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Lèirmheas a’ Chathraiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tha e na thoileachas mòr dhomh Aithisg 
Bhliadhnail Fèisean nan Gàidheal 2012 a chur fur 
comhair, bliadhna far an do shoirbhich leinn a-
rithist a’ lìbhrigeadh ar prògram obrach, a 
dh’aindeoin nan dùbhlan a bha romhainn. 

 
Tha e na amas do dh’Fhèisean nan Gàidheal gum 
bi barrachd chothroman aig daoine air is 
barrachd spèis aca do ealain, cànan is dualchas 
nan Gàidheal agus sinn a’ dèanamh sanasachd 
air, a’ toirt taic do agus a’ cuideachadh le 
leasachadh Fèisean ionnsachaidh a tha 
stèidhichte ann an coimhearsnachdan.  Mar as 
àbahist, bu thoigh leam taing mhòr a thoirt don 
iomadach neach saor-thoileach bho air feadh na 
dùthcha a tha air a bhith ag obair aig na Fèisean. 
Bidh e daonnan na phrìomh amas do dh’Fhèisean 
nan Gàidheal taic a thoirt do na Fèisean agus 
cumaidh sinn oirnn a’ toirt taic do chomataidhean 
saor-thoileach nam Fèisean cho fad ’s as urrainn 
dhuinn. 

 
San Dùbhlachd 2011, chuir sinn fàilte air buill ùra 
air Bòrd Stiùiridh Fèisean nan Gàidheal às dèidh 
dhuinn taghadh fosgailte a chumail.  Tha Norma 
Gunn, Donnchadh MacGuaire, Peigi NicIllFhinnein 
agus Ùisdean Robasdan a-nis air a’ Bhòrd còmhla 
ris an fheadhainn againn a tha air a bhith ann 
greis, agus chaidh seisean inntrigidh a chumail 
dhaibh aig coinneamh a’ Bhùird san Dùbhlachd. 
Cha bheag an t-uallach a thig le bhith air Bòrd 
buidheann mar a th’ annainne is tha mi air leth 
taingeil don a h-uile ball dhen Bhòrd airson an 
obair mhòr a bhios iad ris agus iad a’ dèanamh 
cinnteach gun lean obair Fèisean nan Gàidheal 
mar bu chòir. 

A dh’aindeoin mar a tha gearraidhean san sporan 
phoblach air tòiseachadh air buaidh a thoirt air 
cùisean, tha Fèisean nan Gàidheal air tabhartasan 
luach £300k a ghealltainn do dh’Fhèisean ionadail 
a thuilleadh air an taic a bheir sinn dhaibh le 
farsaingeachd sheirbheisean. 

 

Chùm Fèisean nan Gàidheal an deireadh-
seachdain bhliadhnail againn airson Trèanadh do 
dh’Oidean agus sinn a’ tabhann chùrsaichean aig 
trì diofar ìrean.  Tha sinn a’ brosnachadh oidean 
nam Fèisean gu bhith dol an sàs san tachartas seo 
agus tha tòrr dhiubh air adhartas a dhèanamh 
bho Ìre I gu Ìre III. 
 

Chaidh seisean trèanaidh a chumail ann an Srath 
Pheofhair do dh’oidean a bhios a’ lìbhrigeadh 
chlasaichean airson Iomairt Chiùil na h-Òigridh 
agus tha Comhairle na Gàidhealtachd fhathast a’ 
toirt cùmhnant do dh’Fhèisean nan Gàidheal gus 
clasaichean ann an ceòl traidiseanta a thabhann 
don a h-uile bun-sgoil air a’ Ghàidhealtachd. 

 

Chùm sinn oirnn aig Fèisean nan Gàidheal le bhith 
a’ toirt piseach air mar a tha sinn a’ cleachdadh na 
Gàidhlig, le trèanadh Gàidhlig do luchd saor-
thoileach is oidean aig an Fhèis Thrèanaidh 
againn a bhios sinn a’ cumail sa Mhàrt gach 
bliadhna agus aig an Deireadh-seachdain 
Trèanaidh do dh’Oidean air an tugadh iomradh 
mu thràth.  Chaidh cùrsaichean Gàidhlig a 
chumail a dh’aona-ghnothach do dh’oidean ann 
an Glaschu aig Celtic Connections san Fhaoilleach 
2012 agus ann an Inbhir Nis is sa Ghearasdan sa 
Ghearran is sa Mhàrt.  Thug sinn taic cuideachd do 
dh’Fhèisean gus dèanamh cinnteach gun robh na 
dh’fhoillsich iad ann an clò agus air-loidhne ann 
an Gàidhlig agus Beurla, agus chuidich sinn na 
Fèisean gus dèanamh cinnteach gun robh 
barrachd Gàidhlig ga cleachdadh nan obair is aig 
na tachartasan aca tron Sgioba-G againn is 
iomairtean eile. 
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Bha sinn glè thaingeil do dh’Alasdair Allan BPA, 
Ministear airson Ionnsachadh is Sgilean, a thug 
seachad òraid aig ar Co-labhairt Bhliadhnail aig an 
taigh-òsta Dunblane Hydro san t-Sultain 2011.  
Dh’fhoillsich am Ministear an iomairt 
mhargaidheachd againn fon ainm Gàidhlig: Cànan 
dhuinn uile – a tha air a bhith follaiseach aig a h-
uile tachartas aig Fèisean nan Gàidheal bhon uair 
sin. 
 
B’ e Fèis Bhlais 2011 an tè a bu shoirbheachaile a 
bh’ againn riamh a thaobh àireamhan an luchd-
èisteachd, agus chuidich am maoineachadh a 
bharrachd a fhuaras bho Alba Chruthachail is 
Eileanan na h-Alba le sin.  Chaidh 39 consairtean a 
chumail air feadh na Gàidhealtachd agus le 
Prògram Sgoiltean air leth farsaing chaidh 96 
tachartasan a chur air dòigh cuideachd. Bha 
16,798 daoine ann a thàinig gu na tachartasan air 
fad, leth den àireamh a gheibheadh tu aig fèis 
chiùil mhòr mar Rockness agus an aon àireamh ri 
Belladrum. Ma smaoinicheas sibh air 
farsaingeachd nan tachartasan aig Blas, agus mar 
a tha iad a’ toirt cothrom do choimhearsnachdan 
beaga èisteachd ri sàr luchd-ciùil ann an diofar 
àiteachan, chan eil sin dona idir!  

 
Fhuair Julie Fowlis coimisean gus cuirm a chur air 
dòigh leis an ainm Heisgeir aig Blas 2011 a chòrd 
gu mòr ri lèirmheasaichean agus an luchd-
èisteachd agus chùm i an aon tachartas aig Celtic 
Connections 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bha Blas taingeil airson an taic leantainneach a 
fhuair iad bhon phrìomh bhuidhinn-
mhaoineachaidh aca, Comhairle na 
Gàidhealtachd, agus airson an taic a fhuair iad 
bho Bhòrd na Gàidhlig, Alba Chruthachail agus 
Eileanan na h-Alba agus grunn buidhnean 
urrasachd eile leithid Urras Shomhairle.  
Cuideachd, chaidh iad an sàs ann an co-
obrachadh a shoirbhich còmhla ri Comann na 
Camanachd far an do chuir iad air dòigh ceòl aig 
Cuairt dheireannach Cupa na Camanachd, a 
chaidh a chumail air an latha mu dheireadh de 
Bhlas. 

 
Chùm sinn oirnn a’ cur air adhart phròiseactan 
airson dràma Ghàidhlig.  Chaidh Meanbh-
Chuileag air chuairt dràma timcheall nan 
sgoiltean Gàidhlig, bha barrachd daoine na bh’ 
againn riamh an sàs san Sgoil Shamhraidh Dràma 
Ghàidhlig agus bha Fèisean dràma againn ann an 
sgoiltean air feadh Loch Abar is Earra-Ghàidheal. 
Bha sinn cuideachd tric ri obair dràma ann an 
sgoiltean fa leth tron bhliadhna. 

 
Fhuair prògram nan Cèilidhean air Chuairt, a bhios 
ga chumail as t-samhradh, maoineachadh a-rithist 
bho phrògraman LEADER na Gàidhealtachd is 
Earra-Ghàidheal.  Ri linn sin b’ urrainn dhuinn 
trèanadh is margaidheachd a chur air dòigh do na 
sia Cèilidhean air Chuairt còmhla, agus bha 
cothrom aig na sia buidhnean pàirt a ghabhail 
ann an tachartasan eadar-dhealaichte aig 
deireadh an t-samhraidh.  Dh’obraich sinn còmhla 
ri Fèis Fhoirt gus an cuideachadh le bhith 
glèidheadh taic-airgid leis am b’ urrainn dhaibh 
Cèilidh air Chuairt ùr a stèidheachadh ann an sgìre 
Shruighlea is nan Tròsaichean ann an 2012.  
Chaidh Fèis Rois a-null thairis le Cèilidh eadar-
nàiseanta air Chuairt, a thadhail air Alba, Sasainn, 
Èirinn is a’ Bhreatainn Bheag. 

 
Bha cinn-bhliadhna shònraichte aig Fèis Rois is 
Fèis Spè ann an 2011, agus le taic bho Fhèisean 
nan Gàidheal, chùm iad cuirmean-ciùil a dh’aona-
ghnothach anns an do ghabh daoine a tha air a 
bhith an sàs sna Fèisean thar nam bliadhnaichean 
pàirt.  Chaidh sinn an sàs ann an tòrr obair 
chompàirt ann an sgìrean nan Iomairtean 
Gàidhlig is chuir luchd-obrach Fèisean nan 
Gàidheal 3,000 uair a thìde seachad ag obair air 
sin, agus thòisich sinn a’ planadh airson tachartas 
còmhnaidheach tro mheadhan na Gàidhlig do 
dheugairean. 
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Chuir sinn air bhonn pròiseact airson òrain 
Ghàidhlig a sgrìobhadh, An Taigh Òran, ann an co-
bhuinn ri Stòras Watercolour far an robh na 
daoine a ghabh pàirt ann fo stiùir sgrìobhadairean 
òran le deagh eòlas agus far an d’fhuair iad 
cothrom na h-òrain ùra aca a chlàradh ann an 
stiùidio proifeiseanta.  Chaidh fìor mhath leis an 
An Taigh Òran agus mar thoradh air chaidh 8 òrain 
Ghàidhlig ùra a sgrìobhadh a chluinnear air ar 
làrach-lìn. 

 
Chaidh leasanan Gàidhlig a lìbhrigeadh ann an 8 
sgoiltean air a’ Ghàidhealtachd tro phròiseact 
deuchainn a fhuair taic-airgid bho Bhòrd na 
Gàidhlig.  Ri linn mar a shoirbhich leis, thèid 
seirbheis ùr a stèidheachadh do dh’ùghdarrasan 
ionadail is buidhnean poblach leis an ainm 
Fèisgoil.  Tro Fhèisgoil bidh cothrom air leasanan 
Gàidhlig ann an sgoiltean far nach eilear a’ 
teagasg Gàidhlig an-dràsta a thuilleadh air 
cothroman air na h-ealain mar ceòl is dràma, agus 
’s e prìomh adhbhar nan leasanan ealain sin gum 
bi iad mar mheadhan gus sgilean cànain dhaoine 
òga a neartachadh ann an sgoiltean is roinnean 
Gàidhlig. 

 
Tha e na bhuannachd do dh’Fhèisean nan 
Gàidheal gu bheil sinn a-nis air aon de na 
buidhnean stèidhichte aig Alba Chruthachail.  
Faodaidh tomhas math de chinnt a bhith againn 
a-nis a thaobh ìrean maoineachaidh thar nam 
beagan bhliadhnaichean a tha romhainn, agus na 
tha iad a’ toirt dhuinn mu choinneimh 
thabhartasan nam Fèisean mar phàirt den 
mhaoineachadh sin.  Bha sin a’ ciallachadh gun d’ 
fhuair Fèisean nan Gàidheal àrdachadh nas motha 
sa mhaoineachadh againn na fhuair buidheann 
sam bith eile air an deach inbhe stèidhichte a 
bhuileachadh. 

 
Thòisich sinn air còmhraidhean le Iomairt na 
Gàidhealtachd is nan Eilean mu bhith ag 
aontachadh cùmhnant lìbhrigidh 3-bliadhna eile, 
airson leantainn air a’ chùmhnant 2009-12 a bha 
a’ tighinn gu crìch. 

 
Tha Fèisean nan Gàidheal fada an comain gach 
buidhinn a thug taic-airgid dhuinn airson ar n-
obrach rè na bliadhna, gu sònraichte, Alba 
Chruthachail, Comhairle na Gàidhealtachd, 

Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean, Bòrd na 
Gàidhlig, Comhairle nan Eilean Siar, Comhairle 
Earra-Ghàidheal is Bhòid, prògraman LEADER na 
Gàidhealtachd is Earra-Ghàidheal is Bhòid agus 
Riaghaltas na h-Alba. 
 
Tha sinn an dùil gum bi na beagan 
bhliadhnaichean a tha romhainn dùbhlanach, ach 
tha sinn an dòchas gun tèid againn air ar 
dleastanasan a choileanadh ann an dòigh cho 
math is cho èifeachdach ’s as urrainn dhuinn.  Tha 
prògram obrach air a lìbhrigeadh aig ìre àrd agus 
a tha a’ cur ri eaconamaidh na h-Alba agus a 
chruthaicheas àireamh leth-char mòr de 
dh’obraichean san roinn sa bheil sinn ag obair. 

 
Sa bhliadhna a dh’fhalbh, dh’fhàg Caoimhin 
Rodgers sinn, ar n-Oifigear Leasachaidh ann an 
Loch Abar agus e air obair fhaighinn aig Ùlpan aig 
Deiseil Earranta, agus tha sinn a’ guidhe gach 
soirbheas dha.  Chuir sinn fàilte air Maria 
NicAonghais a chaidh don dreuchd aige. 

 
Chùm Fèisean nan Gàidheal oirnn a’ dol an sàs 
ann an grunn lìonraidhean nàiseanta. Bha luchd-
obrach againn an sàs ann san Fhòram airson Ceòl 
Traidiseanta, Fòram Ro-innleachd Nàiseanta nan 
Ealain Gàidhlig, coinneamhan de na buidhnean 
Gàidhlig a chuir Bòrd na Gàidhlig air dòigh, agus 
aig ìre ionadail, na h-Iomairtean Gàidhlig. Bha 
luchd-obrach cuideachd an sàs sa phròiseact 
eadar-nàiseanta, Na Nàbaidhean Ceilteach, agus 
ann a bhith cur air dòigh cuairt a tha air a bhith 
dol eadar Alba is Èirinn o chionn fhada le bàird is 
luchd-ciùil, Cuairt nam Bàrd no Turas na bhFhilí.  
Cuideachd bha luchd-obrach Fèisean nan 
Gàidheal a’ gabhail pàirt ann an còmhraidhean 
aig ìre nàiseanta mu dheidhinn Ro-innleachd 
Òigridh Nàiseanta Alba Chruthachail agus mu 
dheidhinn mar a bhios na h-ealain nam pàirt de 
Gheamannan a’ Cho-fhlaitheis ann an 2014. 

 
Bu thoigh leam mo thaing dhùrachdach a thoirt 
do luchd-obrach Fèisean nan Gàidheal airson an 
obair chruaidh, ionmholta agus an dìcheall thar na 
bliadhna. 

 

Catrìona Nic an t-Saoir 
Cathraiche 

An t-Sultain 2012 
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2 Fiosrachadh mu na Fèisean 2011-12 
 
Fèisean 

Àireamh iomlan nan daoine fa leth a ghabh pàirt 5,922 

Tabhartasan a chaidh a ghealltainn le Fèisean nan Gàidheal £124,248 

Suim air a cosg gu h-iomlan le na Fèisean £496,992 

Àireamh luchd-èisteachd airson Cèilidhean nam Fèisean  6,925 

Clasaichean is Bùthan-obrach 

Tabhartasan a chaidh a ghealltainn le Fèisean nan Gàidheal £75,310 

Suim air a cosg gu h-iomlan le na Fèisean £188,275 

Luchd-rianachd air am fastadh le Uairean Bliadhnail 

Obraichean ionann ’s làn-thìde 1.3 

Tabhartasan a chaidh a ghealltainn le Fèisean nan Gàidheal £16,013 

Maoin Leasachaidh nam Fèisean      

Luach iomlan nan tachartasan £17,267 

Sùim shlàn a chaidh a thoirt seachad le Fèisean nan Gàidheal £5,450 

Cèilidhean air Chuairt 

Tabhartasan a chaidh a ghealltainn le Fèisean nan Gàidheal £66,793 

Tachartasan Eile 

Iomairt Chiùil na h-Òigridh: An àireamh a ghabh pàirt ann 3,191 

Luchd-èisteachd airson Meanbh-Chuileag agus Fèisean Dràma 2,122 

Luchd-èisteachd airson Blas 16,798 

Luchd-èisteachd airson nan Cèilidhean air Chuairt is Cuirmean 7,920 

Na Meadhanan 

Luchd-èisteachd Telebhisein is Rèidio (tuairmse) 360,000 

Seallaidhean air YouTube (bhon Phrìomh 30 a chaidh a lorg) 79,257 

TABHARTASAN IOMLAN A GHEALLADH ANN AN 2011-12 £299,811 

GU LÈIR: AIR A CHOSG LE NA FÈISEAN  £1,108,255 

GU LÈIR: DAOINE A GHABH PÀIRT/LUCHD-ÈISTEACHD AIG TACHARTAS 42,878 

GU LÈIR: DAOINE A GHABH PÀIRT/LUCHD-ÈISTEACHD a’ gabhail a-steach MEADHANAN 482,135 

 
Tha ballrachd Fèisean nan Gàidheal ag amas air Fèisean teagaisg, airson daoine òga aois 8-18, le pàirt 
nach beag den fhèis ann an Gàidhlig, agus le teagasg ann an ceòl is òrain a bhuineas do dhualchas na 
Gàidhlig.  Ann an 2011-12 bha na Fèisean a leanas fo sgèith na buidhne: 
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Ainm na Fèise InG InG - Sgìre 
Dhùbhlanach 

Ainm na Fèise InG InG -  Sgìre 
Dhùbhlanach 

Comhairle na Gàidhealtachd Comhairle nan Eilean Siar 
Fèis an Earraich  √ √ Fèis Tìr a' Mhurain √ √ 
Fèis Lochabair √  Fèis Eilean an Fhraoich √  
Fèis nan Garbh Chrìochan √ √ Fèis Tìr an Eòrna  √ √ 
Fèis Chataibh  √  Fèis Bharraigh √ √ 
Fèis a' Bhealaich √ √ Fèis Eilean na Hearadh  √ √ 
Fèis Rois Òigridh √ √ Fèis Taigh Dhonnchaidh √ √ 
Fèis Rois nan Deugairean  √ √ Comhairle Earra-Ghàidheal & Bhòid  
Fèis Eige √ √ Fèis Cholla √ √
Feis Ghallaibh √ √ Fèis Latharna √  
Fèis Farr √  Fèis Mhuile √ √ 
Fèis na h-Òige √  Fèis Thiriodh √ √ 
Fèis Air an Oir √ √ Fèis Ìle agus Dhùira √ √ 
Feis Ghleann Albainn √  Fèis Dhun Omhain √ √ 
Fèis Ratharsaidh √ √ Fèis Cheann Loch Goibhle √  
Fèis a' Bhaile √  Sgìrean Eile/Comhairlean Baile  
Fèis Òigridh na Mara √ √ Fèis Arainn  √  
Fèis Inbhir Narann √  Fèis Mhoireibh √  
Fèis Spè √  Fèis Dhùn Èideann   
Feis a' Chaolais √  Feis Ghlaschu   
Fèis an Iar Thuath √ √ Fèis Innis an Uillt   
Fèis Thròndairnis √ √ Fèis Obair Dheathain     
 Fèis Lannraig a Tuath    

Fèis Fhoirt     
Fèis Dhùn Bhreatainn an Iar   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fèisean 2011-12 a-rèir Ùghdarrasan Ionadail 
 
 

 
Àireamh iomlan nam Fèisean 43 
Comhairle na Gàidhealtachd 21 
Comhairle nan Eilean Siar 6 
Earra-Ghàidheal is Bòid 7 
Baile Dhùn Èideann 1 
Siorrachd Lannraig a Tuath 1 
Baile Ghlaschu 1 
Siorrachd Dhùn Bhreatainn an Iar 1 
Siorrachd Àir a Tuath 1 
Siorrachd Shruighlea 1 
Baile Obar Dheathain 1 
Moireibh 1 
Siorrachd Dhùn Bhreatainn an Ear 1 

Fèisean 2011-12 a-rèir Ùghdarrasan Ionadail
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Chùm Fèisean nan Gàidheal a’ leudachadh na taice a thathar a’ toirt do dh’Fhèisean.  Mar bhuidhinn tha sinn a’ 
tabhann caochladh dhiofar sheirbheisean taice, nam measg tha: Sgeama nan Tabhartasan airson prìomh 
Fhèisean agus clasaichean làn-ùine, Stòras Ionnstramaidean Ciùil, seirbheis airson Dearbhadh Pearsanta no 
Disclosure, Àrachas iomlan agus Fèis Trèanaidh bhliadhnail airson buill chomataidhean nam Fèisean.  
 

Tha sgioba de thriùir Oifigearan Leasachaidh agus Prìomh Oifigear Leasachaidh air am fastadh gus conaltradh 
is taic chunbhalach a chumail ri Fèisean a thaobh cur a-staigh airson tabhartasan, a’ tarraing maoin bhon 
taobh a-muigh, a’ cur tachartasan air dòigh agus cur an gnìomh phoileasaidhean. 
 

Ann an 2011-12, thug sinn taic do 43 Fèisean.  Rè na bliadhna bidh sinn a’ foillseachadh naidheachdan bho 
Fhèisean fa leth ann am Faileas, a’ chuairt-litir againn a thig a-mach ceithir tursan sa bhliadhna agus chithear 
iad uile air-loidhne.  Bu toil leinn iomradh a thoirt air cuid de phrìomh thachartasan na bliadhna: 
• Chomharraich Fèis Spè 21 bliadhna bhon a thòisich an fhèis aca le grunn thachartasan sònraichte, 

nam measg consairt a’ comharrachadh feadhainn a ghabh pàirt san Fhèis roimhe seo san taigh-
bìdh An Tàrmachan, mar phàirt den fhèis Blas 

• Chaidh Fèis Thròndairnis ath-stèidheachadh às dèidh 7 bliadhna gun tachartas 
• Fhuair Còmhlan Tìr a’ Mhurain bho Fhèis Tìr a’ Mhurain cothrom consairt a dhèanamh aig Fèis 

Cheilteach Innse Gall 
• Thug an còmhlan ‘Oidhche Chiadain’, buidheann cèilidh Fèis Eilean an Fhraoich, a’ chiad chlàr aca 

a-mach air a bheil Ciaradh 
• Thàinig Fèis na h-Òige and Fèis a’ Bhaile còmhla airson taisbeanadh a dhèanamh aig a’ chonsairt 

mu dheireadh den fhèis Blas 
• Chuir Fèis a’ Bhealaich bùthan-obrach air dòigh ann an co-bhoinn ri Sgoil Bhàrdachd na Coimrich. 
• Chum Fèis na h-Òige an dàrna Fèis Phìobaireachd tro mheadhan na Gàidhlig aca aig Bad a’ 

Ghiuthais le cothrom do dhrumairean òga a bhith nam pàirt den tachartas bhrosnachail seo 
• Chaidh Màiri NicAonghais timcheall sgoiltean Arainn mar phàirt de dh'iomairt Fèis Arainn gus 

òrain Ghàidhlig a thoirt seachad do sgoilearan na sgìre 
• Thoisich Fèis Ìle is Dhiùra pròiseact, Bàird Ghàidhlig, far an deach sreath òrain a thoirt còmhla bho 

dhualchas beairteach òrain an eilein 
• Chaidh Fèis Tìr a’ Mhurain a chur air adhart airson Duaisean Film-G airson film goirid a rinn iad rè 

na Fèise 
• Chuir Fèis Lochabair, ann an co-bhoinn ri Comann nam Pàrant sa sgìre, sreath de làithean 

teaghlaich air dòigh 
• Thàinig Fèisean Loch Abar còmhla airson an dàrna Fèis airson deugairean a ruith  
• Chuir Fèis Lannraig a Tuath sreath bhùthan-obrach air na meadhanan air dòigh le taic bho Bhòrd 

na Gàidhlig 
• Chuir Fèis Fhoirt pròiseact dearbhaidh air leth soirbheachail air dòigh, Seiseanan Samhraidh, far an 

robh còmhlan de luchd com-pàirt na Fèise a’ dol an lùib chonsairtean agus thachartasan air feadh 
Siorrachd Shruighlea 

• Chùm Fèis Rois prògram thachartasan fad bliadhna a’ comharrachadh 25 bliadhna den Fhèis le 
cuirm shònraichte – Freumhan is Gasan – aig Blas 2011 agus cuirm eile ann an Talla-cluich Cùirt an 
Aodainn san t-Samhain. Chaidh an t-ullachadh airson na cuirm seo a thaisbeanadh anns a’ 
phrògram An Taigh Ciùil air BBC ALBA. 
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3 Seirbheisean agus Tachartasan 
 
Blas 2011 
Chaidh Blas 2011 air adhart eadar 9 agus 17 
Sultain le 39 cuirmean a’ tachairt air feadh na 
Gàidhealtachd, cuid aca a bha taisbeanadh biadh 
agus deoch Gàidhealach a bharrachd air Prògram 
Sgoile farsaing le – gu h-iongantach – 96 
tachartasan.  Bha 16,978 duine a’ frithealadh na 
Fèise – suas 50% air a’ bhliadhna roimhe. Chaidh 
airgead a bharrachd fhaighinn tro mhaoin a bha 
comharrachadh Bliadhna nan Eilean Albannach 
agus blas eileanach làidir air prògram na fèise.  
 

Am measg nan tachartasan mìorbhaileach a bha 
mar phàirt de Bhlas 2011 bha: 
• ‘Heisgeir’ – coimisean ùr le Julie Fowlis 
• A’ chiad sealladh air coimisean ùr bho 

Sheumas Robasdan, le briathran Gàidhlig bho 
Aonghas MacNeacail, air an robh Balach na 
Bonaid bhon sgeulachd Albais The Boy and the 
Bunnet 

• Dà chonsairt shònraichte a’ comharrachadh 21 
bliadhna de Fhèis Spè agus 25 bliadhna de 
Fhèis Rois 

• Sreath de chèilidhean far an robh 
seinneadairean is luchd-ciùil bho dhiofar 
eileanan air an ùrlar 

• Ath-bheothachadh de Hallaig a bha 
taisbeanadh obraichean a’ bhàird Somhairle 
MacGill-Eain a chaidh a mholadh airson duais 
aig Na Duaisean Cìùil Traidiseanta san earrainn 
airson Tachartas na Bliadhna. 

• Òr Loch Abar – cuirm a’ comharrachadh 
buaidh sgoilearan Àrd-sgoil Loch Abar air ceòl 
agus spòrs 

• Bha na h-òigearan bho na Cèilidhean air 
Chuairt a’ gabhail pàirt ann an cuid mhath dhe 
na consairtan agus airson a’ chiad uair mar 
phàirt de chuairt-dheireannach Cupa na 
Camanachd 
 

Chlàr BBC ALBA cuid de na consairtan aig an fhèis 
agus iad air am faicinn gu cunbhalach le luchd-
amhairc air feadh Bhreatainn agus thall thairis.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Tha coimisean Julie Fowlis, Heisgeir, air a bhith air 
an àrd-ùrlar aig Celtic Connection le tuilleadh 
thaisbeanaidhean a’ gabhail àite tro 2012 agus 
chaidh an tionndadh Albais de Bhalach na Bonaid 
– The Boy and the Bunnet – air adhart aig Celtic 
Connections cho math ri coimisean eile bho Bhlas 
2009, An Aifreann Ghàidhlig aig Blair Dùbhghlas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dràma  
Chaidh cuairt bhliadhnail Meanbh-Chuileag air 
adhart ann An Fhaoilleach agus sa Ghearran, a’ dol 
timcheall na sgoiltean Gàidhlig air feadh Alba. Am-
bliadhna dh’ obraich Fèisean nan Gàidheal còmhla 
ri Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig le bhith a’ cur air 
dòigh dealbh-chluich a tha nochdadh anns an 
leabhar ùr a chaidh fhoillseachadh o chionn 
ghoirid, Mar a chuala mise e.  A’ cleachdadh dòigh-
aithris shìmplidh, tha an sgeulachd air a 
mìneachadh le na cleasaichean Daibhidh Walker, 
Debbie NicAoidh agus Sean MacLeòid. Thadhail 
iad air còrr is 40 sgoil le còrr is 1,000 sgoilear a’ 
faicinn an dealbh-chluich MacCodruim nan Ròn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fèisean nan Gàidheal – Aithisg Bhliadhnail 2012

amhairc air feadh Bhreatainn agus thall thairis. 

2009, An Aifreann Ghàidhlig aig Blair Dùbhghlas.

Dràma 
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A bharrachd air seo, chaidh Meanbh-Chuileag 
mun cuairt sgoiltean Gàidhlig air a’ 
Ghàidhealtachd anns an Dùbhlachd le Pantomime 
air ùr-sgrìobhadh airson na cuairt , Flòraidh agus 
Oidhche nam Bannag. ‘S iad Aonghas MacLeòid, 
Maria NicAonghais, Debbie NicAoidh agus Dougie 
Beck a bha a’ cleasachd. Gu mì-fhortanach, chaidh 
cuid dhe na taisbeanaidhean a chur dheth air 
sgàth droch aimsir. 
 
Chaidh bùthan-obrach air sgilean dràma a chur air 
dòigh ann an sgoiltean san Eilean Sgitheanach, 
Leòdhas, Na Hearadh, Uibhist, Loch Abar agus 
Earra-Ghàidheal. Chaidh Debbie NicAoidh mun 
cuairt sgoiltean anns na h-Eileanan Siar a’ 
lìbhrigeadh chlasaichean air sgilean dràma 
bunaiteach. Bha am fios-air-ais bho na bùthan-
obrach sin fìor mhath, gu h-araidh ann an Leòdhas 
agus Na Hearadh. Rinn Aonghas MacLeòid an aon 
seòrsa bùthan-obrach airson sgoiltean san Eilean 
Sgitheanach agus Loch Aillse thar mìosan a’ 
gheamhraidh.  
 
Rinn Dougie Beck bùthan-obrach dràma bhon 
Fhaoilleach ann an sgoiltean ann an Earra 
Ghàidheal agus Loch Abar.  Thàinig sin gu crìch le 
taisbeanadh fad feasgair tràth sa Chèitean anns an 
robh 11 dealbhan-cluich bho 7 sgoiltean le 120 
pàiste a’ gabhail pàirt. 
 
Chaidh clubaichean dràma às dèidh na sgoile a 
stèidheachadh ann an Àrd-sgoil Loch Abar agus 
Mhalaig, ach gu mì-fhortanach cha do shoirbhich 
air sgàth cion ùidh.  Chaidh, ge-tà, taic le dràma a 
thoirt don bhuidhinn às dèidh na sgoile Cleas ann 
an Àrd-sgoil Phort Rìgh a tha air soirbheachadh. 
 
Chuir Fèisean nan Gàidheal pròiseact paidhleat air 
dòigh a chaidh a dhealbh a dh’aona ghnothach 
airson beagan Gàidhlig a thoirt do chloinn ann an 
sgoiltean san fharsaingeachd ann an roinn na 
Gàidhealtachd, ag amas, mar eisimpleir, gu h-
àraidh air cloinn nach eil a’ tighinn fon sgeama 
GLPS.  Ghabh 8 sgoiltean pàirt anns a’ phròiseact 
air a’ Ghàidhealtachd le còrr is 130 sgoilear a’ 
faighinn an cothrom beagan Gàidhlig 
ionnsachadh.  Chòrd na seiseanan Gàidhlig, a bha 
air an lìbhrigeadh le Dougie Beck, gu mòr ris a’ 
chloinn agus ris na sgoiltean le tidsearan-sgoile a’ 
sealltainn ùidh mhòr ann a bhith a’ leudachadh 
agus a’ leasachadh nan clasaichean seo san àm ri 
teachd.  
 
Stèidhichte air a’ phròiseact seo, chaidh Aonghas 
MacLeòid mun cuairt sgoiltean ann an Cinn Tìre, 

Meadhan Earra-Ghàidheal agus Arainn le pròiseact 
nas lugha ‘s a-rithist a fhuair deagh mheasadh bho 
na sgoiltean a ghabh pàirt. 
 
Bha Sgoil Shamhraidh 2011 air leth soirbheachail 
le 24 com-pàirtichean bho air feadh Alba, 
àrdachadh de 50% air a’ bhliadhna roimhe.  
Chaidh na clasaichean air adhart ann am Port Rìgh 
le oidhche taisbeanaidh dheireannach aig Stiùidio 
Fàs aig Sabhal Mòr Ostaig. Airson a’ chiad uair 
chaidh an oidhche seo a chur air dòigh ann an co-
bhoinn ri Fèis Alba, ‘s mar thoradh air seo bha 
deagh èisteachd an làthair agus measgachadh 
math de cheòl, òrain is dràma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thog Allanah Pheutan, compàirtiche san Sgoil 
Shamhraidh, duais aig na Duaisean Film-G airson 
an Taisbeanadh as Fheàrr airson neach eadar 12-
17 bliadhna a dh’aois airson film a chaidh a 
dhèanamh aig an Sgoil Shamhraidh 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trèanadh 
Tha prògram trèanaidh farsaing aig Fèisean nan 
Gàidheal airson luchd-obrach, luchd-teagaisg 
agus buill chomataidhean.  
 
Tha cothrom ann do luchd-obrach na buidhne a 
bhith a’ frithealadh 4 bùthan-obrach Gàidhlig rè 
na bliadhna airson sgilean cànain a thoirt air 
adhart. Tha Fèisean nan Gàidheal cuideachd a’ 
tabhann cothroman trèanaidh fa-leth no ann am 
buidhnean a rèir ‘s mar a bhios feum. Ann an co-

math de cheòl, òrain is dràma. 

Thog Allanah Pheutan, compàirtiche san Sgoil 
Shamhraidh, duais aig na Duaisean Film-G airson 

dhèanamh aig an Sgoil Shamhraidh 2011. 

Trèanadh
Tha prògram trèanaidh farsaing aig Fèisean nan 
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bhoinn ri Fèis Rois fhuair luchd-obrach ceithir 
làithean trèanaidh a ghabhail còmhla ris a’ 
bhuidheann trèanaidh ainmeil The Management 
Centre. 
 
Airson taic a chumail ri amas ar Poileasaidh 
Gàidhlig, gum bi co-dhiù beagan Gàidhlig aig a h-
uile neach a bhios a’ teagasg aig Fèis bhon 
Fhoghar 2012 air adhart, chuir sinn sreath 
bhùthan-obrach air dòigh ann an Glaschu, Inbhir 
Nis agus sa Ghearasdan. Bha còrr is 50 neach-
teagaisg an làthair aig na clasaichean agus fhuair 
iad an cothrom a bhith ag ionnsachadh faclan 
agus abairtean a bhios feumail dhaibh aig Fèisean. 
Fhuair luchd-teagaisg an cothrom a bhith taghadh 
chlasaichean a bhiodh freagarrach dhaibh fhèin ‘s 
tha cuid aca air cùrsaichean goirid aig Sabhal Mòr 
Ostaig a fhrithealadh agus cuid eile gu cunbhalach 
a’ frithealadh clasaichean Ùlpan nan sgìrean fhèin. 
 
Bha 27 an làthair aig an trèanadh bhliadhnail 
againn airson luchd-teagaisg ùra agus feadhainn a 
tha ag iarraidh na sgilean proifeiseanta aca a 
leasachadh le trì ìrean a-nis air a thabhann do 
luchd-teagaisg. 
 
Chaidh an trèanadh bliadhnail deireadh-
sheachdain airson Fèisean a chumail sa Mhàrt ann 
an Inbhir Nis.  Bha riochdairean ann bho Fhèisean 
air feadh na dùthcha is cothrom aca bùthan-
obrach a fhrithealadh le cuspairean mar Gàidhlig, 
coimpiutaireachd, togail-airgid agus cur-
seachadan is geamannan. 
 
Cèilidhean air Chuairt – Slighean Ùra 
B’ e 2011 an dàrna bhliadhna a-mach à trì de 
mhaoineachadh bho na prògaman LEADER aig 
Comhairle na Gàidhealteachd, Earra Ghàidheal 
agus Càrn Gorm, bliadhna a bha air leth trang dha 
na Cèilidhean air Chuairt le còrr is 200 taisbeanadh 
bho 46 daoine òga a bha nam pàirt de na 7 
Cèilidhean air Chuairt seo: Fèis Chataibh, Fèis Rois 
(dà bhuidhinn), Fèis Spè, Fèis an Earraich, Fèis 
Lochabair agus Fèis Latharna. 
 
Chaidh na com-pàirtichean gu lèir gu Fèis Alba far 
an d’ fhuair iad oideachadh aig àrd-ire ann an ceòl, 
Gàidhlig, sgilean stèidse agus cleachdadh PA.  Rud 
ùr mu Fhèis Alba ‘s e gun robh consairt 
deireannach ann còmhla ris an Sgoil Shamhraidh 
Dràma far an robh buidhnean a bha a’ gabhail 
pàirt san dàrna seachdain trèanaidh airson nan 
Cèilidhean air Chuairt a’ dèanamh taisbeanadh an 
co-bhoinn ris na cleasaichen òga aig Stiùidio Fàs 
aig Sabhal Mòr Ostaig. 

An dèidh an trèanadh chaidh na buidhnean fa-
leth air chuairt timcheall nan sgìrean aca fhèin 
agus nas fhaide air falbh le taisbeanaidhean aig 
Celtic Congress, Iomall Fèis Dhùn Èideann, Fèis 
Eadar-Nàiseanta na h-Òigridh ann an Obar 
Dheathain, Blas, agus airson a’ chiad uair, ghabh 
na Cèilidhean air Chuairt pàirt ann an cuairt-
dheireannach Cupa na Camanachd, a’ cluiche air 
beulaibh còrr is 4,000 luchd-amhairc aig Pàirc nam 
Bochd ann an Inbhir Nis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iomairt Chiùil na h-Òigridh 
Chùm Fèisean nan Gàidheal a’ dol le teagasg ciùil 
traidiseanta anns a h-uile bun-sgoil aig Comhairle 
na Gàidhealtachd.  Tha an cùmhnant, luach £219k, 
a’ toirt obair do 38 oidean agus teagasg do 3,191 
sgoilearan ann am BS6 ann an 184 sgoiltean, a’ 
gabhail a-steach sgoiltean sònraichte. 
 

A’ tadhal air Fèis Rois san Dàmhair 2011, 
dh’ainmich Fiona Hyslop, Rùnaire a’ Chaibineit 
airson Cultur agus Chùisean air an Taobh a-muigh, 
gun dèigheadh taic-airgid airson Iomairt Chiùil na 
h-Òigridh a chumail aig £10m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iomairtean Gàidhlig 
Tha Fèisean nan Gàidheal ag obair gu dlùth le 
buidhnean eile ann an Sgìrean Iomairt airson 
cothroman a chur air dòigh cothroman 
ionnsachaidh agus cleachdadh na Gàidhlig do 
dhaoine aig gach aois ann am farsaingeachd de 
shuidheachaidhean is cur-seachadan.  

Bochd ann an Inbhir Nis.

Iomairt Chiùil na h-Òigridh
Chùm Fèisean nan Gàidheal a’ dol le teagasg ciùil 

h-Òigridh a chumail aig £10m. 

Iomairtean Gàidhlig
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Tha naoi Iomairtean ann a tha air an co-
òrdanachadh le Comunn na Gàidhlig le taic-airgid 
bho Bhòrd na Gàidhig.  ‘S iad na sgìrean; Loch 
Abar, Inbhir Nis, An t-Eilean Sgitheanach, Glaschu, 
Dùn Èideann, Uibhist a Deas agus Èirisgeigh, Iar-
Thuath Leòdhais, Loch a Tuath Leòdhais agus Ìle is 
Diùra. 
 
Tro obair Fèisean nan Gàidheal agus na Fèisean 
tha sinn a’ cur còrr is 3,000 uair-a-thìde ris na h-
Iomairtean.  A bharrachd air na tachartasan 
àbhaisteach Fèise, chuir sinn ris na h-Iomairtean le 

clasaichean còmhraidh, Fèisean teaghlaich, 
Meanbh-Fhèis airson clann àrd-sgoile, ag obair 
ann an co-bhoinn ri buidhnean Gàidhlig eile 
airson fòghlam Gàidhlig foirmeil agus neo-
fhoirmeil a bhrosnachadh agus a’ cumail taic ri 
buidhnean Comann nam Pàrant. A thuilleadh air 
na pròiseactan seo, bidh sinn a’ frithealadh 
choinneamhan anns na diofar sgìrean airson cur 
ris na diofar phlanaichean agus co-òrdanachadh 
ro-innleachd airson obair nan Iomairtean a thoirt 
air adhart.    
 

  

àbhaisteach Fèise, chuir sinn ris na h Iomairtean le 
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4 Am Bòrd Stiùiridh agus Luchd-obrach  
Tha an clàr gu h-ìosal a’ sealltainn Ballrachd a’ Bhùird air 31 Màrt 2012. Tha ‘An làthair’ a’ sealltainn cia mheud 
de na coinneamhan a bh’ ann aig an robh gach ball an làthair. 

 
Na h-Eileanan Siar An Làthair 
Ùisdean Robasdan Fèis Tìr an Eòrna 1 of 2 
Peigi NicIllFhinnein Fèis Eilean an Fhraoich 1 of 2 
A’ Ghàidhealtachd  
Catrìona Nic an t-Saoir (Cathraiche) Fèis Lochabair 4 of 4 
Magaidh Chamshron (Iar-chathraiche) Fèis an Earraich 4 of 4 
Donnchadh MacGuaire Fèis Rois 2 of 2 
Earra-Ghàidheal & Bòid  
Seònaid NicDhòmhnaill Fèis Mhuile 1 of 4 
Sgìrean Eile  
Fiona NicIain (Rùnaire) Fèis Fhoirt 2 of 4 
Bernard Bell Fèis Dhùn Bhreatainn an Iar  4 of 4 
Elaine Spence Fèis Lannraig a Tuath 1 of 2 
Norma Gunn Fèis Mhoreibh 1 of 2 
Luchd-amhairc  
Anne Marie Reid Iomairt na Gàidhealtachd agus nan Eilean 0 of 4 
Iain Mac a’ Ghobhainn Alba Chruthachail 0 of 4 
Mòrag Anna NicLeòid Comhairle na Gàidhealtachd 0 of 4 
An Comhairliche Agnes Rennie Comhairle nan Eilean Siar 1 of 4 
Luchd-obrach  
Art MacCarmaig Ceannard 3 of 4 
Calum Ailig Mac a’ Mhaoilein Manaidsear Leasachaidh 4 of 4 
Anne Willoughby Manaidsear Gnìomha 4 of 4 
 
Chaidh coinneamhan a’ Bhùird a chumail air 26 Cèitean 2011 ann an Inbhir Nis, 23 Sultain 2011 ann an Dùn 
Bhlàthain, 8 Dùbhlachd 2011 ann an Inbhir Nis agus 23 Gearran 2012 ann an Inbhir Nis.  Bidh pàipearan a’ 
Bhùird air am foillseachadh gu cunbhalach air ar làrach-lìn. 
 
Luchd-obrach 2011-12    
Neach-obrach Cùmhnant Dreuchd Stèidhichte 
Art MacCarmaig 1.0 ILT maireannach Ceannard Port Rìgh 
Calum Ailig Mac a’ Mhaoilein 1.0 ILT maireannach Manaidsear Leasachaidh Inbhir Nis 
Anne Willoughby 1.0 ILT maireannach Manaidsear Gnìomha Port Rìgh 
Iona NicDhòmhnaill 1.0 ILT maireannach Oifigear Trèanaidh & Poileasaidh Port Rìgh 
Caoimhin Rodgers 1.0 ILT maireannach Oifigear Leasachaidh gu Ògmhios 2011 An Gearasdan 
Maria NicAonghais Oifigear Leasachaidh bho Ògmhios 2011 Inbhir Nis 
Nicola Simpson 1.0 ILT maireannach Prìomh Oifigear Leasachaidh Inbhir Nis 
Cairistìona Nic an t-Saoir 1.0 ILT maireannach Oifigear Leasachaidh Àird Driseig 
Jenna Mhoireasdan 1.0 ILT maireannach Oifigear Leasachaidh Na Hearadh 
Moreen Pringle 0.8 ILT maireannach Oifigear Ghnothaichean Port Rìgh 
Sandy Gray 0.2 ILT cunnradair Oifigear Dìon Chloinne Port Rìgh 
Rae NicEacharna 0.2 ILT cunnradair Co-òrdanaiche Ceòl Òigridh Slèite 
Dougie Beck 1.0 ILT maireannach Oifigear Gàidhlig (Dràma) Inbhir Nis 
Aonghas MacLeòid 1.0 ILT maireannach Neach-taic Dràma Inbhir Nis 
Donna NicRath 0.8 ILT cunnradair Stiùiriche Fèis Bhlais A’ Mhanachainn 
Ùisdean MacIllFhinnein 0.1 ILT cunnradair Cunnradair PR is Mheadhanan Bhlais Inbhir Chluaidh 
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5 Cunntas Ionmhasail 2011-12 
Fo riaghailtean a thàinig a-staigh bho Oifis Riaghladair Bhuidhnean Carthannais na h-Alba (OSCR), feumar 
cunntasan bliadhnail na buidhne ullachadh agus a nochdadh ann an dòigh shònraichte agus tha tòrr a 
bharrachd dhuilleagan san aithisg shlàn.  Gheibhear na cunntasan sgrùdaichte slàn air ar làrach-lìn 
www.feisean.org agus chan eil ann an seo ach ar Cunntas Gnìomhachd Ionmhais airson na bliadhna a’ 
crìochnachadh 31mh Màrt 2012 còmhla ri Aithris Cothromachaidh aig a’ cheann-latha sin. 
 

FÈISEAN NAN GÀIDHEAL 
CUNNTAS AIR GNÌOMHACHD IONMHASAIL 

airson na bliadhna a chrìochnaich 31 Màrt 2012 
 

 31.03.12  31.03.11 
 Maoin Neo-

chuingealaichte 
 Maoin Neo-

chuingealaichte 
 

 £  £ 
STÒRAS A-STEACH    
Stòras a-steach bho mhaoineachadh coisinnte    
Teachd-a-steach Saor-thoileach 5,828  5,241 
Gnìomhachd airson ionmhas a chosnadh 140,178  92,524 
Teachd-a-steach bho airgead-seilbhe 728  95 
Stòras a’ tighinn a-steach bho ghnìomhachd carthannais    
Prìomh Obair 716,504  871,178 
Trèanadh 13,175  23,273 
Fèis Bhlais 222,986  201,263 
Pròiseact nan Sgoiltean 219,511  219,511 
Leasachadh Gàidhlig 87,361  64,000 
Pròiseact Dualchais -  17,781 
Stòras iomlan a-steach 1,406,271  1,494,866 
    
STÒRAS COSGTE    
Cosgais ann a bhith cosnadh ionmhas    
Malairt airson airgead a thogail: cosgais nan rudan a reiceadh agus 
cosgaisean eile 

204,442  201,429 

Gnìomhachd Carthannais    
Prìomh Obair 831,164  858,616 
Trèanadh 20,810  25,571 
Fèis Bhlais 22,042  9,512 
Pròiseact nan Sgoiltean 220,458  232,256 
Leasachadh Gàidhlig 87,117  59,807 
Pròiseact Dualchais -  9,175 
Cosgaisean riaghlaidh 22,022  26,334 
Stòras iomlan a chaidh a chosg 1,408,055  1,422,700 
    
STÒRAS A-STEACH/(A-MACH) RO CHÌSEAN (1,784)  72,166 
    
RÈITEACHADH IONMHAIS    
Suimean iomlan gan toirt air adhart 87,837  15,671 
    
A’ MHAOIN IOMLAN GA TOIRT AIR ADHART 86,053  87,837 
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FÈISEAN NAN GÀIDHEAL 
AITHRIS COTHROMACHAIDH 

Air 31 Màrt 2012 
 

 

 31.03.12  31.03.11 
 Maoin Neo-

chuingealaichte 
 Maoin Neo-

chuingealaichte 
 £  £ 
MAOIN STÈIDHICHTE    
Maoin Stèidhichte 4,191  5,587 
    
MAOIN LUATH    
Luchd-fiach: Suimean ri phàigheadh sa bhliadhna 91,277  52,820 
Airgead sa Bhanca 77,801  119,080 
 169,078  171,900 
    
CREIDEASAICHEAN    
Suimean ri phàigheadh sa bhliadhna (87,216)  (89,650) 
    
MAOIN LUATH GU LÈIR 81,862  82,250 
    
MAOIN GU LÈIR ÀS AONAIS FIACHAN LUATH 86,053  87,837 
    
MAOIN GU LÈIR 86,053  87,837 
    
MAOINEAN    
Maoinean neo-chuingealaichte 86,053  87,837 
    
MAOINEAN GU LÈIR 86,053  87,837 
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