaidh-ri-aghaidh. 

ron Ghiblean 
2021 
 

30. Faic cuideachd àireamh 11 air Facal Gàidhlig na Seachdain oir togaidh seo aire mun Ghàidhlig am measg 
BPA.  

ron Ghiblean 
2020 
 

31. Dèan cinnteach gu bheil Gàidhlig a’ sìor nochdadh anns a’ chonaltradh taobh a-staigh siostaman luchd-
obrach na Pàrlamaid. An-dràsta tha seo a’ gabhail a-steach an Iris Chorporra agus EH99. Dh’fhaodte a 
dhèanamh le bhith a’ cur air adhart trèanadh Gàidhlig no a’ togail aire mu thaobh sònraichte de dhealas na 
Pàrlamaid airson na Gàidhlig.  

ron Ghiblean 
2022 
 

 
  



Prìomh Ghealltanas 3: A’ cur na Gàidhlig aig cridhe smaoineachadh na Pàrlamaid (le bhith a’ dèanamh cinnteach gu bheil 
obair ga lìbhrigeadh ri taobh, agus taobh a-staigh, phrògraman a th’ ann mar-thà, cho math ri gnìomhan a chur air dòigh a 
dh’aon ghnothach airson aire a thogail mun Ghàidhlig).  
 

Dealas Ceann-latha 

32. Dèan ath-bhreithneachadh air a’ phlana lìbhrigidh airson a’ Phlana Ghàidhlig gach sia mìosan, a’ 

dèanamh cinnteach gu bheil ar program-obrach a’ coimhead 12 mìos air adhart an-còmhnaidh.  Bheir 

seo cothrom a bhith ag ath-bhreithneachadh air seirbheisean a rèir eòlas agus atharrachadh sam bith  

ann am prìomhachasan.   

Leantainneach 

33. Dèan cinnteach gu bheil feumalachdan sgiobachd a thaobh Gàidhlig an-dràsta agus san àm ri teachd air 

an amaladh ann an dealbhadh sgiobachd corporra.  

ron Ghiblean 
2022 
 

34. Dèan cinnteach gu bheil gealltanasan Gàidhlig fon phlana Gàidhlig air an toirt an lùib Planaichean Oifis.  ron Ghiblean 
2021 
 

35. Bidh dòigh-planaidh pròiseict a’ togail cheistean a thaobh àite na Gàidhlig aig ìre tòiseachaidh pròiseict.  ron Ghiblean 
2023 

36. Meudaich an uiread sgrìobhainnean air am foillseachadh le tiotal, geàrr-chunntas agus/no facal-toisich 

dà-chànaineach gus aire mun Ghàidhlig a thogail.  

Leantainneach 

37. Earball puist-d dà-chànaineach dhan luchd-obrach uile, a’ gabhail a-steach ainmean oifis agus seòladh 

na Pàrlamaid. Thèid rannsachadh an gabh seo a stèidheachadh do luchd-obrach gu fèin-obrachail. 

ron Ghiblean 
2023 

38. Tha a h-uile h-oifis a’ rannsachadh ciamar a chuireas iad am meud an uiread teamplaid agus clàr oifigeil 

air gnothaichean na Pàrlamaid agus BPCA a ghabhadh tiotal no cinn-sgrìobhaidh dà-chànaineach. Mar 

eisimpleir, foirmichean inntrigidh luchd-cùmhnaint, geàrr-chunntasan choinneamhan na Buidhne 

Ceannais.  

Leantainneach 

39. Bidh gach bhidio a tha ga dhèanamh an-dràsta a’ cleachdadh Suaicheantas Corporra dà-chànaineach na 

Pàrlamaid. Rannsaichidh an Oifis Chraolaidh ciamar a chleachdadh iad barrachd Gàidhlig anns a’ 

bhathar aca (brataich, sleamhnagan msaa) agus cumaidh iad orra a’ tionail eòlas agus a’ leasachadh 

stiùireadh mu bhidiothan dà-chànaineach.  

ron Ghiblean 
2021 
 



40. Cùm a’ toirt taic do Bhuidheann-obrach Ghàidhlig ann a bhith a’ cur a’ Phlana Ghàidhlig an gnìomh agus 

dèanamh cinnteach gu bheil a’ Ghàidhlig ga h-àbhaisteachadh ann an obair na Pàrlamaid.  
 

Rè àm a’ phlana, nì sinn oidhirp a’ Bhuidheann-obrach Ghàidhlig a thoirt an lùib lìonra iomadachd agus 
in-ghabhail foirmeil gus Gàidhlig amaladh nar smaoineachadh chorporra air co-ionnanachd.  

Leantainneach 

41. Leasaich dòighean a thèid cleachdadh na Gàidhlig ann an gnothach na Pàrlamaid (seòmar, comataidh, 

gluasadan, ceistean) a chlàradh.   

ron Ghiblean 
2023 

42. Obair còmhla ris an sgioba Solarachaidh airson cothroman a lorg gus feumalachdan Gàidhlig a chur ann 

an cùmhnantan mus tòisich a’ phròiseas tairgseachaidh. Gu h-àraidh, airson dèanamh cinnteach gum bi 

feumalachdan Gàidhlig gam beachdachadh anns a’ chùmhnant deilbh an ath thuras a thig e gu crìoch. 

ron Ghiblean 
2022 
 

43. Fastaich Preantas Gàidhlig tro sgeama Preantasachd Pàrlamaid na h-Alba. ron Ghiblean 
2019 
 

44. Rannsaich ciamar a ghabhadh barrachd cheangalan a dhèanamh eadar na h-ealain Ghàidhlig agus 

Pàrlamaid na h-Alba, ag obair còmhla ri co-oifigear ealain is cultair Bòrd na Gàidhlig/Alba Chruthachail 

m.e. rannsaich cothrom airson neach-sgrìobhaidh Gàidhlig air mhuinntireas feadh bhliadhnaichean 3-5 

den phlana. 

ron Ghiblean 
2023 

45. Tabhainn fiosrachadh mu Ghàidhlig ann am Pàrlamaid na h-Alba mar phàirt roghainneil den phrògram 

tha an Oifis Dhàimhean Taobh a-Muigh a’ deasachadh do luchd-tadhail à dùthchannan/roinnean le 

cànan roinneil/mion-chànan (me Alba Nuadh, Èirinn, Èirinn a-Tuath, Eilean Mhanainn, a’ Chuimrigh, 

Dùthaich nam Basgach, Catalonia msaa.).  

ron Ghiblean 
2022 
 

46. Deasaich stiùireadh air na tha spèis cho-ionnan a’ ciallachadh a thaobh shoidhnichean agus 

margaidheachd gus a bhith cinnteach gu bheil e a rèir fheumalachdan reachdail. 

ron Ghiblean 
2020 
 

 

*Sgrìobhainnean/foirmichean 

Sgrìobhainnean aig a bheil tiotal no facal-toisich Gàidhlig an-dràsta: Iris Chorporra, Iris Gnothaich, teamplaidean Aithisg 

Bhliadhnail, Ro-innleachd airson Solar Corporra, Teirmichean is Cumhaichean, Aithisg Bhliadhnail na h-Àrainneachd, Gnàth-

riaghailtean, Còd Giùlain BPA.  



Sgrìobhainnean gam moladh airson tiotal dà-chànaineach às dèidh coinneamh le ceannardan oifis: Teachdaireachd a’ 

Cheannaird, stiùireadh Thachartasan, stiùireadh Taisbeanaidh, foirm Thachartasan, foirm iarrtais Taisbeanaidh, geàrr-chunntas na 

Buidhne Ceannais, clàran-gnothaich Biùro na Pàrlamaid, clàran-gnothaich BPCA, Òrdughan Ceannaich, Dearbhadh Pàighidh, 

Clàradh PIR, Aithisgean Sgrùdaidh do Sgrùdadh na h-Alba, làrach-lìn a’ Chlàr Choiteachaidh, Foirmichean Inntrigidh, Foirmichean 

Inntrigidh Mheadhanan, foirm Cuibhrinn, sgeama Cuibhrinn, Poileasaidh Foillseachaidh Cuibhrinn, Aithisg Bhliadhnail 

Solarachaidh, Gnàth-chumhaichean Cùmhnaint Solarachaidh, sgrìobhainnean Sgeama Peinnsein Pàrlamaid na h-Alba. Thèid 

facal-toisich agus tiotal dà-chànaineach a chur ri Aithisg Bhliadhnail agus cunntasan BPCA agus Plana Lìbhrigidh BPCA. Thèid 

tionndadh làn Ghàidhlig a dhèanamh de Plana Ro-innleachdail BPCA. 


