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A Chathraiche chòir, 

Sgrùdadh air Bòrd na Gàidhlig airson 2018/19 

Tapadh leibh airson ur litir air 28 Cèitean 2020, a’ leantainn seisean fianais na 
Comataidh leis an Àrd-neach-sgrùdaidh air an aithisg, Sgrùdadh 2018-19 air Bòrd na 
Gàidhlig: Riaghladh agus Fosgarrachd.  
 
Tha Bòrd na Gàidhlig a’ cur fàilte air a’ chothrom freagairt a thoirt dhan Chomataidh 
agus bu mhath leinn fiosrachadh a thoirt dhuibh a tha sinn an dùil a sheallas gu bheil 
sinn air ceuman mòra a ghabhail gus dèiligeadh ris na cùisean a chaidh 
ainmeachadh ann an aithisg an Àrd-neach-sgrùdaidh. 

Tha an Aithisg Earrann 22 agus an Aithisg Eadar-amail roimhe sin air Riaghladh 
agus Fosgarrachd air atharrachaidhean a bhrosnachadh aig gach ìre sa bhuidhinn.  
Ged a bha iad sin nan aithisgean a bha duilich fhaighinn, tha a’ bhuidheann air 
beachdachadh orra gu mionaideach agus air mòran leasachaidhean a bhuileachadh 
mar thoradh orra agus tha sinn a’ leantainn air adhart leis a’ phrògram de 
leasachadh leantainneach. 

Am measg nam prìomh cheuman gu ruige seo, tha: 

• Chaidh structar an Sgioba-stiùiridh a leasachadh agus tha buill air a dhol 
tro thrèanadh agus coidseadh èifeachdach, a’ ciallachadh gu bheil obair 
sgioba nas fheàrr ann 

• Tha seo air cur gu mòr ri fosgarrachd agus follaiseachd. 

• Chaidh dàimhean, dleastanasan agus crìochan a shoilleireachadh, agus 
tha builean nas èifeachdaiche ann mar thoradh air seo. 

• Tha buill a’ bhùird air trèanadh buntainneach is iomchaidh fhaighinn, agus 
tha ball le sgilean ionmhais farsaing air tighinn air a’ bhòrd 

• Chaidh structar nan comataidhean ath-sgrùdadh agus a dhèanamh nas 
tàbhachdaiche, a’ dèanamh cinnteach gu bheil riaghladh èifeachdach ann 

• Tha ath-sgrùdadh den Chòd-giùlain, trèanaidh a bharrachd agus 
cruthachadh Poileasaidh Còd-giùlain uile air cur ri coileanadh èifeachdach 
dleastanasan buill a’ bhùird 
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• Bidh a h-uile coinneamh bùird agus comataidh air an cumail gu poblach, 
air-loidhne, le pròtocalan aontaichte airson coinneamhan a shanasachd 
agus pàipearan a thoirt seachad, a’ fàgail gu bheil barrachd soilleireachd 
ann an dèanamh cho-dhùnaidhean. 

• Tha conaltradh nas fheàrr le luchd-obrach, siostaman trèanaidh is 
leasachaidh nas fheàrr agus planadh luchd-obrach an gnìomh, a’ cur ri 
àrainneachd obrach ion-mhiannaichte 

• Tha Plana Leasachaidh againn, chaidh deagh chuid de na molaidhean a 
chur an gnìomh mar-thà agus tha obair leasachaidh a’ leantainn. 

Tha fiosrachadh mionaideach an cois na freagairt ceangailte agus tha mi an dùil gu 
bheil seo a’ toirt dhuibh làn chunntas air an obair a tha sinn air cur an gnìomh gus 
piseach nach beag a thoirt air a’ bhuidhinn againn.  Bhithinn glè thoilichte 
fiosrachadh sam bith eile a thoirt seachad dhan Chomataidh ann an sgrìobhadh no 
gu pearsanta mas miann leibh. 
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