
Cleachdadh a thaobh na Gàidhlig an-dràsta ann am Pàrlamaid na h-Alba gu deireadh a’ Mhàirt 2018 

Buidheann-ùidhe Dealas 

 
Buill 

1. Tha cuideachadh practaigeach ga thoirt do Bhuill gus a chleachdadh ann an gnothaichean na 

Pàrlamaid  

2. Faodar aithisgean comataidh no Bilean fhoillseachadh sa Ghàidhlig le cead Ceannard Seòmair 

agus Aithris  

3. Faodar molaidhean airson bilean, gluasadan, atharrachaidhean agus ceistean a chur a-steach 

le eadar-theangachadh Gàidhlig. Thèid an t-eadar-theangachadh fhoillseachadh leis an 

tionndadh Beurla na chois    

4. Faodaidh BPA Gàidhlig a chleachdadh ann an deasbadan le cead ro-làimh bhon Oifigear 

Riaghlaidh no ann an Comataidhean le cead an Neach-gairm   

5. Nuair a thèid Gàidhlig a chleachdadh ann an deasbadan no comataidhean, nochdaidh an 

teacsa Gàidhlig anns an Aithisg Oifigeil ro thar-sgrìobhadh den eadar-mhìneachadh dhan 

Bheurla  

6. Tha SPCB a’ lìbhrigeadh ghoireasan gus BPA a chuideachadh a’ coileanadh an dleastanasan 

mar Bhuill. Tha seo a’ gabhail a-steach seirbheisean eadar-theangachaidh agus eadar-

mhìneachaidh a tha air am pàigheadh tro na Cosgaisean oifis aca.  Tha comhairle ri fhaighinn 

bho luchd-obrach SPCB  

 

Poball 1. Tha fàilte ro chonaltradh sgrìobhte sa Ghàidhlig agus gheibh e freagairt sa Ghàidhlig taobh a-

staigh ùine àbhaisteach (post, post-d agus teacsa). Tha seo a’ gabhail a-steach fianais 

sgrìobhte gu comataidhean agus iarrtasan Saorsa Fiosrachaidh. 

2. Faodaidh luchd-fianais comataidh fianais beòil a thoirt seachad sa Ghàidhlig aig coinneamh le 

cead ro-làimh bhon Neach-gairm 

3. Faodaidh duine sam bith a gheibh cuireadh òraid a lìbhrigeadh dhan Phàrlamaid bruidhinn sa 

Ghàidhlig le cead ro-làimh bhon Oifigear Riaghlaidh  

4. Tha dòigh-obrach ann airson eadar-theangachadh a dhèanamh air an Aithisg Oifigeil nuair a 



bhruidhneas neach-fianais Comataidh sa Ghàidhlig  

5. Faodar athchuingean a chur a-steach gu Pàrlamaid na h-Alba sa Ghàidhlig. 

6. Bidh cuid de ghairmean fianais gan dèanamh sa Ghàidhlig gus eadar-obrachadh le 

comataidhean sa Ghàidhlig a bhrosnachadh 

7. Tha raon farsaing ann de stuthan agus goireasan foghlaim clò-bhuailte agus air-loidhne, 

goireasan eadar-obrachaidh nam measg, ri fhaighinn sa Ghàidhlig, a’ gabhail a-steach cuid de 

dh’fhoillseachaidhean dà-chànaineach  

8. Gheibhear cuid de dh’fhoillseachaidhean fiosrachaidh ann an ‘Gàidhlig Shìmplidh’ gus daoine 

nach eil cho fileanta agus luchd-ionnsachaidh a chuideachadh  

9. Tha tiotalan no geàrr-chunntasan Gàidhlig air grunn fhoillseachaidhean oifigeil is eile, leithid na 

Gnàth-riaghailtean agus Còd Giùlain nam BPA  

10. Tha grunn duilleagan-lìn rim faighinn sa Ghàidhlig 

11. Bidh cluicheadairean Gàidhlig aig prìomh thachartasan leithid na Cuirm Fosglaidh  

12. Bidh Seirbheis na Gàidhlig a’ cleachdadh aithris-àichidh dhà-chànaineach air puist-d  

13. Faodaidh daoine bruidhinn sa Ghàidhlig air a’ fòn ris a’ Phàrlamaid  

14. Tha modh-obrach ann airson fàilte a chur air luchd-labhairt na Gàidhlig aig an deasg-

fhàilteachaidh  

15. Tha cuid de dh’fhoirmichean rim faighinn sa Ghàidhlig agus faodar a h-uile foirm a chur a-

steach sa Ghàidhlig m.e. gearan, tagradh obrach 

16. Gheibhear seiseanan foghlaim tro mheadhan na Gàidhlig do sgoiltean  

17. Gheibh luchd-tadhail cuairt-chlaisneachd Ghàidhlig agus tha cuairtean is seiseanan 

fiosrachaidh rim faighinn tro mheadhan na Gàidhlig le iarrtas ro-làimh tro Sheirbheisean Com-

pàirteachaidh.  

18. Gheibh luchd-tadhail do Thaigh an Ròid lainneard dà-chànaineach   

19. Bidh SPCB a’ cumail Latha na Gàidhlig mar phàirt den phrògram prìomh thachartasan gach 

dàrna bliadhna  

20. Bidh SPCB a’ cumail cuairt dheireannach Deasbad Nàiseanta nan Sgoiltean mar thachartas le 

taic Buill (le cuirm do Thar-bhuidheann na Gàidhlig na lùib)  



21. Faodar eadar-mhìneachadh Gàidhlig a lìbhrigeadh aig coinneamhan is tachartasan a tha air an 

cur air dòigh às leth SPCB aig Taigh an Ròid agus àiteachan eile 

22. Gheibhear acfhainn eadar-theangachadh mar-aon so-ghiùlan airson eadar-theangachadh aig 

coinneamhan is tachartasan aig Taigh an Ròid  

23. Tha Gàidhlig anns an taisbeanadh phoblach mu Phàrlamaid na h-Alba agus gheibhear a’ 

mhòr-chuid de theacsaichean thaisbeanaidhean sealach tro mheadhan na Gàidhlig  

24. Gheibhear tiotalan nan obraichean ealain ann an cruinneachadh na Pàrlamaid, a tha gan 

taisbeanadh ann an togalach Thaigh an Ròid, anns a’ Ghàidhlig  

25. Tha fiosan-naidheachd gan lìbhrigeadh sa Ghàidhlig  

26. Tha neach-labhairt Gàidhlig ann airson agallamhan leis na meadhanan 

27. Tha oidhirp ghnìomhach ga dhèanamh gus gnothach na Pàrlamaid agus seirbheisean Gàidhlig 

SPCB a chur air adhart  

28. Tha blog is sruth Twitter ga lìbhrigeadh sa Ghàidhlig  

29. Tha Gàidhlig anns an stuth margaidheachd uile againn tron t-suaicheantas chorporra agus 

airson stuth ga chleachdadh an àrainn Thaigh an Ròid, tha tionndaidhean Gàidhlig gan 

dèanamh 

30. Tha soidhnichean dà-chànaineach maireannach is sealach aig togalach Thaigh an Ròid: 

soidhnichean air taobh a-muigh an togalaich; soidhnichean san àite-fhàilteachaidh, 

soidhnichean fiosrachadh luchd-tadhail agus fiosrachadh poblach; soidhnichean comhaireach; 

soidhnichean le ainm roinnean agus oifisean air slighe na cuairt phoblaich taobh a-staigh an 

togalaich; soidhnichean airson lioftaichean, taighean-beaga, fònaichean poblach, goireasan 

bidhe.  

 

Luchd-obrach SPCB  1. Gheibh oifigich SPCB cuideachadh gus Gàidhlig a chleachdadh airson gnothach na Pàrlamaid  

2. Bidh cuid de luchd-obrach a’ cleachdadh soidhnigeadh dà-chànaineach air puist-d 

3. Tha trèanadh ri fhaighinn air aire mun Ghàidhlig  

4. Tha Gàidhlig air a filleadh a-steach do dhòighean-fastaidh 

Luchd-ùidhe uile 1. Tha aithne chorporra SPCB dà-chànaineach agus tha e a’ nochdadh ann an raon farsaing de 



shuidheachaidhean a’ gabhail a-steach pàipearachd gnothaich; teamplaidean dealanach; 

èididhean is bràistean; air bathar agus còmhdach bathair sa bhùth; tiocaidean; suaicheantas 

thachartasan; suaicheantas thaisbeanaidhean; làrach-lìn; eadra-lìon; sanasan-reice is stuth 

margaidheachd, a’ gabhail a-steach brataich is taisbeanaidhean; foillseachaidhean oifigeil; 

foillseachaidhean fiosrachaidh; stuthan foghlaim 

 

Airson làn fhiosrachadh air ar solarachadh Gàidhlig, faic ar Plana Gàidhlig 2013-2018  

 

http://www.parliament.scot/Gaelic/GLP201818English.pdf

