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Chaidh am Bile seo a thoirt a-steach dhan Phàrlamaid air 27 Sultain 2004, cuide ris na pàipearan 
a leanas: 
 

• Notaichean Mìneachail; 
• Meòrachan Ionmhasail; 
• Aithris a' Cheannaird air comas reachdail; 
• Aithris an Oifigeir Riaghlaidh air comas reachdail; agus 
• Meòrachan Poileasaidh. 

 
Tha an Riaghaltas air ullachadh a dhèanamh airson teacsa a’ Bhile agus na sgrìobhainnean a tha 
na chois eadar-theangachadh gu Gàidhlig. Anns gach eadar-theangachadh, thathar air cumail ri 
na h-àireamhan air an cleachdadh san sgrìobhainn Bheurla. 

Cha bu chòir earbsa a chur sna h-eadar-theangachaidhean ann am measadh dè a’ bhuaidh laghail 
a bhiodh aig a’ Bhile nam biodh e air achdachadh. Bidh cùisean Pàrlamaid a thaobh a’ Bhile air 
am bonntachadh air a’ Bhile fhèin (’s e sin, an dreachd Beurla); tha an t-eadar-theangachadh 
airson fiosrachadh a-mhàin. 
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Bile na Gàidhlig (Alba) 

 
Achd bho Phàrlamaid na h-Alba gus buidheann a stèidheachadh le gnìomhan an co-cheangal ri 
bhith a’ cur inbhe na Gàidhlig air stèidh thèarainte mar chànan oifigeil an Alba, a’ gabhail a-
steach nan gnìomhan a bhith ag ullachadh plana-cànain nàiseanta Gàidhlig; ga dhèanamh 
riatanach do chuid de dh’ùghdarrasan poblach an Alba a bhith ag ullachadh agus a’ foillseachadh 
phlanaichean-cànain Gàidhlig an co-cheangal ri bhith a’ coileanadh an gnìomhan agus a bhith a’ 
cumail suas agus a’ buileachadh a leithid de phlanaichean agus gus mu fhoghlam Gàidhlig. 
 
 

Bòrd na Gàidhlig  
1 Bun-reachd agus gnìomhan Bòrd na Gàidhlig 

(1) Tha buidheann chorporra air a stèidheachadh a bhios air aithneachadh mar Bòrd na Gàidhlig 
(san Achd seo air ainmeachadh “am Bòrd”). 

(2) Tha na gnìomhan coitcheann a leanas aig a’ Bhòrd— 

(a) adhartachadh, agus cuideachadh le adhartachadh, cleachdadh agus tuigse na Gàidhlig, 

(b) comhairleachadh (a rèir iarrtais no mar a mheasas e iomchaidh) Ministearan na h-
Alba, buidhnean poblach agus daoine eile a tha a’ cur an cèill gnìomhan de ghnè        
poblach mu nithean co-cheangailte ris a’ Ghàidhlig, foghlam Gàidhlig agus cultar na 
Gàidhlig, 

(c) comhairleachadh (a rèir iarrtais) daoine eile mu nithean co-cheangailte ris a’ 
Ghàidhlig. 

(3) Tha na gnìomhan a tha an Achd seo a’ buileachadh air a’ Bhòrd rin coileanadh le sùil ri 
bhith a’ cur inbhe na Gàidhlig air stèidh thèarainte mar chànan oifigeil an Alba tro bhith— 

(a) a’ meudachadh an àireamh de dhaoine a tha comasach air a bhith a’ cleachdadh no a’ 
tuigsinn na Gàidhlig, 

(b) a’ misneachadh cleachdadh agus tuigse na Gàidhlig, agus 

(c) a’ cuideachadh le cothrom, an Alba agus an ceàrnaidhean eile, air cànan agus cultar 
na Gàidhlig. 

(4) Faodaidh Ministearan na h-Alba stiùireadh (coitcheann no sònraichte) a thoirt don Bhòrd 
agus stiùireadh mu choileanadh gnìomhan a’ Bhùird. 

(5) Faodaidh Ministearan na h-Alba atharrachadh no toirt air ais stiùireadh no treòrachadh sam 
bith air a thoirt ann am fo-earrann (4). 

(6) Tha Pàipear-taice 1 a’ dèanamh tuilleadh ullachaidh a thaobh inbhe, bun-reachd, cùisean, 
msaa. a’ Bhùird. 

 
Plana-cànain Nàiseanta Gàidhlig 

2 Plana-cànain Nàiseanta Gàidhlig 

(1) Feumaidh am Bòrd, taobh a-staigh 12 mìosan bho thòiseachadh na h-earrainn seo, plana-
cànain nàiseanta Gàidhlig ullachadh agus a chur a-steach gu Ministearan na h-Alba a 
dh’fheumas a bhith a’ gabhail a-steach molaidhean a thaobh mar a bhios e a’ coileanadh a 
ghnìomhan fon Achd seo. 



(2) Ann an ullachadh a’ Phlana, feumaidh am Bòrd— 

(a) dreachd den phlana fhoillseachadh,  

(b) foillseachadh a’ chothroim riochdachaidhean a dhèanamh mun dreachd phlana fo fo-
earrann (3) an taobh a-staigh àm nach eil nas lugha na 3 mìosan a rèir ‘s mar a 
shònraicheas am Bòrd, agus  

(c) suim a ghabhail de riochdachaidhean sam bith a gheibh e taobh a-staigh an ama sin.    

(3) Faodaidh duine sam bith a tha airson riochdachaidhean a dhèanamh chun a’ Bhùird mun 
dreachd phlana sin a dhèanamh taobh a-staigh an ama a tha air a shònrachadh ann am fo-
earrann (2).    

(4) Feumaidh Ministearan na h-Alba, an taobh a-staigh 6 mìosan an dèidh am plana 
fhaighinn— 

(a) aonta a chur ris a’ phlana, no 

(b) beachdan a thoirt air a’ phlana a rèir ‘s mar a mheasas iad iomchaidh agus iarraidh air 
a’ Bhòrd plana eile ullachadh a bhios a’ gabhail a-steach nam beachdan sin, agus a 
chur a-steach thuca, taobh a-staigh an ama a dh’fhaodadh iad a shònrachadh. 

(5) Far a bheilear a’ cur a-steach plana eile, feumaidh Ministearan na h-Alba, taobh a-staigh 6 
mìosan bhon fhuair iad e— 

(a) aonta a chur ris a’ phlana, no 

(b) òrdugh a thoirt don Bhòrd am plana fhoillseachadh a rèir nan cumhachan a mheasas 
Ministearan na h-Alba iomchaidh. 

(6) An dèidh dhan phlana a bhith air aontachadh no, a rèir ‘s mar a bhios a’ chùis, nuair a thèid 
òrdachadh le Ministearan na h-Alba e a bhith air fhoillseachadh, feumaidh am Bòrd 
fhoillseachadh san dòigh a mheasas e iomchaidh. 

(7) Faodaidh Ministearan na h-Alba, aig àm sam bith, iarraidh air a’ Bhòrd plana-cànain 
nàiseanta Gàidhlig ùr ullachadh agus a chur a-steach thuca. 

(8) Tha fo-earrannan (1) gu (6) a’ buntainn ri plana a tha riatanach fo fo-earrann (7) mar gum 
biodh fo-earrann (1) a’ toirt iomradh air ceann-latha an riatanais an àite toiseach na h-
earrainn seo. 

 
Planaichean-cànain Gàidhlig 

3 Planaichean-cànain Gàidhlig 

(1) Faodaidh am Bòrd brath a chuir ann an sgrìobhadh gu ùghdarras poblach sam bith an Alba 
ag iarraidh air an ùghdarras plana-cànain Gàidhlig ullachadh. 

(2) Feumaidh am brath— 

(a) innse gu bheil e riatanach dhan ùghdarras plana-cànain Gàidhlig ullachadh a rèir na h-
earrainn seo agus a chur chun a’ Bhùird, 

(b) sònrachadh ceann-latha (gun a bhith càil nas tràithe na 6 mìosan an dèidh a’ chinn-
latha a chaidh am brath a thoirt dhaibh) rom feum an t-ùghdarras am plana a chur a-
steach chun a’ Bhùird, agus 

(c) innse don ùghdarras na còraichean a tha aige fo earrann 4 gus ath-bhreithneachadh 
iarraidh agus gus tagradh a chur gu Ministearan na h-Alba.  

(3) Ann a bhith a’ tighinn chun cho-dhùnaidh am bu chòir brath a thoirt fo fo-earrann (1) gu 
ùghdarras poblach an Alba, feumaidh am Bòrd spèis a thoirt do— 



(a) an ìre gu bheil cànan na Gàidhlig air a chleachdadh leis an t-sluagh ris a bheil 
gnìomhan an ùghdarrais co-cheangailte, 

(b) riochdachadh sam bith a thèid a dhèanamh ris a thaobh cleachdadh cànan na Gàidhlig 
co-cheangailte ri coileanadh nan gnìomhan sin, agus 

(c) stiùireadh sam bith a bheir Ministearan na h-Alba. 

(4) Feumaidh Plana-cànain Gàidhlig— 

(a) mìneachadh nan ceumannan a ghabhas ùghdarras poblach an Alba co-cheangailte ri 
coileanadh gnìomhan an ùghdarrais sin, 

(b) sònrachadh ceann-latha rom feum na ceumannan sin a bhith air an gabhail, agus 

(c) a bhith a’ gabhail a-steach fiosrachadh sam bith eile a dh’fhaodadh a bhith air a 
shònrachadh ann an riaghailtean air an dèanamh fo fo-earrann (7). 

(5) Feumaidh ùghdarras poblach an Alba, ann a bhith ag ullachadh plana-cànain Gàidhlig, spèis 
a thoirt do— 

(a) an ìre gu bheil a’ Ghàidhlig air a cleachdadh leis an sluagh ris a bheil gnìomhan an 
ùghdarrais a’ buntainn, 

(b) riochdachaidhean sam bith air an cur ris an ùghdarras an co-cheangal ri cleachdadh na 
Gàidhlig co-cheangailte ri coileanadh nan gnìomhan sin, agus 

(c) stiùireadh sam bith a bheir Ministearan na h-Alba no am Bòrd. 

(6) Ann a bhith ag ullachadh plana-cànain Gàidhlig, feumaidh ùghdarras poblach an Alba co-
chomhairle a chur ri daoine a tha e a’ meas a tha a’ nochdadh ùidh sa phlana. 

(7) Faodaidh Ministearan na h-Alba le riaghailtean tuilleadh ullachaidh a dhèanamh an co-
cheangal ri susbaint planaichean-cànain Gàidhlig. 

(8) Faodaidh riaghailtean mar sin ullachadh eadar-dhealaichte a dhèanamh airson adhbharan 
eadar-dhealaichte no airson ùghdarrasan poblach an Alba de dhiofar seòrsa. 

 
4 Ath-bhreithneachadh, agus tagradh an aghaidh, brathan 

(1) Far a bheil ùghdarras poblach an Alba a’ faighinn brath fo fo-earrann (1) de earrann 3 agus 
a’ beachdachadh gu bheil an ceann-latha a tha air a shònrachadh ann mar thoradh air fo 
earrann (2)(b) den earrann sin mì-reusanta, faodaidh e taobh a-staigh 28 latha an dèidh dha 
am brath fhaighinn iarraidh air a’ Bhòrd ath-bhreithneachadh a dhèanamh air a’ cheann-
latha. 

(2) Feumaidh iarrtas fo fo-earrann (1) mìneachadh a dhèanamh air na h-adhbharan a tha aig an 
ùghdarras airson a bheachd. 

(3) Feumaidh am Bòrd taobh a-staigh 28 latha on gheibh e an t-iarrtas ath-bhreithneachadh a 
dhèanamh air a’ cheann-latha agus— 

(a) an ceann-latha a dhearbhadh, no 

(b) ceann-latha nas ainmich a chur na àite (sa chùis sin bidh an ceann-latha sin air  a 
mheas mar an ceann-latha a tha air a shònrachadh sa bhrath mar thoradh air fo 
earrann 3(2)(b)). 

(4) Ann a bhith ag ainmeachadh don ùghdarras a cho-dhùnadh fo fo-earrann (3) feumaidh am 
Bòrd, ma ‘s e an co-dhùnadh an ceann-latha a dhearbhadh, adhbharan airson a’ cho-
dhùnaidh sin a mhìneachadh.   



(5) Ma tha an t-ùghdarras mì-thoilichte le co-dhùnadh a’ Bhùird fo fo-earrann (3), faodaidh e, 
taobh a-staigh 28 latha an dèidh brath mun cho-dhùnadh fhaighinn, tagradh a dhèanamh gu 
Ministearan na h-Alba.  

(6) Ma chumas Ministearan na h-Alba suas an ath-thagradh fo fo-earrann (5) feumaidh iad 
ceann-latha eile a shònrachadh rom feum an t-ùghdarras plana-cànain Gàidhlig a chur chun 
a’ Bhùird. 

(7) Far am faigh ùghdarras poblach an Alba brath fo fo-earrann (1) de earrann 3 faodaidh e, 
taobh a-staigh 28 làithean den bhrath sin fhaighinn, ath-thagradh ri Ministearan na h-Alba 
an aghaidh a’ bhrath air a’ bhunait gu bheil, le spèis do na cùisean a tha air an sònrachadh 
ann am fo-earrann (3) (a) gu (c) den earrann sin, co-dhùnadh a’ Bhùird brath a chuir chun 
an ùghdarras mì-reusanta. 

(8) Ma chumas Ministearan na h-Alba suas an ath-thagradh fo fo-earrann  (7)— 

(a) cha bhi buaidh nas motha aig a’ bhrath, agus 

(b) chan fhaod am Bòrd brath a bharrachd a thoirt fo fo-earrann 3(1) do ùghdarras 
poblach an Alba gus an tig an t-àm de 2 bhliadhna gu ceann a’ tòiseachadh leis a’ 
cheann-latha air an deach am brath mun robh an ath-thagradh a’ buntainn air a thoirt 
seachad. 

5 A’ cur aonta ri planaichean 

(1) Far a bheil plana-cànain Gàidhlig air a chur chun a’ Bhùird le ùghdarras poblach an Alba a 
rèir brath fo fo-earrann 3(1) no fo fo-earrann (2)(b) den earrainn seo, feumaidh am Bòrd— 

(a) aonta a chur ris a’ phlana, no 

(b) mion-atharrachaidhean a mholadh. 

(2) Ma tha am Bòrd a’ moladh mion-atharrachaidhean, feumaidh an t-ùghdarras poblach an 
Alba— 

(a) taobh a-staigh aon mhìos den cheann-latha air a bheil na mion-atharrachaidhean 
molta air an ainmeachadh dhan ùghdarras, brath a chur chun a’ Bhùird nach eil e ag 
aontachadh ris na mion-atharrachaidhean, no  

(b) ro cheann-latha a thèid a shònrachadh leis a’ Bhòrd, am plana a leasachadh gus suim 
a ghabhail de na mion-atharrachaidhean agus am plana a chur a-steach air ais chun a’ 
Bhùird. 

(3) Chan fhaod an ceann-latha a chaidh ainmeachadh ann am fo-earrann (2)(b) a bhith nas 
lugha na 3 mìosan no nas motha na 6 mìosan an dèidh a’ chinn-latha air an deach na mion-
atharrachaidhean molta ainmeachadh dhan ùghdarras.  

(4) Far a bheil brath air a thoirt fo fo-earrann (2)(a), feumaidh am Bòrd a’ chùis a chur gu 
Ministearan na h-Alba a dh’fheumas, an dèidh dhaibh cumail ri fo-earrann (5)— 

(a) aontachadh ris a’ phlana a rèir ‘s mar a chaidh a chur chun a’ Bhùird sa chiad dol a-
mach, no 

(b) aontachadh ris a’ phlana ach le na mion-atharrachaidhean (a’ gabhail a-steach gach no 
cuid den fheadhainn a chaidh a mholadh fo fo-earrann (1)(b)) mar a mheasas iad 
iomchaidh. 

(5) Mus tèid aontachadh ri plana fo fo-earrann (4), feumaidh Ministearan na h-Alba — 

(a) cothrom a thoirt don Bhòrd agus do ùghdarras poblach an Alba riochdachaidhean a 
dhèanamh mun phlana, agus   

(b) comhairle a chur ri duine sam bith a mheasas iad iomchaidh, 



agus feumaidh iad cunntas a ghabhail de riochdachaidhean sam bith a thèid a dhèanamh 
leis a’ Bhòrd no leis an ùghdarras agus beachdan sam bith a chaidh an cur an cèill le neach 
bhon deach comhairle a shireadh fo pharagraf (b). 

(6) Air don phlana a bhith air aontachadh leis a’ Bhòrd no le Ministearan na h-Alba, feumaidh 
an t-ùghdarras poblach an Alba — 

(a) fhoillseachadh, agus 

(b) na ceuman a tha air am mìneachadh ann a bhuileachadh. 

 
6 Sgrùdadh air buileachadh 

(1) Tha buntannas aig an earrann seo far— 

(a) an deach plana-cànain Gàidhlig aig ùghdarras poblach an Alba aontachadh leis a’ 
Bhòrd no le Ministearan na h-Alba fo fo-earrann 5, agus 

(b) a bheil co-dhiù 12 mìos air a dhol seachad on chaidh aontachadh ris. 

(2) Dh’fhaodadh gum feum am Bòrd iarraidh air an ùghdarras cur a-steach thuige, ro cheann-
latha nach eil nas tràithe na 3 mìosan an dèidh ceann-latha an riatanais, aithisg mun ìre gu 
bheil an t-ùghdarras air na ceuman a tha air an cur a-mach sa phlana a chur an cèill. 

(3) Chan fhaod am Bòrd darna riatanas no riatanas an dèidh làimhe iarraidh fo fo-earrann (2) 
taobh a-staigh 12 mìos den cheann-latha den riatanas roimhe. 

(4) Far a bheil am Bòrd a’ meas gu bheil ùghdarras poblach an Alba a’ fàillneachadh ann a 
bhith a’ cur an cèill ceuman na phlana-cànain Gàidhlig gu h-iomchaidh, faodaidh e aithisg a 
chur a-steach gu Ministearan na h-Alba a’ cur an cèill adhbharan airson a’ cho-dhùnaidh 
sin.  

(5) Air dhaibh an aithisg fhaighinn faodaidh, Ministearan na h-Alba an darna fear de na 
ceumannan a leanas no na dhà dhiubh a ghabhail— 

(a) lethbhreac den aithisg a chur air beulaibh Pàrlamaid na h-Alba, 

(b) faodaidh iad an t-ùghdarras poblach an Alba a tha sin a stiùireadh a chum a bhith a’ 
buileachadh cuid de na ceuman no na ceuman air fad a tha sa phlana-cànain Gàidhlig 
aca ron cheann-latha a chaidh a shònrachadh san stiùireadh. 

(6) Mus tèid stiùireadh a thoirt fo fo-earrann (5)(b), feumaidh Ministearan na h-Alba — 

(a) comhairle a chur ris an ùghdarras poblach an Alba mu chumhachan an stiùiridh 
mholta, agus 

(b) suim a ghabhail de riochdachaidhean sam bith a nithear leis an ùghdarras. 

 
7 Ath-bhreithneachadh phlanaichean 

(1) Tha buntannas aig an earrann seo far an deach plana-cànain Gàidhlig aontachadh leis a’   
Bhòrd no le Ministearan na h-Alba fo earrann 5 (a’ gabhail a-steach an earrann sin a rèir fo-
earrann (3) den earrann seo). 

(a) far a bheil co-dhiù 12 mìos air a dhol seachad o cheann-latha an aonta. 

(2) Far a bheil buntannas aig an earrann seo, feumaidh an t-ùghdarras poblach an Alba a 
dh’ullaich am plana, aig àm nach eil nas fhaide na 5 bliadhna an dèidh an ceann-latha air an 
deach am plana aontachadh— 

(a) am plan ath-bhreithneachadh, 



(b) leasachaidhean sam bith a dhèanamh (ma bhios feum air) ris a’ phlana mar a bhios an 
t-ùghdarras a’ meas deatamach no iomchaidh, agus 

(c) a chur chun a’ Bhùird. 

(3) Tha earrainnean 3(4) gu (6) agus 5 a’ buntainn an co-cheangal ri ath-bhreithneachadh agus 
leasachadh plana fo fo-earrann (2) den earrann seo mar a tha iad a’ buntainn an co-cheangal 
ri ullachadh plana a rèir fiosrachadh ann an earrann 3(1). 

(4) Faodaidh ùghdarras phoblach an Alba, gun ath-bhreithneachadh a dhèanamh, aig àm sam 
bith plana-cànain Gàidhlig foillsichte fo earrann 5(6) a leasachadh (mar eisimpleir, le bhith 
a’ ceartachadh mearachd no ag ùrachadh fiosrachaidh) ann an dòigh nach dèan cus 
atharrachaidh air a’ phlana. 

 
8 Stiùireadh, cuideachadh, msaa. leis a’ Bhòrd 

(1) Feumaidh am Bòrd, bho àm gu àm nuair a mheasas e iomchaidh, ullachadh agus cur a-
steach gu Ministearan na h-Alba stiùireadh do dh’ùghdarrasan poblach an Alba an co-
cheangal ri coileanadh earrainnean 3 gu 7. 

(2) Ann an ullachadh an stiùiridh , feumaidh am Bòrd— 

(a) dreachd den stiùiridh fhoillseachadh,  

(b) cuir am follais an cothrom riochdachaidhean a dhèanamh mun dreachd stiùiridh fo fo-
earrann (3) taobh a-staigh àm nach eil nas lugha na 3 mìosan mar a dh’fhaodas am 
Bòrd a shònrachadh, agus 

(c) suim a ghabhail de riochdachaidhean sam bith a gheibh e taobh a-staigh na h-ama sin. 

(3) Faodaidh duine sam bith a tha a’ miannachadh riochdachaidhean a dhèanamh chun a’ 
Bhùird mun dreachd  stiùiridh sin a dhèanamh taobh a-staigh an ama a chaidh a 
shònrachadh ann am fo-earrann (2). 

(4) Feumaidh Ministearan na h-Alba— 

(a) aonta a chur ris an  stiùireadh le mion-atharrachaidhean no às an aonais, no 

(b) an  stiùireadh a dhiùltadh agus, far an dèan iad sin, faodaidh iad iarraidh air a’ Bhòrd 
stiùireadh leasaichte ullachadh agus a chur a-steach thuca, taobh a-staigh na h-ùine a 
dh’fhaodadh iad a shònrachadh. 

(5) Far an tèid stiùireadh leasaichte a chur a-steach thuca, feumaidh Ministearan na h-Alba— 

(a) aonta a chur ris anstiùireadh, no 

(b) òrdugh a thoirt don Bhòrd fhoillseachadh san dòigh a mheasas Ministearan na h-Alba 
iomchaidh. 

(6) Air dhan  stiùireadh sin a bhith air aontachadh no, a rèir ‘s mar a bhios a’ chùis, nuair a 
thèid òrdachadh le Ministearan na h-Alba e a bhith air fhoillseachadh, feumaidh am Bòrd 
fhoillseachadh san dòigh a mheasas e iomchaidh. 

(7) Feumaidh am Bòrd, ma thig iarrtas bho ùghdarras poblach an Alba, comhairle agus 
cuideachadh a thoirt saor ‘s an asgaidh don ùghdarras a thaobh mar a bhios an Achd seo a’ 
buntainn ris an ùghdarras. 

 



Foghlam Gàidhlig 
9 Stiùireadh  air foghlam Gàidhlig 

(1) Faodaidh am Bòrd stiuireadh a thoirt a rèir an ullachaidh a thaobh foghlam Gàidhlig  agus 
leasachadh an ullachaidh sin. 

(2) Ann a bhith ag ullachadh an stiùiridh, feumaidh am Bòrd co-chomhairle a chur ri na daoine 
a tha a’ nochdadh ùidh ann. 

(3) Faodaidh am Bòrd stiùireadh ullachadh fo fo-earrann (1) a-mhàin le aonta  Ministearan na 
h-Alba. 

(4) Faodaidh am Bòrd stiùireadh atharrachadh no ath-ghairm a chaidh a chur an cèill fo fo-
earrann (1), agus fo-earrannan (2) agus (3) a chur ri atharrachadh no ath-ghairm. 

(5) An dèidh fo-earrann (4) de earrann 5 (aithris bliadhnail ùghdarrais foghlaim mu amasan 
leasachaidh) de Achd Inbhean ann an Sgoiltean na h-Alba msaa 2000. (asp 6), cuir a-
steach— 

“(4A) Ann a bhith a’ cumail ri fo-earrann (2)(c) shuas, gabhaidh ùghdarras foghlaim 
suim de stiùireadh sam bith a thèid fhoillseachadh le Bòrd na Gàidhlig fo earrann 9 
de Achd na Gàidhlig (Alba) 2004) (asp00)” 

 
Coitcheann 

10 Mìneachadh San Achd seo— 

tha “cultar na Gàidhlig” a’ gabhail a-steach traidiseanan, bun-bheachdan, gnàthsan, 
dualchas agus dearbh-aithne nan daoine a tha a’ labhairt no a’ tuigsinn na Gàidhlig, 

tha “foghlam Gàidhlig” a’ ciallachadh foghlam— 

(a) ann an cleachdadh agus tuigse, 

(b) mu, no 

(c) tro mheadhan, 

cànan na Gàidhlig, 

tha “a’ Ghàidhlig” a’ ciallachadh cànan na Gàidhlig mar a tha e air a labhairt an Alba. 

(2) Tha na h-iomraidhean san Achd seo mu ùghdarras poblach an Alba mu ùghdarras poblach 
an Alba le gnìomhan measgaichte no gun gnìomhan glèidhte agus a’ gabhail a-steach 
Buidheann Chorporra Pàrlamaid na h-Alba. 

(3) Airson adhbharan na h-Achd seo, tha na gnìomhan aig ùghdarras poblach an Alba a’ 
gabhail a-steach— 

(a) gnìomhan co-cheangailte ri mhodhan-obrachaidh, agus 

(b) ullachadh an ùghdarrais air seirbheisean sam bith don phoball. 

 
11 Riaghailtean agus òrdughan 

(1) Bidh riaghailtean agus òrdughan fon Achd seo air an dèanamh le ionnstramaid reachdail. 

(2) Tha ionnstramaid anns a bheil riaghailtean fo earrann 3(7) no òrdugh fo paragraf 2(2) ann 
am pàipear-taice 1 buailteach air a chur às a’ leantainn air rùn Phàrlamaid na h-Alba. 

 
12 Atharrachaidhean co-leanailteach 

Tha pàipear-taice 2 (atharrachaidhean co-leanailteach) stèidhichte. 



 
13 Geàrr-thiotal agus tòiseachadh 

(1) Faodaidh an Achd seo a bhith air a h-ainmeachadh mar Achd na Gàidhlig (Alba) 2004. 

(2) Tha an Achd seo (ach a-mhàin earrann 11 agus an earrann seo) a’ tighinn a-steach air an 
latha a dh’fhaodadh Ministearan na h-Alba a shuidheachadh le òrdugh. 

(3) Faodaidh an t-òrdugh ann am fo-earrann (2) a bhith a’ gabhail a-steach eadar-amail, sealach 
no caomhantach co-cheangailte ri tighinn an gnìomh nan cùmhnantan a chaidh an toirt a-
steach mar a mheasas Ministearan na h-Alba iomchaidh. 



 

PÀIPEAR-TAICE 1 
(air a thoirt a-steach le earrann 1(6)) 

BÒRD NA GÀIDHLIG  

Inbhe 

1 Chan eil am Bòrd— 

(a) ri mheas mar sheirbheiseach no neach-ionaid a’ Chrùin, 

(b) a’ mealtainn inbhe, dìonach no còir sam bith bhon Chrùn, 

agus chan eil seilbh a’ Bhùird ri mheas mar sheilbh leis a’ Chrùn, no air a chumail às leth a’ 
Chrùin. 

 
Ballrachd 

2 (1) Bidh am Bòrd air a dhèanamh suas de— 

(a) gun a bhith nas lugha na 5, no nas motha na 11, buill chumanta, agus 

(b) neach aig am bi e mar ghnìomh a bhith sa chathair air a’ Bhòrd, (sa phàipear-taice seo 
air ainmeachadh mar an “Cathraiche”) a bhios na bhall ex-officio, 

air a chur an dreuchd le Ministearan na h-Alba. 

(2) Faodaidh Ministearan na h-Alba le òrdugh atharrachadh fo-pharagraf (1)(a) le bhith cur an 
àite airson an àireamh as lugha no an àireamh as motha de bhuill coitcheann a tha aig an àm 
a tha an làthair air an sònrachadh ann, a leithid de dh’àireamh ‘s a mheasas iad iomchaidh. 

(3) Bidh na buill agus an Cathraiche air an cur an dreuchd airson tràth a cho-dhùineas 
Ministearan na h-Alba. 

(4) Far a bheil oifig a’ Chathraiche bàn, feumaidh na buill choitcheann neach a thaghadh bho 
am measg fhèin a bhios na chathraiche air a’ Bhòrd gus an tèid neach a chur an dreuchd fo 
fo-earrann (1)(b). 

(5) Faodaidh gach ball— 

(a) le brath ann an sgrìobhadh gu Ministearan na h-Alba, a bhallrachd a thoirt suas,  

(b) air mhodh eile, fuireach san dreuchd no fhàgail le na cumhachan agus cùmhnantan a 
cho-dhùineas Ministearan na h-Alba. 

(6) Faodaidh Ministearan na h-Alba, le brath ann an sgrìobhadh, ball a chur às a dhreuchd ma 
tha iad riaraichte gu bheil— 

(a) oighreachd a’ bhuill air a cur gu taobh no binn briseadh-creideis air a thoirt a-mach 
air a’ bhall, cùmhnant air a dhèanamh ri creidearan no bann-creideis air aontachadh ri 
creidearan no cùmhnant sgrìobhte, no  

(b) am ball— 

(i) bhon fheum mar thoradh air tinneas cuirp no inntinn, 

(ii) air a bhith neo-làthair bho choinneamhan a’ bhùird airson ùine nas fhaide na 3 
mìosan ann an sreath gun chead bhon bhòrd, no 

(iii) neo-fhreagarrach air mhodh eile no neo-chomasach air an obair aige mar bhall 
a choileanadh. 



3 Chan fhaod neach a bhith air a chur an dreuchd no cumail a’ dol mar bhall den Bhòrd ma 
tha an neach sin no (mas e sin a’ chùis)— 

(a) na bhall de Thaigh nan Cumantan, 

(b) na bhall de Phàrlamaid na h-Alba, no 

(c) na bhall de Phàrlamaid na h-Eòrpa. 

 
Pàigheadh agus cuibhreannan 

4 Feumaidh am Bòrd am pàigheadh agus na cuibhreannan a shuidhicheas Ministearan na h-
Alba a thoirt don Chathraiche agus do na buill chumanta. 

 
Ceannard agus luchd-obrach eile 

5 (1) Feumaidh am Bòrd, le aonta Mhinistearan na h-Alba, dreuchd a’ cheannaird a lìonadh fo na 
cumhachan ‘s cùmhnantan a dh’fhaodas e a shuidheachadh le aonta Mhinistearan na h-
Alba. 

(2) Faodaidh am Bòrd luchd-obrach sam bith eile a chur an dreuchd mar a mheasas iad 
iomchaidh fo na cumhachan ‘s cùmhnantan a dh’fhaodas iad a shuidheachadh le aonta 
Mhinistearan na h-Alba. 

(3) Feumaidh am Bòrd, a thaobh an luchd-obrach a dh’fhaodas e a shuidheachadh le aonta 
Mhinistearan na h-Alba, an t-ullachadh a mheasas e iomchaidh a dhèanamh airson a bhith a’ 
toirt, do no a thaobh an luchd-obrach sin, peinnseanan, cuibhreannan no tiodhlacan. 

(4) A thaobh an ullachaidh sin— 

(a) faodaidh e a bhith a’ gabhail a-steach stèidheachadh agus rianachd, leis a’ Bhòrd no 
air mhodh eile, aon no barrachd air aon sgeama peinnsein, agus 

(b) feumaidh e, co-dhiù, a bhith air aontachadh le Ministearan na h-Alba. 

(5) Tha an t-iomradh ann am fo-pharagraf (3) air an ullachadh airson peinnseanan, 
cuibhreannan no tìodhlacan a’ gabhail a-steach iomradh air an ullachadh a thaobh airgead-
dìolaidh airson call dreuchd no cosnaidh no airson call no lùghdachadh tuarastail. 

 
Comataidhean 

6 (1) Faodaidh am Bòrd comataidhean a chur air bhonn airson no co-cheangailte ri gnìomhan 
sam bith a shuidhicheas e. 

(2) Faodaidh am Bòrd daoine a chur an dreuchd mar bhuill de chomataidh nach eil nam buill 
den Bhòrd.  

(3) Cha bhi còir bhòtaidh aig daoine a thèid an cur an dreuchd fo fo-pharagraf (2) aig 
coinneamhan den chomataidh. 

 
Cùisean agus coinneamhan 

7 (1) Faodaidh am Bòrd a mhodh-obrachaidh fhèin a shuidheachadh agus modh-obrachaidh a 
chomataidhean, a’ gabhail a-steach cuòram airson coinneamhan. 

(2) Cha bhi buaidh air èifeachd chùisean sam bith a bhuineas don Bhòrd agus do chomataidh 
sam bith a chuireas e air bhonn tro dhreuchd falamh am measg nam ball aige fhèin no aig a’ 
chomataidh no uireasbhaidh sam bith ann a bhith a’ cur an dreuchd ball sam bith den Bhòrd. 



(3) Faodaidh buill de Riaghaltas na h-Alba, fo-Mhinistearan na h-Alba agus daoine 
ùghdarraichte le Ministearan na h-Alba a bhith an làthair agus a’ com-pàirteachadh ann an 
choinneamhan a’ Bhùird agus comataidh sam bith a chuir e air bhonn, ach chan eil còir 
bhòtaidh aca aig na choinneamhan sin. 

 
Cunntasan agus aithisg bhliadhnail 

8  Feumaidh am Bòrd— 

(a) cunntas ullachadh airson gach bliadhna ionmhais, a rèir stiùireadh Mhinistearan na h-
Alba, de chosgaisean agus teachd-a-steach a’ Bhùird, agus 

(b) an cunntas a chur airson sgrùdadh, ron àm a dh’iarras Ministearan na h-Alba, gu Àrd-
neach-sgrùdaidh na h-Alba. 

9 Cho luath ‘s a ghabhas dèanamh aig ceann gach bliadhna ionmhais, feumaidh am Bòrd 
aithisg ullachadh mu choileanadh a ghnìomhan rè na bliadhna sin agus feumaidh e— 

(a) An aithisg fhoillseachadh agus lethbhreac a chur gu Ministearan na h-Alba, agus 

(b) An aithisg a chur fa chomhair na Pàrlamaid. 

 
Ùghdarrachadh ghnìomhan le Ministearan na h-Alba 

10 (1) Faodaidh Ministearan na h-Alba ullachadh a dhèanamh airson obair sam bith a bhith air a 
choileanadh às an leth, le ùmhlachd do na cumhachan a dh’fhaodadh iad a leagail, leis a’ 
Bhòrd; agus faodaidh am Bòrd na gnìomhan sin a choileanadh a rèir sin. 

(2) Chan eil ullachadh fo fo-pharagraf (1) a’ toirt buaidh air dleastanas Mhinistearan na h-Alba 
an gnìomhan a choileanadh. 

(3) Ann am fo-pharagraf (1), chan eil “gnìomhan” a’ gabhail a-steach a bhith a’ dèanamh, a’ 
dearbhadh no a’ cur aonta ri fo-reachdas. 

 
Cumhachdan coitcheann 

11 (1) Faodaidh am Bòrd rud sam bith a dhèanamh (an Alba no an ceàrnaidhean eile) a tha 
cuideachail no tuiteamach ann an coileanadh a ghnìomhan, agus faodaidh e gu sònraichte a 
bhith— 

(a) a’ com-pàirteachadh ann an gnothach no obair sam bith, 

(b) a’ cruthachadh no ag adhartachadh chompanaidhean (nan aonar no còmhla ri daoine 
eile) (taobh a-staigh brìgh Achd nan Companaidhean 1985 (c.6)), 

(c) a’ dol am com-pàirteachas ri daoine eile, 

(d) le aonta Mhinistearan na h-Alba, a’ cur air bhonn no a’ com-pàirteachadh ann an 
stèidheachadh bhuidhnean aig a bheil gnìomhan co-ionnan ri gnìomhan a’ Bhùird, 

(e) a’ tòiseachadh air cunnraidhean, 

(f) a’ toirt seachad thabhartasan agus iasadan, 

(g) a’ cur prìs air solarachadh comhairle no seirbheisean eile ann an leithid de 
shuidheachaidhean agus de na suimean sin a dhearbhas am Bòrd, le aonta 
Mhinistearan na h-Alba,  

(h) a’ gabhail thiodhlacan airgid no seilbh eile, 



(i) a’ tasgadh shuimean air nach eilear a’ cur feum sa bhad an co-cheangal ri coileanadh 
a ghnìomhan, 

(j) a’ barrantachadh rannsachaidh. 

(2) Chan eil fo-pharagraf (1)(g) a’ toirt làn-chòir don Bhòrd cosgaisean a chur air ùghdarrasan 
poblach an Alba airson comhairle agus taic a bheir e dhaibh fo earrann 8 (7). 

 
Tabhartasan 

12 (1) Faodaidh Ministearan na h-Alba tabhartasan a thoirt don Bhòrd airson nan adhbhar agus e 
na suimean a mheasas iad iomchaidh. 

(2) Faodaidh tabhartas sam bith fo fo-pharagraf (1) a bhith air a dhèanamh a rèir nan 
cumhachan a mheasas Ministearan na h-Alba iomchaidh. 

(3) Chan eil ùghdarras aig a’ Bhòrd a bhith a’ toirt airgead a-mach air iasad no a’ dol an urras. 

 

PÀIPEAR-TAICE 2 
(air a thoirt a-steach le earrann 12) 

ATHARRACHAIDHEAN CO-LEANAILTEACH Achd Inbhean Eiticeil sa Bheatha Phoblach 
msaa.. (Alba) Act 2000 (asp 7) 

1 Ann am pàipear-taice 3 ri Achd Inbhean Eiticeil sa Bheatha Phoblach msaa. (Alba) 2000 
(buidhnean poblach ùghdarraichte) cuir “Bòrd na Gàidhlig” san àite iomchaidh. 

 
Achd Ombudsman Seirbheisean Poblach na h-Alba 2002 (asp 11) 

2 Ann am Pàirt 2 de phàipear-taice 2 ri Achd Ombudsman Seirbheisean Poblach na h-Alba 
2002 (ùghdarrasan liostaichte atharrachail le Òrdugh sa Chomhairle) cuir “Bòrd na 
Gàidhlig” san àite iomchaidh. 

Achd Saorsa an Fhiosrachaidh (Alba) 2002 (asp 13) 

3 Ann am pàirt 7 de phàipear-taice 1 ri Achd Saorsa an Fhiosrachaidh (Alba) 2002 
(Ùghdarrasan poblach an Alba ach a-mhàin an uair a tha dleastanas orra fiosrachadh 
sònraichte a thoirt seachad) cuir “Bòrd na Gàidhlig” san àite iomchaidh. 

Achd Cur an Dreuchd Poblach agus Buidhnean Poblach msaa. (Alba) 2003 (asp 4) 

4  Ann am pàipear-taice 2 ri Achd Cur an Dreuchd Poblach agus Buidhnean Poblach msaa. 
(Alba) 2003 (cur an dreuchd ùghdarrasan a tha air an riaghladh le còd obrachaidh) fon 
cheann Buidhnean Gnìomh cuir “Bòrd na Gàidhlig” san àite iomchaidh. 

 



 
BILE NA GÀIDHLIG (ALBA)  

 
—————————— 

  
NOTAICHEAN MÌNEACHAIL 

 (AGUS SGRÌOBHAINNEAN EILE A THA A’ DOL NAN COIS) 

 
CLÀR-INNSE 

1. Mar a tha riatanach fo Riaghailt 9.3 de Ghnàth-riaghailtean na Pàrlamaid, tha na 
sgrìobhainnean a leanas foillsichte gus a dhol an cois Bile na Gàidhlig (Alba) a chaidh a thoirt a-
steach ann am Pàrlamaid na h-Alba air 27 Sultain 2004: 

• Notaichean Mìneachail; 

• Meòrachan Ionmhasail; 

• Aithris a’ Cheannaird air comas reachdail; agus 

• Aithris an Oifigeir Riaghlaidh air comas reachdail. 

Tha Meòrachan Poileasaidh clò-bhuailte air leth mar Bhile SP 25–PM. 
 

NOTAICHEAN MÌNEACHAIL 

 
RO-RÀDH 

2. Chaidh na Notaichean Mìneachail seo a dheasachadh le Riaghaltas na h-Alba gus an 
cuidicheadh iad leughadair a’ Bhile is gus an togadh iad deasbad air. Chan eil iad mar phàirt 
dhen Bhile agus cha do chuir a’ Phàrlamaid aonta riutha.   

3. Bu chòir na Notaichean a leughadh an co-cheangal ris a’ Bhile. Chan e cunntas coileanta 
den Bhile a tha annta is cha robhar a’ rùnachadh gum biodh iad mar sin. Le sin, far nach eil 
earrann no pàipear-taice, no pàirt de earrann no pàipear-taice, a’ cur feum air mìneachadh no 
iomradh, chan eilear a’ dèanamh sin. 

EACHDRAIDH 

AM BILE – GEÀRR-CHUNNTAS 

4. Tha Bile na Gàidhlig (Alba) a' stèidheachadh buidheann, Bòrd na Gàidhlig (am Bòrd), 
gus cleachdadh agus tuigse mun Ghàidhlig a chur air adhart agus tha e a' toirt comas don Bhòrd 
riatanas a chur air cuid de bhuidhnean poblach a bhith ag ullachadh agus a' buileachadh 
planaichean a mhìnicheas mar a bhios iad a' cleachdadh na Gàidhlig ann an coileanadh an 
gnìomhan.  



5. Tha earrann 1 a' toirt gnìomhan don Bhòrd airson a bhith ag adhartachadh cleachdadh 
agus tuigse na Gàidhlig agus a' comhairleachadh mu chùisean Gàidhlig a thaobh cànain, cultair 
agus foghlaim. 

6. Tha earrann 2 a' cur riatanas air a' Bhòrd a bhith a' cur ri chèile plana-cànain nàiseanta 
Gàidhlig a' mìneachadh mar a tha e an dùil na gnìomhan sin a choileanadh. 

7. Tha earrannan 3 gu 8 a' toirt comas don Bhòrd riatanas a chur air ùghdarrasan poblach an 
Alba planaichean-cànain Gàidhlig ullachadh agus a bhuileachadh. Bidh na planaichean sin a' 
mìneachadh mar a chleachdas am buidheann poblach an cànan an co-cheangal ri coileanadh a 
ghnìomhan. 

8. Tha an t-ullachadh ann an earrann 9 ag ràdh gum bi am Bòrd a' foillseachadh stiùireadh 
mu sholar agus leasachadh foghlam Gàidhlig.  

AM BILE – AITHRIS AIR EARRANNAN 

BÒRD NA GÀIDHLIG 

Earrann 1 – Bun-reachd agus gnìomhan Bòrd na Gàidhlig 

9. Tha an earrann seo a' toirt don Bhòrd gnìomhan airson a bhith ag adhartachadh 
cleachdadh agus tuigse na Gàidhlig agus a' comhairleachadh mu chùisean Gàidhlig a thaobh 
cànain, cultair agus foghlaim. 

10. Tha fo-earrannan (2) agus (3) a’ sònrachadh gnìomhan coitcheann a' Bhùird agus na 
bhiodh am Bòrd airson a bhuileachadh ann an coileanadh nan gnìomhan sin.  

11. Tha fo-earrann (4) a' toirt comas do Mhinistearan na h-Alba stiùireadh no treòrachadh a 
thoirt don Bhòrd. 

12. Tha fo-earrann (6) a' toirt a-steach pàipear-taice 1 anns a bheil ullachadh mionaideach a 
thaobh inbhe, ballrachd msaa. a’ Bhùird.   

PLANA NÀISEANTA GÀIDHLIG 

Earrann 2 – Plana-cànain Nàiseanta Gàidhlig 

13. Tha an earrann seo a' cur riatanas air a' Bhòrd a bhith a' cur ri chèile plana-cànain 
nàiseanta Gàidhlig a dh'fheumas mìneachadh mar a tha e an dùil a ghnìomhan a choileanadh.  
Tha na gnìomhan sin a' gabhail a-staigh nan gnìomhan coitcheann fo earrann 1(2) airson 
adhartachadh cleachdadh is tuigse na Gàidhlig agus comhairleachadh Mhinistearan na h-Alba 
mu nithean co-cheangailte ris a’ chànain.  Feumaidh am Bòrd cuideachd Ministearan na h-Alba a 
chomhairleachadh mu chultar is foghlam na Gàidhlig.  Tha ullachadh air a dhèanamh airson 
gnìomhan nas speisealta ann an earrann eile den Bhile. 

14. Tha fo-earrann (1) a' cur dleastanas air a' Bhòrd plana-cànain nàiseanta Gàidhlig a chur a-
steach gu Ministearan na h-Alba taobh a-staigh 12 mìosan bhon thèid tòiseachadh air earrann 2. 



15. Tha fo-earrannan (2) agus (3) a' cur riatanas air a' Bhòrd dreachd phlana fhoillseachadh 
agus beachdan a shireadh mu dheidhinn. Feumaidh am Bòrd co-dhiù 3 mìosan a cheadachadh 
airson beachdan a chur a-steach agus aire a thoirt do bheachdan sam bith a thig a-steach san ùine 
sin.  

16. Tha fo-earrann (4) a' cur riatanas air Ministearan na h-Alba, taobh a-staigh 6 mìosan bhon 
àm a chuireas am Bòrd thuca am plana nàiseanta, aonta a chur ris a’ phlana no beachd a thoirt 
air.  Ma bheir Ministearan na h-Alba beachdan mun phlana, feumaidh am Bòrd plana eile a chur 
a-steach a' toirt aire do na beachdan sin.  

17. Tha an t-ullachadh ann am fo-earrann (5) ag ràdh ma chuireas am Bòrd a-steach plana 
eile fo fo-earrann (4), gum feum Ministearan na h-Alba aonta a chur ris a’ phlana taobh a-staigh 
6 mìosan no òrdugh a thoirt don Bhòrd am plana fhoillseachadh mar a cho-dhùineas Ministearan 
na h-Alba.  

18.       Tha fo-earrann (6) a' cur riatanas air a' Bhòrd plana-cànain nàiseanta Gàidhlig 
fhoillseachadh san dreachd deireannach. 

19. Tha fo-earrann (7) a' toirt comas do Mhinistearan na h-Alba aig àm sam bith iarraidh air 
a' Bhòrd plana-cànan nàiseanta Gàidhlig ùr a chur a-steach.  ’S e a' bhuaidh a bhios aig fo-
earrann (8) ma dh'iarras Ministearan na h-Alba air a' Bhòrd plana-cànain nàiseanta Gàidhlig ùr a 
chur a-steach gum bi am modh co-chomhairleachaidh agus aonta co-ionann ris na bha air 
iarraidh sa chiad phlana nàiseanta (fo-earrannan (1) gu (6)).  

PLANAICHEAN CÀNAIN GÀIDHLIG 

Earrann 3 – Planaichean-cànain Gàidhlig 

20. Tha earrann 3 a' toirt a-steach cumhachd don Bhòrd a bhith a' cur brath gu ùghdarras 
poblach sam bith an Alba ag iarraidh orra plana-cànain Gàidhlig ullachadh. Tha ‘ùghdarras 
poblach an Alba’ air a mhìneachadh ann an earrann 10 agus tha e a' gabhail a-staigh buidheann 
poblach no buidheann-dreuchd sam bith (a' gabhail a-staigh Buidheann Chorporra Pàrlamaid na 
h-Alba) le gnìomhan nach fhaod an coileanadh ach ann an Alba no airson Alba.   

21. Tha fo-earrann (2) a’ sònrachadh an fhiosrachaidh a dh’fheumas am Bòrd a thoirt seachad 
sa bhrath a bhios e a' cur gu buidheann poblach.  

22. Tha fo-earrann (3) a’ mìneachadh nan nithean dom feum am Bòrd spèis a thoirt ann an 
co-dhùnadh an cuir iad brath gu ùghdarras poblach.  

23. Tha fo-earrann (4) a’ mìneachadh an fhiosrachaidh a dh’fheumas a bhith ann am plana-
cànain Gàidhlig. 

24. Tha fo-earrann (5) a’ sònrachadh nan cùisean dom feum ùghdarras poblach spèis a thoirt 
ann an ullachadh a phlana.  



25. Tha fo-earrann (6) a' cur riatanas air ùghdarras poblach co-chomhairle a chur ri duine sam 
bith a tha e a' meas gu bheil ùidh aige sa phlana a tha e ag ullachadh. 

26. Tha fo-earrann (7) a’ toirt cumhachd do Mhinistearan na h-Alba riaghailtean a dhèanamh 
a' sònrachadh nan nithean a dh'fheumas ùghdarrasan poblach a chur sna planaichean-cànain aca.  

Earrann 4 – Ath-bhreithneachadh, agus tagradh an aghaidh, brathan 

27. Tha earrann 4 ag ullachadh dòigh air am faigh ùghdarras poblach an Alba air cur airson 
ùine a bharrachd air na chaidh a thoirt dha airson plana ullachadh agus airson tagradh an aghaidh 
brath a chuir am Bòrd a-mach.  

28. Tha fo-earrann (1) a' toirt comas do ùghdarras poblach an Alba iarraidh air a' Bhòrd ath-
bheachdachadh mun cheann-là airson plana-cànain Gàidhlig a chur a-steach fo earrann 3. 
Feumaidh am Bòrd an ceann-là a dhearbhadh (fo-earrann (3)(a)) no ceann-là eile a shònrachadh 
air am feum am plana a bhith a-staigh (fo-earrann (3)(b)). Ma ghabhas am Bòrd ris a’ chiad 
cheann-là a chaidh a shuidheachadh airson plana a chur a-steach no ma shuidhicheas e ceann-là 
nas fhaide air adhart agus gun saoil an t-ùghdarras gu bheil e mì-reusanta, tha còir tagraidh eile 
aig ùghdarras poblach gu Ministearan na h-Alba fo fo-earrann (5). ’S e a' bhuaidh a tha aig fo-
earrann (6) ma chumas Ministearan na h-Alba suas tagradh bho ùghdarras poblach fo fo-earrann 
(5) gum feum iad ceann-là eile ainmeachadh air am feum plana a bhith a-staigh aig a' Bhòrd.   

29. Tha fo-earrann (7) a' toirt comas do ùghdarras poblach tagradh a chur gu Ministearan na 
h-Alba an aghaidh brath a chaidh thuca fo earrann 3. ’S e a' bhuaidh a bhios aig fo-earrann (8) 
far an cùm Ministearan na h-Alba suas tagradh a thàinig bho ùghdarras poblach an aghaidh plana 
ullachadh, nach fheum an t-ùghdarras sin plana a chur a-steach chun a' Bhùird agus nach fhaod 
am Bòrd plana iarraidh air gus am bi ùine 2 bhliadhna air a dhol seachad bhon cheann-là a 
chaidh a' chiad bhrath a-mach.  

Earrann 5 – Aontachadh phlanaichean 

30. Tha earrann 5 a’ dèanamh ullachadh airson na dòigh-obrachaidh a dh'fheumar leantainn 
airson aonta a chur ri planaichean-cànain Gàidhlig a thig a-steach chun a' Bhùird.  

31. Tha an t-ullachadh ann an earrann (1) ag ràdh nuair a chuireas buidheann poblach plana 
a-steach gus coinneachadh ri na h-iarrtasan ann am brath a dh’fhoillsich am Bòrd fo earrann 3, 
no a chuireas e plana eile a-steach fo fo-earrann (2)(b) a' gabhail a-steach atharrachaidhean a 
mhol am Bòrd, gum feum am Bòrd aonta a chur ris a' phlana no atharrachaidhean ris a' phlana a 
mholadh. 

32. ’S e a' bhuaidh a tha aig fo-earrann (2) ma mholas am Bòrd atharrachaidhean ri plana a 
bha air a chur a-steach le ùghdarras poblach, gum feum an t-ùghdarras innse don Bhòrd taobh a-
staigh aon mhìos nach eil e ag aontachadh ri na h-atharrachaidhean a bha air am moladh no plana 
leasaichte a chur a-steach a' gabhail a-staigh nam molaidhean.  Feumaidh am Bòrd co-dhiù 3 
mìosan a cheadachadh, ach gun a bhith nas fhaide na 6 mìosan, airson plana leasaichte a chur a-
steach (fo-earrann (3)). 



33. ’S e a' bhuaidh a tha aig fo-earrann (4) ma gheibh am Bòrd brath bho ùghdarras poblach 
nach eil e ag aontachadh ri atharrachaidhean ris a' phlana aige a bha air am moladh leis a' Bhòrd, 
gum feum am Bòrd seo innse do Mhinistearan na h-Alba. An uair sin feumaidh Ministearan na 
h-Alba, a' gabhail a-steach nithean sam bith air am feumar beachdachadh fo fo-earrann (5), aonta 
a chur ris a' phlana mar a chuir an t-ùghdarras poblach a-steach e bho thùs chun a' Bhùird, no 
aonta a chur ri plana le ùmhlachd do atharrachaidhean sam bith a chì iad iomchaidh. 

34. Tha fo-earrann (6) a’ cur riatanas air buidheann poblach a phlana-cànan nàiseanta 
Gàidhlig fhoillseachadh agus na ceuman a tha ann a bhuileachadh nuair a bhios aonta air a chur 
ris. 

Earrann 6 – Sgrùdadh air buileachadh 

35. Tha an earrann seo a' dèanamh ullachadh airson gum bi am Bòrd a' cumail sùil air 
buileachadh planaichean-cànain Gàidhlig.  

36. Tha an t-ullachadh ann am fo-earrann (1) ag ràdh gum buin an earrann do phlana a tha air 
aontachadh leis a' Bhòrd no le Ministearan na h-Alba fo earrann 5, agus a tha air a bhith ann an 
gnìomh airson co-dhiù 12 mìosan. 

37. Tha fo-earrann (2) a’ toirt comas don Bhòrd cunntas iarraidh mu bhuileachadh nan 
ceuman a tha air an comharrachadh ann am plana ùghdarras poblach. Feumaidh Bòrd na 
Gàidhlig 3 mìosan co-dhiù a thoirt don bhuidhinn phoblach airson coinneachadh ris an iarrtas 
sin. 

38. Tha an t-ullachadh ann am fo-earrann (3) ag ràdh nach fhaod am Bòrd cunntas eile 
iarraidh bho bhuidheann poblach taobh a-staigh 12 mìosan bhon àm mu dheireadh a dh’iarr e 
cunntas bhon bhuidheann shònraichte sin.  

39. Tha fo-earrann (4) a’ toirt comas don Bhòrd, ma tha e den bheachd gu bheil ùghdarras 
poblach a' fàilligeadh ann am buileachadh ceuman sa phlana-cànain Gàidhlig aige gu h-
iomchaidh, cunntas a chur gu Ministearan na h-Alba a’ mìneachadh carson a tha e den bheachd 
gu bheil ùghdarras poblach a' fàilligeadh a thaobh sin. 

40. ’S e a' bhuaidh a tha aig fo-earrann (5) far am faigh Ministearan na h-Alba cunntas bhon 
Bhòrd fo fo-earrann (4) gum feum iad an cunntas a thoirt gu aire Pàrlamaid na h-Alba agus/no 
iarraidh air an ùghdarras phoblach sin aon no gach ceum sa phlana-cànain aige a bhuileachadh.  
Tha fo-earrann (6) a' cur riatanas air Ministearan na h-Alba co-chomhairle a chur ris an 
ùghdarras poblach sin a rèir an treòrachaidh a dh'fhaodadh iad a bhith an dùil fhoillseachadh. 
Feumaidh Ministearan na h-Alba aire a thoirt do bheachdan sam bith a chuireas an t-ùghdarras 
poblach an cèill mus cur iad a-mach an treòrachadh sin.  

Earrann 7 – Ath-bhreithneachadh phlanaichean 

41. Tha an earrann seo a' dèanamh ullachadh airson ath-bhreithneachadh air planaichean-
cànain Gàidhlig.  



42. Tha an t-ullachadh ann am fo-earrann (1) ag ràdh gum buin an earrann seo do phlana-
cànain Gàidhlig a chaidh aontachadh fo earrann 5 no do phlana a chaidh ath-bhreithneachadh 
agus an uair sin aontachadh fon earrann seo.  

43. Tha fo-earrann (2) a' cur riatanas air ùghdarras poblach aig a bheil plana-cànan Gàidhlig 
ath-bhreithneachadh a dhèanamh air a’ phlana sin taobh a-staigh 5 bliadhna agus 
atharrachaidhean sam bith a chithear iomchaidh a dhèanamh. An uair sin, feumaidh an t-
ùghdarras poblach am plana a chur a-steach chun a' Bhùird, le atharrachaidhean no às an aonais. 

44. Tha fo-earrann (3) a' sònrachadh gum bi an t-ullachadh ann an earrann 3(4) gu (6) agus 
earrann 5 ag obrachadh cuideachd an co-cheangal ri plana a tha ga ath-bhreithneachadh fo fo-
earrann (2).  Mar sin, mus bi plana a tha air ath-bhreithneachadh air a chur a-steach chun a' 
Bhùird, feumaidh e coinneachadh ris na h-aon riatanasan a thaobh susbaint, comhairleachaidh, 
aonta msaa. a bhuineadh ann an ullachadh a' plana a thathar ag ath-bhreithneachadh. 

45. Tha fo-earrann (4) a’ toirt comas do bhuidheann poblach atharrachaidhean beaga a 
dhèanamh ris a’ phlana aig àm sam bith gun am plana a chur a-steach chun a' Bhùird airson ath-
aonta.  

Earrann 8 – Stiùireadh, cuideachadh, msaa. leis a’ Bhòrd 

46. Tha an earrann seo a' dèanamh ullachadh airson gum bi am Bòrd a' cur a-mach stiùireadh 
an co-cheangal ri bhith a' cur ri chèile planaichean-cànain Gàidhlig fo earrannan 3 gu 7.  Tha fo-
earrann (2) a' mìneachadh nan ceuman a dh'fheumas am Bòrd a leantainn ann an ullachadh an 
stiùiridh sin.  Tha iad sin a' gabhail a-staigh dleastanas (fo fo-earrann (2)(b)) foillseachadh agus 
beachdan fhaighinn mun dreachd stiùiridh.  Feumar beachdan innse don Bhòrd taobh a-staigh 
ùine air a shònrachadh leis a' Bhòrd a dh'fheumas, fo fo-earrann (3), a bhith co-dhiù 3 mìosan. 

47. Tha an t-ullachadh ann am fo-earrann (4) ag ràdh gum bi Ministearan na h-Alba a' cur 
aonta ri stiùireadh a chuir am Bòrd a-steach anns a' chruth a chaidh a chur thuca no le 
atharrachaidhean a shaoileas iad iomchaidh.  Air an làimh eile, faodaidh Ministearan na h-Alba 
an stiùireadh a chaidh a chur a-steach a dhiùltadh agus iarraidh air a' Bhòrd stiùireadh leasaichte 
a chur a-steach.  Tha fo-earrann (5) a' sònrachadh far an cuir am Bòrd a-steach stiùireadh 
leasaichte, gum feum Ministearan na h-Alba aonta a chur ris an stiùireadh, no òrdugh a thoirt 
don Bhòrd an stiùireadh fhoillseachadh san dòigh a chì Ministearan na h-Alba iomchaidh. 

48. Tha an t-ullachadh ann am fo-earrann (7) ag ràdh nach fhaod am Bòrd iarraidh air 
ùghdarrasan poblach an Alba pàigheadh iarraidh airson comhairle agus cuideachadh an co-
cheangal ri riatanasan a chaidh a chur air an ùghdarras leis an Achd seo.  

FOGHLAM GÀIDHLIG 

Earrann 9 – Stiùireadh air foghlam Gàidhlig 

49. Tha an earrann seo a' dèanamh ullachadh airson gum bi am Bòrd a' foillseachadh 
stiùireadh air foghlam Gàidhlig. Tha ‘foghlam Gàidhlig’ air a mhìneachadh ann an earrann 10 
mar fhoghlam ann an cleachdadh agus tuigse, foghlam mun Ghàidhlig agus foghlam tron 
Ghàidhlig. 



50. Tha fo-earrann (2) a' cur riatanas air a' Bhòrd comhairle a chur ri daoine a tha e a' meas 
gu bheil ùidh aca san stiùireadh, agus fo fo-earrann (3) nach fhaod e an stiùireadh fhoillseachadh 
gun aonta Mhinistearan na h-Alba. 

51. Tha an t-ullachadh ann am fo-earrann (4) ag ràdh gum faod am Bòrd stiùireadh a tha e air 
fhoillseachadh atharrachadh no a tharraing air ais ach ’s ann a-mhàin an dèidh co-chomhairle a 
chur ri daoine a tha am Bòrd a' meas gu bheil ùidh aca ann, agus le aonta Ministearan na h-Alba. 

52. Tha fo-earrann (5) a’ cur a-steach fo-earrann ùr (4A) do earrann 5 de Achd Inbhean ann 
an Sgoiltean na h-Alba msaa. 2000.  Tha earrann 5 a' cur riatanas air ùghdarrasan foghlaim an 
Alba aithris bhliadhnail air amasan leasachaidh ullachadh a dh'fheumas a bhith a' gabhail a-
staigh cunntas air na dòighean agus suidhichidhean sam bi iad a' tairgse (agus, ma tha iad ga 
thairgse, a' leasachadh) foghlam tro mheadhan na Gàidhlig. Tha am fo-earrann ùr (4A) a' cur 
riatanas air ùghdarrasan foghlaim spèis a thoirt don stiùireadh a dh'fhoillsich am Bòrd ann a 
bhith a' coinneachadh ri riatanasan cunntais na h-earrainn sin.  

COITCHEANN 

Earrann 10 - Mìneachadh 

53. Tha an earrann seo a’ toirt mìneachadh air a' phrìomh bhriathrachais a tha air a 
chleachdadh sa Bhile. 

Earrann 11 – Riaghailtean agus òrdughan 

54. Tha an t-ullachadh anns an earrann seo ag ràdh gum feum riaghailtean a thèid an 
dèanamh fo earrainn 3(7) agus òrdughan fo paragraf 2(2) de pàipear-taice 1 a bhith air an 
daingneachadh le ionnstramaid reachdail a tha umhail don mhodh rùin àicheil ann am Pàrlamaid 
na h-Alba. 

Earrann 12 – Atharrachaidhean co-leanailteach  

55. Tha an earrann seo a' toirt a-steach pàipear-taice 2 a bhios a' dèanamh atharrachaidhean ri 
diofar achdachadh gus iomraidhean mun Bhòrd a ghabhail a-staigh annta.  

Earrann 13 – Geàrr-thiotal agus tòiseachadh 

56. Tha ullachadh air a dhèanamh airson gum bi Ministearan na h-Alba a' suidheachadh le 
òrdugh làithean air am bi earrannan den Achd (a bharrachd air earrannan 11 is 13) a' tighinn an 
gnìomh.  Tha earrannan 11 agus 13 a' tighinn an gnìomh an dèidh Aonta Rìoghail.  

57. Tha fo-earrann (3) a’ toirt comas air òrdugh tòiseachaidh gus ullachadh eadar-amail, 
sealach no caomhantach a ghabhail a-staigh.  



PÀIPEAR-TAICE 1 – BÒRD NA GÀIDHLIG  

Paragraf 1 – Inbhe 

58. Tha ullachadh air a dhèanamh fon pharagraf seo a' dèanamh soilleir nach e buidheann leis 
a' Chrùn a tha sa Bhòrd.  

Paragraf 2 – Ballrachd 

59. Tha an t-ullachadh ann am fo-pharagraf (1) ag ràdh gum feum buill a' Bhùird a bhith air 
an cur an dreuchd le Ministearan na h-Alba.  Feumaidh am Bòrd eadar 5 agus 11 buill cumanta 
agus ball tro dhreuchd eile (an Cathraiche) a bhios sa chathair aig coinneamhan a’ Bhùird.   

60. Tha fo-pharagraf (2) a’ toirt cumhachd do Mhinistearan na h-Alba le òrdugh a bhith a' 
meudachadh no a' lùghdachadh na h-àireimh as motha no as lugha de bhuill.  Tha ionnstramaid 
reachdail anns a bheil òrdugh mar sin umhail don modh rùin àicheil ann am Pàrlamaid na h-
Alba. 

61. Tha fo-pharagraf (4) a' cur riatanas air a' Bhòrd a bhith a' taghadh bho thaobh a-staigh 
nam ball aige duine a bhios sa chathair ma bhios dreuchd a' Chathraiche bàn.  

62. Tha an t-ullachadh ann am fo-pharagraf (5) ag ràdh gum bi buill a' Bhùird a' cumail 
dreuchd le na cumhachan agus cùmhnantan a cho-dhùineas Ministearan na h-Alba agus gum 
faod iad am Bòrd fhàgail le brath ann an sgrìobhadh gu Ministearan.  

63. Tha fo-pharagraf (6) a' dèanamh ullachadh airson an t-suidheachaidh far am faod 
Ministearan na h-Alba ball den Bhòrd a chur às a dhreuchd.  

Paragraf 3 – Dì-cheadachadh 

64. Tha paragraf 3 a' comharrachadh nan diofar dhaoine a tha air an dì-cheadachadh bho 
bhith air an cur an dreuchd, no a' cumail dreuchd, mar bhall den Bhòrd. 

Paragraf 4 – Pàigheadh agus cuibhreannan 

65. Tha an t-ullachadh ann am paragraf 4 ag ràdh gum bi buill a' Bhùird a' faighinn a' 
phàighidh agus nan cuibhreannan a cho-dhùineas Ministearan na h-Alba. 

Paragraf 5 – Ceannard agus luchd-obrach eile 

66. Tha paragraf 5 a' dèanamh ullachadh airson cur an dreuchd luchd-obrach leis a' Bhòrd.  

Paragraf 6 – Comataidhean 

67. Tha paragraf 6 a' toirt comas don Bhòrd a bhith a' stèidheachadh nan comataidhean a 
dh'fheumas e airson a ghnìomhan a choileanadh, agus airson daoine nach eil nam buill den 
Bhòrd a cho-thaghadh chun nan comataidhean sin.  Ach chan fhaod buill co-thaghte bhòtadh aig 
coinneamhan comataidh. 



Paragraf 7 – Cùisean agus coinneamhan 

68. Tha fo-pharagraf (1) a' toirt comas don Bòrd a bhith a' co-dhùnadh nan dòighean-obrach 
aige fhèin agus aig na comataidhean aige airson coinneamhan. 

69. Tha an t-ullachadh ann am fo-pharagraf (2) ag ràdh nach fhaodar cur an aghaidh èifeachd 
chùisean sam bith a bhuineas don Bhòrd air an adhbhar gu robh uireasbhaidh ann a bhith a' cur 
an dreuchd ball sam bith den Bhòrd no tro àite bàn ann am ballrachd a' Bhùird.  

70. Tha an t-ullachadh ann am fo-pharagraf (3) ag ràdh gum faod Ministearan na h-Alba, no 
an riochdairean, a bhith an làthair aig coinneamhan a' Bhùird agus coinneamhan comataidh ach 
nach fhaod iad bhòtadh aig na coinneamhan sin. 

Paragrafan 8 agus 9 – Cunntasan agus aithisg bhliadhnail 

71. Tha na paragrafan sin a' mìneachadh san fharsaingeachd riatanasan a thaobh nan 
cunntasan agus nan aithisgean a dh'fheumas am Bòrd ullachadh.  

Paragraf 10 – Ùghdarrachadh ghnìomhan le Ministearan na h-Alba 

72. Tha am paragraf seo a' toirt comas do Mhinistearan na h-Alba gin sam bith de na 
gnìomhan aca ùghdarrachadh don Bhòrd (ach a-mhàin dèanamh, dearbhadh no aontachadh fo-
reachdais) co-cheangailte ri cànan, cultar agus foghlam Gàidhlig.  

Paragraf 11 – Cumhachdan coitcheann 

73. Tha am paragraf seo a' comharrachadh na h-obrach anns am faod am Bòrd com-
pàirteachadh ann a bhith a' cur a ghnìomhan air aghaidh. 

74. Tha fo-pharagraf (2) a' sònrachadh nach fhaod am Bòrd pàigheadh iarraidh airson 
comhairle agus cuideachadh a thoirt do ùghdarrasan poblach na h-Alba co-cheangailte ri 
buntainneas a' Bhile riuthasan. 

Paragraf 12 – Tabhartasan 

75. Tha an t-ullachadh ann am fo-pharagrafan (1) agus (2) ag ràdh gum faod Ministearan na 
h-Alba tabhartasan a thoirt don Bhòrd.  Faodaidh adhbhar agus suim tabhartais, agus cumhachan 
sam bith na chois, a bhith air an co-dhùnadh le Ministearan na h-Alba. 

76. Tha fo-pharagraf (3) a' sònrachadh nach eil cumhachd aig a' Bhòrd airgead a thoirt a-
mach air iasad no a dhol an urras.  

—————————— 

 
 



MEÒRACHAN IONMHASAIL 

 
RO-RÀDH 

77. ’S e cùmhnant Aonta Com-pàirteachais a tha ann am Bile na Gàidhlig.  Tha an Riaghaltas 
airson inbhe na Gàidhlig an Alba a chur air stèidh thèarainte. Tha am Bile a' toirt a-steach grunn 
cheuman a bhios a' toirt taic don amas poileasaidh seo and a' cur ri obair an Riaghaltais sna h-
ealain Ghàidhlig, foghlam agus leasachadh.  

78. Bidh am Bile a' stèidheachadh Bòrd na Gàidhlig ann an reachdas le dleastanasan ùra 
airson plana nàiseanta airson Gàidhlig ullachadh agus cumhachdan airson riatanas a chur air 
ùghdarrasan poblach a bhith ag ullachadh agus a' buileachadh planaichean-cànain Gàidhlig gus 
cleachdadh a' chànain a mhisneachadh agus a chuideachadh ann am beatha làitheil an t-sluaigh. 
Tha am Bile cuideachd a' toirt a-steach gnìomh do Bhòrd na Gàidhlig a bhith a' foillseachadh 
stiùireadh mu fhoghlam Gàidhlig, le spèis shònraichte do na riatanasan a tha ann cheana fo Achd 
Inbhean ann an Sgoiltean na h-Alba msaa. 2000. 

79. Buinidh na cosgaisean a' sruthadh bhon Bhile ri na dleastanasan ùra air Bòrd na Gàidhlig 
agus ullachadh is buileachadh planaichean-cànain Gàidhlig le ùghdarrasan poblach 
buntainneach.  Ann an co-chomhairle mun Bhile tha Riaghaltas na h-Alba air aithneachadh gu 
bheil iomadh buidheann poblach an Alba deònach planaichean-cànain Gàidhlig a ghabhail os 
làimh.  Gu dearbh, tha grunn bhuidhnean poblach air a dhèanamh follaiseach gu bheil iad airson 
planaichean-cànain Gàidhlig ullachadh.   

80. Thug an Riaghaltas fainear cuideachd, ann an co-chomhairle agus deasbad le daoine aig a 
bheil ùidh ann, an cudrom ionmhasail a dh'fhaodadh a thighinn bho ullachadh agus buileachadh 
planaichean-cànain Gàidhlig.  Bidh cosgaisean buileachaidh a' Bhile sgaoilte air feadh na h-
earrainn phoblaich gu lèir.   

Planaichean-cànain Gàidhlig 

81. Cha bhi riatanas air a h-uile ùghdarras poblach plana-cànain Gàidhlig ullachadh agus 
bithear a' sùileachadh gum bi eadar-dhealachadh mòr anns na planaichean a bhios air an 
ullachadh. Bidh eadar-dhealachadh cuideachd anns an iarrtas airson seirbheisean Gàidhlig a tha 
air an sònrachadh sna planaichean-cànain, agus na cosgaisean a thig bho lìbhrigeadh seirbheis 
leantainneach.  

82. A thuilleadh air sin, tha an Riaghaltas a' sùileachadh gur ann mean air mhean a bhios 
Bòrd na Gàidhlig ag iarraidh air buidhnean poblach planaichean-cànain ullachadh. Tha an 
Riaghaltas a' sùileachadh gun iarr Bòrd na Gàidhlig cur ri chèile agus buileachadh mu 10 
planaichean gach bliadhna dh’ fhaodadh gun atharraich an àireamh seo tro thìde.  Tha coltas gur 
e measgachadh de ùghdarrasan ionadail Albannach agus ùghdarrasan poblach eile an Alba a tha 
air an gabhail a-staigh sa Bhile seo a' chiad ùghdarrasan poblach a dh'fheumas planaichean 
ullachadh.  Bhiodh na ciad planaichean air an ullachadh ann an 2006-07, agus dh’ fheumadh iad 
sin a bhith air an ath-bhreithneachadh taobh a-staigh 5 bliadhna. 

83. Mar sin bidh a' chosgais don earrann phoblach ann am buileachadh a' Bhile air a thoirt a-
steach mean air mhean thar grunn bhliadhnachan.   Mura h-iarr Bòrd na Gàidhlig air ùghdarras 



poblach plana-cànain ullachadh, tha sin a' ciallachadh nach cur am Bile uallach dealbhadh cànain 
sam bith air an ùghdarras sin. 

84. Tòisichidh modh dealbhadh cànain a' Bhile le Bòrd na Gàidhlig a' cur brath gu ùghdarras 
poblach, ag iarraidh orra plana-cànain Gàidhlig a chur a-steach airson aonta taobh a-staigh ùine 
shònraichte.  Bidh am brath ag ainmeachadh ceann-là deireannach air am bu chòir don ùghdarras 
poblach am plana-cànain a chur a-steach gu Bòrd na Gàidhlig airson aonta.  Bidh còir tagraidh 
gu Ministearan na h-Alba aig ùghdarrasan poblach an aghaidh brath a chuireas am Bòrd thuca.  

85. Tha ullachadh sa Bhile airson gum bi Bòrd na Gàidhlig a' cur air dòigh stiùireadh do 
ùghdarrasan poblach mu dhealbhadh cànain Gàidhlig.  Tha an Riaghaltas a' sùileachadh gun toir 
Bòrd na Gàidhlig seachad lethbhreac den stiùireadh seo nuair chuireas e brath gu ùghdarrasan 
poblach.  Bidh an stiùireadh seo a' comharrachadh raointean lìbhrigeadh seirbheis air am bu 
chòir ùghdarrasan poblach beachdachadh nuair a bhios iad a' cur ri chèile am planaichean.  Thèid 
iarraidh air ùghdarrasan poblach, a bharrachd air aire a thoirt don chomhairle a dh'ullaich Bòrd 
na Gàidhlig, co-chomhairle a chur ri daoine sna sgìrean aca aig a bheil ùidh sa chùis.  

86. Tha an dòigh seo co-ionann ri Achd na Cuimris 1993 agus Achd Cànainean Oifigeil na h-
Èireann 2003.  Sa chiad Achd dh'fheumadh Bòrd na Cuimris stiùireadh a thoirt air cruth agus 
susbaint sgeamaichean Cuimris agus tha an dara Achd ag ràdh gum biodh stiùireadh air 
fhoillseachadh airson stiùireadh mu dhealbhadh cànain. 

COSGAISEAN DO ÙGHDARRASAN IONADAIL AN ALBA 

Cur ri chèile plana-cànain 

87. Feumaidh cur ri chèile plana-cànain stòrasan a thaobh oifigearan. Feumaidh an t-
ùghdarras ionadail beachdachadh mu thagraidhean sam bith a gheibh e bhon mhòr-shluagh agus 
co-dhùnadh dè an t-iarrtas a tha ann airson seirbheisean Gàidhlig.  Nuair a tha plana air a chur ri 
chèile, feumaidh ùghdarrasan ionadail am plana agus an cothrom air na seirbheisean a tha air an 
comharrachadh sa phlana sin fhoillseachadh.  Thathar a' meas gun cosg e timcheall air £10,000 
do ùghdarras ionadail plana-cànain Gàidhlig a chur ri chèile.   

88. Gabhaidh a' chosgais seo a-staigh ùine luchd-obrach dèiligeadh ri dreachdadh 
sgrìobhainn co-chomhairleachaidh anns am bi dreachd phlana, cothrom a thoirt don mhòr-
shluagh fhaicinn, eadar-theangachadh gu Gàidhlig agus mion-sgrùdadh freagairtean ris a' cho-
chomhairle.  Bidh cosgaisean ann cuideachd co-cheangailte ri foillseachadh agus sgaoileadh a' 
phlana dheireannaich fhèin a bhios air a chur a-mach ann an Gàidhlig agus Beurla.  Tha e 
nàdarrach gum bi na cosgaisean deireannach an crochadh air an t-seòrsa foillseachaidh agus na 
h-àireamhan a bhithear ag iarraidh dhiubh.   

Cosgaisean buileachaidh 

89. ’S ann anns a' bhuileachadh aca a tha na prìomh chosgaisean co-cheangailte ri 
planaichean-cànain Gàidhlig. Bidh na cosgaisean a tha ro ùghdarrasan ionadail eadar-dhealaichte 
a rèir nan seirbheisean a bhios iad a' tairgse sa phlana-cànain aca agus an ìre iarrtais airson nan 
goireasan sin a chleachdadh (a dh'fhaodadh atharrach thar ùine). Tha ullachadh dealbhadh cànain 
a' Bhile sùbailte gu leòr airson ceadachadh diofar seòrsachan plana-cànain a chur ri chèile.  



90. Mar eisimpleir, bhiodh làn dhùil aig an Riaghaltas gum biodh eadar-dhealachadh mòr ann 
am plana-cànain sgìre le tomhas mòr de luchd-labhairt Gàidhlig, mar eisimpleir Comhairle nan 
Eilean Siar, a thaobh nan seirbheisean Gàidhlig a bhios iad a' tairgse, agus sgìre le tomhas mòran 
nas lugha de luchd-labhairt Gàidhlig.  Bidh e an urra ri ùghdarrasan ionadail fa leth co-dhùnadh 
ann an co-bhoinn ri Bòrd na Gàidhlig dè tha iomchaidh sna diofar shuidhichidhean.  

91. Tha na seòrsachan cùisean air am bi an Riaghaltas a' sùileachadh a h-uile ùghdarras 
poblach beachdachadh ann an co-bhoinn ri Bòrd na Gàidhlig, còmhla ri tuairmsean de na 
cosgaisean nan lùib, air am mìneachadh sa chlàr a leanas.  ’S e gnìomhan a thaobh lìbhrigeadh 
prìomh sheirbheisean a tha sna h-eisimpleirean, leithid gealladh a thoirt a bhith a' toirt freagairt 
sa Ghàidhlig ri litrichean Gàidhlig, air am bu chòir a' chuid as motha de ùghdarrasan poblach 
beachdachadh ann an cur ri chèile plana.  Tha na cosgaisean gu lèir leantainneach, ach ’s dòcha 
an fheadhainn co-cheangailte ri ionannachd chorporra.  

 
Prìomh phàirtean plana Gàidhlig agus tuairmse air cosgaisean 

 
Gnìomh Mion-fhiosrachadh Tuairmse air Cosgais 

(£s), pa 
   
Ionannachd 
Chorporra 
 

m.e. soidhnichean, cinn-litreach msaa. 
 

0 - 20,000 

Conaltradh 
 

m.e. litrichean, brathan naidheachd, 
sanasachd msaa. 

0 - 10,000 

Stuthan 
 

m.e. leabhraichean, làrach-lìn, foirmean-
iarrtais msaa. 

0 - 30,000 

Eadar-
theangachadh 
 

m.e. eadar-theangachaidhean clò-bhuailte, 
eadar-theangachadh aig coinneamhan 

0 - 10,000 

Luchd-obrach 
 

m.e. oifigear(an) Gàidhlig 
 

0 - 80,000 

Trèanadh 
 

m.e. cùrsaichean Gàidhlig, gràmar, ceart-
litreachadh, eadar-theangachadh 

0 - 5,000 
 

Suim iomlan  0 - 155,000 
 
92. Tha sreath de chosgaisean air an sealltainn sa chlàr shuas agus tha seo gun fhios nach bi 
ùghdarrasan poblach ann air nach tigeadh cosgaisean anns na prìomh roinnean gnìomha air an 
liostadh shuas. Tha an Riaghaltas a' sùileachadh gum biodh cosgaisean a' tighinn air ùghdarrasan 
poblach a tha ag obrachadh ann an sgìrean le mòran luchd-labhairt Gàidhlig anns a' chuid as 
motha de na prìomh roinnean gnìomha. Chan eil an Riaghaltas a' sùileachadh gun cuir Bòrd na 
Gàidhlig brath gu ùghdarrasan poblach an Alba ann an sgìrean le beagan luchd-labhairt Gàidhlig 
sa chiad bhliadhnachan an dèidh achdachadh a' Bile. 

93. Dh'fhaodadh gum bi na planaichean-cànain airson cuid de ùghdarrasan poblach a' gabhail 
a-staigh iomadh seòrsa seirbheis neo-bhunaiteach, no seirbheisean speisealta a bhuineas gu 
sònraichte do obrachadh an ùghdarrais no na buidhne sin.  Dh'fhaodadh seo gabhail a-staigh, mar 
eisimpleir, seirbheisean slàinte, seirbheisean sòisealta, foghlam no turasachd.  Bhiodh na 



seirbheisean sin air an lìbhrigeadh le luchd-obrach le Gàidhlig agus ged a dh'fhaodadh seo 
buaidh a thoirt air fastachd/cur an dreuchd dhaoine ’s dòcha nach gabh e a-staigh cosgaisean a 
bharrachd airson stuthan.   

94. Bidh a h-uile ùghdarras poblach air an iarr Bòrd na Gàidhlig planaichean-cànain Gàidhlig 
ullachadh agus a bhuileachadh ion-roghnach airson cuideachadh le cosgaisean bho Mhaoin 
Leasachaidh Gàidhlig a bhios air a ruith leis a' Bhòrd.  Bidh am maoineachadh ri fhaotainn le 
ùghdarrasan poblach airson àireamh stèidhichte de bhliadhnachan agus thar na h-ùine seo bidh 
an tomhas taic ag atharrachadh leis an amas air a' cheann thall gum bi an t-ùghdarras sin a' 
gabhail uallach nan cosgaisean aca fhèin.  Ann an iarraidh cur ri chèile agus buileachadh 
phlanaichean bheir am Bòrd aire don ìre cuideachaidh a gheibhear bhon Mhaoin Leasachaidh 
Gàidhlig.  

Foghlam 

95. Chan eilear a' sùileachadh gun toir an t-ullachadh foghlaim sa Bhile a-steach uallach ùr 
air ùghdarrasan foghlaim no solaraichean foghlaim eile. Tha an t-ullachadh foghlaim sa Bhile a' 
sònrachadh do Bhòrd na Gàidhlig a bhith a' toirt stiùireadh mu chùisean foghlaim Gàidhlig. Gu 
sònraichte tha e a' cuideachadh a' leasachadh foghlam meadhan-Gàidhlig a tha air a 
chomharrachadh cheana ann an Achd Inbhean ann an Sgoiltean na h-Alba msaa. 2000. 

96. Tha Achd 2000 a' cur riatanas air ùghdarrasan foghlaim cunntas a thoirt air an ullachadh 
airson foghlam meadhan-Gàidhlig (GME), agus far a bheil ullachadh GME aca, air am 
planaichean airson an ullachaidh sin a leasachadh. Tha Ministearan na h-Alba air nochdadh gu 
bheil iad airson gum bi cunbhalachd ann an cunntasan fo Achd 2000 agus a dh'aithghearr bidh 
iad a' sireadh bheachdan air dreachd stiùireadh gus coinneachadh ris.  Tha an Riaghaltas airson 
gum bi Bòrd na Gàidhlig a' gabhail seilbh air an stiùireadh sin le stèidheachadh na h-Achd seo.  

97. Faodaidh Bòrd na Gàidhlig stiùireadh a chur gu ùghdarrasan foghlaim agus buidhnean 
eile le uallach airson ullachadh foghlaim a thaobh cùisean foghlaim Gàidhlig nas fharsainge na 
dìreach an t-ullachadh ann an Achd 2000. Dh'fhaodadh gum bi an stiùireadh sin a' dèiligeadh ri 
lìbhrigeadh foghlaim Gàidhlig ro-sgoil, clasaichean airson luchd-ionnsachaidh san sgoil no 
airson luchd-ionnsachaidh inbheach. Tha an Riaghaltas a' sùileachadh gun coinnich ùghdarrasan 
foghlaim ri cùisean stiùireadh foghlaim sam bith mar sin air fhoillseachadh le Bòrd na Gàidhlig 
bho thaobh a-staigh buidseatan dealbhte, le leasachadh far am bi e iomchaidh tro thabhartasan 
sònraichte bho Sgeama Thabhartasan airson Foghlam Gàidhlig an Riaghaltais.  Tha an sgeama 
seo ag obrachadh air mhodh maoineachadh 75% bhon Riaghaltas agus 25% bho ùghdarrasan.  

COSGAISEAN AIRSON BUIDHNEAN POBLACH EILE AN ALBA 

Bòrd na Gàidhlig 

98. Tha Bòrd na Gàidhlig ann cheana mar NDPB le uallach airson suim mhòr de 
mhaoineachadh Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba a phàigheadh. Tha am maoineachadh seo air a 
stiùireadh gu buidhnean agus iomairtean a tha air an comharrachadh mar phrìomh-amasan do 
Mhinistearan na h-Alba thar nam bliadhnachan mu dheireadh.  Ach tha am Bile a' cur 
dleastanasan agus uallaichean ùra air a' Bhòrd, le na cosgaisean sin air an gabhail a-staigh ann an 
co-dhùnadh Mhinistearan na h-Alba mu thabhartas gus am Bòrd a chuideachadh. 



99. Tha am Bile a' cur dleastanas air Bòrd na Gàidhlig a bhith a' cur ri chèile Plana-cànain 
Nàiseanta Gàidhlig. Feumar am plana seo a chur a-steach gu Ministearan airson aonta. Bidh am 
Plana Nàiseanta na mhodail airson leasachadh Gàidhlig a stiùireadh agus thathar a' sùileachadh 
gun dèilig e ris a h-uile roinn de obair na Gàidhlig, leithid foghlam, na h-ealain agus craoladh. 
Bidh am Plana a' comharrachadh prìomh roinnean de leasachadh Gàidhlig agus ag ullachadh a' 
gheàrr-chunntas ro-innleachdail airson co-dhùnaidhean Bòrd na Gàidhlig air riarachadh 
maoineachadh Gàidhlig.  

100. Tha am Bile cuideachd a' toirt a-steach gnìomh do Bhòrd na Gàidhlig a bhith a' 
foillseachadh stiùireadh do ùghdarrasan foghlaim agus buidhnean eile air foghlam Gàidhlig. 
Bithear a' sùileachadh gun toir am Bòrd comhairle do ùghdarrasan foghlaim mu na cunntasan aca 
fo Achd 2000, agus bithear a' sùileachadh cuideachd gun comhairlich e Ministearan mu 
chunntasan a dh'ullaich ùghdarrasan foghlaim.  Tha an Riaghaltas air comhairle a chur ris a' 
Bhòrd agus tha e a' meas gum bi cosgaisean iomlan tuarastail agus obrachaidh a bharrachd co-
cheangailte ri na gnìomhan sin mu £355,000 gach bliadhna. 

101. Mar a chaidh a ràdh roimhe bidh am Bòrd a' riaghladh na Maoin Leasachaidh Gàidhlig. 
Bidh a' Mhaoin na cuideachadh do ùghdarrasan poblach air am bi riatanas airson planaichean-
cànain Gàidhlig ullachadh agus a bhuileachadh. Bidh a' Mhaoin ann cuideachd airson 
ùghdarrasan poblach a chuideachadh le seirbheisean speisealta agus leasachadh Gàidhlig san 
fharsaingeachd.  Dh'fhaodadh ùghdarrasan poblach a tha a' dèanamh obair ghnàthach Gàidhlig 
cur airson maoineachadh airson obair ùr sa Ghàidhlig.  ’S e 2006-07 a' chiad bhliadhna a bhios a' 
Mhaoin ag obrachadh oir tha sinn a' sùileachadh gum bi cudrom sna mìosan a bhios air fhàgail 
de 2005-06, an dèidh don Bhile achdachadh, air obair ullachaidh leis a' Bhòrd. Bidh an fhìor 
shuim air aontachadh le Ministearan a thaobh modh dealbhaidh corporra a' Bhùird.   

Buidhnean eile 

102. Dh'fhaodadh gun toir an t-ullachadh sa Bhile buaidh air ùghdarras poblach sam bith an 
Alba.  Còmhla ri ùghdarrasan ionadail an Alba gabhaidh seo a-steach Riaghaltas agus 
Buidhnean-iomairt na h-Alba, Pàrlamaid na h-Alba, agus buidhnean poblach eile.  Tha na 
cùisean agus cosgaisean a bhiodh ann nam biodh riatanas air buidheann sam bith mar sin air son 
planaichean-cànain Gàidhlig ullachadh agus a bhuileachadh air am mìneachadh fo ‘Cosgaisean 
air Ùghdarrasan Ionadail an Alba’. 

103. Chan adhbharaich cumhachan a' Bhile uallach goireis ùir air buidhnean san roinn 
phrìobhaideach no shaor-thoileach.  Chan eil na buidhnean sin air am mìneachadh mar ùghdarras 
poblach an Alba agus mar sin chan fhaod Bòrd na Gàidhlig iarraidh orra plana-cànain Gàidhlig 
ullachadh. Ach, dh'fhaodadh gum bi buaidh a' Bhile seo a' meudachadh iarrtais agus sùileachadh 
san fharsaingeachd airson seirbheisean Gàidhlig. 

104. Bidh e an urra ri buidhnean fa leth co-dhùnadh dè cho mòr ’s a tha iad airson cumail ri 
spiorad an reachdais anns an t-suidheachadh sin. Faodaidh buidhnean saor-thoileach agus 
gnothachasan comhairle mu leasachadh plana-cànain iarraidh air Bòrd na Gàidhlig. Thathar a' 
sùileachadh gum bi an stiùireadh mu dhealbhadh cànain a dh'ullaicheas Bòrd na Gàidhlig fon 
Bhile ri fhaotainn leis a' mhòr-shluagh. 



COSGAISEAN DO RIANACHD NA H-ALBA 

Bòrd na Gàidhlig 

105. Bidh na cosgaisean tuarastail agus obrachaidh a bharrachd do Bhòrd na Gàidhlig agus na 
cosgaisean co-cheangailte ris a' Mhaoin Leasachaidh Gàidhlig air an gabhail a-staigh ann na 
tabhartasan gus cuideachadh a gheibh am Bòrd. 

 

Plana-cànain Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba 

106. Fo chumhachan a' Bhile, faodar iarraidh air an Riaghaltas, mar ùghdarras poblach sam 
bith eile, plana-cànain Gàidhlig ullachadh. Tha an Riaghaltas, mar a tha air a shealltainn le bhith 
a' toirt a-steach a' Bhile seo, air gealltainn gun cuir e inbhe na Gàidhlig air stèidh thèarainte agus 
gun dèilig e gu deimhinneach ri iarrtas bho Bhòrd na Gàidhlig airson plana-cànain Gàidhlig 
ullachadh.  Tha an Riaghaltas gnìomhach cheana ann an iomadh raon de leasachadh Gàidhlig 
agus tha e ann an deagh shuidheachadh airson plana a thoirt air adhart an ceann seala. Thèid 
coinneachadh ri cosgaisean a' phlana seo bho chosgais ullaichte.  

107. Bidh plana-cànain Gàidhlig an Riaghaltais a' tòiseachadh le bhith a' leudachadh agus a' 
leasachadh an t-ullachadh Gàidhlig làithreach, ged a bhios iad a' cumail ri stiùireadh Bòrd na 
Gàidhlig.  Bheireadh plana-cànain Gàidhlig an Riaghaltais cothrom cuideachd a bhith a' cur an 
cèill na tha ga dhèanamh cheana don Ghàidhlig tron Riaghaltas air fad ann an iomadh seòrsa 
prògram.   

108. Tha cosgaisean Gàidhlig sgaoilte tron Riaghaltas mar-thà.  Ach, dh'fhaodadh gum bi 
gabhail ris a' Bhile a' meudachadh an iarrtais airson tuilleadh sheirbheisean Gàidhlig, ann an 
roinnean far nach eil an Riaghaltas aig an àm seo a' gabhail a-staigh iarrtasan na Gàidhlig.  Tha 
soidhnichean Gàidhlig, cinn-litreach, cosgaisean foillseachaidh, cosgaisean eadar-theangachaidh, 
cosgaisean làrach-lìn ann an cuid de sgìrean an Riaghaltais mar-thà agus tha an Riaghaltas a' 
cosg air iomadh seòrsa iomairt Gàidhlig.   

Buidhnean-iomairt Riaghaltas na h-Alba 

109. Cha bhi uallach a bharrachd air buidheann-iomairt Riaghaltais sam bith mur tèid iarraidh 
air plana-cànain Gàidhlig ullachadh. Far am bi buidheann-iomairt ag ullachadh plana-cànain 
Gàidhlig feumaidh e beachdachadh dè an t-ullachadh Gàidhlig a bu chòir dha a gabhail os làimh 
an co-bhoinn ri Bòrd na Gàidhlig. Feumaidh buidhnean-iomairt Riaghaltas na h-Alba aghaidh a 
chur air na cùisean a tha air an comharrachadh san earrann air cosgaisean do ùghdarrasan 
ionadail an Alba. Thèid coinneachadh ri cosgaisean phlanaichean-cànain Gàidhlig do 
bhuidhnean-iomairt bho stòrasan ullaichte.  

 
 
 
 
 
 



GEÀRR-CHUNNTAS AIR COSGAISEAN 

 
Ùghdarrasan poblach an 
Alba 

Ullachadh plana-cànain 
Gàidhlig 
 

£10,000 

 Buileachadh gnìomhan 
bunaiteach ann am plana-
cànain Gàidhlig 
 

£0 gu £155,000 gach 
ùghdarras, gach bliadhna* 

Bòrd na Gàidhlig Cosgaisean luchd-obrach 
agus obrachaidh 
 

£355,000 gach bliadhna 

* Pàirt dheth air a thoirt a-steach ann an tabhartasan bho Mhaoin Leasachaidh Gàidhlig Bhòrd na 
Gàidhlig 
 

 
—————————— 

 
AITHRIS AN RIAGHALTAIS AIR COMAS REACHDAIL 

110. Air 23 Sultain 2004, rinn Ministear an Fhoghlaim agus an Òigridh (Peadar Peacock) an 
aithris a leanas: 

“Nam bharail-sa, bhiodh cumhachan Bile na Gàidhlig (Alba) taobh a-staigh comas 
reachdail Phàrlamaid na h-Alba.” 

 
—————————— 

  
AITHRIS AN OIFIGEAR-RIAGHLAIDH AIR COMAS REACHDAIL 

 
111. Air 23 Sultain 2004, rinn an Oifigear-riaghlaidh (Seòras Reid) an aithris a leanas: 

 “Nam bheachdsa, bhiodh na h-ullachaidhean ann am Bile na Gàidhlig (Alba) taobh a-
staigh comas reachdail Phàrlamaid na h-Alba.” 

—————————— 



 
 

BILE CÀNAN NA GÀIDHLIG (ALBA)  
 

—————————— 
  

MEÒRACHAN POILEASAIDH 

 
 
RO-RÀDH 

1. Tha an sgrìobhainn seo a’ buntainn ri Bile Cànan Gàidhlig (Alba) a chaidh a thoirt a-steach 
ann am Pàrlamaid na h-Alba air 27 Sultain 2004. Chaidh a dheasachadh le Riaghaltas na h-Alba 
a rèir Riaghailt 9.3.3(c) de Ghnàth-Riaghailtean na Pàrlamaid.   ‘S ann air Riaghaltas na h-Alba 
a-mhàin a tha an t-uallach a thaobh na tha ann agus cha deach aontachadh leis a’ Phàrlamaid.  
Tha Notaichean Mìneachail agus sgrìobhainnean eile a tha dol na chois air am foillseachadh air 
leth mar Bile SP Bile 25–EN.  

AMASAN POILEASAIDH A’ BHILE 

2. Tha am Bile seo a' toirt a-steach grunn cheuman a bheir taic do amas poileasaidh an 
Riaghaltais a bhith a' faighinn inbhe thèarainte don Ghàidhlig an Alba. Tha an Riaghaltas gu mòr 
airson stad a chur air a' chrìonadh ann an cleachdadh na Gàidhlig, a bhith ga h-ath-bheothachadh, 
agus a' toirt cothrom soirbheachaidh dhi san àm ri teachd. Tha sùil gun cuidich na ceuman sa 
Bhile seo, an lùib na h-obrach a tha an Riaghaltas, ùghdarrasan ionadail agus ùghdarrasan 
poblach a' dèanamh sna h-ealain Ghàidhlig, foghlam agus leasachadh le suidheachadh a 
chruthachadh far am bi an cànan air a chumail a’ dol ann an teaghlaichean, air adhartachadh le 
sgoiltean, air a chleachdadh gu tric sna coimhearsnachdan agus air a mheas luachmhor le luchd-
ionnsachaidh. 

3. ’S iad prìomh chumhachan a' Bhile: 

• am buidheann leasachaidh Gàidhlig, Bòrd na Gàidhlig, a chur air bhonn air stèidh 
reachdail gus sealltainn thairis air leasachadh a' chànain; 

• riatanas a chur air a' Bhòrd a bhith a' coileanadh a ghnìomhan leis an amas a bhith a' 
cur inbhe na Gàidhlig air stèidh thèarainte mar chànan oifigeil an Alba; 

• plana Gàidhlig nàiseanta a thoirt a-steach gus cleachdadh na Gàidhlig adhartachadh;  

• planaichean Gàidhlig a bhith air an ullachadh le ùghdarrasan poblach, far am bi e 
iomchaidh, gus misneachd agus cuideachadh a thoirt le cleachdadh a' chànain gu 
poblach; agus 

• dleastanas comhairleachaidh airson foghlam Gàidhlig a thoirt do Bhòrd na Gàidhlig. 

 
4. ’S ann a' toirt àite don t-suidheachadh a tha ron Ghàidhlig a tha na ceuman a tha air an 
comharrachadh sa Bhile seo. Tha an cànan ann an suidheachadh lag agus gun obair oifigeil tha 
teagamh ann gu mair i beò. A rèir Cunntas-sluaigh 1981 bha 82,000 daoine an Alba comasach 



air a' Ghàidhlig a labhairt, a leughadh no a sgrìobhadh. Mu 1991, bha an àireamh seo air tuiteam 
beagan a bharrachd air 13,000 gu 69,510. Sheall an Cunntas-sluaigh bho 2001 gun robh 58,652 
daoine comasach air Gàidhlig a labhairt, 65,674 comasach air Gàidhlig a labhairt, a leughadh no 
a sgrìobhadh agus 92,396 comasach air Gàidhlig a labhairt, a leughadh, a sgrìobhadh no a 
thuigsinn. Tha coimeas ri àireamhan cunntas-sluaigh bho 1891 a' sealltainn ìre a' chrìonaidh thar 
nan 100 bliadhna a dh'fhalbh, le còrr agus 254,415 luchd-labhairt Gàidhlig air an clàradh ann an 
1891. 

5. Tha a' mhòr-chuid de luchd-labhairt Gàidhlig a' fuireach ann an sgìrean Chomhairle nan 
Eilean Siar, Chomhairle na Gàidhealtachd agus Earra-Ghàidheal & Bhòid. Tha pòcaidean mòra, 
air a choimeas ris an àireamh iomlan de luchd-labhairt Gàidhlig, ann an Dùn Èideann agus 
Glaschu. Tha àireamhan beaga de luchd-labhairt Gàidhlig sgaoilte air feadh sgìrean gach 
ùghdarras ionadail eile. 

6. Chan eil reachdas cànain neo-chumanta. Bhon Chuimrigh gu Sealan Nuadh tha e na 
dhòigh stèidhichte agus dhearbhte air dìon agus taic a thoirt do mhion-chànainean. Tha am Bile 
a' cur aghaidh air iarrtas fad-ùine na coimhearsnachd Ghàidhlig airson reachdas sònraichte don 
Ghàidhlig. Ann an 1997, chuir Comunn na Gàidhlig aithisg gu Oifis na h-Alba a' moladh 
caochladh cheuman airson inbhe thèarainte fhaighinn don Ghàidhlig, a' gabhail a-staigh àite a 
thoirt don Ghàidhlig mar a fhuair Cuimris bho Achd na Cuimris 1993. Eadar 1999 agus 2002 
bharrantaich an Riaghaltas dà aithisg air Gàidhlig, Aithisg Mhic a' Phearsain 
(http://www.scotland.gov.uk/library3/heritage/gtfr-00.asp) agus an uair sin Aithisg Meek, a mhol 
Achd Ghàidhlig a thoirt air adhart gus am moladh airson inbhe thèarainte fhaighinn don 
Ghàidhlig a chur an gnìomh.   

7. Tha am Bile cuideachd a' cur ri buileachadh nan geallaidhean a bhuineas don Ghàidhlig 
ann an Clàr Eòrpach nam Mion-chànan. Bha an Clàr air a dhealbh ann an 1992 le Comhairle na 
h-Eòrpa gus cuideachadh le dìon agus adhartachadh mion-chànainean na h-Eòrpa. Chuir 
Riaghaltas na RA ainm ris a' Chlàr ann an 2000 agus tha e air sin a dhaingneachadh a thaobh 
cànainean dùthchasach na RA, a' gabhail a-staigh Gàidhlig.  Tha an Riaghaltas ag aontachadh ri 
Comhairle na h-Eòrpa gu bheil feum air obair às leth cànainean roinneil agus mion-chànainean 
gus na cànainean sin a dhìon agus adhartachadh mar phàirt de dhualchas na h-Eòrpa a tha ann an 
cunnart. 

8. Tha am Bile cuideachd a' togail air obair a rinn a' Phàrlamaid rè an t-Seisean mu 
dheireadh. Thug aithisg Comataidh an Fhoghlaim, a’ Chultair agus an Spòrs air Bile Bhall 
Gàidhlig (Alba) aig Ìre 1 taic do na prionnsabalan aige san fharsaingeachd, ged a bha i a' toirt 
fainear mar Bhile neo-Riaghaltas gu robh e cuibhrichte agus gum bu chòir cuid de chumhachan 
sònraichte a bhith air an ath-sgrùdadh.   

CO-CHOMHAIRLE 

9. Dh'fhoillsich an Riaghaltas Dreachd Bhile na Gàidhlig airson co-chomhairle air 10 
Dàmhair  2003 aig a' 100mh Mòd Nàiseanta Rìoghail, ag iarraidh beachdan nam buidhnean sin air 
am biodh am Bile a' toirt buaidh agus bho dhaoine sam bith eile le ùidh ann. A bharrachd air a 
dheagh sgaoileadh, dh'fhaodadh cur a dh'iarraidh lethbhric den phàipear co-chomhairleachaidh 
agus bha an sgrìobhainn air fhoillseachadh air làrach-lìn Riaghaltais na h-Alba.  Ruith an ùine 
co-chomhairleachaidh airson 12 seachdainean, a' dùnadh san Fhaoilleach 2004. Bha tagraidhean 
fadalach air an gabhail agus gu h-iomlan fhuaireadh àireamh air leth mòr de 3,400 freagairtean 

http://www.scotland.gov.uk/library3/heritage/gtfr-00.asp


(tha an àireamh seo a' gabhail a-staigh com-pàirtichean aig grunn choinneamhan poblach air an 
cur air dòigh le Bòrd na Gàidhlig agus iomairt cairt-phuist le Clì Gàidhlig).  

10. Chithear a h-uile freagairt nach robh air an comharrachadh dìomhair air-loidhne aig 
http://www.Alba.gov.uk/GàidhligBile agus lethbhreac sgrìobhte ann an leabharlann Riaghaltas 
na h-Alba. A thuilleadh air sin, bha mion-sgrùdadh neo-eisimeileach air tagraidhean air a 
bharrantachadh agus air a thoirt gu aire nan daoine le com-pàirt no ùidh ann. Tha am mion-
sgrùdadh seo ri fhaotainn cuideachd air làrach-lìn an Riaghaltais.  

11. Bha a' mhòr-chuid de luchd-freagairt ag aontachadh ri co-dhùnadh an Riaghaltais airson 
reachdas Gàidhlig a thoirt air adhart. Taobh a-staigh na taic choitcheann sin bha beachdan eadar-
dhealaichte air am bu chòir cumhachan sònraichte a' Bhile a bhith air an neartachadh. B' e 
beachd na coimhearsnachd Gàidhlig (a bha a' gabhail a-staigh an fhìor mhòr-chuid de 
fhreagairtean na co-chomhairle) gum bu chòir am Bile a neartachadh gus am bi inbhe cho-ionann 
aig Gàidhlig agus Beurla; barrachd chumhachdan aig Bòrd na Gàidhlig a bhith a' stiùireadh 
leasachadh planaichean-cànain; plana Gàidhlig nàiseanta co-èigneachail; agus còir cothruim air 
foghlam meadhan-Gàidhlig.  

12. Eadar-dhealaichte ri seo, chuir beagan ùghdarrasan poblach cudrom air gum feumadh am 
Bile a bhith sùbailte gu leòr gus gabhail a-staigh nan dòighean eadar-dhealaichte sa bheil a' 
Ghàidhlig air a cleachdadh air feadh Alba agus thuirt iad gum biodh e mì-iomchaidh uallach sam 
bith a chur air cuid de sgìrean na dùthcha airson planadh Gàidhlig. Cuideachd thog beagan 
luchd-freagairt cùisean, leithid craoladh Gàidhlig, a tha glèidhte agus mar sin gun chomas 
dèiligeadh riutha sa Bhile seo.  

13. Thug Ministearan na h-Alba aire chùramach do na beachdan a bha air an cur an cèill sa 
cho-chomhairle agus bha an dreachd Bhile air ath-sgrùdadh far an robh sin iomchaidh. Gu 
sònraichte, rinneadh ath-sgrùdadh air an dòigh a thathar a' taghadh cò na buidhnean poblach a bu 
chòir plana Gàidhlig ullachadh agus bha nithean air an toirt a-steach gus lìbhrigeadh foghlam 
Gàidhlig a neartachadh. Tha atharrachaidhean sònraichte air am mìneachadh tron mheòrachan 
seo. 

14. Tha cumhachan a' Bhile a' buntainn ri Alba gu lèir air sgàth gum buin a' Ghàidhlig do 
Alba gu lèir agus gu bheil luchd-labhairt Gàidhlig sgapte air feadh na dùthcha. Fhuair Bile Bhall 
an t-seisein mu dheireadh droch chàineadh airson mar a chuingealaich e raon a' Bhile gu sgìrean 
sònraichte den dùthaich.  Ach, aig an aon àm, tha am Bile air a chur ri chèile gus dèanamh 
cinnteach gu bheil a bhuileachadh sùbailte gu leòr airson a bhith a' gabhail a-staigh suidheachadh 
sònraichte nan diofar sgìrean an Alba agus nan diofar raointean obrachaidh aig buidhnean 
poblach. ’S e beachd an Riaghaltais gum feumar cothromachadh ceart eadar dèiligeadh ri feuman 
na coimhearsnachd Ghàidhlig agus dèanamh cinnteach nach eil uallach airson Gàidhlig air a 
thoirt a-steach far nach eil iarrtas air a shon.  

15. Ged a dh'fheumar mòran a dhèanamh gus stad a chur air a' chrìonadh ann an cleachdadh 
na Gàidhlig, ’s e beachd an Riaghaltais gum feum reachdas airson Gàidhlig an Alba tòiseachadh 
leis an t-suidheachadh a tha ann an-dràsta.  Air an adhbhar seo, thathar den bheachd nach eil e 
comasach no iomchaidh ceuman a chur sa Bhile a dh'fhaodadh leantainn gu ùghdarras poblach 
an àite sam bith an Alba air a chur fo dhleastanas laghail a bhith a' tabhann seirbheisean sa 
Ghàidhlig far a bheil iarrtas.   Tha ullachadh dà-chànanach ann an uachdranasan far a bheil a' 

http://www.scotland.gov.uk/gaelicbill


bhuaidh aig mion-chànan eadar-dhealaichte agus b' e sin a bhrosnaich iomadh freagairt ris a' cho-
chomhairle.  ’S e beachd an Riaghaltais nach biodh e iomchaidh ceuman a chur ann am Bile 
nach gabhadh an coileanadh. 

BÒRD NA GÀIDHLIG 

Amasan  poileasaidh  

16. Tha ullachadh ann an Earrann 1 (agus pàipear-taice 1) airson buidheann a stèidheachadh 
a bhios fon ainm Bòrd na Gàidhlig agus a' mìneachadh cumhachdan agus gnìomhan an 
ùghdarrais sin. Tha i an ìre mhath co-ionann ris an earrann ann an dreachd cho-chomhairle a' 
Bhile.  

17. Bha dà aithisg comhairleachaidh o chionn ghoirid (aithisgean Mhic a' Phearsain agus 
Meek air an robh iomradh roimhe) a' moladh do Mhinistearan aonad ro-innleachdail a 
chruthachadh aig am biodh ceannas air leasachadh na Gàidhlig. Sheall na h-aithisgean sin mar a 
lean beàrn a fhuaireadh ann am planadh nàiseanta gu suidheachadh far am faodadh nach robh 
èifeachd, fòcas no prìomhachas aig obair leasachaidh Gàidhlig, agus far am faodadh gum biodh 
obair air a dhùblachadh.  

18. Thathar a' sùileachadh gun toir Bòrd na Gàidhlig fòcas agus leantalachd do obair 
leasachaidh Gàidhlig agus gum bi àite aige mar ùghdarras aig a bheil eòlas air cùisean Gàidhlig. 
Gu sònraichte, bithear a' sùileachadh gum bi e: 

• ag adhartachadh, agus a' cuideachadh le adhartachadh na Gàidhlig; 

• a' cur ri chèile plana nàiseanta Gàidhlig; 

• a' comhairleachadh Ministearan agus ùghdarrasan poblach air cùisean co-cheangailte 
ri Gàidhlig; 

• a' toirt comhairle do ùghdarrasan poblach mu bhith a' cur ri chèile planaichean 
Gàidhlig agus do bhuidhnean eile mu chùisean san fharsaingeachd; agus 

• a' cur air dòigh stiùireadh mu fhoghlam Gàidhlig agus leasachadh foghlam meadhan-
Gàidhlig fo Achd Inbhean ann an Sgoiltean na h-Alba msaa 2000. 

 
19. Feumar na gnìomhan sin an coileanadh le sùil ri inbhe na Gàidhlig a chur air stèidh 
thèarainte mar chànan oifigeil an Alba. B' e inbhe thèarainte am prìomh mhòr-mhiann a bha ann 
an dreachd aithisg Chomunn na Gàidhlig airson Achd Ghàidhlig. Tha ‘oifigeil’ a' mìneachadh 
inbhe a' chànain seach prionnsabal a bhios a' buileachadh còraichean cleachdaidh.  

20. Tha Bòrd na Gàidhlig ann cheana air stèidh neo-reachdail agus ’s ann air a tha an t-
uallach airson a bhith a' toirt seachad maoineachadh Riaghaltas na h-Alba airson leasachaidhean 
Gàidhlig. Bidh Earrann 1 den Bhile a' foirmealachadh structairean a' Bhùird agus a' toirt còir air 
raon-ùghdarrais reachdail.  

21. Mus robh Bòrd na Gàidhlig air a stèidheachadh b' ann air an Riaghaltas a bha a' mhòr-
chuid den uallach airson maoineachadh a thoirt do bhuidhnean Gàidhlig agus poileasaidh a 
shuidheachadh.  Bha cuid a' faireachdainn nach do chuir an suidheachadh seo cudrom gu leòr air 



gnothaichean no prìomh-amasan bhuidhnean Gàidhlig agus nach robh stiùireadh ro-innleachdail 
gu leòr aige. 

22. Bidh cur an dreuchd gu Bòrd na Gàidhlig air a riaghladh le stiùireadh mu chur an dreuchd 
poblach a dh'fhoillsich Oifis Coimiseanair Cur an Dreuchd Poblach an Alba.   

Co-chomhairle 

23. San fharsaingeachd chaidh fàilte a chur air a' mholadh airson Bòrd na Gàidhlig a 
stèidheachadh ann an reachdas le na cumhachdan agus gnìomhan air am mìneachadh sa Bhile.  

24. Bha beagan cùisean iomagain air an togail:  

• feumaidh cur an dreuchd gu Bòrd na Gàidhlig a bhith follaiseach; 

• bu chòir barrachd chumhachdan smachd a thoirt do Bhòrd na Gàidhlig thairis air 
obair ùghdarrasan poblach eile; 

• feumaidh an Riaghaltas na goireasan ceart a thoirt do Bhòrd na Gàidhlig gus am 
faigh e air a ghnìomhan a choileanadh; agus 

• bu chòir gum biodh an t-uallach deireannach air fhàgail air an Riaghaltas airson 
tèarainteachd na Gàidhlig san àm ri teachd. 

25. Chuir Bòrd na Gàidhlig fàilte air a' mholadh a bhith a' stèidheachadh a' Bhùird ann an 
reachdas, ach dh'iarr e gum biodh a chumhachdan, a dhleastanasan agus a ghoireasan air an 
neartachadh agus air an soilleireachadh. Air iarrtas a' Bhùird, bha gnìomhan a' Bhùird air an 
atharrachadh gus dèanamh soilleir gum buin iad do sgrìobhadh agus labhairt na Gàidhlig. 
Thathar air aire a thoirt cuideachd do iarrtas a' Bhùird gum faigh e air comhairle a thoirt do 
bhuidhnean prìobhaideach agus saor-thoileach a thuilleadh air buidhnean poblach ma bhios iad 
ag iarraidh na comhairle sin. Thathar a' dèiligeadh gu mionaideach ri maoineachadh Bòrd na 
Gàidhlig sa Mheòrachan Ionmhasail.  

Dòighean-obrach eile 

26. ’S e an dòigh eile air Bòrd na Gàidhlig a stèidheachadh ann an reachdas gun cùm e a' dol 
san àite neo-reachdail sa bheil e an-dràsta. ’S e poileasaidh Riaghaltas na h-Alba far a bheil 
gnìomhan stiùiridh, rianachd, malairt no riaghlaidh gu bhith aig buidheann poblach, gum bu 
chòir anns a' chumantas a chur ann an reachdas airson a stèidheachadh. Bidh Bòrd na Gàidhlig 
gnìomhach sna raointean sin gu lèir agus feumaidh e taic reachdail gus na gnìomhan air an 
comharrachadh sa Bhile seo a choileanadh. Tha cruthachadh Bòrd na Gàidhlig ann an reachdas 
cuideachd a' toirt don choimhearsnachd Ghàidhlig tèarainteachd a bharrachd bho bhuidheann 
leasachaidh Gàidhlig a tha na phàirt riatanach de riaghaltas na h-Alba agus leis an dleastanas 
soilleir airson Ministearan na h-Alba a chomhairleachadh mu chùisean Gàidhlig.  

 

 

 



PLANA-CÀNAIN NÀISEANTA GÀIDHLIG 

Amasan poileasaidh 

27. Tha Earrann 2, a tha an ìre mhath co-ionann ris an earann sin ann an dreachd co-
chomhairleachaidh a' Bhile, a' cur riatanas air Bòrd na Gàidhlig a bhith ag ullachadh plana 
nàiseanta Gàidhlig.  

28. ’S e adhbhar a' phlana nàiseanta a bhith a' toirt dòigh-obrachaidh aontaichte agus 
cùramach airson leasachadh Gàidhlig a chruthaicheas an suidheachadh sam bi an àireamh de 
luchd-labhairt Gàidhlig an Alba a' meudachadh.  Tha obair Gàidhlig a' dol air adhart ann an 
iomadach earrann, bho na h-ealain gu foghlam, agus le buidhnean poblach a' cur ri chèile 
planaichean-cànain, tha an obair a' sìor mheudachadh sa bheatha phoblach, agus bithear a' 
sùileachadh gum bi Bòrd na Gàidhlig ag ullachadh modail leasachaidh a bhios a' ceangal nan 
roinnean sin de obair na Gàidhlig ri chèile.  

29. Bidh stiùireadh ro-innleachdail aontaichte sa phlana nàiseanta, chan ann a-mhàin do 
Riaghaltas na h-Alba agus Bòrd na Gàidhlig, ach don h-uile ùghdarras poblach an Alba aig a 
bheil ùidh ann an leasachadh na Gàidhlig.  Bidh am plana airson goireasan a thoirt gu chèile bho 
dhiofar àiteachan agus targaidean ullachadh airson prìomh cheàrnaidhean obrach. 

Co-chomhairle 

30. San fharsaingeachd bha taic airson a' mholadh gum bu chòir Plana-cànain Nàiseanta 
Gàidhlig a bhith ann. B' e cùisean sònraichte a chaidh an togail sa cho-chomhairle: 

• gum bu chòir crìochan-ama a bhith ann anns am feum Ministearan na h-Alba aonta a 
chur ris a' phlana nàiseanta a thàinig bho Bòrd na Gàidhlig;   

• gum bu chòir gum bi am plana-cànain nàiseanta Gàidhlig co-èigneachail; agus 

• gum bu chòir do Riaghaltas na h-Alba maoineachadh a ghealltainn gus taic a thoirt 
do bhuileachadh a' phlana nàiseanta. 

 
31. Dh'iarr Bòrd na Gàidhlig gum biodh raon-ama reachdail air a thoirt a-steach airson 
aontachadh a' phlana nàiseanta le Ministearan na h-Alba. Tha am Bile air ath-sgrùdadh gus am 
feum Ministearan aonta a chur ris a' phlana a chaidh a chur a-steach thuca taobh a-staigh 6 
mìosan no plana ath-sgrùdaichte iarraidh, agus far a bheil plana ath-sgrùdaichte air iarraidh gum 
bi aonta air a chur ris taobh a-staigh 6 mìosan den àm a gheibh iad e.  

32. Dh'iarr Bòrd na Gàidhlig cuideachd gum biodh am Bile air atharrachadh gus gabhail a-
staigh cumhachan a' cruthachadh dleastanasan co-èigneachail air Ministearan na h-Alba agus na 
buidhnean iomchaidh a tha san reachdas airson a' phlana-cànain nàiseanta Gàidhlig a 
bhuileachadh. Chan eil na ceuman sin air an cleachdadh sa Bhile ath-sgrùdaichte airson nan 
adhbharan air am mìneachadh shìos.  

Dòighean-obrach eile 

33. ’S e an t-eadar-dhealachadh as motha ris an dòigh air a mhìneachadh san dreachd Bhile 
gu bheil am plana-cànain nàiseanta Gàidhlig co-èigneachail. ’S e sin, gu bheil dleastanas 



ceangaltach air ùghdarrasan poblach a bhith a' cur an gnìomh amasan no mòr-mhiannan sam bith 
a roghnaicheas am Bòrd a chur sa phlana nàiseanta. Tha an Riaghaltas den bheachd gur e 
adhbhar a' phlana nàiseanta nach bi e a' cur uallaichean co-èigneachail air a h-uile earrann de 
bheatha poblach na h-Alba, ach an àite sin gum bi e a' cruthachadh dòigh choileanta airson 
leasachadh Gàidhlig a stiùireas ùghdarrasan poblach san dòigh-obrach aca a thaobh a' chànain. 
’S e dòigh cho-aontachail an dòigh as fheàrr leis an Riaghaltas anns an coilean am Bòrd a 
ghnìomhan. Tha an Riaghaltas den bheachd gu bheil an dòigh seo gu math na Gàidhlig san fhad-
ùine.  

PLANAICHEAN-CÀNAIN GÀIDHLIG 

Amasan poileasaidh: coitcheann 

34. ’S e aon de na prìomh phàirtean de bhith a' dèanamh cleachdadh na Gàidhlig nàdarrach a 
bhith a' cruthachadh suidheachadh far am bithear ga chleachdadh gu poblach. Tha cruthachadh 
planaichean-cànain le ùghdarrasan poblach a' toirt fiosrachadh bho Achd na Cuimris agus 
chuireadh e riatanas air buidhnean poblach, ann an co-chomhairle ri Bòrd na Gàidhlig, a bhith a' 
beachdachadh air na seirbheisean a b' urrainn dhaibh a thoirt seachad sa Ghàidhlig. ’S e aon de 
na prìomh thargaidean a bhios aig Bòrd na Gàidhlig a bhith a' meudachadh na h-àireamh de 
luchd-labhairt Gàidhlig an Alba agus a’ cur taic riatanach ri sin bidh cur ri chèile planaichean-
cànain Gàidhlig le cuid de ùghdarrasan poblach, misneachadh agus brosnachadh cothroman 
airson cleachdadh na Gàidhlig agus meudachadh misneachd luchd-labhairt agus luchd-
ionnsachaidh. 

35. Tha aithne aig an Riaghaltas gur dòcha nach bi rud a bhiodh iomchaidh airson 
planaichean-cànain ann an sgìrean den dùthaich le àireamhan àrda de luchd-labhairt Gàidhlig idir 
iomchaidh ann an àiteachan eile. Mar sin, tha cumhachan dealbhadh-cànain a' Bhile air an 
ullachadh airson gum bi ìre mhòr sùbailteachd aig co-dhùnadh dè na h-ùghdarrasan a bu chòir 
planaichean ullachadh agus dè bu chòir a bhith sna planaichean aca.   

Taghadh bhuidhnean poblach 

Amasan poileasaidh 

36. Tha ullachadh ann an Earrann 3 airson gum faod Bòrd na Gàidhlig fios a chur a-mach ag 
iarraidh air buidheann poblach dreachd phlana a chur a-steach taobh a-staigh ùine shònraichte. 
Faodaidh buidheann poblach a gheibh fios tagradh gu Ministearan an aghaidh gèilleadh don 
fhios idir no an aghaidh an raon-ama airson a chur a-steach. Tha an t-ullachadh seo eadar-
dhealaichte bho na tha air a mhìneachadh ann an dreachd co-chomhairleachaidh a' Bhile, a chuir 
riatanas air a h-uile buidheann poblach an Alba beachdachadh am feum iad plana Gàidhlig.  

37. Tha aithne aig an Riaghaltas gum faodadh nach bi mòran iarrtais airson seirbheisean 
Gàidhlig ann am pàirtean den dùthaich. Mar sin tha an earrann seo a' dèanamh cinnteach nach bi 
dòigh-obrachaidh dealbhadh-cànain air a chur an gnìomh gus am bi Bòrd na Gàidhlig ga fhaicinn 
iomchaidh, an dèidh aire a thoirt do thagraidhean sam bith a fhuaireadh agus don àireamh de 
luchd-labhairt ann an raon obrachaidh ùghdarras poblach, ann a bhith ag iarraidh gum bi plana-
cànain air ullachadh. A thuilleadh air ullachadh airson mòran sùbailteachd ga chur an gnìomh, 
tha an t-ullachadh cuideachd a' toirt comas do Bhòrd na Gàidhlig a ghoireasan a chur gu prìomh 
raointean de leasachadh Gàidhlig.  



38. Ann an co-chomhairle bha iarrtasan airson ceuman sònraichte, leithid còir air Gàidhlig a 
chleachdadh sna cùirtean agus còir air foghlam meadhan-Gàidhlig, a bhith air aghaidh a' Bhile.  
Tha an Riaghaltas den bheachd gum bu chòir ceuman leithid sin a bhith ann am planaichean-
cànain nan ùghdarrasan poblach iomchaidh seach a bhith nan earrannan sònraichte sa Bhile. Nì 
seo cinnteach gum faighear air an ullachadh a làn mhìneachadh agus a chleachdadh ann an 
ceàrnaidhean den dùthaich far a bheil iarrtas air a shon.  

Co-chomhairle 

39. Bha measgachadh de bheachdan air an cur an cèill mun dòigh air am bu chòir co-dhùnadh 
a dhèanamh cò na  buidhnean poblach a bu chòir planaichean Gàidhlig ullachadh, leithid: 

• gum bu chòir riatanas reachdail a chur air a h-uile ùghdarras poblach an Alba airson 
plana Gàidhlig ullachadh; 

• gum bu chòir gum biodh am prìomh àite aig Bòrd na Gàidhlig ann an co-dhùnadh cò 
na buidhnean poblach a bu chòir planaichean Gàidhlig ullachadh; no 

• gum bu chòir gum biodh am Bile sùbailte gu leòr airson gabhail a-staigh nach eil 
mòran dhaoine a' cleachdadh na Gàidhlig ann an cuid de sgìrean na dùthcha.  

 
40. Bha Bòrd na Gàidhlig den bheachd gum bu chòir cumhachan an dreachd Bhile a 
neartachadh oir ghabhadh e a thuigsinn gum faodadh a h-uile buidheann poblach co-dhùnadh 
nach ullaicheadh iad planaichean Gàidhlig. Bha uallach air a' Bhòrd cuideachd, a cheart aghaidh 
sin, nam feumadh a h-uile ùghdarras poblach beachdachadh air an fheum airson plana gum 
faodadh am Bòrd cus iarrtasan fhaighinn airson comhairle mu dhealbhadh-cànain agus gun na 
goireasan aige airson dèiligeadh ris. B' e an dòigh a b' fheàrr leis a' Bhòrd gum biodh ùghdarras 
air a thoirt dha plana iarraidh bho bhuidhnean poblach fa leth aig àm a bha e a' roghnachadh. Tha 
am Bile air ath-sgrùdadh a rèir nam beachdan sin, le dìon air a chur ann do ùghdarrasan poblach 
ann an cruth còir tagraidh gu Ministearan ma bhios iad den bheachd nach robh e reusanta 
iarraidh orra plana ullachadh.   

Dòighean-obrach eile 

41. ’S e a' phrìomh dhòigh eile seach na tha air a mhìneachadh sa Bhile gum bi riatanas air a 
h-uile ùghdarras poblach an Alba a bhith ag ullachadh plana Gàidhlig. Chaidh am beachd a thoirt 
sa cho-chomhairle air sgàth gum bi Bile Gàidhlig (Alba) a' buntainn ri Alba gu lèir, agus gu bheil 
luchd-labhairt Gàidhlig sa chuid as motha de cheàrnaidhean an Alba, gum bu chòir don h-uile 
ùghdarras poblach a bhith ag ullachadh planaichean Gàidhlig. Tha an Riaghaltas ag aontachadh 
gum bu chòir an riatanas airson dealbhadh-cànain a bhith nàiseanta, ach chan eil e a' creidsinn gu 
bheil e èifeachdach no iomchaidh a bhith a' cur riatanas air a h-uile buidheann poblach a bhith ag 
ullachadh plana leis gu bheil eadar-dhealachadh mòr ann an cleachdadh a' chànain air feadh 
Alba. Tha uallach air an Riaghaltas cuideachd, mar a thuirt Bòrd na Gàidhlig agus feadhainn 
eile, gum faodadh riatanas air a h-uile buidheann airson plana ullachadh strèana mhòr a chur air 
goireasan a' Bhùird.  



Susbaint planaichean cànain 

Amasan poileasaidh 

42. Tha ullachadh ann an Earrann 3 cuideachd far a bheil fios a' dol gu buidheann poblach 
airson plana Gàidhlig a chur gu Bòrd na Gàidhlig gum bi e a' beachdachadh air stiùireadh sam 
bith a dh'fhoillsich Bòrd na Gàidhlig no Ministearan na h-Alba ann an ullachadh a' phlana, agus 
gun toir e aire don àireamh de luchd-labhairt Gàidhlig san sgìre aige agus ìmpidhean sam bith a 
chuireadh air.  

43. Tha Earrann 5 a' toirt ùghdarras do Bhòrd na Gàidhlig a bhith a' cur aonta ri susbaint 
phlanaichean fa leth. Far nach tig Bòrd na Gàidhlig agus ùghdarrasan poblach gu aonta mu dè a 
tha iomchaidh airson plana fa leth, bidh a' chùis air a cur gu Ministearan na h-Alba airson a 
bhreithneachadh. ’S e am prìomh eadar-dhealachadh ri dreachd co-chomhairleachaidh a' Bhile 
gu bheil ùghdarras aig Bòrd na Gàidhlig airson aonta a chur ri susbaint planaichean-cànain. Tha 
ullachadh ann an Earrann 7 airson gum bi planaichean Gàidhlig air an ath-bhreithneachadh air 
stèidh 5 bhliadhnail. Tha modh aontachaidh cho-ionann airson plana ath-sgrùdaichte agus a'  
chiad phlana a dh'ullaich ùghdarras poblach.   

44. Bidh planaichean Gàidhlig a' mìneachadh dè na seirbheisean a bhios ùghdarrasan poblach 
a' toirt seachad sa Ghàidhlig agus ciamar a bhios iad ag adhartachadh a' chànain san sgìre 
obrachaidh aca. Chan eil cruth agus susbaint planaichean cànain air an comharrachadh gu 
mionaideach sa Bhile. Mar sin bidh buidhnean fa leth a' faighinn mòran roghainn ann an 
ullachadh plana, an co-chomhairle ri Bòrd na Gàidhlig, a tha freagarrach airson an t-
suidheachaidh aca. Tha am meòrachan ionmhasail a' dèiligeadh gu mionaideach ris an t-seòrsa 
cùisean air am biodh buidhnean poblach a' beachdachadh ann a bhith a' cur ri chèile nam 
planaichean aca.  

Co-chomhairle 

45. Mhol cuid de luchd-freagairt a' cho-chomhairle: 

• gum bu chòir pàipear-taice a chur ris leis a' chuid as lugha a dh'fheumas a bhith ann a 
rèir Bile Bhall an t-Seisein mu dheireadh;  

• gum bu chòir gum faodadh Bòrd na Gàidhlig a bhith a' co-dhùnadh susbaint 
planaichean cànain fa leth; agus 

• gum bu chòir na planaichean a leasachadh gus am prionnsabal a chur an gnìomh gu 
bheil inbhe cho-ionann no èifeachd cho-ionann eadar Gàidhlig agus Beurla. 

 
46. Bha Bòrd na Gàidhlig den bheachd gum bu chòir àite a bhith aige ann an co-dhùnadh 
susbaint deireannach planaichean cànain gus dèanamh cinnteach gu robh iad co-chòrdail ri 
stiùireadh a dh'fhoillsich am Bòrd. Tha beachd a' Bhùird air a ghabhail a-staigh sa Bhile ath-
sgrùdaichte, le dìon air a chur ann do ùghdarrasan poblach ann an cruth còir tagraidh gu 
Ministearan ma bhios iad ag easaontachadh ris a' Bhòrd.  

47. Shaoil am Bòrd cuideachd gum bu chòir don Riaghaltas beachdachadh mu bhith a' 
leantainn eisimpleir Achd na Cuimris agus a' toirt prionnsabal èifeachd cho-ionann eadar 
Gàidhlig agus Beurla a bhios air an cur an gnìomh ann an ullachadh planaichean cànain. Cha 



robh e comasach don Riaghaltas am prionnsabal seo a chur air adhart mar a dh'iarradh am Bòrd, 
airson nan adhbharan air am mìneachadh shìos.  

Dòighean-obrach eile 

48. Tha dà dhòigh dèiligidh eile ann a bharrachd air na tha sa Bhile. 

49. Bhiodh e comasach an susbaint as lugha a bu chòir a bhith sa h-uile plana cànain a chur 
ann am pàipear-taice ris a' Bhile. ’S e dòigh-obrachaidh an Riaghaltais airson dealbhadh cànain 
sa Bhile a bhith a' cruthachadh ionnstramaid a tha sùbailte gu leòr airson a bhith a' gabhail a-
staigh eadar-dhealachadh ann an cleachdadh na Gàidhlig air feadh Alba. San spiorad sin bithear 
a' sùileachadh gum faod eadar-dhealachadh mòr a bhith eadar na planaichean cànain air 
ullachadh le, mar eisimpleir, Comhairle nan Eilean Siar agus sgìre le àireamh an ìre mhath ìosal 
de luchd-labhairt Gàidhlig. Mar sin, ’s e beachd an Riaghaltais gur e an dòigh as fheàrr airson na 
cùise riatanas a chur air ùghdarrasan poblach fa leth obrachadh còmhla ri Bòrd na Gàidhlig gus 
co-dhùnadh dè bu chòir a bhith sa phlana cànain aca a rèir an t-suidheachaidh acasan. Thathar a' 
meas gum biodh pàipear-taice den t-susbaint as lugha a bhiodh freagarrach airson gach ùghdarras 
poblach air am faodadh iarraidh plana cànain ullachadh cho lag ’s nach biodh mòran luach ann.  

50. Bhiodh e comasach ullachadh a dhèanamh airson gum biodh planaichean cànain air an 
cur ri chèile a chuireadh an gnìomh am prionnsabal gu bheil stèidh cho-ionannachd no èifeachd 
cho-ionann eadar Beurla agus Gàidhlig. B' e an dòigh a chaidh a ghabhail ann an Achd na 
Cuimris a bhith ag iarraidh, cho fada ’s a bhiodh iomchaidh agus an ìre mhath pragtaigeach san 
t-suidheachadh, gum biodh sgeamaichean cànain Cuimris a' cur an gnìomh prionnsabal inbhe 
cho-ionann eadar Cuimris agus Beurla. B' e mìneachadh cumhang a chaidh a thoirt air inbhe cho-
ionann san t-suidheachadh sin agus faodar riatanas a chur air buidhnean poblach sa Chuimrigh 
planaichean a chur ri chèile anns a bheil ullachadh airson a bhith a' lìbhrigeadh seirbheis dhà-
chànanach. Leis an aon phrionnsabal a ghabhail sa Bhile seo bheireadh e buaidh mhòr air an t-
sùbailteachd a dh'fhaodadh ùghdarrasan poblach a chleachdadh ann an cur ri chèile am 
planaichean cànain. Tha an Riaghaltas den bheachd ged a dh'fhaodadh e a bhith iomchaidh do 
phlana Comhairle nan Eilean Siar, mar eisimpleir, prionnsabal inbhe cho-ionann no èifeachd 
cho-ionann a chur an gnìomh, nach biodh e iomchaidh iarraidh air buidheann ann an sgìre le 
àireamh an ìre mhath beag de luchd-labhairt Gàidhlig plana ullachadh air an aon stèidh. Tha an 
Riaghaltas den bheachd gum biodh e nas freagarraiche na prionnsabalan sin a chur an cèill anns 
a' phlana nàiseanta agus an stiùireadh mu dhealbhadh cànain a bhios Bòrd na Gàidhlig ag 
ullachadh. Bheireadh seo an cothrom don Bhòrd mìneachadh soilleir a thoirt air na tha iad a' 
sùileachadh le na prionnsabalan sin a chur ann, agus mar a bhuineadh iad ri sgìrean den dùthaich 
anns a bheil àireamhan eadar-dhealaichte de luchd-labhairt Gàidhlig.   

Sgrùdadh buileachaidh 

Amasan phoileasaidh 

51. ’S e earrann ùr a tha ann an earrann 6 a tha a' toirt ùghdarras do Bhòrd na Gàidhlig 
cunntas iarraidh bho ùghdarras poblach air buileachadh plana Gàidhlig, agus airson rudeigin a 
dhèanamh ma dh'fhàillig buidheann poblach ann am buileachadh a phlana.  

52. Gus dèanamh cinnteach gu bheilear a' cumail ri spiorad a' Bhile, agus gu bheil na 
seirbheisean air an comharrachadh ann am planaichean cànain air an lìbhrigeadh, faodaidh Bòrd 
na Gàidhlig aithisg sgrùdaidh iarraidh air ùghdarras mu bhuileachadh a phlana cànain. Tha an t-



ullachadh seo cuideachd a' toirt comas do Bhòrd na Gàidhlig fianais a thional air lìbhrigeadh 
agus iarrtas na seirbheis, a chuidicheas a' toirt fiosrachadh airson a' phlana nàiseanta Gàidhlig a 
chur ri chèile agus airson a' chomhairle a tha e a' toirt do Mhinistearan na h-Alba agus 
ùghdarrasan poblach mu chùisean Gàidhlig.  

53. Nuair a gheibh e aithisg buileachaidh bho bhuidheann poblach faodaidh Bòrd na Gàidhlig 
an uair sin a bheachdan a thoirt do Mhinistearan ma shaoileas e nach eil am plana Gàidhlig ga 
làn bhuileachadh. An uair sin feumaidh Ministearan na h-Alba aithisg Bòrd na Gàidhlig a thoirt 
gu aire na Pàrlamaid no stiùireadh fhoillseachadh ag iarraidh air an ùghdarras phoblach am plana 
gu lèir no pàirtean dheth a bhuileachadh.  

Co-chomhairle 

54. Ghabh beachdan mu bhuileachadh bhon cho-chomhairle a-staigh: 

• gum feumadh Bòrd na Gàidhlig barrachd chumhachdan co-èigneachaidh thairis air 
ùghdarrasan poblach; 

• nach robh na goireasan aig Bòrd na Gàidhlig airson a chumhachdan a sparradh; agus 

• gum faodadh sparradh air buidhnean poblach daoine a thionndadh an aghaidh 
Gàidhlig. 

 
55. Bha Bòrd na Gàidhlig den bheachd gur e cion ceuman co-èigneachaidh aon de na 
laigsean ann an dreachd co-chomhairleachaidh a' Bhile.  

Dòighean-obrach eile 

56. Bhiodh e comasach a dhol air adhart às aonais siostam buileachaidh foirmeil sa Bhile. 
Bhiodh riatanas air ùghdarrasan poblach dìreach an dleastanas reachdail a leantainn a bhith a' 
buileachadh nan ceuman air an comharrachadh sna planaichean-cànain aca. Tha an Riaghaltas 
den bheachd gum b' fhiach siostam buileachaidh a thoirt a-steach gus am bi e comasach do 
Bhòrd na Gàidhlig dearbhadh dè na buaidhean pragtaigeach a bha aig plana cànain ùghdarras 
poblach. Chan e a-mhàin gun toir seo comas do Bhòrd na Gàidhlig co-dhùnadh a bheil ùghdarras 
poblach ag obrachadh ann an deagh rùn agus a' buileachadh a phlana, ach bidh e na dhòigh air 
fiosrachadh fhaighinn airson dòigh air planaichean ath-sgrùdadh an dèidh dhaibh a bhith 
stèidhichte airson 5 bliadhna agus airson a bhith a' sealltainn càit a bheil deagh chleachdadh.  

FOGHLAM GÀIDHLIG 

Amasan poileasaidh 

57. Tha mòran den bheachd gur e foghlam meadhan-Gàidhlig an dòigh air adhart airson na 
Gàidhlig. Tha Riaghaltas na h-Alba a' toirt taic don bheachd seo.  

58. Tha an Riaghaltas a' toirt taic do ullachadh, agus cur ri chèile ullachadh, airson foghlam 
meadhan-Gàidhlig tro sgeama thabhartasan sònraichte. Faodaidh ùghdarrasan foghlaim iarrtas a 
chur chun an Riaghaltais air stèidh 75%-25% airson tabhartas gus foghlam meadhan-Gàidhlig a 
leasachadh. Tha suim nan tabhartasan sònraichte aig £3.434 millean ann an 2005-06.  



59. Tha an t-ullachadh airson foghlam meadhan-Gàidhlig, a tha air uallach ùghdarrasan 
foghlaim fa leth, air a riaghladh gu h-àraidh le dà phìos reachdais. Tha Achd an Fhoghlaim 
(Alba) 1980 a' sònrachadh gu bheil ‘foghlam sgoile’ a' gabhail a-staigh ‘teagasg Gàidhlig ann an 
sgìrean le Gàidhlig’. Ghabh an Riaghaltas an cothrom air reachdachadh airson Gàidhlig sa chiad 
Bhile foghlaim aige an dèidh fèin-riaghladh. Tha Inbhean ann an Sgoiltean na h-Alba 2000 a' cur 
dleastanas air ùghdarrasan a bhith a' foillseachadh aithris bhliadhnail air amasan leasachaidh. Am 
measg nithean eile, tha Achd 2000 ag iarraidh gum bi aithris bhliadhnail ùghdarras foghlaim air 
amasan leasachaidh a' gabhail a-staigh iomradh air foghlam Gàidhlig sna briathran a leanas – 
‘Bidh an aithris bhliadhnail air amasan leasachaidh a' gabhail a-staigh cunntas air (i) na 
dòighean; no (ii) an suidheachadh sam bi iad a' lìbhrigeadh foghlam meadhan-Gàidhlig, agus far 
a bheil ullachadh aca airson foghlam meadhan-Gàidhlig, na dòighean sam bi iad ag iarraidh an 
ullachadh airson foghlam leithid sin a leasachadh.’ 

60. Tha dùil aig Ministear an Fhoghlaim agus an Òigridh stiùireadh fhoillseachadh fo Achd 
2000 an co-cheangal ri foghlam meadhan-Gàidhlig, gus: 

• dèanamh cinnteach gum bi fàs agus leasachadh a' cumail a' dol ann am foghlam 
meadhan-Gàidhlig an Alba;  

• cunbhalachd agus inbhe as lugha a thoirt ann an aithisgean ùghdarras ionadail air 
ullachadh agus planaichean leasachaidh foghlam meadhan-Gàidhlig;  

• misneachd a thoirt do phàrantan gu bheil dòigh nàiseanta ann a bheir taic le 
ullachadh agus leasachadh foghlam Gàidhlig an Alba a chumail a' dol; agus 

• còir air a cho-dhùnadh aig ìre ionadail a stèidheachadh airson foghlam meadhan-
Gàidhlig.  

 
61. Tha earrann 9 den Bhile a' toirt a-steach dleastanas foirmeil do Bhòrd na Gàidhlig a bhith 
a' foillseachadh stiùireadh mu fhoghlam Gàidhlig san fharsaingeachd agus gu sònraichte foghlam 
meadhan-Gàidhlig agus tha an Riaghaltas an dùil, leis an dleastanas seo a stèidheachadh, gum bi 
sealbh aig Bòrd na Gàidhlig air stiùireadh sam bith a dh'fhaodadh Ministearan fhoillseachadh 
mus bi an Achd seo ga cur an gnìomh. 

Co-chomhairle 

62. B' e foghlam aon de na prìomh chuspairean a thogadh sna freagairtean co-chomhairle. Gu 
sònraichte, bha iarrtasan ann airson: 

• cothrom air foghlam meadhan-Gàidhlig a bhith aig a h-uile duine a tha ga iarraidh 
mar chòir; no 

• cothrom air foghlam meadhan-Gàidhlig a bhith aig a h-uile duine a tha ga iarraidh, 
far a bheil iarrtas reusanta air a nochdadh. 

 
Dòighean-obrach eile 

63. ’S e a' phrìomh dhòigh a bharrachd air an dòigh ris an deach gabhail, agus prìomh fòcas 
nam freagairtean co-chomhairle, a bhith a' reachdachadh airson còir cothruim air foghlam 
meadhan-Gàidhlig.  



64. Bha an fhìor mhòr-chuid de fhreagairtean co-chomhairle ag iarraidh gun toir an 
Riaghaltas ullachadh airson foghlam Gàidhlig a-steach don Bhile agus gu sònraichte gun dèan e 
ullachadh airson còir cothruim air foghlam meadhan-Gàidhlig.  Ach, cha robh mòran 
beachdachaidh mun chruth a bhiodh air a' chòir sin. Mar eisimpleir, cha robh co-aonta sam bith a 
thaobh am bu chòir a' chòir sin buntainn ri ìre ro-sgoil, bunsgoil, àrdsgoil no foghlam adhartach 
agus àrd-ìre, no ri gach ìre foghlaim. Cuideachd cha robh e soilleir an robh còir cothruim ga 
iarraidh aig ìre sgoiltean fa leth, ìre bagaid no ìre ùghdarras ionadail. Tha ceist ann cuideachd am 
biodh e comasach coinneachadh ris a' chòir sin tro lìbhrigeadh air mhodh eileagtronaigeach.  

65. Tha an Riaghaltas den bheachd nach bi e furasta còir air foghlam meadhan-Gàidhlig a 
shuidheachadh a bhiodh a' lìbhrigeadh na tha a' choimhearsnachd Ghàidhlig ag iarraidh.  Mar 
eisimpleir, nam biodh ùghdarrasan foghlaim fo dhleastanas reachdail a bhith ag ullachadh 
foghlam meadhan-Gàidhlig a-mhàin, dh'fhaodadh coinneachadh ris le bhith a' teagasg na cloinne 
le bhith gan gluasad gu aon sgoil ann an sgìre an ùghdarrais foghlaim sin, no leis an teagasg gu 
lèir a dhèanamh air mhodh eileagtronaigeach. Chan eil e a' creidsinn gur e seo a tha a' 
choimhearsnachd Ghàidhlig ag iarraidh. ’S e an dòigh as fheàrr leis an Riaghaltas airson na cùise 
a bhith ag obrachadh tro ullachadh a tha ann an Achd 2000 cheana gus dèanamh cinnteach gum 
bi foghlam meadhan-Gàidhlig a' sìor mheudachadh agus, far a bheil iarrtas air a shon, gum bu 
chòir gum biodh riatanas air ùghdarrasan ionadail dèiligeadh ris gu ceart. ’S e seo an t-adhbhar a 
tha Ministear an Fhoghlaim agus an Òigridh an dùil stiùireadh fhoillseachadh fo Achd 2000 gus 
dèanamh cinnteach gum bi dòigh nas cunbhalaiche ann air foghlam meadhan-Gàidhlig air feadh 
Alba a lìbhrigeadh agus a leasachadh.  

BUAIDH AIR CO-IONANNACHD CHOTHROMAN, CÒRAICHEAN DAONNA, 
COIMHEARSNACHDAN EILEANACH, RIAGHALTAS IONADAIL, LEASACHADH 
SEASMHACH MSAA. 

Co-ionannachd chothroman 

66. Tha an Riaghaltas den bheachd nach eil droch bhuaidh aig a' Bhile a thaobh gnè, 
cinneadh, ciorram, suidheachadh pòsaidh, creideamh no feisealachd. 

67. Thog an Coimisean airson Co-ionannachd Cinnidh san tagradh a chuir e a-steach mun 
dreachd Bhile, gu robh uallach air mur gabhadh an Riaghaltas ri dòigh chom-pàirteach airson a 
h-uile cànan an Alba, gum faodadh siostam dà-shreathach a chruthachadh nach biodh a' 
coinneachadh ri feuman a h-uile duine an Alba, agus a bheireadh droch bhuaidh air co-
ionannachd cinnidh an Alba. Tha an Riaghaltas a' gealltainn gun cur e ri chèile ro-innleachd 
cànain coileanta a chuireas aghaidh air feuman a h-uile cànan an Alba, a' gabhail a-staigh Scots, 
cànainean coimhearsnachd agus Cànan Soighnidh Bhreatainn. Tha obair air ro-innleachd nan 
cànainean sin ga dhèanamh air leth bhon Bhile seo. Tha an Riaghaltas den bheachd às aonais na 
h-obrach shònraichte air a mìneachadh sa Bhile seo gum bi a' Ghàidhlig ann am fìor chunnart 
agus mar sin tha e a' leantainn eisimpleir dhùthchannan eile ann a bhith a' toirt ceuman gus inbhe 
aon de na cànainean aice a chur air stèidh thèarainte.   

68. Tha uallach sònraichte aig Riaghaltas na h-Alba agus ùghdarrasan poblach na h-Alba 
airson Gàidhlig.  Tha co-ionannachd chothroman aig cridhe a' Bhile seo agus tha an Riaghaltas 
airson Bile a thoirt a-steach a nì cinnteach gum bi tomhas de cho-ionannachd aig luchd-labhairt 
Gàidhlig.  Tha mòran den bheachd gun tàinig staid lag na Gàidhlig an Alba bho ùine mhòr de 



dhearmad bunaiteach agus às-dhùnadh bhon bheatha làitheil.  Bidh am Bile seo a' feuchainn ri 
seo a cheartachadh. 

69. Tha am Bile airson cothroman a chruthachadh airson a' Ghàidhlig a chleachdadh sa 
bheatha làitheil agus gun ullachadh sheirbheisean le buidhnean poblach a chuingealachadh no 
àicheadh air buidhnean sòisealta sam bith a gheibheadh foghlam no a dh'fhaodadh fhaighinn ann 
an cànan eile.  ’S e beachd an Riaghaltais nach biodh Bile ag iarraidh air buidhnean poblach a 
bhith a' cur air dòigh agus a' buileachadh sgeamaichean Gàidhlig a' bacadh buidhnean leithid sin 
bho bhith a' cur air dòigh sgeamaichean no poileasaidhean a bhuineas do chànainean eile, mas e 
sin an toil. 

Còraichean daonna 

70. Chan eil am Bile a' togail cheistean sam bith fon Chùmhnant Eòrpach air Còraichean 
Daonna. 

Coimhearsnachdan eileanach 

71. Tha comas sa Bhile seo airson buaidh mhòr a thoirt air na h-Eileanan Siar gu lèir.  Ann 
am mòran de na h-eileanan sin tha ìrean àrda de luchd-labhairt Gàidhlig agus thàinig mòran de 
na tagraidhean airson barrachd àite agus taic don Ghàidhlig às na h-eileanan sin.  Mar sin, bidh 
buaidh mhòr aig a' Bhile seo gach cuid a thaobh a' mhisneachd a thigeadh bhon àite a 
gheibheadh cànan agus cultar sònraichte nan eilean agus cuideachd a thaobh cothroman 
cosnaidh, le buntainneas dìreach no neo-dhìreach ris a’ Bhile.  Tha comas aig a' Bhile seo 
cuideachd a bhith a' cruthachadh cothroman cosnaidh do luchd-obrach le Gàidhlig agus 
cuideachd airson leudachadh an fheum air seirbheisean taic leithid eadar-theangachadh agus 
cùrsaichean Gàidhlig, a tha a' dol cheana sna h-Eileanan Siar.  

72. Chan eil dualchas Gàidhlig co-ionann aig na h-Eileanan mu Thuath agus na h-Eileanan 
Siar agus mar sin chan eil mòran Gàidhlig air a bhruidhinn sna h-Eileanan mu Thuath.  Rè ùine 
cho-chomhairleachaidh a' Bhile, fhuaireadh freagairtean a thog a' phuing seo agus tha iad sin air 
an gabhail a-staigh ann an dreachdadh a' Bhile seo.  

Riaghaltas ionadail 

73. Bidh buaidh aig a' Bhile air ùghdarrasan ionadail nuair a bhithear ag iarraidh orra plana 
Gàidhlig ullachadh, no far a bheil ullachadh aca airson foghlam meadhan-Gàidhlig. Bidh an t-
ullachadh airson dealbhadh-cànain a' sùileachadh nithean ùra bho chuid de ùghdarrasan ionadail 
agus tha a' bhuaidh a dh'fhaodadh a bhith an lùib seo air a mhìneachadh sa Mheòrachan 
Ionmhasail. Bidh na builean ionmhasail eadar-dhealaichte air feadh ùghdarrasan ionadail a rèir 
dè na seirbheisean Gàidhlig a bhios iad a' toirt seachad.  

Leasachadh seasmhach 

74. Cha bhi buaidh aig a' Bhile air leasachadh seasmhach.  


