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Adhbhar Gus uallach mun àrainneachd a bhrosnachadh taobh a-staigh na buidhne, a 
thaobh cleachdadh cumhachd, sgudal is ath-chuairteachadh, còmhdhail is 
siubhal, agus sa choimhearsnachd.

Geàrr-iomradh A’ brosnachadh agus a’ cuideachadh buill Fèisean nan Gàidheal agus daoine 
a tha a’ gabhail pàirt sna Fèisean gus piseach a thoirt agus dìon a dhèanamh 
air an àrainneachd, agus gus am brosnachadh a bhith cùramach mun 
àrainneachd.

Tha am poileasaidh seo na phàirt den cho-chruinneachadh de phoileasaidhean aig Fèisean nan Gàidheal



Fèisean nan Gàidheal

Poileasaidh Àrainneachd do Luchd-obrach agus Fèisean

1. Aithris Poileasaidh

Tha sinn dealasach a thaobh cumail oirnn a bhith a’ leasachadh ar coileanadh àrainneachd, a’ lughdachadh a’ 
bhuaidh a th’ againn air an àrainneachd, agus a’ brosnachadh èifeachdas ghoireasan mar ghnothaich riatanach 
taobh a-staigh ar n-oifisean agus sa choimhearsnachd san fharsaingeachd.

2. Poileasaidh

Tha sinn dealasach a thaobh a bhith a’ brosnachadh leasachadh agus dìon na h-àrainneachd taobh a-staigh nan 
coimhearsnachdan ionadail anns a bheil sinn ag obair, agus air feadh na cruinne.

Gus riaghladh àrainneachd làidir a bhrosnachadh air feadh na buidhne, bidh sinn a’ toirt seachad an stiùireadh 
seo do luchd-obrach agus buill, gus am poileasaidh àrainneachd a bhrosnachadh agus a dhaingneachadh, gus 
mothachadh a thogail a thaobh cleachdadh stòrasan seasmhach agus gus cleachdaidhean ana-caitheamh no 
millteach a bhrosnachadh.

Tha am poileasaidh againn a ’còmhdach na leanas:

3. Cleachdadh Cumhachd agus Uisge

4. Sgudal agus Ath-chuairteachadh

5. Còmhdhail agus Siubhal

6. Glèidheadh agus Glanadh

7. Anns a’ Choimhearsnachd

8. Cleachdadh Cumhachd agus Uisge

Bidh sinn gu gnìomhach a’ brosnachadh oidhirpean gus na tha de lùth air a chaitheamh air feadh na buidhne a 
lughdachadh, ge bith an ann san oifis no ag obair sa choimhearsnachd a bhios sinn. Obraichidh sinn gus na tha 
sinn a’ cur ri sgaoileadh ghasan agus truaillearan eile a chuireas ri atharrachadh clìomaid a lughdachadh.

Bidh sinn:

• Dèanamh cinnteach gu bheil solais agus uidheamachd dealain air an cuir dheth nuair nach eilear gan 
cleachdadh, a’ fàgail uidheamachd ann am modh stad nuair a tha sin riatanach a-mhàin, mar eisimpleir, 
airson sàbhaladh dàta

• Cleachdadh bhulbaichean solais lùth-ìosal, far an gabh sin dèanamh, agus bidh gach solas ùr lùth-ìosal

• Feuchaidh sinn ri nas lugha de lùth a chleachdadh, mar eisimpleir, le bhith a’ suidheachadh smachdan 
teasachaidh gu ìre iomchaidh airson suidheachaidhean

• Beachdachadh air caitheamh lùtha agus èifeachdas ghoireasan nuair a cheannaicheas sinn goireasan ùra 

• Dèanamh cinnteach, cho fad ‘s a ghabhas dèanamh, gu bheil na togalaichean againn a’glèidheadh teas cho 
math ‘s as urrainn, agus le glainne dùbailte gus call teas a lùghdachadh

• Obrachadh gus caitheamh uisge anns na togalaichean againn a lughdachadh, mar eisimpleir tro bhith a’ cur 
shiostaman nan taighean-beaga agus teasachadh uisge a lughdachadh le bhith a’ cleachdadh uidheamachd 
a bhios ga chleachdadh/theasachadh a rèir iarrtais.



9. Sgudal agus Ath-chuairteachadh

Tha lughdachadh sgudail na phrìomhachas, agus tha sinn a’ moladh ath-chleachdadh mar shàbhaladh nas 
eaconamaiche na ath-chuairteachadh. Bidh sinn a’ brosnachadh glèidhteachais, ath-chleachdadh, ath-
chuairteachadh agus ath-chuairteachadh ghoireasan iomchaidh.

Bidh sinn:

• Lùghdachadh cleachdadh pàipear san oifis

• Dèanamh cinnteach gu bheil pàipear air ath-chleachdadh mus tèid ath-chuairteachadh, far a bheil sin 
practaigeach

• Ath-chuartaicheadh a h-uile pàipear a tha air a chleachdadh nach gabh ath-chleachdadh

• A’ cur bacadh air clò-bhualadh sgrìobhainnean ann an suidheachaidhean far am bi iad rim faighinn ann an 
cruth didseatach

• Dèanamh cinnteach gu bheil sgrìobhainnean a dh’fheumas clò-bhualadh, air an clò-bhualadh air gach taobh 
den phàipear

• Dèanamh uiread de chonaltradh ‘sa ghabhas gu didseatach, gus gearradh sìos air an fheum air pàipear a’ toirt 
a-steach cèisean

• Lùghdachadh pacadh cho mòr ‘sa ghabhas

• Feuchainn ri toraidhean pàipear ath-chuartaichte agus ath-chuairteachadh a cheannach

• Is fheàrr leinn toraidhean nas càirdeile don àrainneachd agus nas èifeachdaiche

• Cleachdadh bataraidhean ath-thagraidh

• Dèanamh sgudal organach mar pocannan tì agus craiceann mheasan

• Brosnachadh, ann an clasaichean ealain Fèis, “ealain sgudail” a’ cleachdadh stuthan sgudail làitheil leithid 
tiùban cairt-bhòrd, pàipear, bogsaichean ugh, aodach, msaa, agus a’ cur nan stuthan sin còmhla le fiodh 
gluasadach, molagan, duilleagan tiormaichte no clòimh chaorach.

Bu chòir do luchd-obrach agus buill den bhuidheann iad fhèin a dhèanamh mothachail mu na puingean 
ath-chuairteachaidh a tha rim faighinn anns na sgìrean aca agus na goireasan sin a chleachdadh mar a bhios 
iomchaidh.

A rèir Riaghailtean Sgudail (Alba) 2012 nì sinn na leanas:

• Ath-chuairteachadh gu cunbhalach air pàipear measgaichte, cairt-bhòrd, botail plastaig, poitean, treallaich, 
tionaichean bìdh, canaichean deoch, aerosolas, biadh, agus cartain deoch

• Thèid glainne ath-chuairteachadh ann an goireasan Ath-chuartachaidh Glainne

• Thèid aodach sam bith a chur anns a’ Bhanca aodaich.



10. Còmhdhail agus Siubhal

A dh’aindeoin nan raointean anns a bheil oifisean againn agus farsaingeachd nan gnìomhan ris a bheil sinn 
a’ toirt taic, molaidh sinn roghainnean eile an àite cleachdadh chàraichean prìobhaideach, far a bheil sin 
comasach. Nuair a thèid tursan a dhèanamh às leth na buidhne, bu chòir oidhirp iomchaidh a dhèanamh gus an 
turas a dhèanamh le còmhdhail poblach far a bheil sin practaigeach a thaobh goireasan. Bithear a’ brosnachadh 
iomairtean leithid coiseachd no roinneadh chàraichean aig àm siubhail sam bith. Bidh coinneamhan air-loidhne 
mar phàirt àbhaisteach de ar cleachdaidhean obrach, gus ar lorg carboin a lughdachadh.

Bidh sinn:

• Lùghdchadh an fheum air siubhal, ga chuingealachadh gu tursan riatanach a-mhàin

• Dèanamh cinnteach gun tèid roghainnean eile a chleachdadh leithid coinneamhan Sgiobaidhean/ Zoom no 
co-labhairtean fòn

• Dèanamh oidhirpean a bharrachd gus coileanadh feumalachdan an fheadhainn a tha a’ cleachdadh 
còmhdhail poblach no baidhsagalan

• Brosnachadh cleachdadh carbadan uaine far a bheil sin iomchaidh

• A bharrachd air a bhith a’ tomhas sgaoilidhean airson caitheamh lùtha is uisge agus cruthachadh sgudail 
(gach cuid lìonadh-fearainn agus ath-chuairteachadh) cumaidh sinn fiosrachadh mu sgaoilidhean 
càrbon airson luchd-obrach, siubhal buill a’ Bhùird is oidean, gu Alba Chruthachail gach bliadhna agus 
coimheadaidh sinn ri raointean far am biodh e comasach dhuinn a lùghdachadh san àm ri teachd. 

• Leantainn air adhart ag obair le Alba Chruthachail gus dealbhadh airson lughdachadh ann an sgaoilidhean 
càrbon agus a dhol an sàs ann am planaichean airson COP 26

11. Gleidheadh   & Glanadh

Bidh sinn:

• Cleachdadh stuthan glanaidh a tha cho càirdeil don àrainneachd agus a ghabhas, a tha a-nis rim faighinn gu 
h-ionadail

• Cleachdadh toraidhean ath-lìonadh, far a bheil sin practaigeach, mar eisimpleir siabann lionnach

• Dèanamh cinnteach gum bi stuthan a thèid a chleachdadh ann an ùrachadh oifis sam bith cho càirdeil don 
àrainneachd agus a ghabhas, mar eisimpleir fiodh bho choilltean seasmhach

• A’ cleachdadh buidhnean iomchaidh gus faighinn cuidhteas sgudal.

12. Anns a’ Choimhearsnachd

Nuair a bhios sinn ag obair ann an coimhearsnachd, bidh sinn fhìn agus ar buill:

• Cleachdadh ghoireasan coimhearsnachd, gnìomhachasan ionadail, agus solaraichean, nuair a tha 
iad rim faighinn agus iomchaidh, gus sgaoilidhean càrbon a lùghdachadh agus gus taic a thoirt don 
choimhearsnachd

• Aontachadh air beachdachadh air ceannach beusach, far a bheil sin practaigeach.

• Brosnaich mothachadh air uallach airson, agus tuigse mun, àrainneachd, agus com-pàirteachadh ann an 
cùisean àrainneachd le bhith a’ togail mothachadh am measg ar buill agus buill de choimhearsnachdan anns 
a bheil sinn ag obair.



13. Stiùireadh agus ullachadh airson am poileasaidh a bhuileachadh

Tha sinn a’ gabhail os làimh am poileasaidh seo fhoillseachadh agus a mholaidhean a chonaltradh. Tha sinn ag 
aithneachadh an uallach a tha ort ann a bhith a’ cur ri riaghladh na h-àrainneachd agus feuchaidh sinn ri d’ ùidh 
a chleachdadh agus dèanamh cinnteach gun cleachd thu do dhleastanas àrainneachd. BIdh thu and phàirt de 
bhuileachadh a’ phoileasaidh seo, gus dèanamh cinnteach à barrachd dealas agus coileanadh nas fheàrr. Tha 
curaidh uaine ainmichte againn agus àrdaichidh sinn mothachadh an luchd-obrach tro thrèanadh. Bruidhnidh 
sinn mun phoileasaidh seo agus cùisean gnìomhachais sam bith co-cheangailte ris aig na coinneamhan luchd-
obrach mìosail againn, mar a bhios iomchaidh, agus leis na Fèisean eile ann an diofar fhòraman.

Bidh am poileasaidh seo air ath-sgrùdadh gu cunbhalach agus air ùrachadh mar a dh’fheumas.


