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Lèirmheas a’ Chathraiche
Tha e na amas aig Fèisean nan Gàidheal gum
bi barrachd cothruim aig daoine air Ealain,
Cànan is Cultar na Gàidhlig agus gum bithear
a’ cur barrachd spèis annta, agus sinn a’ cur
air adhart, a’ toirt taic do agus a’ leasachadh
Fhèisean teagaisg ionadail. Tha an Aithisg
Bhliadhnail seo a’ sealltainn mar a shoirbhich
dhuinn ann a bhith lìbhrigeadh ar prògram
obrach.

Tha e na thoileachas mòr dhomh Aithisg
Bhliadhnail Fèisean nan Gàidheal airson 2013
a chur fo ur comhair. Seo a’ bhliadhna mu
dheireadh agam mar Chathraiche na buidhne.
Nuair a tha sibh air Bòrd de bhuidheann mar
Fèisean nan Gàidheal, thig tòrr dhleastanasan
an cois na dreuchd sin, agus tha mi taingeil
do gach ball den Bhòrd airson na h-obrach
mhòir a tha iad air a dhèanamh gus dèanamh
cinnteach gun deach a’ bhuidheann a ruith
mar bu chòir. Tha e air a bhith na thoileachas
dhomh cothrom fhaighinn cuideachadh le
bhith stiùireadh na buidhne seo thar nam
beagan bhliadhnaichean a dh’fhalbh còmhla
ri buill eile a’ Bhùird.
Tha na Fèisean gu mòr an eisimeil luchd saorthoileach, agus tha suas ri 500 dhiubh an sàs
ann a bhith cumail 44 Fèisean air feadh na hAlba. Tha barrachd air 200 neach saorthoileach an sàs ann a bhith cur Fèis Bhlas air
dòigh. Bidh Fèisean nan Gàidheal a’ toirt taic
don luchd saor-thoileach sin tro dhiofar
sheirbheisean agus bidh sinn a’ tabhann
trèanadh dhaibh cuideachd nuair a thèid
iarraidh oirnn. Bu toigh leam taing
shònraichte a thoirt don iomadh duine bho
air feadh na dùthcha a tha cuideachadh leis
na Fèisean. Bidh taic do na Fèisean fhathast
na phrìomh amas do dh’Fhèisean nan
Gàidheal agus cumaidh sinn oirnn a’ toirt nas
urrainn dhuinn de thaic do chomataidhean
saor-thoileach nam Fèisean.

A dh’aindeoin cho duilich agus a tha e le
gearraidhean san sporan phoblach a’ toirt
buaidh a-nis, ràinig obair Fèisean nan
Gàidheal air mu 38,000 neach le cothroman
do dhaoine òga a bhith ag ionnsachadh ceòl
dualchasach, òrain Ghàidhlig, dràma
Ghàidhlig agus dannsa traidiseanta - agus iad
ag ionnsachadh beagan Gàidhlig aig an aon
àm - agus caochladh chothroman aca gus an
sgilean a thaisbeanadh aig cuirmean. Nuair a
ghabhas sinn a-steach prògraman telebhisein
is rèidio, tha am figear seo gu math nas àirde.
Ann an 2012-13, chaidh 5,643 daoine òga an
sàs ann an gnìomhachdan aig 44 Fèisean air
feadh na dùthcha. Fhuair 2,325 sgoilearan
ann an sgoiltean Roinn na Gàidhealtachd
teagasg ann an ceòl traidiseanta, tro Fhèisean
ionadail, mar phàirt de Iomairt Chiùil na hÒigridh. Chaidh 1,555 òganaich bho Fhèisean
is sgoiltean an sàs ann an dràma a chuir
Fèisean nan Gàidheal air dòigh. Bha 7,693
daoine an làthair aig tachartasan Fèis Bhlas
san t-Sultain 2012, tachartas bliadhnail a tha
ga ruith le Fèisean nan Gàidheal an co-bhuinn
ri Comhairle na Gàidhealtachd. Chaidh 12,365
daoine gu còrr is 200 tachartas a chùm ar
còmhlain bho na Cèilidhean air Chuairt rè
mìosan an t-samhraidh. Gheall Fèisean nan
Gàidheal tabhartasan luach £329,000 do
dh’Fhèisean ionadail airson nan
gnìomhachdan aca agus thug sinn taic
dhaibh ann an iomadh dòigh eile.
Chuir sinn fàilte, o chionn ghoirid, air na mhol
Fiona Hyslop BPA, Rùnaire a’ Chaibineit
airson Cultair is Cùisean an Taobh A-muigh
na h-òraid, Past, Present & Future: Culture &
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Heritage in an Independent Scotland, nach e a’
bhuaidh eaconamach a thig às am prìomh
adhbhar tha Riaghaltas na h-Alba a’ toirt taic
do chultar. Chuir sinn fàilte cuideachd air
mar a thug i iomradh air Fèisean nan
Gàidheal: “Tha fhios againn gum faod mar a
thèid daoine an sàs ann an gnìomhachdan
cultarach cuideachadh le bhith cur ri neart is
math choimhearsnachdan is dhaoine. Tha mi
a’ smaoineachadh air Fèisean nan Gàidheal le
sin, a tha air obair ionmholta a dhèanamh
ann a bhith leasachadh nan ealain Gàidhlig,
agus rannsachadh a’ sealltainn chan e amhàin gun toir gnìomhachdan cultarach
sgilean do dhaoine òga, ach cuideachd gun
toir iad misneachd dhaibh agus barrachd
tuigse air cò iad.”

Ge-tà, tha a’ bhuaidh eaconamach
cudromach do chuid de na buidhnean
maoineachaidh againn, agus ann an 2012-13
bha luach-malairt de £2.529m ann an obair
Fèisean nan Gàidheal is nam Fèisean. A’
cleachdadh nan aon dòighean-measaidh a
chleachdadh an aithisg HIE ann an 2010 a
thomhais a’ bhuaidh eaconamach aig na
Fèisean, dh’obraich sinn a-mach gu bheilear
air 104.3 obraichean Ionann is Làn-thìde (ILT)
a ghleidheadh air feadh na bliadhna a
dh’fhalbh.
Chuir Fèisean nan Gàidheal an t-seirbheis ùr
againn, Fèisgoil, air bhog san t-Sultain 2012,
agus a thaobh teagasg Gàidhlig, rinneadh
tòrr adhartais ann a bhith stèidheachadh
‘curraicealam’ le bhith cleachdadh nan
goireasan GLPS a th’ ann mu thràth agus nan
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goireasan teagaisg Gàidhlig a th’ aig Fèisean
nan Gàidheal fhèin. Chaidh dà sheisean
trèanaidh a chumail gus dèanamh cinnteach
gum biodh oidean freagarrach gu leòr ann
airson an t-seirbheis a lìbhrigeadh, agus
chaidh sreath de choinneamhan a chumail le
ùghdarrasan ionadail aig an robh ùidh innte.
Nam measg bha Comhairle na Gàidhealtachd,
Comhairle nan Eilean Siar, Comhairle EarraGhàidheal is Bhòid, Comhairle Pheairt is
Chinn Rois, Comhairle Baile Ghlaschu,
Comhairle na Eaglaise Brice, Comhairle
Siorrachd Àir a Tuath agus Comhairle Rinn
Friù.
Lìbhrig sinn cùmhnant 30-seachdain do
Chomhairle Pheairt is Chinn Rois, a’ teagasg
Gàidhlig ann am bun-sgoiltean agus sa
Ghearran 2013 ghabh sinn pàirt ann an
seiminear air foghlam Gàidhlig a chuir
Riaghaltas na h-Alba air dòigh, far an deach
fhoillseachadh gun d’fhuair Fèisgoil £25,000
airson cuideachadh le pròiseactan
deuchainn.
Chùm Fèisean nan Gàidheal an deireadhseachdain trèanaidh bliadhnail againn airson
oidean, le cùrsaichean gan tabhann a-nis aig
trì ìrean. Cuideachd, chaidh seisean trèanaidh
a chumail do dh’oidean a tha an sàs ann a
bhith lìbhrigeadh gnìomhachdan YMI ann an
sgoiltean Comhairle na Gàidhealtachd. Chùm
sinn oirnn a’ leudachadh nan cothroman
trèanaidh againn do luchd saor-thoileach is
oidean le seiseanan ionadail gan cumail.
Chaidh cùrsaichean Gàidhlig a thabhann do
dh’oidean nam Fèisean tron bhliadhna, agus
do dh’oidean a bha an sàs ann am Fèisgoil às
dèidh dhuinn an t-seirbheis a chur air chois.
Cuideachd, thug sinn taic do na Fèisean gus
dèanamh cinnteach gun robh na bha iad a’
foillseachadh ann an clò agus air-loidhne dàchànanach agus chuidich sinn Fèisean feuch
am biodh barrachd Gàidhlig ga cleachdadh
nan gnìomhachdan le ar Sgioba-G agus ann
an grunn dhòighean eile.
Chunnacas tuilleadh leasachaidhean an lùib
dràma Ghàidhlig. Chaidh Sgoil Shamhraidh
Dràma Ghàidhlig a ruith, bha Fèisean dràma
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sna sgoiltean, bha panto Gàidhlig ann agus
chaidh grunn iomairtean eile a lìbhrigeadh
ann an coimhearsnachdan is ann an sgoiltean
ann an co-bhuinn ri Sabhal Mòr Ostaig agus
Eden Court mar thoradh air an Lìonraidh
Dràma Ghàidhlig a stèidhich Bòrd na
Gàidhlig.
Bha na Cèilidhean air Chuairt ann an 2012 air
leth soirbheachail agus chaidh cuid de na
còmhlain an sàs ann am mòr-thachartasan
ionadail agus nàiseanta agus ann an
tachartasan Bhlas. Ghlèidh sinn
maoineachadh sa bhliadhna a dh’fhalbh bho
Alba Chruthachail gus cumail oirnn a’ toirt
taic do na Cèilidhean seo, thoradh bha am
maoineachadh trì-bliadhna bho LEADER air
tighinn gu crìch ann an 2012.

Sa Ghiblean 2012, chùm sinn a’ chiad
tachartas Còig Latha againn, ann an
Carlabhagh ann an Leòdhas le 16 bho air
feadh na dùthcha a’ gabhail pàirt ann agus
iad a’ dol an sàs ann an diofar
ghnìomhachdan ciùil is coimhearsnachd tron
Ghàidhlig. Bha iarraidh mhòr air a’ chùrsa seo
agus chòrd e gu mòr ris an fheadhainn a
ghabh pàirt ann.
Bha luchd-obrach Fèisean nan Gàidheal an
sàs ann a bhith cur air dòigh co-labhairt
eadar-nàiseanta aig Sabhal Mòr Ostaig mar
phàirt de phròiseact leis na Nàbaidhean
Ceilteach.
Ann an compàirt le FilmG, chaidh iarraidh air
luchd-film bhidiothan a chruthachadh airson
nan òran ùra a thàinig às a’ phròiseact againn,
An Taigh Òran, airson òrain a sgrìobhadh,
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agus bha seo mar dhuais ùr aig na Duaisean
FilmG. Cuideachd, chuidich luchd-0brach
Fèisean nan Gàidheal sgoilearan gus
filmichean a dhèanamh don fharpais.
Chùm sinn oirnn a’ toirt taic do na hIomairtean Gàidhlig, agus dh’obraich luchdobrach Fèisean nan Gàidheal 1,340 uairean a
thìde agus iad a’ cuideachadh leis na
tachartasan aca.
Bha 116 tachartasan aig Fèis Bhlas ann an
2012, le 7,693 daoine an làthair aca, agus
chaidh 78% de na tiogaidean a reic. Sheall
rannsachadh, air beachdan an luchdèisteachd, gun robh 89% riaraichte leis an
Fhèis agus chaidh 7 prògraman 30-mionaid a
dh’fhaid, Cèilidh@Blas, a shealltainn air BBC
ALBA le luchd-ciùil bhon Fhèis. Fhuair
Mairead Stiùbhart coimisean gus cuirm a chur
air dòigh, A’ Bhanais Ghàidhealach, airson Fèis
Bhlas 2012 agus chaidh a’ chuirm a
shealltainn a-rithist aig Celtic Connections
2013.
Tha sinn taingeil airson an taic leantainneach
a fhuair sinn bho ar prìomh chompàirtiche
ann am Blas, Comhairle na Gàidhealtachd,
agus airson an taic bho Bhòrd na Gàidhlig.
Fhuair sinn taic urrasachd luach £5,000 bho
RBS airson Blas 2012, agus £3,000 bho Slighe
Ghnothachais.
Sa bhliadhna a dh’fhalbh, dh’obraich sinn air
pròiseact ùr airson a bhith cruinneachadh, a’
rannsachadh agus a’ clàradh òrain Ghàidhlig
dhualchasach agus às dèidh dhuinn iarrtas a
chur a-steach do Mhaoin Dualchais a’
Chrannchair, fhuair sinn £32,000 airson am
pròiseact Fuaran a chur an gnìomh fad dà
bhliadhna bho 2013-14.
Tha Fèisean nan Gàidheal am measg nam
Buidhnean Stèidhichte aig Alba Chruthachail.
Leis an inbhe sin, gheibh sinn beagan
tèarainteachd a thaobh maoineachaidh thar
3 bliadhna agus tha am maoineachadh sin a’
ciallachadh gun urrainn dhuinn a
chleachdadh gus taic-airgid a thàladh bho
àiteachan eile. Mar thoradh air an aonta sin,
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bha Iomairt na Gàidhealtachd agus nan
Eilean deònach suas gu £480,000 a thoirt do
dh’Fhèisean nan Gàidheal mu choinneimh a
bhith lìbhrigeadh prògram obrach a chaidh
aontachadh fo Uallach Laghail agus a chaidh
aontachadh air 24 Cèitean 2012.
Bha aontan bliadhnail ann le Comhairle na
Gàidhealtachd, Bòrd na Gàidhlig, Comhairle
nan Eilean Siar agus Comhairle EarraGhàidheal is Bhòid.
Tha Fèisean nan Gàidheal gu mòr an comain
nam buidhnean a tha air taic-airgid a thoirt
dhuinn rè na bliadhna, an fheadhainn a
chaidh ainmeachadh gu h-àrd agus grunn
bhuidhnean maoineachaidh eile a bh’ againn
airson pròiseactan fa leth. Tha luchd-obrach
daonnan a’ togail airgead airson caochladh
phròiseactan an dà chuid airson obair Fèisean
nan Gàidheal, agus às leth nam Fèisean
ionadail. Thàinig 53% de theachd a-steach na
buidhne ann an 2012-13 bho mhalairt agus
airgead a chaidh a chosnadh.
Dh’fhàg Maria NicAonghais, an t-Oifigear
Leasachaidh againn ann an Loch Abar, airson
obair ùr aig Comhairle nan Leabhraichean,
agus chuir sinn fàilte air Vicky NicIllEathain
don dreuchd na h-àite. Tha sinn a’ cur meal-anaidheachd air Jenna Mhoireasdan agus an
duine aice, Benji; rugadh nighean bheag
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dhaibh, Christy Bella, agus tha Jenna air
fòrladh màthaireil an-dràsta.
Tha Fèisean nan Gàidheal fhathast an sàs ann
an grunn lìonraidhean is iomairtean
nàiseanta, nam measg tha còmhraidhean aig
ìre nàiseanta mu Ro-innleachd Ealain
Nàiseanta airson Òigridh a thathar a’ moladh.
San dreachd den ro-innleachd, thathar ag
ràdh: “Tha daoine bho iomadh ceàrnaidh eile
den t-saoghal a’ coimhead air caidreachas
nam Fèisean, le Fèisean nan Gàidheal air
ceann na h-iomairt, le farmad agus tha tòrr
ann a dh’fhaodadh saoghal nan ealain airson
òigridh ann an Alba ionnsachadh bhuaithe a
thaobh lìonraidhean, mar a chomharraicheas
is a bheir e taic do dhaoine tàlantach agus
mar a bheir e taic do luchd-obrach feuch am
bi iad a’ sìor leasachadh nan sgilean aca.”
Chan urrainn dhomh smaoineachadh air
dòigh nas fheàrr crìoch a chur air an ro-ràdh
seo, agus le bhith toirt taing mhòr às leth a’
Bhùird do luchd-obrach Fèisean nan Gàidheal
airson na h-obrach mhòir a nì iad agus an
dealas a nochd iad thar na bliadhna, tha mi a’
guidhe gach soirbheachadh dhaibh, agus do
na Fèisean, sna bliadhnaichean ri thighinn.
Catrìona Nic an t-Saoir
Cathraiche
Sultain 2013
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Fiosrachadh mu na Fèisean 2012-13

Fèisean
Àireamh iomlan nan daoine fa leth a ghabh pàirt

5,643

Tabhartasan a chaidh a ghealltainn le Fèisean nan Gàidheal

£119,751

Suim air a cosg gu h-iomlan le na Fèisean

£466,670

Àireamh luchd-èisteachd airson Cèilidhean nam Fèisean

7,900

Clasaichean is Bùthan-obrach
Tabhartasan a chaidh a ghealltainn le Fèisean nan Gàidheal
Suim air a cosg gu h-iomlan le na Fèisean

£72,568
£181,420

Luchd-rianachd air am fastadh le Uairean Bliadhnail
Obraichean ionann ’s làn-thìde
Tabhartasan a chaidh a ghealltainn le Fèisean nan Gàidheal

1.2
£13,725

Maoin Leasachaidh nam Fèisean
Luach iomlan nan tachartasan
Sùim shlàn a chaidh a thoirt seachad le Fèisean nan Gàidheal

£124,678
£31,402

Cèilidhean air Chuairt
Tabhartasan a chaidh a ghealltainn le Fèisean nan Gàidheal

£71,836

Tachartasan Eile
Iomairt Chiùil na h-Òigridh: An àireamh a ghabh pàirt ann

2,325

Luchd-èisteachd airson Meanbh-Chuileag agus Fèisean Dràma

1,555

Luchd-èisteachd airson Blas

7,963

Luchd-èisteachd airson nan Cèilidhean air Chuairt is Cuirmean

12,365

Na Meadhanan
Luchd-èisteachd Telebhisein is Rèidio (tuairmse)
Seallaidhean air YouTube (bhon Phrìomh 30 a chaidh a lorg)
TABHARTASAN IOMLAN A GHEALLADH ANN AN 2012-13
GU LÈIR: AIR A CHOSG LE NA FÈISEAN
GU LÈIR: DAOINE A GHABH PÀIRT/LUCHD-ÈISTEACHD AIG TACHARTAS
GU LÈIR: DAOINE A GHABH PÀIRT/LUCHD-ÈISTEACHD a’ gabhail a-steach MEADHANAN

360,000
81,191
£309,282
£1,185,223
37,751
478,942

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 2012-13 bha na Fèisean a leanas fo sgèith na buidhne:
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Ainm na Fèise

Comhairle na Gàidhealtachd
Fèis an Earraich
Fèis Lochabair
Fèis nan Garbh Chrìochan
Fèis Chataibh
Fèis a' Bhealaich
Fèis Rois Òigridh
Fèis Rois nan Deugairean
Fèis Eige
Feis Ghallaibh
Fèis Farr
Fèis na h-Òige
Fèis Air an Oir
Feis Ghleann Albainn
Fèis Ratharsaidh
Fèis a' Bhaile
Fèis Òigridh na Mara
Fèis Inbhir Narann
Fèis Spè
Feis a' Chaolais
Fèis an Iar Thuath
Fèis Thròndairnis

InG

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

InG - Sgìre
Dhùbhlanach

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√

√
√

Ainm na Fèise

InG

Comhairle nan Eilean Siar
Fèis Tìr a' Mhurain
√
Fèis Eilean an Fhraoich
√
Fèis Tìr an Eòrna
√
Fèis Bharraigh
√
Fèis Eilean na Hearadh
√
Fèis Taigh Dhonnchaidh
√
Fèis an Rubha
√
Comhairle Earra-Ghàidheal & Bhòid
Fèis Cholla
√
Fèis Latharna
√
Fèis Mhuile
√
Fèis Thiriodh
√
Fèis Ìle agus Dhùira
√
Fèis Dhun Omhain
√
Fèis Cheann Loch Goibhle
√
Sgìrean Eile/Comhairlean Baile
Fèis Arainn
√
Fèis Mhoireibh
√
Fèis Dhùn Èideann
Feis Ghlaschu
Fèis Innis an Uillt
Fèis Obair Dheathain
Fèis Lannraig a Tuath
Fèis Fhoirt
Fèis Dhùn Bhreatainn an Iar

InG - Sgìre
Dhùbhlanac
h

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

Fèisean 2012-13 a-rèir Ùghdarrasan Ionadail
Àireamh iomlan nam Fèisean
Comhairle na Gàidhealtachd
Comhairle nan Eilean Siar
Earra-Ghàidheal is Bòid
Baile Dhùn Èideann
Siorrachd Lannraig a Tuath
Baile Ghlaschu
Siorrachd Dhùn Bhreatainn an Iar
Siorrachd Àir a Tuath
Siorrachd Shruighlea
Baile Obar Dheathain
Moireibh
Siorrachd Dhùn Bhreatainn an Ear
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21
7
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Fèisean
Chùm Fèisean nan Gàidheal orra a’ leasachadh nan seirbheisean taice a tha iad a’ tabhann do na
Fèisean. A dh’aindeoin mar a chaidh am maoineachadh a fhuair sinn bho Ùghdarrasan Ionadail is
buidhnean poblach eile a lùghdachadh, chaidh againn air an aon ìre de thabhartasan
maoineachaidh a thoirt seachad do dh’Fhèisean agus a thug sinn seachad ann an 2011-12. Gheall
sinn £329,000 mar thaic do bhith lìbhrigeadh nam prìomh Fhèisean, do chlasaichean leantainneach
agus do na Cèilidhean air Chuairt. Am measg nan seirbheisean eile a gheibh Fèisean tha: stòras
ionnstramaidean, seirbheis Disclosure bho na h-oifisean againn, àrachas iomlan agus làithean
trèanaidh sgìreil a tha air an dealbh a dh’aona-ghnothach airson feumalachdan gach Fèis fa leth.
Tha sinn fhathast a’ toirt cosnadh do thriùir Oifigearan Leasachaidh agus Prìomh Oifigear
Leasachaidh, agus rinn iad sin uile oidhirp gus coluadair cunbhalach a chumail ris na Fèisean gus
dèanamh cinnteach gum faigheadh iad an taic a bha dhìth a thaobh iarrtasan maoineachaidh,
stiùireadh ghnìomhachdan agus cur an gnìomh phoileasaidhean Fèisean nan Gàidheal. Chuir sinn
fàilte air Vicky NicIllEathain mar bhall ùr den sgioba againn nuair a chaidh a fastadh mar Oifigear
Leasachaidh airson Loch Abar sa Ghearran 2013.
Rè 2012-13 thug sinn taic do 44 Fèisean air feadh na h-Alba. Bidh fiosrachadh ùr mun obair is
tachartasan aca a’ nochdadh gu cunbhalach air ar làrach-lìn agus nar ràitheachan, Faileas, agus
chithear sin uile air-loidhne. Mar sin, chan eil anns na leanas ach taghadh beag de na tha a’ tachairt
ann am prògram de thachartasan a tha a’ sìor fhàs nas motha aig na Fèisean.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Thabhainn Fèis an Earraich clasaichean sna meadhanan tron Ghàidhlig airson a’ chiad uair riamh
Chùm Fèis Òigridh na Mara fèis bheag mar phàirt de Gheamannan Àrasaig agus chùm iad
bùithtean-obrach ann an compàirt ris an fhèis chiùil a chaidh ath-stèidheachadh - Fèis na Mara
Chùm Fèis nan Garbh Chrìochan deireadh-seachdain de bhùithtean-obrach air na meadhanan le
maoineachadh a fhuaras bhon Sgeama Taic Freumhan Coimhearsnachd aig Bòrd na Gàidhlig
Chuir Fèis Dhùn Bhreatainn sreath de bhùithtean-obrach air dòigh ann an 6 sgoiltean san sgìre
aca thar 16 seachdainean
Chaidh Fèis an Rubha a chur air chois às ùr às dèidh ceithir bliadhna gun fhèis
Ghlèidh Fèis Rois dà dhuais iomraiteach, aonan bho Dhuaisean Ceòl Traidiseanta na h-Alba
airson na h-obrach coimhearsnachd aca agus duais eile bho Alba Chruthachail airson Obair
chruthachail ann an Sgoiltean
Chùm Fèis Lochabair deireadh-seachdain air leth soirbheachail airson deugairean agus iad a’
togail air mar a shoirbhich don tachartas a chùm iad ann an 2011
Chùm Fèis na h-Òige tachartas pìobaireachd is drumaireachd tron Ghàidhlig airson an treasamh
bliadhna, agus bha e ann am Malaig airson a’ chiad turas
Dh’obraich Fèis Spè còmhla ri Comhairle Pheairt is Chinn Rois gus bùithtean-obrach na Fèise a
chumail ann an Obar Pheallaidh
Fhuair Fèis Bharraigh maoineachadh bho Iomairt na h-Alba gus taic a chumail ri clann a bha ag
ullachadh airson a’ mhòid ionadail agus am Mòd Nàiseanta
Às dèidh mar a shoirbhich don phròiseact deuchainn ann an 2011, chuir Fèis Fhoirt Cèilidh air
Chuairt ùr air bhonn a chaidh air chuairt rè mìosan an t-samhraidh
Stèidhich Fèis Dhùn Èideann, le taic bho Chomann nam Pàrant a’ bhaile, buidheann obairbuidhne airson deugairean fon ainm ‘Gràisg’
Chaidh iarraidh air Fèis Eilean an Fhraoich pàirt a ghabhail ann am Fèis Cheilteach Innse Gall a
tha a’ tarraing barrachd is barrachd dhaoine
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Seirbheisean agus Tachartasan

Cèilidhean air Chuairt
Chaidh seachd Cèilidhean air Chuairt a
chumail ann an 2012, agus sin a’ bhliadhna
mu dheireadh ann an aonta trì-bliadhna leis
na prògraman LEADER airson na
Gàidhealtachd agus Earra-Ghàidheal. A
thuilleadh orra sin, chaidh dà Chuairt
nàiseanta a cho-òrdanachadh le Fèis Rois.

Trèanadh
Chùm Fèisean nan Gàidheal orra a’ tabhann
farsaingeachd de chothroman trèanaidh do
luchd-obrach, buill comataidhean nam
Fèisean agus oidean gus dèanamh cinnteach
gun tigeadh leasachadh air obair nam Fèisean
aig gach ìre.
Gus amasan ar poileasaidh Gàidhlig a
choileanadh, chaidh 6 làithean trèanaidh
Gàidhlig a chumail agus ghabh 112 daoine
pàirt annta aig ìre a bha freagarrach do an
sgilean cànain aca. Cuideachd, fhuair luchdobrach Fèisean nan Gàidheal trèanadh sna
meadhanan tron Ghàidhlig.

Chaidh Cèilidhean air Chuairt a chumail aig
còrr is 200 tachartas as t-samhradh, le 12,365
daoine a’ frithealadh orra bho air feadh Alba
agus aig fèisean ann an Sasainn, sa Chuimrigh
agus ann an Èirinn. Am measg nan
tachartasan as motha ann an 2012 bha:
• Chluich an còmhlan traidiseanta bho Fhèis
Rois aig grunn thachartasan cliùiteach,
nam measg bha iad aig Taigh na h-Alba
ann an Lunnainn aig àm nan Geamannan
Oilimpigeach
• Chluich Ceilear, an còmhlan Cèilidh bho
Fhèis an Earraich, do Riaghaltas na h-Alba
nuair a choinnich an Caibineat san Eilean
Sgitheanach
• Chluich Fèis Rois aig Iomall Fèis Dhùn
Èideann san Lùnastal 2012
• Chluich 5 còmhlain bho na Cèilidhean air
Chuairt aig 8 cuirmean-ciùil mar phàirt de
Bhlas san t-Sultain 2012
• Chluich còmhlan de luchd-ciùil bho na
Cèilidhean air Chuairt aig a’ ghèam
Iomain-Iománaíocht Eadar-nàiseanta ann
an Alba agus aig a’ ghèam eile a chaidh a
chluich ann an Èirinn san Dàmhair 2012
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Às dèidh dhuinn beachdan a shireadh bho na
Fèisean, chaidh co-dhùnadh a dhèanamh gun
tòisichear a’ toirt seachad trèanadh do luchdeagrachaidh nam Fèisean gu h-ionadail arithist. Ri linn sin, fhuair 43 luchd saorthoileach an cothrom trèanadh fhaotainn ann
an dìon chloinne, ciad-chobhar, a’ cleachdadh
lìonraidhean sòisealta, dreuchdan comataidh
agus cuspairean eile a bhiodh na
chuideachadh dhaibh ann a bhith cur Fèisean
air dòigh.
Thàinig 24 daoine don deireadh-sheachdain
trèanaidh airson oidean agus chaidh iad sin an
sàs ann an trì diofar ìrean de thrèanadh, a rèir
dè an t-eòlas a bh’ aca. Cuideachd, chaidh dà
latha trèanaidh a chumail airson 27 oidean
YMI, gus cuideachadh le bhith lìbhrigeadh
clasaichean YMI ann an sgoiltean Comhairle
na Gàidhealtachd.
Mar phàirt der prògram airson Cèilidhean air
Chuairt, chaidh 67 daoine gu Fèis Alba, agus
iad a’ dèanamh trèanadh freagarrach de
dhiofar sheòrsachan, trèanadh ann an sgilean
Gàidhlig nam measg. Chaidh grunn
ghoireasan Gàidhlig a chruthachadh, aonan
dhiubh sin b’ e leabhar-abairtean air-loidhne,
a leigeas le luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a
dhol thairis air a’ Ghàidhlig aca agus a’
Ghàidhlig aca a chleachdadh gus innse do
dhaoine mu òrain is fuinn aig tachartasan
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poblach. Gheibhear seo air làrach-lìn Fèisean
nan Gàidheal.
An Taigh Òran
Ann am compàirt le Watercolour Studios, Àird
Ghobhar, chuir sinn pròiseact air dòigh airson
òrain ùra a sgrìobhadh far an d’fhuair ceathrar
dhaoine òga a bhios a’ sgrìobhadh òrain
Ghàidhlig an cothrom obair le sgioba eòlach
air ceòl agus òrain a sgrìobhadh gus òrain
Ghàidhlig ùra a sgrìobhadh is a chlàradh. Am
measg an sgioba taice bha Màiri Anna
NicUalraig, Nick Turner, Findlay Napier,
Noraidh MacÌomhair agus Alasdair
MacIlleBhàin. Cluinnear ochd de na h-òrain
ùra, a chaidh a sgrìobhadh is a chlàradh, air
làrach-lìn Fèisean nan Gàidheal, agus chithear
na faclan.
Fhuair am pròiseact togail mhòr tro obair
chompàirt còmhla ri FilmG, far an deach
iarraidh air luchd-film bhidiothan a
chruthachadh a dheigheadh leis na h-òrain
ùra ann an raon ùr de na Duaisean FilmG.
Fèisgoil
Thòisich sinn seirbheis ùr ann an 2012,
Fèisgoil, a chaidh a chur air bhog gu h-oifigeil
aig ar Co-labhairt Bhliadhnail. Thàinig gach
seòrsa obrach san robh Fèisean nan Gàidheal
an sàs, a thaobh foghlam oifigeil, còmhla fo
bhratach na seirbheis seo airson ealain ann
am foghlam, agus thabhainn sinn seirbheis ùr,
teagasg Gàidhlig mar dàrna cànan, ann am
bun-sgoiltean far nach eilear a’ teagasg
Gàidhlig an-dràsta.

Chùm Catrìona Nic an t-Saoir agus Dougie
Beck seisean trèanaidh san Dùbhlachd far an
d’fhuair 16 duine, a dh’fhaodadh a bhith nan
Fèisean nan Gàidheal – Aithisg Bhliadhnail 2013

oidean Fèisgoil, trèanadh ann a bhith
cleachdadh nan stuthan teagaisg Gàidhlig a
th’ ann an-dràsta agus ann a bhith cleachdadh
feadhainn a tha Fèisean nan Gàidheal air
cruthachadh san deich bliadhna a dh’fhalbh.
Bho chaidh an t-seirbheis a chur an sàs, tha
sinn air sanasachd a dhèanamh air am measg
grunn ùghdarrasan ionadail, buidhnean
poblach agus buidhnean Gàidhlig. San
Lùnastal 2012, chaidh sinn an sàs ann an
seiminear a chùm Riaghaltas na h-Alba airson
daoine a bheir seachad Gàidhlig do Luchdionnsachaidh ann am Bun-sgoiltean (GLPS),
agus tha sinn air bruidhinn ri 21 oifigearan aig
na h-ùghdarrasan ionadail bhon uair sin gus
Fèisgoil a chur air adhart. Cuideachd, chaidh
luchd-obrach gu tachartasan far an robh
luchd-teagaisg is riochdairean bho na hùghdarrasan ionadail an làthair, mar an Fhèis
Ionnsachaidh Albannach agus An t-Alltan.
Sa Ghearran 2013, ghabh sinn pàirt ann an
seiminear air foghlam Gàidhlig a chuir Rùnaire
a’ Chaibineit airson Foghlaim is Foghlam Fadbeatha air dòigh, agus bha e fhèin agus am
Ministear airson na Gàidhlig an làthair. Chaidh
fhoillseachadh gun tug Riaghaltas na h-Alba
£25,000 seachad do dh’Fhèisgoil airson na
seirbheis a leasachadh agus gus pròiseactan
deuchainn a chumail ann an 2013-14.
Tha na leanas a’ toirt iomradh air na
pròiseactan Fèisgoil a chaidh a chur an
gnìomh ann an 2012-13.
Teagasg Gàidhlig ann am Bun-sgoiltean
Gus dèanamh cinnteach gun robh sinn air ar
n-uidheamachadh gus seo a lìbhrigeadh do
ghrunn ùghdarrasan ionadail air feadh Alba,
tha sinn air curraicealam a chruthachadh agus
sinn a’ cleachdadh goireasan GLPS a th’ ann
mu thràth, stuthan Sgioba-G agus goireasan
air-loidhne, a thuilleadh air stuthan a chaidh a
chruthachadh gus dèiligeadh ri
uireasbhaidhean sònraichte. An uair sin chùm
sinn dà latha trèanaidh agus thug sinn
cuireadh do luchd-labhairt Gàidhlig, a bha
airson na sgilean a tha dhìth gus seiseanan
Gàidhlig a chumail ann an sgoiltean, am
frithealadh.
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Fhuair sinn a’ chiad chùmhnant againn bho
Chomhairle Pheairt is Chinn Rois a dh’iarr
oirnn seiseanan Gàidhlig a lìbhrigeadh ann an
trì bun-sgoiltean: Dùn Chailleann, Ceann Loch
Rannoch agus Gleann Lìobhainn. Rè teirmean
a’ gheamhraidh is an earraich, chuir sinn air
dòigh 25 bùithtean-obrach do P1-7 anns gach
sgoil. Tha sinn toilichte leis na beachdan a
fhuair sinn air ais a thaobh a’ chiad phròiseict
seo, agus tha sinn a’ coimhead air adhart ri
bhith leudachadh air an t-seirbheis ann na
sgìrean eile.
Meanbh-chuileag - dràma ann am foghlam
Eadar 3 is 10 Dùbhlachd 2012, chaidh
Meanbh-chuileag air chuairt leis a’ phanto
Ghàidhlig ùr aca, Gloidhcean agus na
Dèideagan Briste. B’ iad na cleasaichean
Aonghas MacLeòid, Dougie Beck, Cairistìona
Nic an t-Saoir agus Raonaid Cheanadach, agus
bha 12 dealbh-chluich aca ann an sgoiltean is
coimhearsnachdan agus chunnaic còrr is 350
inbhich is clann e.
Bha còmhraidhean againn le Dualchas Nàdair
na h-Alba mu Bhliadhna Nàdair na h-Alba
2013, agus dh’aontaich iad pàirt den
mhaoineachadh a bha dhìth a thoirt dhuinn
airson dealbh-chluich, agus goireasan
teagaisg, a dhèanamh mu dheidhinn beatha
Iain Muir. Às dèidh dhuinn beachdan a
shireadh bho na sgoiltean, chaidh codhùnadh a dhèanamh nach deigheadh an
dealbh-chluich air chuairt sna mìosan
àbhaisteach aig Meanbh-chuileag airson
cuairtean dràma ann am foghlam (an Gearran
is am Màrt), ach gum falbhadh iad sa Ghiblean
agus sa Chèitean 2013.

Dràma sna Sgoiltean
Tha dithis oifigearan dràma làn-thìde aig
Fèisean nan Gàidheal a tha ag obair air
caochladh phròiseactan ann am bunsgoiltean, àrd-sgoiltean agus air pròiseactan
compàirt còmhla ri buidhnean
coimhearsnachd is buidhnean eile.
Seach gun deach an t-àm a bhios Fèis Dràma
Earra-Ghàidheal is Loch Abar ga cumail
atharrachadh, agus i air a stiùireadh le Dougie
Beck, chaidh an fhèis a chumail dà thuras ann
an 2012-13. Sa Chèitean 2012, chaidh sia
sgoiltean an sàs ann, agus iad a’ sealltainn aon
dealbh-chluich dheug air an àrd-ùrlar ann an
Talla a’ Chorrain san Òban. Sa Mhàrt 2013,
chaidh ceithir sgoiltean an sàs ann, le còig
dealbh-chluichean.
Tha Aonghas MacLeòid air tòiseachadh ag
obair, ann an compàirt le Eden Court, le
sgoilearan àrd-sgoile a tha fileanta sa
Ghàidhlig ann an Acadamaidh Rìoghail Bhaile
Dhubhthaich is Acadamaidh Inbhir
Pheofharain mar phàirt de iomairt ùr
maoinichte le Bòrd na Gàidhlig a tha ag
iarraidh dràma Ghàidhlig a neartachadh ann
an diofar sgìrean. Mar phàirt den phròiseact,
chaidh dealbh-chluichean ùra a dheasachadh
le sgoilearan agus an taisbeanadh sa Ghiblean
2013 aig Fèis Dhràma nan Deugairean ann an
Thèatar One Touch aig Eden Court.
FilmG
Bha Dougie Beck agus Aonghas MacLeòid ag
obair còmhla ri sgioba FilmG, agus iad a’
cuideachadh sgoilearan ann an sia àrdsgoiltean gus còrr is 10 filmichean a
sgrìobhadh, a stiùireadh agus fhilmeadh
airson farpaisean FilmG 2013.
An t-Alltan
Chùm Dougie Beck is Aonghas MacLeòid
bùithtean-obrach co-labhairt nàiseanta an
Stòrlainn a chaidh a chumail san Dàmhair,
agus iad a’ bruidhinn air mar a nithear dealbhchluichean stèidhichte air sgeulachdan
dualchasach agus stuthan eile, agus mar a
ghabhas an cleachdadh san t-seòmarteagaisg.
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Iomairt Chiùil na h-Òigridh
Chùm Comhairle na Gàidhealtachd orra a’
toirt cùmhnant do dh’Fhèisean nan Gàidheal
gus ceòl traidiseanta a theagasg anns a h-uile
bun-sgoil san sgìre mar phàirt de Iomairt
Chiùil na h-Òigridh aig Riaghaltas na h-Alba.
Mar phàirt den chùmhnant seo, san robh
luach £219,000, bha 38 oidean air am
pàigheadh airson oideachadh a thoirt do
3,606 sgoilearan ann an P5 ann an 182
sgoiltean (a’ gabhail a-staigh aonadan
speisealta).
Sa bhliadhna seo chaidh bruidhinn rinn
cuideachd mu bhith ’s dòcha lìbhrigeadh
cùmhnant YMI do sgoiltean ann an Siorrachd
Rinn Friù bhon Lùnastal 2013.

feadhainn de na cleasaichean is oidean
Gàidhlig as fheàrr a th’ ann. Dh’obraich iad
còmhla gus grunn dhealbh-chluichean goirid
a chruthachadh, nam measg bha pìos air an
tlachd is an cunnart a tha an lùib lìonraidhean
sòisealta, agus dreach goirid, agus eirmseach,
de MhacBeatha.
Am measg nan taisbeanaidhean a rinn iad
don mhòr-shluagh, bha thèatar ‘sràide’ sa
Cheàrnaig am Port Rìgh agus airson na hoidhche mu dheireadh aca rinn iad cleasachd
còmhla ri còmhlain, bho na Cèilidhean air
Chuairt a bh’ aig Fèis Alba, aig Sabhal Mòr
Ostaig. Chithear earrainnean bhidio den
chleasachd aca air làrach-lìn Fèisean nan
Gàidheal.
5 Latha
Às dèidh dhuinn soirbheachadh le iarrtas
maoineachaidh airson an sgeama
thachartasan còmhnaidheach aig Bòrd na
Gàidhlig, chaidh tachartas ùr a chur air chois
airson sgoilearan àrd-sgoile le Gàidhlig leis an
ainm ‘5 Latha’.

Sgoil Shamhraidh Dràma
Seo a’ chòigeamh bliadhna den Sgoil
Shamhraidh Dràma, agus chaidh deichnear
chleasaichean Gàidhlig òga bho air feadh Alba
don sgoil am bliadhna. Chaidh a cumail am
Port Rìgh fad a’ chiad chola-deug de làitheansaora na sgoile san Iuchar.

Bha cothrom aig an fheadhainn a ghabh pàirt
ann dà sheachdain a chur seachad còmhla ri
Fèisean nan Gàidheal – Aithisg Bhliadhnail 2013

Chaidh 5 Latha a chruthachadh gus cothrom a
thoirt do dh’òigridh seachdain a chur seachad
ann an coimhearsnachd Ghàidhlig ag
ionnsachadh mu dhòighean-beatha
dualchasach a tha fhathast cudromach do
dhaoine sa choimhearsnachd sin an-diugh.
Chaidh Taighean-tughaidh nan Gearrannan
ann an Carlabhagh ann an Leòdhas a
thaghadh mar an t-àite as freagarraiche air a
shon, le coimhearsnachd faisg air làimh far am
faigheadh sgoilearan cothrom air leth
ionnsachadh mu fhighe, iasgach,
croitearachd, agus turasachd agus iad uile glè
chudromach don eaconamaidh ionadail.
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Bha iarrtas mòr ann airson a’ chiad seachdain
a chùm sinn agus cha tug e fada idir na 16
àiteachan a thoirt seachad do dhaoine. A
bharrachd air a bhith ag ionnsachadh mu na
h-obraichean dualchasach gu h-àrd,
dh’ionnsaich na h-òganaich mu ghearradh
mòna, còcaireachd thraidiseanta agus mu
òrain is ceòl fhad ’s a bha iad ann, agus sin uile
tron Ghàidhlig.

•

•

•

Fhuaras taic ionmholta bhon
choimhearsnachd agus thàinig còrr is 70
duine a-mach bho na bailtean mun cuairt
airson a’ chèilidh 5 Latha aig deireadh na
seachdain.

•

Blas 2012
Chaidh an t-ochdamh Fèis Bhlas a chumail
eadar 7 is 15 Sultain 2012 le 112 tachartasan
gan cumail ann an tallaichean baile, sgoiltean
agus coimhearsnachdan air feadh na
Gàidhealtachd agus bha 7,693 daoine uile gu
lèir an làthair aig na tachartasan sin. Ged nach
robh an uiread thachartasan ann ’s a bh’ ann
ann an 2011 - le maoineachadh a bharrachd
bho Alba Chruthachail is bho bhliadhna
Eileanan na h-Alba chaidh againn air tuilleadh
thachartasan a chur air dòigh an uair sin chaidh an àireamh de dhaoine a bha san
èisteachd sa chumantas aig ar prìomh
thachartasan an àird bho 127 gu 154 agus
chaidh 78% de na tiogaidean a reic.

•

Am measg nam prìomh chuirmean bha:
• Eilean Fraoich - tachartas a’
cuimhneachadh air Calum Ceanadach ann
am Pàillean Srath Pheofhair
• Coimisean ùr a fhuair Mairead Stiùbhart,
‘A’ Bhanais Ghàidhealach’, a chaidh a
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•
•

•
•

shealltainn a-rithist aig Celtic Connections
san Fhaoilteach 2013
Cuirm-chiùil, An Guth, a chaidh a chumail
aig Eden Court a’ taisbeanadh tàlantan
cuid den luchd-seinn as fheàrr a th’ againn
Obair compàirt a shoirbhich eadar Colaiste
na Gàidhealtachd an Iar agus Sgoil Chiùil
a’ Phluic
Chaidh Cuairt nam Bàrd a dhèanamh mar
phàirt de Bhlas
Sreath shoirbheachail de Chèilidhean
Taighe
Prògram thachartasan sna sgoiltean agus
sna coimhearsnachdan
Seiseanan tòiseachaidh Gàidhlig le Clì
Gàidhlig is Comunn na Gàidhlig
Co-obrachadh le Comhairle nan
Leabhraichean gus am biodh
sgrìobhadairean Gàidhlig a’ dol an sàs ann
an tachartasan
7 prògraman airson BBC ALBA Cèilidh@Blas
Consairt Crìochnachaidh shònraichte le
Fèis Rois, A’ Bhanais Ghàidhealach,
Aonghas Pàdraig Caimbeul, Blazin’ Fiddles
agus am Battlefield Band.

Iomairtean Gàidhlig
Tha Fèisean nan Gàidheal ag obair gu dlùth
còmhla ri buidhnean eile ann an sgìrean nan
iomairtean Gàidhlig gus cothroman a thoirt
do dhaoine de gach aois a dhol an sàs ann an
gnìomhachdan cànain is cultarach.
A thuilleadh air tachartasan nam Fèisean a tha
gan cumail gu cunbhalach, rinn sinn
farsaingeachd de dh’obair compàirt ann an
sgìrean nan Iomairtean Gàidhlig. An lùib sin,
rinn ar luchd-obrach 1,340 uairean obrach a’
cuideachadh le sin agus chùm sinn oirnn a’
tabhann taic sa choimhearsnachd do na hiomairtean sin tron t-seisean chunbhalach
againn, Cofaidh is Còmhradh, sna h-oifisean
againn am Port Rìgh agus le bhith toirt taic
leantainneach do Chomann nam Pàrant, Port
Rìgh, Fèisean teaghlaich, agus le fèis bheag do
sgoilearan àrd-sgoile ann an co-bhuinn ri
buidhnean Gàidhlig gus sanasachd a
dhèanamh air na cothroman a th’ ann am
foghlam foirmeil agus neo-fhoirmeil.
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Am Bòrd Stiùiridh agus Luchd-obrach

Tha an clàr gu h-ìosal a’ sealltainn Ballrachd a’ Bhùird air 31 Màrt 2013. Tha ‘An làthair’ a’ sealltainn
cia mheud de na coinneamhan a bh’ ann aig an robh gach ball an làthair.
Na h-Eileanan Siar
Peigi NicIllFhinnein
Ùisdean Robasdan
A’ Ghàidhealtachd
Catrìona Nic an t-Saoir (Cathraiche)
Magaidh Chamshron (Iar-chathraiche)
Donnchadh MacGuaire
Earra-Ghàidheal & Bòid
Seònaid NicDhòmhnaill
Sgìrean Eile
Fiona NicIain (Rùnaire)
Bernard Bell
Elaine Spence
Norma Gunn*
Luchd-amhairc
Anne Marie Reid
Iain Mac a’ Ghobhainn
Mòrag Anna NicLeòid
An Comhairliche Agnes Rennie**
An Comhairliche Iain A MacÌomhair**
Luchd-obrach
Art MacCarmaig
Calum Ailig Mac a’ Mhaoilein
Anne Willoughby

Fèis Eilean an Fhraoich
Fèis Tìr an Eòrna

An Làthair
4 a-mach a 4
1 a-mach a 4

Fèis Lochabair
Fèis an Earraich
Fèis Rois

4 a-mach a 4
4 a-mach a 4
3 a-mach a 4

Fèis Mhuile

2 a-mach a 4

Fèis Fhoirt
Fèis Dhùn Bhreatainn an Iar
Fèis Lannraig a Tuath
Fèis Mhoreibh

4 a-mach a 4
3 a-mach a 4
3 a-mach a 4
0 a-mach a 2

Iomairt na Gàidhealtachd agus nan Eilean
Alba Chruthachail
Comhairle na Gàidhealtachd
Comhairle nan Eilean Siar
Comhairle nan Eilean Siar

0 a-mach a 4
1 a-mach a 4
0 a-mach a 4
0 a-mach a 1
2 a-mach a 3

Ceannard
Manaidsear Leasachaidh
Manaidsear Gnìomha

4 a-mach a 4
4 a-mach a 4
4 a-mach a 4

Chaidh coinneamhan a’ Bhùird a chumail air 24 Cèitean 2012 ann an Inbhir Nis, 21 Sultain 2012 anns
a’ Ghearasdan, 6 Dùbhlachd 2012 ann an Glaschu agus 22 Gearran 2013 ann an Inbhir Nis. Bidh
pàipearan a’ Bhùird air am foillseachadh gu cunbhalach air ar làrach-lìn.
* Sheas Norma Gunn sìos mar bhall den Bhòrd san t-Sultain 2012.
** Cha do sheas Agnes Rennie airson na Comhairle san taghadh anns a’ Chèitean 2012 agus chaidh
An Comhairliche Iain A MacÌomhair a stèidheachadh mar riochdaire Chomhairle nan Eilean Siar air a’
Bhòrd
Luchd-obrach 2012-13
Neach-obrach
Art MacCarmaig
Calum Ailig Mac a’ Mhaoilein
Anne Willoughby
Iona NicDhòmhnaill
Maria NicAonghais
Vicky NicIlleathain
Nicola Simpson
Cairistìona Nic an t-Saoir
Jenna Mhoireasdan
Moreen Pringle
Sandy Gray
Rae NicEacharna
Dougie Beck
Aonghas MacLeòid
Donna NicRath
Ùisdean MacIllFhinnein

Cùmhnant
1.0 ILT maireannach
1.0 ILT maireannach
1.0 ILT maireannach
1.0 ILT maireannach
1.0 ILT maireannach
1.0 ILT maireannach
1.0 ILT maireannach
1.0 ILT maireannach
0.8 ILT maireannach
0.2 ILT cunnradair
0.2 ILT cunnradair
1.0 ILT maireannach
1.0 ILT maireannach
0.8 ILT cunnradair
0.1 ILT cunnradair
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Dreuchd
Ceannard
Manaidsear Leasachaidh
Manaidsear Gnìomha
Oifigear Trèanaidh & Poileasaidh
Oifigear Leasachaidh gu An t-Samhain 2012
Oifigear Leasachaidh bho An Gearran 2013
Prìomh Oifigear Leasachaidh
Oifigear Leasachaidh
Oifigear Leasachaidh
Oifigear Ghnothaichean
Oifigear Dìon Chloinne
Co-òrdanaiche Ceòl Òigridh
Oifigear Gàidhlig (Dràma)
Neach-taic Dràma
Stiùiriche Fèis Bhlais
Cunnradair PR is Mheadhanan Bhlais

Stèidhichte
Port Rìgh
Inbhir Nis
Port Rìgh
Port Rìgh
An Gearasdan
An Gearasdan
Inbhir Nis
Àird Driseig
Na Hearadh
Port Rìgh
Port Rìgh
Slèite
Inbhir Nis
Inbhir Nis
A’ Mhanachainn
Inbhir Chluaidh
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Cunntas Ionmhasail 2012-13

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 2013 còmhla ri Aithris Cothromachaidh aig a’ cheann-latha sin.
FÈISEAN NAN GÀIDHEAL
CUNNTAS AIR GNÌOMHACHD IONMHASAIL
airson na bliadhna a chrìochnaich 31 Màrt 2013
31.03.13

31.03.12

Maoin Neochuingealaichte

Maoin Neochuingealaichte

£

£

4,486
123,772
171

5,828
140,178
728

716,100
5,147
159,100
219,511
112,231
1,340,518

716,504
13,175
222,986
219,511
87,361
1,406,271

156,127

204,442

820,763
3,672
14,045
219,511
111,363
18,301
1,343,782

831,164
20,810
22,042
220,458
87,117
22,022
1,408,055

STÒRAS A-STEACH/(A-MACH) RO CHÌSEAN

(3,264)

(1,784)

RÈITEACHADH IONMHAIS
Suimean iomlan gan toirt air adhart

86,053

87,837

A’ MHAOIN IOMLAN GA TOIRT AIR ADHART

82,789

86,053

STÒRAS A-STEACH
Stòras a-steach bho mhaoineachadh coisinnte
Teachd-a-steach Saor-thoileach
Gnìomhachd airson ionmhas a chosnadh
Teachd-a-steach bho airgead-seilbhe
Stòras a’ tighinn a-steach bho ghnìomhachd carthannais
Prìomh Obair
Trèanadh
Fèis Bhlais
Pròiseact nan Sgoiltean
Leasachadh Gàidhlig
Stòras iomlan a-steach
STÒRAS COSGTE
Cosgais ann a bhith cosnadh ionmhas
Malairt airson airgead a thogail: cosgais nan rudan a reiceadh agus
cosgaisean eile
Gnìomhachd Carthannais
Prìomh Obair
Trèanadh
Fèis Bhlais
Pròiseact nan Sgoiltean
Leasachadh Gàidhlig
Cosgaisean riaghlaidh
Stòras iomlan a chaidh a chosg
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FÈISEAN NAN GÀIDHEAL
AITHRIS COTHROMACHAIDH
Air 31 Màrt 2013
31.03.13

31.03.12

Maoin Neochuingealaichte

Maoin Neochuingealaichte

£

£

3,143

4,191

73,739
95,652
169,391

91,277
77,801
169,078

(89,745)

(87,216)

MAOIN LUATH GU LÈIR

79,646

81,862

MAOIN GU LÈIR ÀS AONAIS FIACHAN LUATH

82,789

86,053

MAOIN GU LÈIR

82,789

86,053

MAOINEAN
Maoinean neo-chuingealaichte

82,789

86,053

MAOINEAN GU LÈIR

82,789

86,053

MAOIN STÈIDHICHTE
Maoin Stèidhichte
MAOIN LUATH
Luchd-fiach: Suimean ri phàigheadh sa bhliadhna
Airgead sa Bhanca

CREIDEASAICHEAN
Suimean ri phàigheadh sa bhliadhna
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