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1 Fiosrachadh is Co-theacsa 
 
Fèis = Fèill; Fèist; Fèis (Fèis Chultarach Ghàidhlig) 
 

Fèisean nan Gàidheal = A’ bhuidheann-taice airson nam Fèisean 
 
Ged a tha barrachd air aon chiall aig an fhacal Fèis, the dlùth-cheangal aig an fhacal a-nis ris na Fèisean 
coimhearsnachd a tha, airson còrr is 30 bliadhna, air a bhith toirt oideachadh do dhaoine òga ann an 
ceòl traidiseanta, òrain Ghàidhlig agus dràma Ghàidhlig, gluasad a tha air soirbheachadh gu mòr agus a 
tha air cothroman air leth a thoirt do dhaoine. Chithear aithris air tòrr de na nithean a tha air 
soirbheachadh san leabhar bho 2006, Fèis: The First Twenty-Five Years of the Fèis Movement1, air a 
dheasachadh le Ceit Mhàrtainn.  Tha an leabhar ag innse mun fhàs a thàinig air na Fèisean bho chaidh a’ 
chiad tè a chumail ann am Barraigh ann an 1981. Tha e ag innse mu mar a thàinig leudachadh air an 
àireamh Fhèisean le feadhainn ùra a’ tòiseachadh ann an Siorrachd Rois, san Eilean Sgitheanach agus 
ann an Loch Abar sna 1980an agus mar a chaidh an àireamh dhiubh am meud gu mòr is gu luath sna 
1990an. 
 
Aig an àm a chaidh am Plana seo a sgrìobhadh, tha 45 Fèisean nam buill de dh’Fhèisean nan Gàidheal 
agus iad ag obair sna sgìrean aig 12 ùghdarras ionadail air feadh na dùthcha far a bheil iad a’ tabhann 
clasaichean do mu 6,000 duine òg gach bliadhna. Tha 37 de na Fèisean sa mhòr-sgìre air a bheil Iomairt 
na Gàidhealtachd ’s nan Eilean (HIE) a’ frithealadh, agus the 22 dhiubh sin sna Sgìrean Cugallach aig HIE.	  
 
Tha daoine bho iomadh ceàrnaidh eile den t-saoghal a’ coimhead air na h-ealain dhualchasach agus gu h-
àraidh air caidreachas nam Fèisean, le Fèisean nan Gàidheal air ceann na h-iomairt, le farmad. Tha tòrr ann a 
dh’fhaodadh saoghal nan ealain airson òigridh ann an Alba ionnsachadh bhuaithe a thaobh lìonraidhean, 
mar a ruigeas e air daoine nach eilear a’ sùileachadh a ghabhadh pàirt gu h-àbhaisteach, 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. 
Time to Shine, Ro-innleachd Ealain airson daoine aois 0-25 aig Alba Chruthachail 
 
Tha an ùidh a th’ aig daoine agus na comasan a th’ aca ann an ceòl traidiseanta ann an Alba air a dhol 
bho neart gu neart bho thòisich na Fèisean. Tha na Fèisean cuideachd air obair mhòr a dhèanamh a 
thaobh a bhith togail bratach na Gàidhlig, a bhith neartachadh choimhearsnachdan agus a bhith toirt 
dhaoine còmhla. Tha e a’ toirt toileachas dhuinn gu bheil daoine air ùidh a nochdadh ann agus taic a 
thoirt do phròiseactan mar Sistema Scotland o chionn ghoirid. Bidh Sistema ag obair ann an sgìrean 
bochda mar An Raplach is Cnoc a’ Ghobhainn agus iad a’ cleachdadh ceòl clasaigeach gus daoine òga a 
chuideachadh gu bhith faighinn fuasgladh air duilgheadasan sòisealta, agus gus barrachd misneachd a 
thoirt dhaibh is do na coimhearsnachdan aca. Bu chòir cuimhneachadh gu bheil na Fèisean air a bhith ris 
an dearbh seòrsa obrach sin airson còrr is 30 bliadhna, agus sinn a’ cleachdadh ceòl traidiseanta is na h-
ealain Ghàidhlig. ’S dòcha nach eil na duilgheadasan aig na sgìrean far am bi na Fèisean ag obair 
buileach cho dona ris an fheadhainn a gheibhear ann an sgìrean mar An Raplach is Cnoc a’ Ghobhainn, 
ach tha an duilgheadasan fhèin aca agus bidh na Fèisean a’ cuideachadh gus fuasgladh fhaighinn air na 
duilgheadasan sin.   
 
Tha e follaiseach gu bheil an obair aig na Fèisean leis na h-ealain dhualchasach, air a stiùireadh aig ìre 
ionadail – a tha ann an iomadh dòigh gu tur eadar-dhealaichte  bho na h-ealain coimhearsnachd ris a bheil 
daoine cleachdte – air daoine a chuideachadh a tha air an dùnadh a-mach agus air am fàgail air an iomall ri 
linn bochdainn ann an sgìrean dùthchail, iomallach air a’ Ghàidhealtachd agus sna h-Eileanan ann an Alba. 2 

Chaidh Fèisean nan Gàidheal a chur air chois ann an 1991 mar chompanaidh earranta fo bharantas agus 
mar bhuidheann-charthannais chlàraichte. Chaidh a’ bhuidheann a stèidheachadh gus caochladh 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 http://www.feisean.org/downloads/Feis25.pdf 
2 http://www.feisean.org/downloads/Use-or-Ornament.pdf (earrainn 10.2) 
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sheirbheisean a thoirt do dh’Fhèisean ionadail, agus tha na Fèisean sin uile nam buill chorporra de 
dh’Fhèisean nan Gàidheal. 
 
’S e prìomh obair na buidhne fhathast, taic a thoirt do dh’Fhèisean ionadail agus seirbheisean a 
thabhann dhaibh. Dh’fhaodte a ràdh gu bheil gach rud a nì a’ bhuidheann a’ toirt taic do na Fèisean, no 
do na daoine a tha an sàs sna Fèisean, gu dìreach no ann an dòighean eile. Ma gheibh sinn pàigheadh 
bho bhith lìbhrigeadh chùmhnantan no a’ stiùireadh phròiseactan, bidh sinn a’ cosg prothaid sam bith a 
gheibh sinn air bun-structair a tha toirt taic do na Fèisean. Thathar a’ ruith Fhèisean gus cothroman 
prìseil a thoirt do dhaoine gus seinn, ceòl a chluich agus air seòrsachan cleasachd eile. Tha a h-uile 
neach-obrach againn ag obair leis na Fèisean ionadail ann an dòigh air choreigin. 
 
Às aonais Fèisean nan Gàidheal, dh’fheumadh gach Fèis ionadail fa leth, de na 45 a tha fo sgèith ar 
buidhne,  maoineachadh, àrachas, ionnstramaidean ciùil, trèanadh agus goireasan teagaisg a chur air 
dòigh iad fhèin agus dh’fheumadh gach Fèis fa leth cumail ri riaghailtean dìon chloinne iad fhèin agus ri 
riaghailtean eile. Le bhith cur airgead an seilbh Fèisean nan Gàidheal, thathar a’ cur ris agus ag 
adhartachadh obair chultarach is na h-ealain ann an còrr is 200 coimhearsnachd air feadh Alba far am bi 
na Fèisean ag obair. Tha na Fèisean ionadail sin aig cridhe obair Fèisean nan Gàidheal. Mar sin, nuair a 
bheirear iomradh sa Phlana seo air Fèisean nan Gàidheal, tha sin a’ gabhail a-steach nam Fèisean uile a 
bharrachd air a bhith mar ainm air ar sonainne mar bhuidheann-taice dhaibh.  
 
Feumaidh sinn gabhail ris gu bheil Fèisean nan Gàidheal air cuideachadh le bhith toirt atharrachadh mòr air 
beatha chultarach na h-Alba agus tha a choltas ann gu bheil na Fèisean air buaidh tòrr nas fharsainge a thoirt 
air cùisean na ghabhas tomhas. Bho thoiseach tòiseachaidh air stèidh gu math beag tha Fèisean nan Gàidheal 
air leudachadh gu bhith frithealadh air iomadach sgìre ann an Alba agus tha an taic aca don Ghàidhlig cho 
làidir agus a bha e riamh. 
 
Tha e follaiseach gu bheil an cànan fhathast aig cridhe obair nam Fèisean agus tha mi den bheachd gu bheil 
iad a’ toirt dhuinn aon de na h-eisimpleirean as fheàrr a thaobh mar a ghabhas daoine am misneachadh gu 
bhith cleachdadh na Gàidhlig. Seo an seòrsa iomairtean a tha dhìth feuch am bi misneachd aig luchd na 
Gàidhlig gus an cànan a chleachdadh agus a thoirt don ath ghinealach, an aon dòigh a thig Gàidhlig beò is am 
feabhas ann an Alba.	  
 
Peter J Peacock, a chleachd a bhith na Mhinistear airson Òigridh is Gàidhlig 

Facal-toisich ann am Fèis: The First Twenty-Five Years of the Fèis Movement 

 
Tha grunn aithisgean rannsachaidh3 a’ sealltainn mar a tha Fèisean nan Gàidheal na eisimpleir mhath air 
mar a ghabhas ceòl traidiseanta, seinn Ghàidhlig, dràma Ghàidhlig, dannsa traidiseanta agus a’ 
Ghàidhlig fhèin an toirt air adhart agus mar a ghabhas leasachaidhean coimhearsnachd san 
fharsaingeachd an toirt gu buil. Tha an obair againn a’ toirt cothrom do dhaoine bho iomadh 
coimhearsnachd, de gach aois, bho air feadh na dùthcha a dhol an sàs sna h-ealain. Tha obair Fèisean 
nan Gàidheal a’ toirt cothrom do dhaoine barrachd a dhèanamh tron chànan, a’ toirt tuigse nas fheàrr 
dhaibh air an àite a th’ aig Gàidhlig ann an Alba agus tha e a’ brosnachadh deagh-ghean am measg 
dhaoine don Ghàidhlig. 
 
Tha obair Fèisean nan Gàidheal air toirt air tòrr dhaoine smaoineachadh air a’ cheangal a th’ aca ris an 
àite dham buin iad, agus mar thoradh air sin tha daoine òga air ceangal a dhèanamh ris a’ chultar, an 
cànan is an dualchas aca, mar a tha air tachairt leis na pròiseactan tasglainn mar eisimpleir4. Tha tòrr de 
na h-àiteachan far am bi na Fèisean a’ tachairt air am meas cudromach air sàillibh diofar adhbharan – an 
àrainneachd, cho làidir agus a tha na h-ealain sa choimhearsnachd, an suidheachadh eaconamach no 
cor na Gàidhlig san sgìre. Ma tha daoine òga a’ dol a thuigsinn cò iad agus an t-slighe air adhart dhaibh 
fhèin, feumaidh fios a bhith aca air cò leis iad agus cò às a thàinig iad. Feumaidh tuigse a bhith aca air cò 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 http://www.feisean.org/en/information/research.php 
4 http://www.feisean.org/en/projects/?ID=1 
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dha a bhuineas iad, na nithean sa bheil iad a’ cur sùim, na nithean sa bheil iad a’ creidsinn, an cuid 
dùthchais agus mar a chuireas iad sin uile an cèill. Tha mar a tha na Fèisean air a bhith cur ris an tuigse 
sin air aon de na prìomh adhbharan a tha iad air soirbheachadh cho mòr thar nan còrr is 30 bliadhna a 
dh’fhalbh5. 
 
Ged a tha Fèisean nan Gàidheal a’ feuchainn ri aithne cheart a thoirt don iomadh dòigh sam bi na 
Fèisean air leth a’ soirbheachadh sna h-Aithisgean Bliadhnail againn, agus iad sin uile rim faicinn air an 
làrach-lìn6, sa Phlana seo chan urrainn dhuinn ach iomradh a thoirt air na tha a’ bhuidheann air a 
choileanadh agus sinn a’ toirt ar Plana Leasachaidh 2010-15 gu buil. Am measg nam prìomh bhuilean a 
choilean sinn bha: 
 

 Chaidh 2 Fhèis ùr a stèidheachadh 
 Chaidh grunn sheirbheisean taice a lìbhrigeadh do 44 Fèisean bliadhnail ann 43 coimhearsnachdan 

agus chaidh maoineachadh luach £1.475m a roinn am measg nam Fèisean 
 Chùm sinn oirnn a’ leasachadh Fèis Bhlas, a tha tachairt gach bliadhna. Sa chiad 1o bliadhna den 

fhèis chaidh 410 tachartasan a chur air dòigh le 3,102 luchd-ciùil agus a tharraing uile-gu-lèir 88,448 
de luchd-èisteachd, agus chaidh 11 choimisean ùr a chur air dòigh agus bha ìre riarachaidh 91.2% sa 
chumantas am measg an luchd-èisteachd 

 Chùm sinn oirnn a’ toirt taic do na Cèilidhean air Chuairt a chaidh an àirde bho 6 gu 7 
 Chaidh Cùrsa Trèanaidh do dh’Oidean aig Ìre 3 a thoirt a-steach a leig le daoine gluasad air adhart 

bho Ìrean 1 is 2 a bha stèidhichte mu thràth 
 Chaidh Poileasaidh Gàidhlig, aig a bheil àrd-amasan, a thoirt gu buil a tha ag iarraidh gum bi gach 

oide fileanta sa Ghàidhlig, no a’ dèanamh oidhirp gus an cànan ionnsachadh 
 Chaidh cothrom a thoirt do dhaoine òga is inbhich air dràma Ghàidhlig tro dhiofar iomairtean, nam 

measg bha Sgoil Shamhraidh Dràma Ghàidhlig agus barrachd obair sna sgoiltean is ann an 
coimhearsnachdan 

 Chaidh seachdain chòmhnaidheach Ghàidhlig a chur air chois a bheir cothrom do dhaoine òga na 
sgilean Gàidhlig aca a leasachadh le bhith dol an sàs ann an grunn chur-seachadan is seòrsachan 
obrach ann an coimhearsnachd Ghàidhlig 

 Chaidh Seirbheis Ealain Ghàidhlig ann an sgoiltean – Fèisgoil – a chur air chois agus chaidh grunn 
chùmhnantan a lìbhrigeadh a chuidich buidhnean poblach gus cuid de na h-amasan bho na 
Planaichean Gàidhlig aca a thoirt gu buil 

 Ghabh daoine òga bho na Fèisean pàirt ann an diofar thachartasan mòra a’ gabhail a-steach: grunn 
chonsairtean aig Blas, Fèis Chiùil Thraidiseanta Chambridge, Belladrum, Fèis Cheilteach Innse Gall, An 
Gèam Iomain-Iománaíocht Eadar-nàiseanta, Taigh na h-Alba aig na Geamannan Oilimpigeach, Celtic 
Connections, pròiseactan ciùil ùra leithid an coimisean aig Màiri Anna NicUalraig airson Geamannan 
a’ Cho-fhlaitheis, Aiseag, agus prògraman telebhisein mar Duaisean a’ Chrannchuir Nàiseanta, Ho-rò 
Gheallaidh agus Cèilidh@Blas 

 Chaidh taic a thoirt do dh’òrain Ghàidhlig ùra tro ar pròiseact com-pàirteach An Taigh Òran agus 
iomairtean eile mar an fharpais eadar-nàiseanta Liet, sreath de dh’òrain Ghàidhlig ùra, Saoghal Sona, 
airson Blas agus òran ùr a chaidh a bharantachadh airson 2014, Càirdeas, aig an robh ceangal ri 
Geamannan a’ Ch0-fhlaitheis 

 Maoineachadh a fhuaras bho Mhaoin Dualchais a’ Chrannchuir airson pròiseact didseatach ùr, 
Fuaran, stèidhichte air òrain dhualchasach Ghàidhlig 

 Ged a tha an àireamh dhaoine a ghabh pàirt, agus gu h-àraidh àireamh an luchd-èisteachd, air a 
bhith eadar-dhealaichte bho bhliadhna gu bliadhna (agus sin a rèir buidseat Bhlas, mar eisimpleir), 
tha 206,000 neach air a bhith an sàs san obair againn sa chòig bliadhna a dh’fhalbh agus tha 
mìneachadh air na figearan sin sa chlàr gu h-ìosal. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 http://www.feisean.org/downloads/Use-or-Ornament.pdf (earrainn 6.3) 
6 http://www.feisean.org/en/information/annual-reports.php	  
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Sna beagan bhliadhnaichean a chaidh seachad tha obair Fèisean nan Gàidheal air leudachadh gus an 
urrainn dhuinn seirbheisean cudromach a thabhann a tha an teis-meadhan nan oidhirpean gus ceòl 
traidiseanta is Gàidhlig a thoirt air adhart ann an Alba. Chaidh againn air leudachadh air an obair sin ri 
linn taic mhìorbhaileach bho luchd saor-thoileach nam Fèisean air feadh na dùthcha, sgioba-obrach air 
leth dìcheallach  agus ri linn com-pàirteachas le prìomh bhuidhnean mar Alba Chruthachail, Iomairt na 
Gàidhealtachd ’s nan Eilean agus Bòrd na Gàidhlig. Tha sinn a’ dèanamh obair, no air obair a dhèanamh, 
do Chomhairle na Gàidhealtachd, Comhairle nan Eilean Siar, Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid, 
Comhairle Lodainn an Ear, Comhairle Siorrachd Rinn Friù, Comhairle Dhùn Phris is Ghall-Ghàidhealaibh 
agus Comhairle Pheairt is Cheann Rois. 
 
Thar nan deich bliadhna a dh’fhalbh chaidh aithne fad is farsaing a thoirt air mar a tha obair Fèisean nan 
Gàidheal air buaidh a thoirt air cùisean cruthachail, sòisealta, foghlaim, cànain agus eaconamach. Tha 
rannsachadh air sealltainn gu bheil an obair againn air cur ris na leanas: misneachd dhaoine is 
choimhearsnachdan, mar a thèid sgilean dhaoine a leasachadh, a bhith cruthachadh obraichean agus 
mar a tha cothroman co-ionann air a bhith aig daoine air tachartasan cruthachail. 
 
Tha fhios againn gum faod mar a thèid daoine an sàs ann an gnothaichean cultarach cuideachadh le bhith cur 
ri neart is math choimhearsnachdan is dhaoine. Ann an sin tha mi a’ smaoineachadh air Fèisean nan Gàidheal, 
a tha air obair ionmholta a dhèanamh ann a bhith leasachadh nan ealain Gàidhlig , agus rannsachadh a’ 
sealltainn chan e a-mhàin gun toir tachartasan cultarach sgilean do dhaoine òga, ach cuideachd gun toir iad 
misneachd dhaibh agus barrachd tuigse air cò iad. 
 

Fiona Hyslop BPA, Rùnaire a’ Chaibineit airson Cultair aig Riaghaltas na h-Alba san òraid aice 
Past, Present & Future: Culture & Heritage in an Independent Scotland 

 
Tha na Fèisean a-nis a’ toirt cosnadh do mu 400 luchd-ciùil is seinneadairean gach bliadhna gus teagasg 
ann an coimhearsnachdan is sgoiltean. Fhuair tòrr sàr luchd-ciùil is seinneadairean a th’ againn an-diugh 
oideachadh is brosnachadh a bha fìor chudromach dhaibh aig na Fèisean, agus tha cuid aca a-nis am 
measg an luchd-ciùil as fheàrr a th’ againn ann an Alba agus iad a’ faighinn beòshlaint bho bhith cluich is 
a’ teagasg ceòl traidiseanta agus a’ seinn is a’ teagasg òrain Ghàidhlig air feadh an t-saoghail. Tha na 
Fèisean cuideachd a’ dèanamh tòrr a thaobh a bhith cuideachadh dhaoine òga leis na sgilean Gàidhlig 
aca, agus iad a’ toirt cothrom dhaibh an cànan a chleachdadh taobh a-muigh na sgoile. Tha na Fèisean a’ 
brosnachadh bàidh don chànan am measg nan daoine a ghabhas pàirt sna Fèisean7 agus tha tòrr dhiubh 
sin air fileantas a ruighinn ann an Gàidhlig. Tha an dòchas is a’ bheothalachd a th’ ann an-diugh a thaobh 
ceòl traidiseanta agus Gàidhlig ann an Alba, gu ìre nach beag, mar thoradh air obair nam Fèisean.  
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 http://www.feisean.org/downloads/25-Years-of-Feisean.pdf (duilleag 51) 
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Bidh HIE ag obair còmhla ri buidhnean cultarach, mar Fèisean nan Gàidheal, gus iomairtean cultarach a chur 
air adhart sa choimhearsnachd. Tha FnG, aon de na h-iomairtean sòisealta is cultarach as motha a th’ againn, 
a’ toirt taic do phròiseactan a leigeas le coimhearsnachdan a dhol an sàs sna h-ealain thraidiseanta. Tha FnG 
an-dràsta ag obair còmhla ri 45 Fèisean, agus tha 23 dhiubh sin stèidhichte ann an sgìrean cugallach. A 
thuilleadh air a bhith toirt taic do dh’obair a bheir cothrom do dhaoine fa leth, sgoiltean agus buidhnean 
coimhearsnachd pàirt a ghabhail sna h-ealain thraidiseanta, tha FnG cuideachd a’ toirt seachad prògram 
trèanaidh is ghreisean gnìomhachais do dhaoine òga, a bheir na sgilean dhaibh a tha dhìth orra gus dreuchd a 
thoirt a-mach sna gnìomhachasan cruthachail. Gus frithealadh air an iarrtas a tha sìor dhol am meud airson 
seirbheisean co-cheangailte ris na Fèisean, chaidh seirbheis ùr – Fèisgoil – a stèidheachadh; tha sin a’ tabhann 
prògram inntinneach de chlasaichean is tachartasan cultarach do sgoiltean, buidhnean coimhearsnachd, 
ùghdarrasan ionadail agus do bhuidhnean eile bhon roinn phoblaich. 

Cultar, na h-ealain is dualchas sa choimhearsnachd, Iomairt na Gàidhealtachd ’s nan Eilean 

 
Tha Fèisean nan Gàidheal a’ toirt cosnadh do 12 neach (10.2 Ionann is Làn-thìde, ILT) an-dràsta agus a 
rèir sgrùdadh a bharantaich HIE le Steve Westbrook ann an 2010, Buaidh Eaconamach is Shòisealta nam 
Fèisean, tha obair nam Fèisean agus toraidhean obair nam Fèisean a’ cruthachadh mu 95 obraichean ILT, 
agus a’ cur barrachd air £2m ris an eaconamaidh8.  A rèir na h-aithisge sin tha Fèisean nan Gàidheal am 
measg nam prìomh bhuidhnean a tha toirt nan ealain Gàidhlig air adhart, agus sheall an rannsachadh 
gun robh piseach a’ tighinn air sgilean nan daoine òga a bha a’ gabhail pàirt agus gun robh barrachd 
spèis aca dhaibh fhèin is barrachd tuigse air cò iad ri linn nam Fèisean. Aig àm nuair a tha mì-chinnt ann 
a thaobh an eaconamaidh,  tha e deatamach gum bi daoine fhathast a’ dol an sàs ann an cur-seachadan 
is tachartasan a bheir toileachas dhaibh. Bidh luchd-saor-thoileach gu tric ag ionnsachadh sgilean bho 
bhith cur air dòigh is a’ ruith Fhèisean a ghabhas cleachdadh ann an suidheachaidhean eile. 
 
Tha obair na buidhne a’ cur gu mòr ri saoghal cruthachail na h-Alba. Tha luchd-ciùil òga gan àrach aig na 
Fèisean agus tha na Fèisean cuideachd a’ toirt cosnadh do luchd-ciùil nas sine mar thidsearan, luchd-
comhairleachaidh agus gus ceòl a chluich aig cuirmean. Bidh luchd-ciùil a’ cluich ceòl airson an 
toileachais fhèin, agus gus toileachas a thoirt do luchd-tadhail, agus do dhaoine a tha fuireach ann an 
Alba. Bidh cuid a luchd-ciùil a’ dèanamh CDan, a’ faighinn stiùidio air mhàl, a’ fastadh innleadairean-
clàraidh is luchd-ciùil airson seiseanan, a’ cleachdadh obair aig luchd-ealain, dealbhadairean, luchd-
dealbhachaidh grafaigeach agus a’ dèanamh feum de dh’àiteachan a nì CDan. Gheibh bùithtean-ciùil 
bathar airson a reic, agus tha na buidhnean sin agus an luchd-ciùil fhèin a’ dèanamh airgead às. Tha tòrr 
luchd-ciùil air am fastadh mar luchd-teagaisg aig na Fèisean, far am bi iad a’ toirt an cuid eòlais air an 
dualchas is air a’ cheòl don ath ghinealach. Tha seo mar phàirt den chosnadh aca, agus airson cuid a 
dhaoine, tha e a’ ciallachadh gun tèid aca air a bhith ag obair làn-thìde an lùib nan gnìomhachasan 
cruthachail. Tha ionadan-cleasachd a’ faighinn buannachd às nuair a tha luchd-ciùil a’ cluich ann, gheibh 
na daoine a tha cur nan tachartasan air adhart pàigheadh, gheibh luchd-dealbhachaidh grafaigeach 
obair às, thèid sanasan a chur do na pàipearan, gheibh innleadairean-fuaime obair agus thèid airgead a 
dhèanamh bho bhith reic thiogaidean. Tha obair Fèisean nan Gàidheal a’ cur ri cosnaidhean is prothaid 
iomadh neach is buidheann, nam measg tha, luchd-ciùil is luchd-cleasachd, luchd-rianachd nan ealain, 
companaidhean dealbhachaidh is clò, luchd-dealbhachaidh eadar-lìn, dealbhadairean, companaidhean 
aig a bheil uidheaman PA agus companaidhean sanasachd. Tha companaidhean TBh is rèidio a’ faighinn 
buannachd às na prògraman a bharrachd a dh’fhaodas iad a shealltainn sa bheil daoine bho na Fèisean 
a’ nochdadh.  
 
Tro obair Fèisean nan Gàidheal, gach bliadhna tha mu 40,000 neach a’ faighinn cothrom air oideachadh 
sna h-ealain Ghàidhlig, no pàirt a ghabhail annta no a dhol gu cuirm no tachartas. Tha am mapa taobh a-
staigh a’ chòmhdaich-aghaidh a’ sealltainn far a bheil obair fo sgèith Fèisean nan Gàidheal a’ tachairt, 
ach chan eil e a’ toirt beachd ceart idir air dè uiread de thachartasan a th’ ann. Mar eisimpleir, an lùib 
gach Fèis tha tòrr chothroman ionnsachaidh ann agus le Iomairt Chiùil na h-Òigridh tha gach sgoilear a’ 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 http://www.feisean.org/downloads/HIE-Economic-Impact-of-the-Feisean.pdf	  
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faighinn 12 seisean gach bliadhna ann an Roinn na Gàidhealtachd. Tha an clàr a leanas a’ sealltainn nam
prìomh raointean obrach againn a rèir dè an luchd-èisteachd a bh’ aca thar nan 5 bliadhna a dh’fhalbh: 
 

 
 
Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh mu Fhèisean fa leth air làrach-lìn Fèisean nan Gàidheal agus tha làraich-
lìn aig cuid de na Fèisean iad fhèin, agus bidh iad a’ sgaoileadh fiosrachadh mun obair aca air na 
meadhanan sòisealta. 
 
Ged a tha a’ bhuidheann air a bhith fortanach a thaobh a’ mhaoineachaidh a tha sinn air fhaighinn bho 
dhiofar bhuidhnean thar nam bliadhnaichean – agus cumaidh sinn oirnn a’ sireadh tuilleadh taice – tha 
argamaid ann gum bu chòir aithne fhoirmeil, sheasmhach a thoirt air obair Fèisean nan Gàidheal, mar a 
thathar ag ràdh san Sgrùdadh air Roinn a’ Chiùil  le Alba Chruthachail: 
 
A dh’aindeoin nan diofar stèidhean air a bheil gach buidheann ag obair, chan urrainn dhaibh a bhith ag obair 
mar phrìomh bhuidhnean leasachaidh san ùine fhada mura h-eil gealltanas aca air bun-mhaoineachadh. Tha 
còig Companaidhean Cleasachd Nàiseanta proifeiseanta a’ faotainn maoineachadh stèidhichte bho 
Riaghaltas na h-Alba mar aithne air an inbhe aca mar phrìomh bhuidheann cleasachd. Ged nach eilear a’ 
moladh gun tèid na companaidhean òigridh nàiseanta a thoirt air falbh bho bhith fo sgèith Alba Chruthachail, 
tha sinn a’ smaoineachadh gum biodh e reusanta a bhith coimhead orra san aon dòigh ri buidhnean nàiseanta 
stèidhichte.9

Tha Fèisean nan Gàidheal a’ toirt dhuibh Plana a’ Phrògraim seo mar shealladh farsaing air an obair a 
bhios sinn a’ dèanamh sna còig bliadhna eadar 2015-20, le taic bho ar buidhnean com-pàirteach. Tha an 
obair againn gu bhith ag amas air an raon-aoise 0-25, a tha air a shònrachadh ann an Time to Shine – Ro-
innleachd Ealain na h-Òigridh ann an Alba. 
 
Cumaidh sinn oirnn a’ toirt taic do agus a’ cuideachadh le bhith leudachadh nam Fèisean ionadail agus 
aig an aon àm bheir sin cothrom dhaibhsan a tha air tighinn tro na Fèisean na sgilean agus tàlantan aca 
a thoirt air adhart agus cothrom an tuilleadh ionnsachaidh fhaighinn no pàirt a ghabhail ann an 
tachartasan is cuirmean. Bidh barrachd chothroman cosnaidh ann mar thoradh air na cothroman 
teagaisg a bharrachd ann am foghlam foirmeil agus neo-fhoirmeil. Ri linn sin, gheibh tòrr dhaoine 
cothrom a dhol an sàs ann an nithean cruthachail air feadh Alba agus faodaidh iad cur ri dualchas na h-
Alba le bhith cur nan ealain traidiseanta agus na Gàidhlig air adhart mar dhìleaban prìseil is sònraichte. 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 http://www.creativescotland.com/__data/assets/pdf_file/0014/21470/Creative-Scotland-Music-Sector-Review-v1-2.pdf (duilleag 89) 

Daoine a ghabh pàirt sna Fèisean 

Luchd-èisteachd nam Fèisean 

Luchd-èisteachd nan Cèilidhean air Chuairt 

Daoine a ghabh pàirt ann am Foghlam 

Daoine a ghabh pàirt ann an Dràma 

Luchd-èisteachd Bhlas 
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2 Geàrr-iomradh air a’ Phlana 
 
A thuilleadh air a bhith toirt dhuibh fiosrachadh mun bhuidhinn, mu na tha sinn air coileanadh thuige 
seo agus mun cho-theacsa sam bi sinn ag obair, tha Plana a’ Phrògraim 2015-20 cuideachd a’ cur 
romhainn aig Fèisean nan Gàidheal gun coilean sinn an t-amas againn, a’ toirt ar dualchais do ar n-
òigridh. 
 

Tha Fèisean nan Gàidheal ag amas air na cinn-uidhe againn a ruighinn: ag altram nan comasan 
cruthachail aig òigridh, a’ toirt aithne do na sgilean aca, a’ toirt cothroman do choimhearsnachdan air 
feadh Alba gus pàirt agus tlachd a ghabhail ann an ealain is cultar na Gàidhlig, agus a’ cur nan ealain 
traidiseanta agus na Gàidhlig air adhart mar dhìleaban prìseil is sònraichte tha neartachadh dualchas na 
h-Alba. 
 

Le bhith ag amas air na cinn-uidhe sin, thèid aig Fèisean nan Gàidheal air grunn bhuilean a choileanadh, 
gu h-àraidh a thaobh a bhith toirt barrachd chothroman do dhaoine gus pàirt is tlachd a ghabhail sna h-
ealain Ghàidhlig, a’ brosnachadh obair far am faigh daoine tuigse is eòlas nas fheàrr air ealain 
thraidiseanta na h-Alba agus obair a tha ag èirigh às a’ Ghàidhlig agus a tha anns a’ Ghàidhlig. Le bhith 
coileanadh na tha san amas aig Fèisean nan Gàidheal, bidh cothrom aig daoine òga a dhol an sàs ann an 
grunn  chur-seachadan is tachartasan cruthachail a bhrosnaicheas na tàlantan is na sgilean beatha aca, 
agus a bheir cothrom dhaibh feuchainn air na h-ealain Ghàidhlig. Tro na toraidhean sin thèid 
coimhearsnachdan a mhisneachadh agus piseach a thoirt air saoghal dhaoine. 
 

Cha thachair na nithean sin ach le bhith ag obair ann an com-pàirt le buidhnean eile a tha ag amas air 
toraidhean ceudna. Agus ann a bhith dèanamh sin, bidh Fèisean nan Gàidheal fhathast deònach 
atharrachadh a rèir phrìomhachasan ùra agus nì sinn cinnteach gu bheil co-ionannachd is iomadachd 
gan cur an sàs nar n-obair. Cumaidh sinn oirnn a’ dèanamh feum de theicneòlas didseatach agus ag 
obair le sùil cuideachd air math na h-àrainneachd. 
 

Tha Plana a’ Phrògraim a’ togail air na tha Fèisean nan Gàidheal air a dhèanamh a-cheana, agus tha e ag 
innse mu na buannachdan a thig à ar n-obair agus an t-iarrtas a th’ ann gun lean an obair sin, agus tha 
fiosrachadh ann air mar as urrainn don bhuidhinn am plana a thoirt gu buil. Tha sgrùdadh air Fèisean 
nan Gàidheal a’ measadh Neartan is Laigsean agus Cothroman is Cunnartan don bhuidhinn. 
 

Gus na builean a choileanadh, tha Fèisean nan Gàidheal a’ moladh gun obraich sinn tarsainn air ceithir 
prìomh raointean obrach: 
(1) Taic do agus ag Adhartachadh nam Fèisean 
(2) A’ Leasachadh Sgilean is Thàlantan 
(3) A’ Toirt Ealain is Cultar na Gàidhlig air Adhart an lùib Oideachadh Cruthachail  
(4) A’ Tarraing Luchd-èisteachd is a’ Meudachadh nan Àireamhan aca 
 

Airson gach raon obrach sin, tha Plana a’ Phrògraim a’ cur na feallsanachd an cèill, ag ainmeachadh nam 
builean a thèid a choileanadh, a’ mìneachadh na ro-innleachd a thèid a chur an sàs agus bheir e 
fiosrachadh seachad mu mar a thèid amasan a choileanadh. 
 

Tha Plana a’ Phrògraim cuideachd a’ sealltainn mar a bhios builean obair Fèisean nan Gàidheal a’ 
coileanadh cuid de na cinn-uidhe aig ro-innleachdan bhuidhnean eile leithid Riaghaltas na h-Alba, Alba 
Chruthachail, Iomairt na Gàidhealtachd ’s nan Eilean, Bòrd na Gàidhlig agus buidhnean poblach eile is 
ùghdarrasan ionadail. 
 

Tha Plana a’ Phrògraim a’ sealltainn nam modhan-riaghlaidh a th’ againn gus lìbhrigeadh a’ phlana a 
stiùireadh agus tha fiosrachadh ann air na structairean luchd-stiùiridh is luchd-obrach againn a nì 
cinnteach gun tèid am plana a choileanadh bho latha gu latha. Tha sealladh farsaing ann air na 
lìonraidhean san fharsaingeachd a tha toirt taic do dh’obair nan ealain traidiseanta is na Gàidhlig. 
 

Tha tuairmsean air buidseatan ann airson a bhith coileanadh nam builean thairis air a’ chiad trì bliadhna 
den chòig bliadhna ann am Plana a’ Phrògraim. Thèid sùil às ùr a thoirt orra sin gach bliadhna agus thèid 
an atharrachadh a rèir dè na h-aontaidhean a bhios againn le ar luchd-maoineachaidh. 
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3 Ceann-uidhe, Amasan is Builean  
 
 
Ceann-uidhe 
A’ toirt ar dualchais do ar n-òigridh 
 

 
Gus ar ceann-uidhe a ruighinn, tha e na amas dhuinn 
Tàlantan cruthachail dhaoine òga a thoirt am feabhas agus sinn a’ toirt taic do choimhearsnachdan air 
feadh Alba gus pàirt is tlachd a ghabhail sna h-ealain Ghàidhlig agus ann an cultar na Gàidhlig, agus sinn 
a’ cur nan ealain traidiseanta agus na Gàidhlig air adhart mar dhìleaban prìseil is sònraichte tha 
neartachadh dualchas na h-Alba. 
  
 
Le bhith coileanadh ar n-amasan, thèid na builean a leanas a lìbhrigeadh 
’S e a nì sinn: 

 Cuiridh sinn air dòigh barrachd chothroman air ealain is cultar na Gàidhlig ann an co-bhuinn ri grunn 
bhuidhnean eile 

 Cuiridh sinn obair air adhart a bheir tuigse is eòlas nas fheàrr do dhaoine air ealain thraidiseanta na 
h-Alba agus cuiridh sinn air adhart obair a tha ag èirigh às a’ Ghàidhlig 

 Tairngidh sinn daoine chun na Gàidhlig agus bheir sinn cothroman do dhaoine gus Gàidhlig 
ionnsachadh, a cleachdadh agus na sgilean aca a leasachadh 

 Bheir sinn taic do dh’òigridh los gum faigh iad cothrom a dhol an sàs ann an nithean cruthachail 
 Bheir sinn piseach air tàlantan cruthachail is sgilean dhaoine òga a bhios feumail dhaibh nam beatha, 

agus bheir sinn taic do dh’oidhirpean gus rudan ùra fheuchainn sna h-ealain Ghàidhlig 
 Cuiridh sinn ri misneachd choimhearsnachdan agus bheir sinn piseach air beatha dhaoine tro 

thachartasan cruthachail agus cothroman a bhith a’ cleachdadh na Gàidhlig 
 Nì sinn cinnteach gun tig na buannachdan eaconamach as motha as urrainnear às ar n-obair agus 

sinn a’ toirt cosnadh do dhaoine tro thachartasan cruthachail, cuidichidh sin le bhith gleidheadh 
agus a’ meudachadh àireamh an t-sluaigh 

 Bheir sinn taic do phròiseactan far a bheil leasachaidhean cultarach gan toirt air adhart sa 
choimhearsnachd  

 Gleidhidh sinn luchd-obrach sgileil a chleachdas Gàidhlig san àite-obrach agus a bhios a’ 
brosnachadh nan ealain Gàidhlig gu mòr agus a’ toirt stiùir san raon ealain sin 

 Cuidichidh sinn le bhith toirt cothrom do luchd-turais air fìor dhualchas na h-Alba agus sin a’ toirt taic 
do thurasachd chultarach 

 Nì sinn sanasachd air ar n-obair gu h-eadar-nàiseanta agus nì sinn cinnteach gun cuir cànan, ealain is 
cultar na Gàidhlig ri dualchas sònraichte na h-Alba 

 Bidh sinn deònach atharrachadh a rèir phrìomhachasan ùra, measaidhean air ar n-obair agus a rèir 
rannsachadh a thèid a dhèanamh le daoine eile 

 Nì sinn cinnteach gu bheil co-ionannachd is iomadachd gan cur an sàs nar n-obair 
 Nì sinn feum de theicneòlas didseatach gus an cuir barrachd dhaoine eòlas air ar n-obair agus gus an 

tèid Gàidhlig a chleachdadh barrachd 
 Ag obair ann an dòigh a tha a chum maith na h-àrainneachd 

 

Tha Fèisean nan Gàidheal an dùil gun tèid na builean a choileanadh le bhith toirt taic do dh’obair nam 
Fèisean ionadail a bhios nam prìomh luchd-compàirt dhuinn. Cuideachd, thèid na builean a choileanadh 
tro obair ro-innleachdail Fèisean nan Gàidheal agus le bhith lìbhrigeadh chùmhnantan is sheirbheisean 
do bhuidhnean eile, nuair a tha sin a dhìth. 
 

Le bhith coileanadh ar ceann-uidhe, amasan is builean, ann an com-pàirt ri Fèisean ionadail is daoine 
eile, cuiridh sinn ris na Builean Nàiseanta a leanas aig Riaghaltas na h-Alba: 
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Buil Nàiseanta Raointean Obrach Fèisean nan Gàidheal  
Taic do is ag 

Adhartachadh 
nam Fèisean 

A’ Leasachadh 
Sgilean is 
Thàlantan 

 

A’ Toirt Ealain is 
Cultar na Gàidhlig 
air Adhart an Lùib 

Oideachadh 
Cruthachail 

A’ Tarraing 
Luchd-èisteachd 

1 Tha sinn a’ fuireach an Alba, an t-àite as tarraingiche san 
Roinn Eòrpa airson gnothachas is malairt * * 

 * 

2 Tha ar n-eaconamaidh air àirde a ruighinn le barrachd 
chothroman obrach agus cothroman obrach nas fheàrr do ar 
sluagh 

* * * * 

3 Tha foghlam is sgilean nas fheàrr againn, tha sinn nas 
soirbheachaile, agus ainmeil airson ar cuid rannsachaidh is 
innleachd 

* * * 
 

4 Tha misneachd aig ar cuid òigridh, tha iad ag ionnsachadh le 
èifeachd, tha iad nan saoranaich chùramach agus buadhach * * * * 

5 Tha na cothroman as fheàrr aig ar cuid chloinne nam beatha 
agus tha iad deiseil gu soirbheachadh * * * 

 

6 Tha sinn beò nas fhaide, agus tha sinn nas fallaine * * * * 

7 Dhèilig sinn ris na cùisean as motha a tha ag adhbharachadh 
neo-ionnanachd ann an Alba * * * * 

8 Tha sinn air cothroman beatha nas fheàrr a thoirt do chloinn, 
òigridh agus teaghlaichean ann an cunnart * 

 * 
 

9 Tha sinn air ar dìon bho eucoir, mì-rian is cunnart * * * * 

10 Tha sinn a’ fuireach ann an àiteachan seasmhach, a tha air an 
deagh dhealbh far a bheil cothrom againn air na goireasan is 
seirbheisean air a bheil feum againn 

* 
  * 

11 Tha coimhearsnachdan làidir, seasmhach is taiceil againn far 
a bheil daoine a’ gabhail cùram mu dè nì iad agus dè 
bhuaidh a dh’fhaodadh sin a thoirt air càch 

* 
  * 

12 Tha sinn a’ cur luach agus a’ gabhail tlachd nar n-
àrainneachd nàdarra agus làmh-dhèante agus tha sinn ga 
dìon agus ga leasachadh airson ginealaichean ri teachd 

   * 

13 Tha sinn moiteil à dearbh-aithne nàiseanta a tha làidir, 
cothromach agus in-ghabhalach * * * * 

14 Tha sinn a’ lùghdachadh buaidh ar caitheimh is dèanadas air 
an àrainneachd ionadail agus àrainneachd an t-saoghail * 

  * 

15 Thèid aig ar sluagh a bhith neo-eisimeileach fhathast fhad ’s 
a tha iad a’ fàs nas sine agus gheibh iad taic fhreagarrach 
nuair a tha sin a dhìth orra 

   * 

16 Tha sàr sheirbheisean poblach againn, a tha a’ sìor fhàs nas 
fheàrr, agus a tha èifeachdach agus mothachail air 
feumalachdan dhaoine aig an ìre ionadail 

* 
 * * 

 
Tha Ro-innleachd Eaconamach Riaghaltas na h-Alba a’ comharrachadh còig dùbhlain a tha ro Alba. ’S iad 
na prìomh dhòighean anns a bheil na Fèisean10 a’ cur ri Ro-innleachd Eaconamach an Riaghaltais: 
� Làn-bhuil ionmhasail luach còrr is £2.5m gach bliadhna. 
� A’ toirt sgilean is eòlas pragtaigeach do dhaoine òga a leigeas leotha dreuchd a thoirt a-mach sna 

gnìomhachasan cruthachail, aon de na roinnean eaconamach far a bheil an Riaghaltas airson gum bi 
builean, toraidhean-saothrach is às-mhalairt a’ dol a meud. 

� Barrachd dhaoine ag obair san dùthaich ri linn mar a tha sinn a’ toirt cothrom do dhaoine air obair 
làn- is pàirt-thìde, gu tric ann an sgìrean far nach eil mòran obraichean. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 http://www.feisean.org/downloads/HIE-Economic-Impact-of-the-Feisean.pdf 
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� A’ cur ri co-ionannachd air feadh Alba le bhith dèanamh obair mhath is a’ toirt cothrom air teagasg 
math ann an coimhearsnachdan dùthchail is iomallach, agus sin a’ toirt buaidh nach beag air sgìrean 
cugallach air a’ Ghàidhealtachd agus sna h-Eileanan. 

� A’ cuideachadh le bhith gleidheadh is a’ meudachadh an t-sluaigh ann an coimhearsnachdan beaga 
is iomallach agus sinn a’ toirt cothrom do dhaoine (gu h-àraidh daoine òga) air cur-seachadan 
sòisealta, dol an sàs ann an gnothaichean sòisealta is cultarach, agus a’ toirt barrachd tuigse do 
dhaoine air dualchas Gàidhlig nan sgìrean aca. Nuair a thilleas oidean, luchd-ciùil, agus buill den 
teaghlach gu na Fèisean nuair a tha iad gan cumail, agus gu tachartasan sònraichte co-cheangailte 
ris na Fèisean, tha sin a’ brosnachadh dhaoine gu bhith cumail ceangal ris an sgìre sa bheil an Fhèis 
agus gam brosnachadh gu bhith tilleadh a dh’fhuireach sna sgìrean sin, a rèir diofar 
rannsachaidhean a rinneadh. 

 
Chithear fiosrachadh mionaideach ann an Earrainn 5 air na dòighean san urrainn dhuinn builean 
sònraichte a choileanadh do bhuidhnean fa leth. 
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4 Prògram Obrach 2015-20 
 
 
Raointean Obrach 
Bheir Fèisean nan Gàidheal prògram gu buil tarsainn air ceithir raointean obrach: 
1. Taic do agus ag Adhartachadh nam Fèisean 
2. A’ Leasachadh Sgilean is Thàlantan 
3. A’ Toirt Ealain is Cultar na Gàidhlig air Adhart an lùib Oideachadh Cruthachail  
4. A’ Tarraing Luchd-èisteachd is a’ Leudachadh nan Àireamhan aca  
 
Buannachdan 
A rèir an sgrùdaidh le Steve Westbrook, Buaidh Eaconamach is Shòisealta nam Fèisean, a bharantaich 
HIE, tha na Fèisean a’ cruthachadh mu 95 obraichean Ionann is Làn-thìde agus sin a’ cur còrr is £2m ris an 
eaconamaidh11.  Ann an 2013-14 chaidh na figearan sin an àirde agus na Fèisean a’ cosg £1.27m agus 
bha toradh ionmhasail iomlan luach £1.3m aig Fèisean nan Gàidheal – sùim iomlan luach £2.3m às dèidh 
do luach nan tabhartasan a thug Fèisean nan Gàidheal do na Fèisean a bhith air a thoirt air falbh. 

 
 

Tha caidreachas nam Fèisean air buannachdan eaconamach brìoghmhor a thoirt do dh’Alba a’ gabhail a-
steach nan sgìrean cugallach air a’ Ghàidhealtachd agus sna h-Eileanan. Ge-tà, tha na buannachdan 
sòisealta, cànain agus a thaobh ealain a cheart cho cudromach do mhaith na dùthcha. Cha robh riamh 
uiread dhaoine òga aig a bheil sgilean ann an ceòl traidiseanta agus seinn thraidiseanta, agus cha robh 
riamh uiread chothroman ann. 

Tha Riaghaltas na h-Alba a’ gabhail ris mu thràth gu bheil àite aig an riaghaltas ann a bhith toirt taic do roinn 
a’ chultair. Tha sinn ag aontachadh leis a’ bheachd gum bu chòir na h-ealain a bhith faighinn taic-airgid 
phoblach, agus tha sinn gam maoineachadh. Tha sinn a’ tuigsinn gu bheil an luach sònraichte fhèin ann an 
cultar agus dualchas. 
 

Chan fheum iad agus chan eil mi ag iarraidh gun seall nan roinnean cultarach is dualchais gu bheil luach 
eaconamach anns na nì iad gus dearbhadh gu bheil iad airidh air taic phoblach. Tha fios agam dè tha na 
roinnean sin a’ toirt dhuinn, oir chunnaic mi mar a tha iad ag obair. Bidh mi a’ tadhal air luchd-ealain is luchd-
cleasachd a tha ag obair gu cruaidh agus a’ coimhead air dòighean-obrach ùra; agus a tha cruthachadh 
dhòighean ùra is ùidheil gus an obair aca fhèin agus obair ar sinnsirean a thoirt am follais. Tha iad a’ 
smaoineachadh ann an dòighean ùra dìreach seach gur e luchd-ealain a th’ annta. 
Mar sin, don Riaghaltas seo, tha a’ chùis cho soilleir ris a’ ghrèin.    
          

Fiona Hyslop BPA, Rùnaire a’ Chaibineit airson Cultair aig Riaghaltas na h-Alba 
Past, Present & Future: Culture & Heritage in an Independent Scotland 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 http://www.feisean.org/downloads/HIE-Economic-Impact-of-the-Feisean.pdf (duilleag 28) 
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Mar a chaidh a shealltainn ann an Earrainn 1, tha ar n-obair a’ cur gu mòr ris na gnìomhachasan 
cruthachail. Am measg nan daoine eile a gheibh buannachd bho na nì sinn tha: àiteachan-fuirich, 
taighean-bìdh, companaidhean a tha toirt chàraichean is busaichean seachad air mhàl, companaidhean 
àrachais, companaidhean siubhail agus eadar-theangairean Gàidhlig, a tha gu tric ag obair ann an 
sgìrean dùthchail, cugallach. 
 
Iarrtas 
Tha iarrtas mòr fhathast airson na h-obrach do am bi sinn a’ toirt taic: 

 Sa chòig bliadhna a dh’fhalbh tha mu 6,000 duine òg sa chumantas air a bhith gabhail pàirt sna 
Fèisean agus tachartasan ealain eile gach bliadhna. Tha an àireamh luchd-èisteachd airson nan 
tachartasan agus pròiseactan eile san robh sinn an sàs air a bhith faisg air 40,000 gach bliadhna, tha 
an àireamh sin a’ dol suas gu 480,000 nuair a tha sinn a’ gabhail a-steach prògraman telebhisein san 
robh sinn an sàs agus craolaidhean air YouTube. 

 Tha an àireamh de dhaoine òga a tha a’ tighinn gu na Fèisean air fuireach an ìre mhath aig an aon ìre 
ged a tha an teachd-a-steach aig teaghlaichean air tuiteam. Tha sinn air oidhirp a dhèanamh feuch 
am biodh cothrom aig daoine, nach b’ urrainn pàigheadh aig amannan duilich, tighinn gu na Fèisean 
agus pàirt a ghabhail annta. 

 Ged a tha an àireamh luchd-èisteachd airson Blas air a dhol sìos is suas ri linn mì-chinnt a thaobh 
maoineachadh bho bhliadhna gu bliadhna, tha an fhèis fhathast a’ dèanamh glè mhath agus tha an 
àireamh luchd-èisteachd uile-gu-lèir math. Nuair a tha buidseat ceart ann, tha àireamh mhòr luchd-
èisteachd ann (agus na buannachdan eaconamach matha ann a thig an cois sin). 

 Leis na Cèilidhean a bhios a’ dol air Chuairt as t-Samhradh faodaidh tòrr luchd-èisteachd a bhith aca, 
agus sin an crochadh air dè na tachartasan a bhios iad a’ frithealadh; agus tha na cèilidhean a’ toirt 
blasad dha-rìribh der dualchas do luchd-turais agus a’ toirt cothroman trèanaidh is cosnaidh do 
luchd-ciùil òga. Cuideachd, bithear a’ cleachdadh nan còmhlan sin gus na tàlantan aig daoine òga a 
thaisbeanadh ann an dùthchannan eile. Mar eisimpleir, chluich feadhainn aig Fèis Chiùil 
Thraidiseanta Chambridge agus aig na geamannan Iomain-Iomáint Eadar-nàiseanta a bhios a’ 
tachairt gach bliadhna ann an Èirinn. 

 Tha barrachd dhaoine a’ faighinn cosnadh gus prògram Fèisean nan Gàidheal a thoirt gu buil ri linn 
nan cothroman teagaisg a tha air nochdadh mar thoradh air iomairtean mar Fèisgoil. 

 Tha sinn a’ dèanamh barrachd feum de na meadhanan sòisealta, a dhearbhas mar a tha ùidh aig 
daoine nar n-obair. Le bhith cleachdadh mheadhanan didseatach, thèid againn air fiosrachadh a 
sgaoileadh gu àireamh mhòr de dhaoine gu luath agus gun cus cosgais. Tha an sianal YouTube 
againn a’ toirt cothrom dhuinn ar n-obair a shealltainn do bharrachd dhaoine. 

 
Comasan lìbhrigidh 
Tha Fèisean nan Gàidheal air dearbhadh gu fìor shoilleir mar as urrainn dhuinn pròiseactan a thoirt gu 
buil agus maoinean poblach nach beag a stiùireadh. Bha sinn nar prìomh bhuidheann aig Comhairle 
Ealain na h-Alba agus nar buidheann stèidhichte aig Alba Chruthachail agus thèid ar maoineachadh gu 
cunbhalach le Alba Chruthachail eadar 2015 is 2018. Tha sinn innleachdach nar modhan-obrach, agus 
tha sinn daonnan a’ coimhead air dòighean gus barrachd teachd-a-steach a chosnadh no a thoirt a-
steach a bheir taic do ar prìomh obair. ’S fheàrr leinn a bhith ag obair ann an com-pàirt ri buidhnean eile 
agus nì sinn ar dìcheall feuch am bi grunn luchd-maoineachaidh agus luchd-compàirt an sàs ann a bhith 
toirt Plana a’ Phrògraim seo gu buil. 
 
Tha tuilleadh fiosrachaidh ann an Earrainn 6 air ar modhan-riaghlaidh is ar structair luchd-obrach. 
Chithear gu h-ìosal sgrùdadh SWOT (NLCC) air a’ bhuidhinn:   
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Neartan                                                                      N Laigsean                                                                     L 
• Planaichean leasachaidh soilleir a bheir bun-stèidh do 

dh’obair na buidhne, agus nuair a bheir buidheann 
maoineachadh dhuinn bidh iad a’ togail air taic-airgid 
bho bhuidhnean eile, agus sin uile a’ cur ri eaconamaidh 
na h-Alba 

• Comasach dhuinn airgead a chosnadh le bhith reic 
sheirbheisean agus fianais làidir againn air mar a thug 
sinn pròiseactan gu buil roimhe 

• Cha bhi an luchd-obrach againn ag atharrachadh ro thric 
agus tha sin a’ ciallachadh gu bheil sgioba sgileil againn 
le eòlas air mar a lìbhrigear sàr sheirbheisean 

• Deagh riaghladh is stiùireadh ionmhasail tro Bhòrd nan 
Urrasairean a tha riochdachadh nam Fèisean 

• Dòighean innleachdach gan cleachdadh gus taic a thoirt 
do na Fèisean, a chruthaicheas cothroman don 
fheadhainn a ghabhas pàirt annta 

• A’ toirt taic do chosnaidhean sna gnìomhachasan 
cruthachail, gu tric ann an coimhearsnachdan beaga, 
dùthchail 

• Tòrr luchd saor-thoileach an sàs sna Fèisean ionadail, 
agus thèid beachdan muinntir nam Fèisean a shireadh 
air cùisean fìor chudromach 

• Dòigh-obrach fhosgailte ann a bhith ag obair ann an 
com-pàirt le buidhnean eile 

• Dàimh math, làidir leis an riaghaltas agus ùghdarrasan 
ionadail mar thoradh air deagh chonaltradh eadarainn 
agus oidhirpean gus ar n-obair a chur air adhart 

• A’ dèanamh feum math de na meadhanan didseatach 
agus sinn a’ cumail sùil air math na h-àrainneachd 
 

• Le bhith sgaoilte ann an diofar sgìrean, tha sin ag 
adhbharachadh dhuilgheadasan ann a bhith lìbhrigeadh 
sheirbheisean 

• Tha coltas ann gu bheil cus eallaich a’ tighinn air cuid a 
luchd saor-thoileach ann an comataidhean nam Fèisean 
ionadail 

• Leis mar a tha na Fèisean car sgapte, tha sin ag 
adhbharachadh dhuilgheadasan conaltraidh uaireanan 

• Tha siubhal bho agus gu ar prìomh oifis beagan daor 
agus tha e a’ toirt ùine 

• Chan eil na ceanglaichean conaltraidh is còmhdhail a th’ 
ann a’ toirt cus cothruim dhuinn dòighean-obrach a chur 
an sàs a bheir nas lugha buaidh air an àrainneachd 

• Chan eil an roinn phrìobhaideach a’ cur uiread sin de 
dh’airgead an seilbh nam Fèisean 

• Strì ann eadar a bhith feuchainn ri seirbheisean a 
lìbhrigeadh do na Fèisean agus a’ toirt phròiseactan ro-
innleachdail gu buil gus airgead a thoirt a-steach 

• Chan eil daoine taobh a-muigh sgìrean ‘dùthchasach’ 
nam Fèisean cho mothachail air na Fèisean 

• Beagan nas lugha de luchd-obrach ri linn airgead a b’ 
fheudar a shàbhaladh gus seirbheisean a dhìon 
 

Cothroman                                                            C Cunnartan                                                                   C 
• Ìomhaigh mhath aig na Fèisean agus mar a tha iad air cur 

cho mòr ri beatha ealain is chultarach na h-Alba 
• A’ cuideachadh leis an eallach obrach a tha tighinn air 

luchd saor-thoileach ann an comataidhean nam Fèisean 
ionadail le bhith tabhann taic a bharrachd dhaibh 

• Comasach dhuinn barrachd a chur ri eaconamaidh na h-
Alba 

• Maoineachadh cunbhalach bho Alba Chruthachail 
• Cothrom airgead a chosnadh le bhith toirt sheirbheisean 

do bhuidhnean eile 
• A’ cleachdadh teicneòlas didseatach barrachd gus  nach 

fheum luchd-obrach siubhal uiread no uiread a chosg 
agus cuidichidh sin le seasmhachd na h-àrainneachd 

• Comasach dhuinn cuideachadh le Time to Shine agus Ro-
innleachd nan Ealain Gàidhlig a thoirt gu buil agus càch a 
chuideachadh le bhith coileanadh gheallaidhean fo 
Achd na Gàidhlig 

• Taic thar-phàrtaidh bho BPA is luchd-poilitigs ionadail do 
dh’obair nam Fèisean 

• A’ leudachadh agus a’ stèidheachadh Fèisean ann an 
sgìrean taobh a-muigh na Gàidhealtachd agus nan 
Eilean le taic a bharrachd 
 

• Tha an suidheachadh eaconamach an-dràsta agus 
lùghdachadh ann am maoineachadh, gu h-àraidh a 
thaobh ùghdarrasan ionadail, a’ toirt buaidh air mar as 
urrainn dhuinn ar prògram a lìbhrigeadh, agus 
dh’fhaodadh gun caillear obraichean agus nach cuir sinn 
ris an eaconamaidh chun na h-aon ìre  

• Ma thèid maoineachadh bho phrìomh bhuidheann-
mhaoineachaidh mar HIE no Bòrd na Gàidhlig a stad 

• Mura tèid againn air taic a chumail ris na Fèisean, 
dh’fhaodadh gum fàgadh sin cus uallaich air luchd saor-
thoileach agus gum bi crìonadh air obair nam Fèisean 

• Cunnart ann gum feuch sinn ri cus phròiseactan a chur 
air dòigh gus airgead a chosnadh a chumas a’ 
bhuidheann a’ dol san t-suidheachadh eaconamach a th’ 
againn an-dràsta, agus gum fàg sin cus uallaich oirnn 

• Tha cuid den obair againn nach eil a’ faighinn taic-airgid 
gu leòr fhathast, agus sin a’ ciallachadh gum feum luchd-
obrach barrachd ùine a chur seachad a’ sireadh 
maoineachadh agus a’ lìbhrigeadh chùmhnantan gus ar 
prìomh phrògram a chumail a’ dol 
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Raon Leasachaidh 1 TAIC DO IS AG ADHARTACHADH NAM FÈISEAN 
 
 
FEALLSANACHD 
’S e prìomh adhbhar Fèisean nan Gàidheal, taic a thoirt do na Fèisean agus na Fèisean adhartachadh, 
agus e na amas dhuinn dèanamh cinnteach gum bi cothrom aig a h-uile duine pàirt is tlachd a ghabhail 
sna h-ealain thraidiseanta. Tha sinn ag aithneachadh gu bheil gach Fèis ionadail eadar-dhealaichte agus 
’s e aon de na prìomh neartan a th’ aig Fèisean nan Gàidheal an luchd-obrach saor-thoileach a tha gan 
ruith. Tha farsaingeachd nam Fèisean a’ ciallachadh gu bheil leasachaidhean cultarach gan toirt air 
adhart ann an coimhearsnachdan bho air feadh Alba agus tha na cothroman a gheibh daoine an lùib 
nam Fèisean a’ dèanamh feum nam beatha. Tha sinn a’ tuigsinn cho cudromach ’s a tha na h-ealain agus 
cultar nuair a thig e gu bhith dèanamh na Gàidhlig nas follaisiche agus toirt air daoine a dhol an sàs ann 
an cùisean Gàidhlig, agus an t-àite a dh’fhaodadh a bhith aig na Fèisean ann a bhith dèanamh sin. 
 
Tha sinn ag aithneachadh cho cudromach ’s a tha an obair a nì luchd saor-thoileach agus tha e na amas 
dhuinn, tro bhith tabhann grunn sheirbheisean dhaibh, nach bi uiread uallaich a’ tighinn orra agus gun 
còrd an obair riutha barrachd.  Tha sinn gu math taingeil airson an obair a nì feadhainn den luchd-chiùil 
is na seinneadairean as fheàrr ann an Alba mar oidean aig na Fèisean, agus bidh Fèisean nan Gàidheal a’ 
feuchainn ri cosnadh ceart a phàigheadh dhaibh airson na h-obrach sin. Tro cho-obrachadh is obair 
chom-pàirteach, tha sinn airson dèanamh cinnteach gun tig leasachaidhean àraidh gu buil. Tha sinn ag 
aontachadh leis an rùn aig Time to Shine12 agus thèid againn air cuideachadh gus dèanamh cinnteach 
“gun tig gach pàiste is neach òg ann an Alba am feabhas agus gun soirbhich leotha tro na h-ealain agus 
a bhith ri obair chruthachail”. 
 
 
BUILEAN 

 A’ toirt barrachd chothroman do dhaoine pàirt is tlachd a ghabhail ann an ealain is cultar na Gàidhlig 
ann an com-pàirt ri buidhnean eile 

 A’ toirt taic do dhaoine òga feuch an tèid iad an sàs ann an grunn nithean cruthachail 
 A’ cur obair air adhart a bheir tuigse is eòlas nas fheàrr do dhaoine air ealain thraidiseanta na h-Alba 

agus a’ cur air adhart obair a tha ag èirigh às a’ Ghàidhlig 
 A’ tarraing dhaoine chun na Gàidhlig agus a’ toirt chothroman dhaibh gus an cànan ionnsachadh is a 

chleachdadh agus na sgilean cànain aca a leasachadh 
 A’ toirt piseach air tàlantan cruthachail is sgilean dhaoine òga a bhios feumail dhaibh nam beatha, 

agus bheir sinn taic do dh’oidhirpean gus rudan ùra fheuchainn sna h-ealain Ghàidhlig 
 A’ cur ri misneachd choimhearsnachdan agus a’ toirt piseach air beatha dhaoine tro thachartasan 

cruthachail agus tro bhith cleachdadh na Gàidhlig 
 Nì sinn cinnteach gun tig na buannachdan eaconamach as motha as urrainnear às ar n-obair agus 

sinn a’ toirt cosnadh do dhaoine tro thachartasan cruthachail, cuidichidh sin le bhith gleidheadh 
agus a’ meudachadh àireamh an t-sluaigh 

 A’ toirt taic do phròiseactan far a bheil leasachaidhean cultarach gan toirt air adhart sa 
choimhearsnachd  

 Nì sinn feum de theicneòlas didseatach gus an cuir barrachd dhaoine eòlas air ar n-obair agus gus an 
tèid Gàidhlig a chleachdadh barrachd 

 Nì sinn cinnteach gu bheil co-ionannachd is iomadachd gan cur an sàs nar n-obair 
 

 
RO-INNLEACHD 
Bidh na nithean a leanas mar phàirt de na prìomhachasan agus an clàr-ama a bhios againn airson Taic 
do is ag Adhartachadh nam Fèisean: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 http://www.creativescotland.com/resources/our-publications/plans-and-strategy-documents/national-youth-arts-strategy (duilleag 4) 
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 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Maoineachadh cunbhalach do dh’obair nam Fèisean tro Sgeama 
Thabhartasan nam Fèisean le amas a bhith gluasad gu bhith 
pàigheadh oidean bun-thuarastal a rèir ìrean Aonadh an Luchd-chiùil 

√ √ √ √ √ 

Maoineachadh airson leasachaidhean ùra tro Mhaoin Leasachaidh nam 
Fèisean 

√ √ √ √ √ 
A’ cumail a’ tairgse taic ro-innleachdail is phragtaigeach tro lìonra de 
dh’Oifigearan Leasachaidh agus gach oifigear a’ coimhead às dèidh 
grunn Fhèisean 

√ √ √ √ √ 

A’ cumail a’ toirt taic do luchd-eagrachaidh ionadail tro Uairean 
Bliadhnail mar phàirt de Sgeama Thabhartasan nam Fèisean 

√ √ √ √ √ 
Taic do bhuidhnean coimhearsnachd a tha ag iarraidh Fèisean ùra a 
stèidheachadh 

√ √ √ √ √ 
A’ conaltradh gu cunbhalach ri Fèisean ionadail tro Phrìomh 
Oifigearan, co-labhairt bhliadhnail agus cruinneachaidhean ionadail, 
mar as iomchaidh 

√ √ √ √ √ 

A’ toirt cothrom an-asgaidh do na Fèisean air ionnstramaidean ciùil 
bho ar Stòras Ionnsramaidean Ciùil 

√ √ √ √ √ 
A’ stiùireadh sgeama PVG bho ar prìomh oifisean gus dèanamh 
cinnteach gu bheil dìon ga dhèanamh air clann is inbhich a tha 
feumach air an dìon 

√ √ √ √ √ 

A’ cuideachadh dhaoine le bhith cur ar Poileasaidh Gàidhlig an gnìomh √ √ √ √ √ 
A’ cruthachadh phoileasaidhean, a bu chòir na Fèisean uile a ghabhail 
òs làimh, a nì cinnteach gum bi cùisean air an cur air dòigh gu ceart 
agus gun tèid tachartasan ealain sàr mhath a chumail 

√ √ √ √ √ 

A’ sgaoileadh naidheachdan tro ar làrach-lìn, na meadhanan agus le 
cuairt-litrichean didseatach gu cunbhalach 

√ √ √ √ √ 
A’ dèanamh ghoireasan Gàidhlig is ciùil thraidiseanta ùra √ √ √ √ √ 
A’ cur ghoireasan teagaisg is eile ann an cruth didseatach feuch an 
gabh iad an cleachdadh le barrachd dhaoine 

√ √ √   
A’ cur àrachas air dòigh gus am bi àrachas aig na Fèisean airson 
uallaichean poblach is airson gach taobh den obair aca leis na h-ealain 

√ √ √ √ √ 
A’ toirt taic ionmhasail seachad gus dèanamh cinnteach gum bi 
cothrom aig daoine, le feumalachdan taice a bharrachd, air tachartasan 

√ √ √ √ √ 
Taic ro-innleachdail do dh’Fhèisean a tha airson an obair aca a 
leudachadh agus a tha airson prògram obrach fad na bliadhna a chur 
air chois 

√ √ √   

Taic do dh’obair ùr agus obair a tha feuchainn rudan ùra sna h-ealain 
Ghàidhlig 

√ √ √ √ √ 
A’ cruinneachadh òrain dhualchasach Ghàidhlig agus gan cur ann an 
cruth didseatach 

√ √    
Taic do bhith sgrìobhadh òrain Ghàidhlig ùra  √ √   

 

 

√ a’ sealltainn na bliadhna sa bheilear an dùil a thachras an obair.  Bidh buaidh aig taic-airgid a tha co-cheangailte ri àm sònraichte air cuin a thachras cuid den obair. 
 
 

NA NÌ SINN 
Le bhith toirt na ro-innleachd gu h-àrd gu buil, nì Fèisean nan Gàidheal cinnteach gum faigh a h-uile 
duine cothrom pàirt is tlachd a ghabhail ann an tachartasan ealain is cruthachail tro na h-ealain 
thraidiseanta agus sinn a’ lìbhrigeadh nam prìomhachasan gu h-àrd. Nuair a nì sinn sin, bidh sinn a’ 
brosnachadh co-ionannachd is iomadachd agus sinn ag obair le tòrr choimhearsnachdan air feadh na 
dùthcha, agus bheir sin cothrom dhaibh pàirt a ghabhail ann an tachartasan ealain sa choimhearsnachd 
aca fhèin agus ann an àiteachan eile. 
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Cumaidh sinn oirnn a’ ruith Sgeama Thabhartasan nam Fèisean, agus sinn a’ cur prìomhachas air taic do 
phrìomh obair nam Fèisean agus clasaichean fad na bliadhna. Cho fad ’s a tha maoineachadh gu leòr 
againn, nì sinn ar dìcheall tabhartasan a thoirt do na Fèisean a leigeas leotha gluasad gu bhith 
pàigheadh, aig a’ char as lugha, am bun-thuarastal do dh’oidean a tha Aonadh an Luchd-chiùil a’ 
moladh. Airson tòrr Fhèisean bidh sin a’ ciallachadh àrdachadh nach beag anns na tha iad a’ pàigheadh 
do dh’oidean. 
 
Tha na Fèisean air sealltainn iomadh turas thar nam bliadhnaichean cho innleachdach is adhartach agus 
a tha iad nan obair. Tha Maoin Leasachaidh nam Fèisean air a bhith gu math feumail ann a bhith toirt 
taic do bheachdan innleachdach, agus tha suimeannan leth charan beag bho Fhèisean nan Gàidheal air 
suimeannan mòra bho bhuidhnean eile a tharraing a chaidh a chosg ann an coimhearsnachdan ionadail. 
Tha e na amas dhuinn a’ mhaoin leasachaidh a chumail a’ dol rè ùine a’ phlana seo. 
 
A thaobh a bhith leasachadh Fhèisean a th’ ann mu thràth, tha Fèis Rois air a chur romhpa am 
maoineachadh aca fhaighinn iad fhèin bho bhuidhnean eile gun a bhith dol tro Fhèisean nan Gàidheal. 
Tha Fèis Spè, a tha ag obair san sgìre a tha mar phàirt de Phàirce Nàiseanta a’ Mhonaidh Ruaidh, air 
planaichean airson leasachaidhean fhoillseachadh agus bu thoigh le Fèisean nan Gàidheal taic a thoirt 
do na leasachaidhean sin. Ma thèid aontachadh, dheigheadh maoineachadh a b’ àbhaist a bhith dol gu 
Fèis Rois a thoirt do dh’Fhèis Spè, agus/no Fèisean eile, a tha airson prògram nas motha a ruith. 
 
Bidh buidhnean coimhearsnachd bho air feadh Alba a’ tighinn gu Fèisean nan Gàidheal agus iad ag 
iarraidh Fèis a stèidheachadh. Beachdaichidh Bòrd Stiùiridh Fèisean nan Gàidheal air iarrtasan airson 
ballrachd feuch an coilean na buidhnean sin na slatan-tomhais a tha dhìth. Cumaidh luchd-obrach 
Fèisean nan Gàidheal orra a’ toirt taic do choimhearsnachdan gus Fèisean ùra a chur air chois, a gheibh 
maoineachadh, sa chiad dol a-mach, bho Mhaoin Leasachaidh nam Fèisean. 
 
’S e bunait ar buidhne, sgioba dìcheallach de luchd-obrach a bheir taic do na Fèisean. Bidh Fèisean 
fhathast a’ faighinn buannachd à taic bho Phrìomh Oifigear airson gach Fèis agus bu chòir dhaibh fios a 
chur chun an neach sin sa chiad dol a-mach nuair a tha iad airson bruidhinn ri Fèisean nan Gàidheal. 
Faodaidh iad cuideachadh le grunn chùisean, mar: a’ lìonadh foirm airson tabhartas, a’ cumail ri 
riaghailtean airson tabhartasan agus sin a’ gabhail a-steach cuideachadh le bhith dèanamh 
sgrùdaidhean disclosure, a’ faighinn airgead bho thobraichean eile airson phròiseactan sònraichte, a’ 
dèanamh sanasachd air tachartasan, a’ cumail ri Poileasaidh Gàidhlig Fèisean nan Gàidheal, a bhith an 
làthair nuair a tha an Fhèis ga ruith gus a’ chomataidh a chuideachadh, a’ cur air dòigh trèanadh airson 
luchd-eagrachaidh nam Fèisean, a’ cuideachadh le leasachadh ro-innleachdail far a bheil grunn Fhèisean 
ann an sgìrean, agus tòrr a bharrachd. 
 
Bidh tòrr a’ cleachdadh Stòras Ionnstramaidean Ciùil Fèisean nan Gàidheal agus gu math tric cha bhi gu 
leòr ionnstramaidean ann airson frithealadh air an iarrtas. Rè ùine a’ phlana seo, cumaidh Fèisean nan 
Gàidheal orra a’ toirt cothrom an-asgaidh do na Fèisean air na h-ionnstramaidean agus leigidh sinn le 
daoine fa leth cothrom fhaighinn orra ma phàigheas iad beagan màil. Gleidhidh Fèisean nan Gàidheal na 
h-ionnstramaidean a th’ ann, agus ma tha maoinean calpa againn, ceannaichidh sinn ionnstramaidean 
ùra nuair a tha iarrtas ann. Cumaidh Prìomh Oifigearan orra a’ cuideachadh Fhèisean ionadail gus 
airgead a thogail a leigeas leotha na stòrais ionnstramaidean aca fhèin a stèidheachadh. 
 
Tha Fèisean nan Gàidheal a’ cur cudrom ro mhòr air sàbhailteachd is maith nan daoine leis a bheil sinn 
ag obair, agus airson grunn bhliadhnaichean tha sinn air seirbheis sgrùdaidh airson disclosure  a 
thabhann bho na h-oifisean againn gun chosgais do na Fèisean. Leanaidh sin rè ùine a’ phlana seo, agus 
nì sinn cinnteach gun cumar fiosrachadh ris na Fèisean mu atharrachadh sam bith san an reachdas a 
dh’fhaodadh buaidh a thoirt orra agus gun tèid trèanadh a thoirt dhaibh gus an urrainn dhaibh 
dèiligeadh ri atharraichean. 
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Bheir sinn seirbheis naidheachdan do na Fèisean ma tha iad airson sanasachd a dhèanamh air 
tachartasan agus bidh sinn a’ cur naidheachdan Fèisean nan Gàidheal gu cunbhalach gu na meadhanan. 
Nì sinn cuairt-litrichean didseatach gu cunbhalach agus cuiridh sinn stuth ris an fheadhainn aig ar 
buidhnean com-pàirteach ma tha sin iomchaidh. 
 
Tha Fèisean nan Gàidheal air grunn ghoireasan Gàidhlig is goireasan airson ceòl traidiseanta a 
dhèanamh thar nam bliadhnaichean a chòrd gu mòr ri daoine. Bho chionn ghoirid tha sinn air a bhith 
dèanamh barrachd ghoireasan didseatach feuch am faigh barrachd dhaoine cothrom orra. Tha sinn a’ 
dol a chur ghoireasan a th’ againn mu thràth ann an cruth didseatach feuch am faigh daoine cothrom 
orra mar leabhar-d a gheibh iad an-asgaidh uaireannan agus le feadhainn eile bidh aig daoine ri 
pàigheadh airson an luchdachadh a-nuas. 
 
Cumaidh Fèisean nan Gàidheal orra a’ toirt àrachas do na Fèisean uile airson nan rudan a tha dhìth orra, 
mar phàirt den chìs ballrachd aca. Tha seo a’ sàbhaladh tòrr airgid do dh’Fhèisean agus tha e a’ toirt 
dearbhadh dhaibh gu bheil iad air an dìon. 
 
Bidh Fèisean nan Gàidheal fhathast a’ tabhann maoineachadh a bharrachd do na Fèisean, a bharrachd 
air na tabhartasan àbhaisteach aca, gus dèanamh cinnteach gum faigh daoine òga le feumalachdan 
taice a bharrachd cothrom air tachartasan cruthachail. Coimheadaidh sinn air gach cùis fa leth agus a rèir 
ar poileasaidhean airson So-ruigsinneachd agus Co-ionannachd Chothroman. 
 
Tha ar pròiseactan tasglainn air soirbheachadh ann a bhith brosnachadh dhaoine gu bhith toirt Gàidhlig 
don ath ghinealach agus aig an aon àm chaidh diofar phàirtean prìseil den dualchas ionadail ann an 
sgìrean a chruinneachadh, is a chur ann cruth didseatach, a dh’fhaodas na Fèisean a chleachdadh san 
ùine air thoiseach. A’ togail air Fuaran, cumaidh sinn oirnn a’ brosnachadh dhaoine òga gu bhith 
cruinneachadh, a’ rannsachadh, ag ionnsachadh agus a’ clàradh òrain Ghàidhlig gu h-àraidh, agus 
cuiridh sinn na clàraidhean ùra ann an cruth didseatach. Dh’fhaodadh cuideachd gum bi cothrom aig 
barrachd dhaoine air na stuthan tro mheadhanan mar stèiseanan rèidio ionadail. Thèid tuilleadh obrach 
a dhèanamh air òrain ann am Fèis nan Òran – Fèis bhliadhnail chòmhnaidheach a bhios a’ coimhead air 
òrain Ghàidhlig. 
 
A’ leantainn air a’ phròiseact-deuchainn a dh’obraich glè mhath, tha sinn an dùil An Taigh Òran a 
leasachadh tuilleadh agus sinn a’ toirt sgrìobhadairean òran Gàidhlig ainmeil agus daoine òga còmhla 
gus am faigh barrachd dhaoine eòlas air na sgilean gus òrain a sgrìobhadh agus gus am brosnachadh gu 
bhith feuchainn ri diofar sheòrsaichean òran a sgrìobhadh. Bidh na h-òrain ùra seo rim faotainn fad is 
farsaing ann an cruth didseatach. 
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Raon Leasachaidh 2 A’ LEASACHADH SGILEAN IS THÀLANTAN 
 
FEALLSANACHD 
Tha sinn a’ toirt aithne don àite a th’ aig na Fèisean ann a bhith brosnachadh dhaoine gu bhith dol an sàs 
sna h-ealain, agus ann a bhith leasachadh thàlantan dhaoine. ’S dòcha gur e am feum as motha a tha iad 
a’ dèanamh an cothrom a tha iad air a thoirt do mhìltean de dhaoine òga pàirt a ghabhail sna Fèisean 
thar 30 bliadhna agus a tha air sgilean a bharrachd ionnsachadh. Tha ceudan dhiubh a-nis nan sàr luchd-
ciùil, seinneadairean is actairean a tha faighinn beòshlaint bho bhith cluich, a’ seinn is a’ cleasachd 
agus/no a’ teagasg agus tha sinn a’ toirt aithne don àite a bh’ aig na Fèisean anns mar a shoirbhich 
leotha. Tha cuid a dhaoine a chaidh do na Fèisean a’ cluich ann an còmhlain a bhios a’ cluich aig fèisean 
ciùil ar feadh na dùthcha agus thall thairis. Tha an obair againn air buaidh a thoirt air na sgilean 
cruthachail, cànain is sòisealta aig òigridh a ghabh pàirt sna Fèisean13.   
 
Tha sinn a’ gabhail ris gum feum sinn a’ cumail oirnn a’ cosg airgead air a bhith leasachadh sgilean nan 
daoine a tha lìbhrigeadh ar prògraim feuch am faigh sinn na builean as fheàrr as urrainn. Tha sinn ag 
aithneachadh mar as urrainn dhuinn tàlantan mhuinntir òg nam Fèisean a leasachadh, aithne a thoirt do 
mar a tha iad a’ soirbheachadh agus slighean a thoirt dhaibh gu ruige tuilleadh adhartais agus trom faod 
iad nithean ionnsachadh ann an com-pàirt le daoine eile. Tha sinn a’ tuigsinn mar as urrainn dhuinn 
cuideachadh le bhith ag àrdachadh àireamh luchd-labhairt na Gàidhlig ann an Alba tro na 
poileasaidhean lèirsinneach a tha sinn a’ strì gus a thoirt gu buil. 
 
 
BUILEAN 

 A’ cur obair air adhart a bheir tuigse is eòlas nas fheàrr do dhaoine air ealain thraidiseanta na h-Alba 
agus a’ cur air adhart obair a tha ag èirigh às a’ Ghàidhlig 

 A’ tarraing dhaoine chun na Gàidhlig agus a’ toirt chothroman dhaibh gus an cànan ionnsachadh is a 
cleachdadh agus na sgilean cànain aca a leasachadh 

 A’ toirt piseach air tàlantan cruthachail is sgilean dhaoine òga a bhios feumail dhaibh nam beatha, 
agus bheir sinn taic do dh’oidhirpean gus rudan ùra fheuchainn sna h-ealain Ghàidhlig 

 A’ cur ri misneachd choimhearsnachdan agus a’ toirt piseach air beatha dhaoine tro thachartasan 
cruthachail agus tro bhith cleachdadh na Gàidhlig 

 Nì sinn cinnteach gun tig na buannachdan eaconamach as motha as urrainnear às ar n-obair agus 
sinn a’ toirt cosnadh do dhaoine tro thachartasan cruthachail, cuidichidh sin le bhith gleidheadh 
agus a’ meudachadh àireamh an t-sluaigh 

 Gleidhidh sinn luchd-obrach sgileil a chleachdas Gàidhlig san àite-obrach agus a bhios a’ 
brosnachadh nan ealain Gàidhlig gu mòr agus a’ toirt stiùir san raon ealain sin 

 Nì sinn cinnteach gu bheil co-ionannachd is iomadachd gan cur an sàs nar n-obair 
 Ag obair ann an dòigh a tha a chum maith na h-àrainneachd 

 
 
RO-INNLEACHD 
Bidh na nithean a leanas mar phàirt de na prìomhachasan agus an clàr-ama a bhios againn airson A’ 
Leasachadh Sgilean is Thàlantan: 
 

 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Trèanadh cunbhalach ann an sgilean teagaisg do dh’oidean a leigeas 
leotha gluasad suas ìrean, agus nuair a ghabhas a dhèanamh, gheibh iad 
teisteanasan 

√ √ √ √ √ 

Trèanadh cunbhalach ann an sgilean Gàidhlig do dh’oidean nam Fèisean 
gus dèanamh cinnteach gun tèid am Poileasaidh Gàidhlig a chur an sàs 

√ √ √ √ √ 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 http://www.feisean.org/downloads/25-Years-of-Feisean.pdf (duilleagan 51-54) 
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Trèanadh cunbhalach ri fhaotainn do luchd-eagrachaidh nam Fèisean 
gus dèanamh cinnteach gu bheil na sgilean aca a tha dhìth gus na 
tachartasan aca a ruith ann an dòigh phroifeiseanta 

√ √ √ √ √ 

Trèanadh cunbhalach do luchd-obrach Fèisean nan Gàidheal is nam 
Fèisean fhèin 

√ √ √ √ √ 
A’ dol an sàs ann an obair chom-pàirteach gus tuilleadh chothroman a 
thoirt do dhaoine òga adhartas a dhèanamh 

√ √ √ √ √ 
A’ toirt aithne do mar a shoirbhicheas do dhaoine òga tro sgeamaichean 
mar Duaisean Diùc Dhùn Èideann, Duaisean Ealain agus Duaisean 
Comann Bratach na Croise 

√ √ √ √ √ 

A’ dol an sàs mar bhuidheann chom-pàirteach ann an obair Chom-
pàirteachas Ealain Òigridh na Gàidhealtachd 

√ √    
A’ toirt sgilean do dhaoine òga a thaobh a bhith a’ cruinneachadh 
stuthan, gan cur ann an cruth didseatach agus gan sgrìobhadh sìos 

√ √ √   
A’ toirt sgilean cleasachd do dhaoine òga √ √ √ √ √ 
A’ toirt trèanadh do dhaoine òga airson a bhith ag obair ann an 
gnìomhachas a’ chiùil 

√ √ √ √ √ 
Cothroman do luchd-ciùil, luchd-dràma is seinneadairean a bhith 
leasachadh sgilean sgrìobhaidh ùra tro choimiseanan ùra 

√ √ √ √ √ 
 

 

√ a’ sealltainn na bliadhna sa bheilear an dùil a thachras an obair.  Bidh buaidh aig taic-airgid a tha co-cheangailte ri àm sònraichte air cuin a thachras cuid den obair. 
 
 
NA NÌ SINN 
Le bhith toirt na ro-innleachd gu h-àrd gu buil, bidh Fèisean nan Gàidheal a’ cur sàr-mhathas air adhart 
nar n-obair fhèin agus ann am modhan-obrach nan daoine leis am bi sinn ag obair. Cuidichidh sinn 
daoine òga is inbhich gu bhith toirt dreuchd a-mach sna gnìomhachasan ealain is cruthachail 
 
Bheir Fèisean nan Gàidheal cothrom do luchd-eagrachaidh, oidean is luchd-obrach nam Fèisean air 
trèanadh cunbhalach tro phrògram bliadhnail. Gus dèanamh cinnteach gu bheil luchd-obrach sgileil 
againn, bidh Fèisean nan Gàidheal a’ cur air dòigh trèanadh gu cunbhalach do ar luchd-obrach agus 
luchd-obrach nam Fèisean, nuair a tha sin a dhìth. Tha am prògram trèanaidh againn airson luchd saor-
thoileach a’ leasachadh sgilean dhaoine ann an iomadh ceàrnaidh den dùthaich a tha gu tric a’ dèanamh 
feum de na sgilean aca taobh a-muigh nam Fèisean gu buannachd nan coimhearsnachdan aca. Gheibh 
luchd-eagrachaidh buannachd bho thaghadh farsaing de thrèanadh, a’ gabhail a-steach togail airgid, 
dìon chloinne, Gàidhlig, ciad-chobhair, riaghladh agus sgilean coimpiutaireachd. Gheibh luchd-
eagrachaidh nam Fèisean cothrom air trèanadh nuair a tha iarrtas ann air a shon. 
 
Ged as e Fèisean nan Gàidheal a’ bhuidheann as fheàrr gus an trèanadh a thoirt seachad uaireannan, gu 
h-àraidh do luchd-eagrachaidh nam Fèisean, bidh sinn a’ fastadh luchd-trèanaidh bhon taobh a-muigh 
nuair a tha sin a dhìth gus frithealadh air feuman trèanaidh. Cuidichidh sinn le cosgaisean airson 
trèanadh iomchaidh a tha air a thoirt seachad le buidheann eile, co-dhiù a tha iad a’ leasachadh sgilean 
oidean, luchd-eagrachaidh, luchd-obrach no òigridh. Tha sinn a’ dol a dh’fhaicinn a bheil dòighean ann 
gus aithne nas oifigeil a thoirt do sgilean a gheibh luchd-obrach saor-thoileach. 
 
Thèid aig oidean ann an ceòl traidiseanta, taobh a-staigh agus taobh a-muigh nam Fèisean, na sgilean 
teagaisg aca a leasachadh tro chùrsa trèanaidh a tha air a bhith dol deagh ghreis a-nis, agus iad ag 
ionnsachadh mu dhòighean-teagaisg, planadh leasanan, a’ cleachdadh Gàidhlig agus a’ lorg ghoireasan 
teagaisg. Faodaidh luchd-teagaisg a dhol bho Ìre 1 gu Ìre 3 taobh a-staigh trì bliadhna. Bidh an cùrsa seo 
ga ruith uair sa bhliadhna an-dràsta, san Eilean Sgitheanach, ach thèid a ruith ann an sgìrean eile rè 
beatha a’ phlana seo. Mar thoradh air na cùrsaichean aig Ìre 1 is Ìre 2, bu chòir gum faigh oidean òga no 
oidean a tha dìreach air tòiseachadh cothrom air cuideachadh ann an clas oide eile no teagasg mar 
phreantas. 
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Cumaidh sinn oirnn a’ cur airgead mu choinneamh trèanadh leantainneach do dh’oidean a tha 
lìbhrigeadh ar cùmhnantan ann an foghlam foirmeil. An lùib sin bidh oidean ag ionnsachadh do chàch 
mu shàr mhodhan-obrach agus a’ cleachdadh ghoireasan freagarrach sa chlas gus an Curraicealam 
airson Sàr-mhathais a thoirt seachad. Tha sinn air clàrachadh le Foghlam Alba gus an urrainn dhuinn 
Ionnsachadh Proifeiseanta Fad-beatha Dreuchdail a thoirt seachad do thidsearan sgoile. 
 
A thuilleadh air a bhith dèanamh feum de na sgilean a th’ aig ar n-oidean mu thràth, bheir sinn trèanadh 
cànain do dh’oidean feuch gun urrainn dhaibh Gàidhlig a theagasg ann an iomairt ùr aig Fèisgoil (faicibh 
Raon Leasachaidh 3). Mar phàirt de sin bhiodh daoine a tha an sàs ann a bhith teagasg ceòl an-dràsta a’ 
gluasad gu bhith teagasg Gàidhlig agus dh’fheumte dèanamh cinnteach gun robh eòlas gu leòr aig 
oidean air goireasan, mar Ceumannan agus an fheadhainn a th’ ann airson an sgeama Gàidhlig do 
Luchd-ionnsachaidh sa Bhun-sgoil, a dheigheadh a chur gu feum sa chiad dol a-mach. 
 
Gus ar Poileasaidh Gàidhlig a thoirt gu buil gu buileach, cuiridh sinn air dòigh clasaichean Gàidhlig gu 
cunbhalach do dh’oidean nam Fèisean agus bidh briathrachas iomchaidh ri fhaotainn air an làrach-lìn 
againn, agus thèid cur ris, agus faodaidh oidean coimhead air uair sam bith. Cuideachd, bidh sgilean 
Gàidhlig dhaoine gan leasachadh nuair a chuireas iad stuthan ann an cruth didseatach, nuair a nì iad 
agallamhan le daoine agus nuair a tha iad a’ sgrìobhadh sìos nan stuthan a chruinnich iad. 
 
Bidh sinn daonnan ag ionnsachadh bho na nì sinn agus atharraichidh sinn na dòighean trèanaidh 
againn a rèir sin feuch am bi sinn a’ toirt seachad trèanadh iomchaidh do dhaoine. Nì sinn cinnteach gu 
bheilear a’ gabhail ealla ri beachdan dhaoine òga a tha an sàs san obair againn gus sgilean dhaoine a 
leasachadh. Bidh sinn ag iarraidh beachdan bho dhaoine air dad sam bith sa bheil sinn an sàs, agus bidh 
sinn, bho àm gu àm, a’ cur air dòigh buidhnean beachdachaidh, tro mheadhanan didseatach mar as 
trice, far am bi sinn ag iarraidh beachdan is breithneachadh air tachartasan a tha sinn a’ planadh airson 
tomhas am bi iarrtas gu leòr ann agus gus dèanamh cinnteach gun còrd iad ris an fheadhainn a bhios a’ 
gabhail pàirt.	  
 
Mar thoradh air obair Fèisean nan Gàidheal, ’s urrainn do thòrr dhaoine òga feum a dhèanamh de na 
sgilean cruthachail aca gus airgead a chosnadh agus tha e na amas dhuinn grunn chothroman teagaisg 
agus cleasachd a thoirt dhaibh far an dèan iad airgead. Tha an cothrom air a bhith aig daoine òga o 
chionn fhada, a thàinig tro na Fèisean ‘s a tha a-nis nas sine, tilleadh mar oidean. Bidh sinn a’ dol an sàs 
ann an sgeamaichean leithid Duaisean Diùc Dhùn Èideann, Duaisean Ealain agus Duaisean Comann 
Bratach na Croise gus aithne a thoirt air mar a shoirbhicheas do dhaoine òga. 
 
Bidh sinn a’ dol an sàs, mar aon de na buidhnean com-pàirteach, ann Com-pàirteachas Ealain Òigridh na 
Gàidhealtachd agus bidh luchd-ciùil òga bho na Fèisean a’ gabhail pàirt ann an tachartasan mar Blas 
agus cuirmean a nì taisbeanadh air na comasan aca. 
 
Bidh Fèisean nan Gàidheal a’ barantachadh obair ùr bho àm gu àm a tha toirt cothrom do dhaoine 
nithean ùra fheuchainn. Bidh sinn a’ barantachadh obair ùr tro Bhlas gach bliadhna. Bidh na coimiseanan 
sin a’ toirt cothrom do luchd-ealain na sgilean aca gus ceòl is òrain a sgrìobhadh a leasachadh agus gu 
math tric bidh na cuirmean ùra seo gan cumail a-rithist às dèidh Bhlas, ann an àiteachan mar BBC ALBA, 
Celtic Connections agus Fèis Cheilteach Innse Gall. 
 
Tha na Cèilidhean air Chuairt againn a’ toirt cothrom do dhaoine òga trèanadh a dhèanamh ann a bhith 
deasachadh ceòl, a’ dèanamh sanasachd air tachartasan agus a’ cleachdadh uidheam PA mus tèid iad air 
chuairt leis a’ cheòl aca. Seo aon de grunn dhòighean sam faigh iad eòlas a chuidicheas iad le bhith 
dèanamh co-dhùnadh a bheil gus nach eil iad airson dreuchd a thoirt a-mach sna h-ealain.  
 
Ri linn mar a tha na Fèisean air soirbheachadh, tha slighean dreuchdail a-nis air an stèidheachadh leithid 
am BA ann an Ceòl Albannach aig an RSAMD, am BA ann an Ceòl Traidiseanta aig OGE agus Sgoil Chiùil 
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na Gàidhealtachd sa Phloc. Tha daoine a thàinig tro na Fèisean air cur gu mòr ri mar a tha na h-ionadan is 
cùrsaichean sin air soirbheachadh, agus iad a’ dol ann an dà chuid mar oileanaich agus oidean. Cumaidh 
sinn oirnn ag obair leotha gus dèanamh cinnteach gum faigh muinntir nam Fèisean an tuilleadh 
chothroman ionnsachaidh. 
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Raon Leasachaidh 3 A’ TOIRT EALAIN IS CULTAR NA GÀIDHLIG AIR 
ADHART AN LÙIB OIDEACHADH CRUTHACHAIL 

 
FEALLSANACHD 
Tha sinn a’ faicinn gu bheil buidheann de dh’oidean air leth sgileil againn a dh’fhaodadh na sgilean aca a 
chur gu feum an lùib foghlam foirmeil. Tha fhios againn gu bheil grunn dhòighean ann sam faodadh 
oidean nam Fèisean feum a dhèanamh de na sgilean aca agus iad ag obair an lùib nan ealain agus le 
Gàidhlig. Choileanadh an obair sin cuid de na builean a tha dhìth airson a’ Churraicealaim airson Sàr-
mhathais, am Plana airson Ionnsachadh Cruthachail, am Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig agus 
iomairtean Riaghaltas na h-Alba san fharsaingeachd. 
   
Tha sinn ag aithneachadh mar a dh’fheumas Fèisean nan Gàidheal airgead a dhèanamh bho bhith 
lìbhrigeadh sheirbheisean agus tha e na amas dhuinn taghadh de phròiseactan ionnsachaidh, 
cruthachail agus coimhearsnachd a thaobh nan ealain agus na Gàidhlig a thoirt còmhla fo sgèith aon 
sheirbheis, Fèisgoil. Bidh an t-seirbheis a’ gabhail a-steach, am measg nithean eile, teagasg ann an ceòl, 
obair dràma, teagasg ann an Gàidhlig agus trèanadh gus am bi daoine nas mothachail air a’ Ghàidhlig.  
Mar thoradh air Fèisgoil, bidh sinn a’ toirt seachad sàr sheirbheisean poblach a chuidicheas sinn gus a 
bhith toirt nam builean ceudna a th’ againn còmhla ri buidhnean eile gu buil. Tha i cuideachd a’ toirt 
cothrom dhuinn an àireamh dhaoine a bhios a’ cleachdadh nam Fèisean a leudachadh, agus cothrom do 
na Fèisean ionadail sealltainn mar as urrainn an obair a tha iadsan a’ dèanamh taic a thoirt do dh’obair 
nan sgoiltean. 
 
 
BUILEAN 

 A’ toirt barrachd chothroman do dhaoine pàirt is tlachd a ghabhail ann an ealain is cultar na Gàidhlig 
ann an com-pàirt ri buidhnean eile 

 A’ cur obair air adhart a bheir tuigse is eòlas nas fheàrr do dhaoine air ealain thraidiseanta na h-Alba 
agus a’ cur air adhart obair a tha ag èirigh às a’ Ghàidhlig 

 A’ tarraing dhaoine chun na Gàidhlig agus a’ toirt cothroman dhaibh gus an cànan ionnsachadh is a 
chleachdadh agus na sgilean cànain aca a leasachadh 

 A’ toirt taic do dhaoine òga feuch an tèid iad an sàs ann an grunn nithean cruthachail 
 A’ toirt piseach air tàlantan cruthachail is sgilean dhaoine òga a bhios feumail dhaibh nam beatha, 

agus bheir sinn taic do dh’oidhirpean gus rudan ùra fheuchainn sna h-ealain Ghàidhlig 
 A’ cur ri misneachd choimhearsnachdan agus a’ toirt piseach air beatha dhaoine tro thachartasan 

cruthachail agus tro bhith cleachdadh na Gàidhlig 
 Nì sinn cinnteach gun tig na buannachdan eaconamach as motha as urrainnear às ar n-obair agus 

sinn a’ toirt cosnadh do dhaoine tro thachartasan cruthachail, cuidichidh sin le bhith gleidheadh 
agus a’ meudachadh àireamh an t-sluaigh 

 Nì sinn cinnteach gu bheil co-ionannachd is iomadachd gan cur an sàs nar n-obair 
 Nì sinn feum de theicneòlas didseatach gus an cuir barrachd dhaoine eòlas air ar n-obair agus gus an 

tèid Gàidhlig a chleachdadh barrachd 
 Ag obair ann an dòigh a tha a chum maith na h-àrainneachd 

 
 
RO-INNLEACHD 
Bidh na nithean a leanas mar phàirt de na prìomhachasan agus an clàr-ama a bhios againn airson A’ 
Toirt Ealain is Cultar na Gàidhlig air Adhart an lùib Oideachadh Cruthachail: 
 

	   2015-16	   2016-17	   2017-18	   2018-19 2019-20 

A’ sanasachd Fèisgoil mar sheirbheis iomlan a tha tabhann cothrom 
air ionnsachadh cruthachail tro dhiofar sheòrsaichean ealain 

√ √ √ √ √ 
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Clasaichean ann an Ceòl Traidiseanta tro Iomairt Chiùil na h-Òigridh 
agus prògraman eile 

√ √ √ √ √ 

Prògraman de chlasaichean Gàidhlig ann an sgoiltean coltach ri GLPS √ √ √ √ √ 
Cothroman gus tachartasan còmhnaidheach a chumail ann an 
Gàidhlig ann an coimhearsnachdan 

√ √ √ √ √ 
Blasad Gàidhlig - do sgoiltean a tha ag iarraidh gum faigh na 
sgoilearan aca beagan eòlais air a’ Ghàidhlig agus do bhuidhnean 
poblach a tha ag iarraidh trèanadh a bheir barrachd mothachaidh air 
a’ Ghàidhlig don luchd-obrach aca 

* * * * * 

CPD ann an ealain is cultar na Gàidhlig do luchd-teagaisg nan 
sgoiltean * * * * * 
Bùithtean-obrach is prògraman le Meanbh-Chuileag (Tro mheadhan 
na Gàidhlig no a tha ag èirigh às a’ Ghàidhlig) 

√ √ √ √ √ 

Turasan sgoile do sgoilearan bho sgoiltean Gàidhlig le luchd-obrach 
Fèisgoil a’ dèanamh aithris air an turas ann an Gàidhlig 

√ √ √ √ √ 

Obair Ghàidhlig aig na Fèisean le Sgioba-G √ √ √ √ √ 
A’ stèidheachadh agus a’ toirt sreath de thachartasan ealain 
Ghàidhlig gu buil airson clann nan tràth-bhliadhnaichean ann am 
foghlam Gàidhlig, a’ gabhail a-steach ceòl, òrain, dràma agus 
pupaidean 

√ √ √ √ √ 

A’ toirt taic do sheòrsaichean is tachartasan ealain eile tron Ghàidhlig 
a ghabhadh a chur air dòigh ann an sgoiltean tro Fhèisgoil * * * * * 
Fèisean Beaga ann an sgoiltean is coimhearsnachdan le diofar 
sheòrsaichean ealain 

√ √ √ √ √ 

A’ feuchainn sheòrsaichean obair chruthachail nach fhaighear ann an 
Gàidhlig an-dràsta * * * * * 
A’ teagasg ceòl, òrain is dràma tron Ghàidhlig ann an sgoiltean far a 
bheil Gàidhlig ga teagasg 

√ √ √ √ √ 

A’ teagasg òrain Ghàidhlig is dràma co-cheangailte ri Gàidhlig ann an 
sgoiltean far nach eil Gàidhlig ga teagasg an-dràsta 

√ √ √ √ √ 

Cùrsaichean/turasan cultarach Gàidhlig airson diofar sgìrean no 
àiteachan fa leth * * * * * 
A’ cuideachadh dhaoine le sgrìobhadh cruthachail tro obair dràma 
agus cùrsaichean a dh’aona-ghnothach * * * * * 
Trèanadh aghaidh-ri-aghaidh no air-loidhne do dh’oidean nam 
Fèisean, oidean ùra is tidsearan * * * * * 
Eadar-theangachaidhean sgrìobhte Gàidhlig beaga * * * * * 
Eadar-theangachadh mar-aon (Gàidhlig gu Beurla) aig coinneamhan 
is tachartasan 

√ √ √ √ √ 

Dearbhadh air sgrìobhaidhean Gàidhlig * * * * * 
Dealbhachadh grafaigeach sìmplidh airson bileagan is postairean 
Gàidhlig 

√ √ √ √ √ 

Turasan ann an Gàidhlig gu làraich eachdraidheil is dualchais air 
feadh Alba * * * * * 

√ Gu math buailteach gum faighear cùmhnantan air a shon * Nuair a thèid cùmhnantan a chur a-mach gu tairgse 
 

 
NA NÌ SINN 
	  
Le bhith toirt na ro-innleachd gu h-àrd gu buil, cumaidh sinn oirnn aig Fèisean nan Gàidheal leis an obair 
chom-pàirteach fìor bhuadhach againn le buidhnean eile far a bheil sinn a’ faighinn teachd-a-steach 
airson a bhith lìbhrigeadh chùmhnantan dhaibh. Tha e na amas dhuinn tuilleadh cheanglaichean a 
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stèidheachadh le buidhnean poblach is buidhnean eile gus an cuideachadh ann a bhith toirt seachad sàr 
sheirbheisean poblach a chuidicheas ann a bhith lìbhrigeadh nam builean air a bheil sinn ag obair 
còmhla. 
 
Chaidh Fèisgoil a chur air chois gus brath a ghabhail air cothroman a bhios ag èirigh bho dhiofar 
iomairtean aig Riaghaltas na h-Alba, agus bho na prìomhachasan aig Plana 10-bliadhna Alba 
Chruthachail, am Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig 2012-17 agus na planaichean aig ùghdarrasan 
ionadail is buidhnean poblach a chaidh a dhealbh fo Achd na Gàidhlig (Alba) 2005. 
 
Thug Riaghaltas na h-Alba maoineachadh dhuinn airson pròiseactan-deuchainn airson teagasg Gàidhlig 
tro Fhèisgoil agus tha sinn air ar misneachadh leis mar a shoirbhich leotha gu bhith dèanamh barrachd 
den t-seòrsa obrach sin air stèidh nas cunbhalaiche. Tha obair Fèisgoil a’ toirt barrachd chothroman 
cosnaidh do dh’oidean nam Fèisean, agus sin a’ cur ris an teachd-a-steach aca, agus nuair a gheibh 
Fèisean nan Gàidheal teachd-a-steach airson a bhith stiùireadh na h-obrach sin, thèid an t-airgead sin a 
chosg air ar prìomh obair, taic a thoirt do na Fèisean. 
 
’S urrainn do dh’Fhèisgoil cuideachadh le bhith: 
• A’ lìbhrigeadh pàirt den Ro-innleachd airson Ealain Òigridh aig Alba Chruthachail, Time to Shine, agus 

am Plana aca airson Ionnsachadh Cruthachail 
• A’ lìbhrigeadh Iomairt Chiùil na h-Òigridh le obair ann an Gàidhlig is Beurla air ceòl traidiseanta  
• A’ leudachadh foghlam Gàidhlig, agus sinn a’ toirt taic do dh’fhoghlam tron Ghàidhlig agus a’ 

neartachadh raointean a chaidh a chomharrachadh mar raointean a bha feumach air an leasachadh 
san aithisg HMIe ann an 2011, Foghlam Gàidhlig: A’ togail air nithean soirbheachail, a’ dèiligeadh ris na 
bacaidhean 

• A’ leudachadh mar a tha Gàidhlig ga cleachdadh aig ìre na coimhearsnachd tro bhith cur air dòigh 
tachartasan is cur-seachadan tron Ghàidhlig mar phàirt de na h-Iomairtean Gàidhlig agus leinn fhìn 

• A’ coileanadh an amais a tha mar phàirt den Churraicealam airson Sàr-mhathais gum bu chòir do 
dhaoine òga eòlas a chur air cultar na h-Alba 

• A’ frithealadh air iarrtas nach deach a shàsachadh airson ionnsachadh Gàidhlig ann an sgoiltean 
• A’ coileanadh cuid de na molaidhean aig Riaghaltas na h-Alba airson Eòlas na h-Alba 
• A’ coileanadh molaidhean Riaghaltas na h-Alba airson a bhith ag ionnsachadh chànanan a bharrachd 

(1+2) 
• A’ toirt feadhainn de na molaidhean gu buil bhon aithisg aig Buidheann Sàr-mhathais na Gàidhlig 
• A’ Toirt taic do phlanaichean Comhairle nan Eilean Siar gus dèanamh cinnteach gu bheil cur-

seachadan ealain Ghàidhlig gan tabhann sna sgoiltean tro Ro-innleachd nan Ealain Gàidhlig aca 
• A’ lìbhrigeadh cuid de na h-amasan aig Planaichean Gàidhlig a th’ aig buidhnean poblach is 

ùghdarrasan ionadail 
 
Tha Fèisgoil a’ toirt seirbheis fheumail do dh’ùghdarrasan ionadail a dh’fhaodadh cuideachadh le bhith 
cur air dòigh obair chruthachail ann an sgoiltean, tabhann teagasg Gàidhlig le daoine gun teisteanas 
teagaisg agus le bhith coileanadh bhuilean a’ Churraicealaim airson Sàr-mhathais co-cheangailte ris na 
h-Ealain Chruthachail, Slàinte is Sunnd agus Litearrachd is Gàidhlig. Cuideachd, cuidichidh an t-seirbheis 
ùghdarrasan ionadail is buidhnean poblach gus amasan nam Planaichean Gàidhlig aca a thoirt gu buil. 
 
Bidh an t-seirbheis a’ cuideachadh leis an amas aig Alba Chruthachail gus tuilleadh chothroman a 
chruthachadh far am faigh daoine barrachd tuigse orra fhèin tro bhith dol an sàs sna h-ealain agus sna 
gnìomhachasan cruthachail. Cuidichidh an t-seirbheis le bhith coileanadh an rùin aig Time to Shine, “gun 
tig gach pàiste is neach òg ann an Alba am feabhas agus gun soirbhich iad tro na h-ealain agus tro bhith 
ri obair chruthachail”. 
 
Tha cùmhnant aig Fèisean nan Gàidheal le Comhairle na Gàidhealtachd gus clasaichean ann an ceòl 
traidiseanta a thoirt seachad anns a h-uile bun-sgoil aig a’ Chomhairle tro Iomairt Chiùil na h-Òigridh 
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(ICO) agus tha sinn air obair a dhèanamh còmhla ri Comhairle Lodainn an Ear agus Comhairle Siorrachd 
Rinn Friù cuideachd. Bidh ICO a’ toirt oideachadh math, cunbhalach agus adhartach ann an ceòl 
traidiseanta do dh’àireamh mhòr de sgoilearan agus cosnadh cunbhalach do an h-oidean. Tha na 
Fèisean ionadail gu mòr an sàs anns an obair seo dìreach mar a tha iad ann an obair ann an sgìrean 
ùghdarrasan ionadail eile, mar eisimpleir an obair a bhios Fèis Rois a’ dèanamh ann an Dùn Phris is Gall-
Ghàidhealaibh. Bu chòir do na Fèisean an cothrom a ghabhail nuair a tha iad a’ frithealadh air sgoiltean 
sanasachd a dhèanamh air an obair aca taobh a-muigh na sgoile. 
 
Tron phrògram ionnsachaidh aig Blas, air a chur air dòigh ann an com-pàirt ri High Life Highland, tha sàr 
luchd-ciùil is luchd-ealain de sheòrsaichean eile a’ tadhal air na sgoiltean, an dà chuid gus cuirmean no 
tachartasan a chur air dòigh a bhrosnaicheas a’ chlann gu bhith dol gu tachartasan eile san ùine ri 
thighinn, no airson bùithtean-obrach a leigeas le sgoilearan a dhol an sàs sna h-ealain. Ann an com-pàirt 
ri buidhnean mar Live Music NOW agus Ceòl ann an Ospadalan, bithear a’ dèanamh an t-seòrsa obrach 
seo ann an ospadalan is dachaighean-cùraim cuideachd. 
 
Bidh a’ chompanaidh thèatar oideachaidh againn, Meanbh-Chuileag, a’ dèanamh obair oideachaidh 
phrìseil ann an dràma Ghàidhlig le sgoilearan ann an dòigh shocrach is sùbailte. Bidh iad ag obair gu 
dlùth le sgoiltean air na cuspairean ris am bi iad a’ dèiligeadh san obair aca agus bidh iad a’ brosnachadh 
dhaoine òga gu bhith dèanamh na dràma aca fhèin. 
 
Bidh sinn a’ tòiseachadh ag obair ann am foghlam ro-sgoile Gàidhlig, le sreath de chuirmean-cleasachd a 
chaidh a bharantachadh a dh’aona-ghnothach sam bi rudan mar ceòl, òrain, dràma agus pupaidean. 
Bidh sinn ag obair còmhla ri daoine eile gus seòrsaichean ealain is tachartasan eile a lìbhrigeadh ann an 
Gàidhlig tro Fhèisgoil.  
 
Bidh Meanbh-Chuileag ag obair ann an com-pàirt ri buill de Lìonra Dràma na Gàidhlig gus am bi 
barrachd chothroman aig inbhich pàirt a ghabhail ann an dràma Ghàidhlig. 
 
Tha na tachartasan còmhnaidheach againn an Sgoil Shamhraidh Dràma agus ‘5 Latha’ a’ toirt cothrom 
sònraichte do dhaoine òga a dhol an sàs ann an nithean cruthachail, agus iad ag ionnsachadh mu na h-
ealain Ghàidhlig agus ri cur-seachadan sa choimhearsnachd agus sin uile sa Ghàidhlig. 
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Raon Leasachaidh 4 A’ TARRAING LUCHD-ÈISTEACHD IS A’ 
LEUDACHADH NAN ÀIREAMHAN ACA 

 
 
FEALLSANACHD 
Tha sinn a’ faicinn mar a tha comas againn dèanamh cinnteach gun cuir coimhearsnachdan ionadail 
agus luchd-turais eòlas air na h-ealain Ghàidhlig agus gum fritheil iad tachartasan a tha taisbeanadh 
dualchas na h-Alba. Tha sinn ag aithneachadh nam buannachdan a gheibh daoine òga bho bhith 
faighinn cothrom cluich is seinn agus mar a tha sin a’ leasachadh nan sgilean aca, a’ brosnachadh sàr 
dhòighean-obrach agus a’ toirt cothrom do dhaoine nithean ùra fheuchainn nan obair ealain. Tha sinn a’ 
cur luach ann an tachartasan a bheir cultar air adhart ann an coimhearsnachdan, a leudaicheas an 
àireamh luchd-èisteachd  a thig gu tachartasan agus a chuireas ris an eaconamaidh. Tha sinne den 
bheachd nach bu chòir gum feum daoine a dhol gu bailtean mòra gus sàr thachartasan fhaicinn agus 
faodaidh nach toir tachartasan ann an coimhearsnachdan beaga uiread de buaidh air an àrainneachd.  
 
 
BUILEAN 

 A’ toirt barrachd chothroman do dhaoine pàirt is tlachd a ghabhail ann an ealain is cultar na Gàidhlig 
ann an com-pàirt ri buidhnean eile 

 A’ cur obair air adhart a bheir tuigse is eòlas nas fheàrr do dhaoine air ealain thraidiseanta na h-Alba 
agus a’  cur air adhart obair a tha ag èirigh às a’ Ghàidhlig 

 A’ tarraing dhaoine chun na Gàidhlig agus a’ toirt chothroman dhaibh gus an cànan ionnsachadh is a 
chleachdadh agus na sgilean cànain aca a leasachadh 

 A’ toirt taic do dhaoine òga feuch an tèid iad an sàs ann an nithean cruthachail 
 A’ toirt piseach air tàlantan cruthachail is sgilean dhaoine òga a bhios feumail dhaibh nam beatha, 

agus bheir sinn taic do dh’oidhirpean gus rudan ùra fheuchainn sna h-ealain Ghàidhlig 
 A’ cur ri misneachd choimhearsnachdan agus a’ toirt piseach air beatha dhaoine tro thachartasan 

cruthachail agus tro bhith cleachdadh na Gàidhlig 
 Nì sinn cinnteach gun tig na buannachdan eaconamach as motha as urrainnear às ar n-obair agus 

sinn a’ toirt cosnadh do dhaoine tro thachartasan cruthachail, cuidichidh sin le bhith gleidheadh 
agus a’ meudachadh àireamh an t-sluaigh 

 A’ toirt taic do phròiseactan far a bheil leasachaidhean cultarach gan toirt air adhart sa 
choimhearsnachd  

 Cuidichidh sinn le bhith toirt cothrom do luchd-turais air fìor dhualchas na h-Alba agus sin a’ toirt taic 
do thurasachd chultarach 

 Nì sinn sanasachd air ar n-obair gu h-eadar-nàiseanta agus nì sinn cinnteach gun cuir cànan, ealain is 
cultar na Gàidhlig ri dualchas sònraichte na h-Alba 

 Nì sinn cinnteach gu bheil co-ionannachd is iomadachd gan cur an sàs nar n-obair 
 Nì sinn feum de theicneòlas didseatach gus an cuir barrachd dhaoine eòlas air ar n-obair agus gus an 

tèid Gàidhlig a chleachdadh barrachd 
 Ag obair ann an dòigh a tha a chum maith na h-àrainneachd 

 
 
RO-INNLEACHD 
Bidh na nithean a leanas mar phàirt de na prìomhachasan agus an clàr-ama a bhios againn airson A’ 
Tarraing Luchd-èisteachd is a’ Leudachadh nan Àireamhan aca: 
 

 2015-16	   2016-17	   2017-18	   2018-19 2019-20 

A’ cumail a’ toirt taic do chuirmean Fhèisean ionadail √	   √	   √	   √ √ 
Taic do bhith leudachadh an àireamh Chèilidhean air Chuairt as t-
samhradh 

√	   √	   √	   √	   √	  
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A’ cur air dòigh agus a’ leasachadh Fèis Bhlas, a’ gabhail a-steach 
coimiseanan ùra agus a’ leudachadh na Fèise gu bhith ag obair ann 
an sgìrean eile 

√	   √	   √	   √	   √	  

Sgoil Shamhraidh Dràma Ghàidhlig √	   √	   √	   √	   √	  
Cothroman air tachartasan còmhnaidheach, leis na h-ealain Ghàidhlig 
agus le cur-seachadan ann an coimhearsnachdan, air an cumail ann 
an Gàidhlig 

√	   √	   √	   √	   √	  

A’ tagradh gum bi pàirt aig na Fèisean ann an tachartasan nàiseanta 
agus ann am bliadhnaichean a tha comharrachadh chuspairean 
sònraichte 

√	   √	   √	   √	   √	  

A’ gabhail pàirt ann an tachartasan ann an Alba agus thall thairis far a 
bheil cothrom ar n-obair a thaisbeanadh 

√	   √	   √	   √	   √	  
A’ dèanamh cinnteach gu bheil cothrom aig tòrr dhaoine air an obair 
againn tro bhith dèanamh feum de dhiofar mheadhanan 

√	   √	   √	   √	   √	  
Sgeama Thabhartasan Beag airson nan Ealain Traidiseanta a tha 
fosgailte do bhuidheann no neach airidh sam bith gus am bi 
barrachd dhaoine a’ dol an sàs sna h-ealain sin 

√ √ √   
 

√ a’ sealltainn na bliadhna sa bheilear an dùil a thachras an obair.  Bidh buaidh aig taic-airgid a tha co-cheangailte ri àm sònraichte air cuin a thachras cuid den obair. 
 
NA NÌ SINN 

Le bhith toirt na ro-innleachd gu h-àrd gu buil, cumaidh Fèisean nan Gàidheal orra a’ toirt taic do na 
Fèisean feuch an toir iad cothroman do dhaoine òga a dhol an sàs ann an ceòl traidiseanta, òrain 
Ghàidhlig, dannsa traidiseanta agus dràma Ghàidhlig. Ged as e teagasg prìomh obair nam Fèisean, bidh 
iad cuideachd a’ toirt chothroman do dhaoine cluich air beulaibh dhaoine – a tha math airson 
misneachd a thoirt do dhaoine – tro na consairtean a bhios iad a’ cur air dòigh. 
 
Bidh na Cèilidhean air Chuairt as t-Samhradh a’ toirt sàr chothroman do dhaoine òga cluich air beulaibh 
dhaoine agus cosnadh don luchd-chiùil òga sin, agus tha na cuirmean is cèilidhean a’ còrdadh ri luchd-
turais agus daoine bho na coimhearsnachdan a thèid ann. Tha seachd Cèilidhean air Chuairt ionadail 
ann an-dràsta agus cumaidh sinn oirnn a’ toirt taic dhaibh agus stèidhichidh sinn feadhainn eile a rèir 
mar a thèid an t-iarrtas a th’ ann air an son am meud. Tha sinn ag amas air togail air na Cuairtean a th’ 
ann agus an uair sin feadhainn eile a stèidheachadh ann an sgìrean mar na h-Eileanan Siar agus Glaschu.  
 
’S e com-pàirteachas air leth soirbheachail a th’ ann am Fèis Bhlas eadar Comhairle na Gàidhealtachd 
agus Fèisean nan Gàidheal, a bheir blasad ceart de dhualchas na Gàidhealtachd do dhaoine bhon sgìre 
agus luchd-turais. Tha e a-nis stèidhichte mar phrìomh thachartas cultarach a thèid a chumail ann an 
Alba gach bliadhna14.  Buinidh mu 55% de luchd-èisteachd Bhlas don Ghàidhealtachd, tha 27% a’ tighinn 
bhon chòrr de dh’Alba agus tha 18% a’ tighinn bho thaobh a-muigh na h-Alba. Bithear gu tric a’ craoladh 
thachartasan bhon Fhèis air BBC ALBA a bheir chothrom dhuinn taisbeanadh a dhèanamh air ar cultar, 
cànan, dualchas agus àrainneachd don t-saoghal mhòr. 
 
Tro Phrògram nan Sgoiltean is nan Coimhearsnachdan, air a chur air dòigh ann an com-pàirt ri High Life 
Highland, bidh obair cuid den luchd-chiùil is luchd-ealain a tha an sàs ann am Blas ga thaisbeanadh. Tha 
Blas a’ toirt cothrom do dh’Fhèisean nan Gàidheal obair còmhla ri diofar bhuidhnean eile, leithid Lìonra 
nan Cuairtean (aig an robh an t-ainm Lìonra Ealain an Luchd-eagrachaidh), Ceòl ann an Ospadalan, Live 
Music Now, Thèatar Nàiseanta na h-Alba, Dualchas Nàdair na h-Alba, Comunn na Gàidhlig, Clì Gàidhlig, 
LearnGaelic agus MG ALBA. 
 
Coltach ris a h-uile pròiseact aig Fèisean nan Gàidheal, tha a’ Ghàidhlig agus òigridh nam pàirt mhòr de 
gach tachartas, agus sin a’ ciallachadh gur e fèis air leth sònraichte a th’ ann am Blas ann an Alba agus gu 
h-eadar-nàiseanta. Aig Blas bidh sàr chuirmean gan cumail aig ionadan beaga air feadh na 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Coinneach Fowler bho Alba Chruthachail ann an http://www.feisean.org/en/news/article.php?ID=157 
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Gàidhealtachd agus bithear cuideachd a’ dèanamh feum de dh’ionadan mòra a tha mar phàirt den 
bhun-structar airson nan ealain ann an Alba. Tha Blas a’ cur sàr thachartasan air dòigh nach b’ urrainn do 
dhaoine, a bhios a’ cur tachartasan air dòigh ann an coimhearsnachdan beaga, pàigheadh air a shon no 
a chur air dòigh gu h-àbhaisteach. Le bhith cur sàr thachartasan air dòigh ann an coimhearsnachdan 
beaga, chan fheum daoine siubhal gu bailtean mòra airson an seòrsa thachartasan sin, agus tha sin a’ 
lùghdachadh na buaidhe a th’ aig siubhal air an àrainneachd agus tha e a’ dèiligeadh ri ceistean co-
cheangailte ri co-ionannachd.  
 
Thathar air ùidh mhòr a shealltainn ann a bhith leudachadh Blas gu bhith gabhail a-steach sgìrean eile, 
agus bheir sinn sùil air seo còmhla ri ar luchd-compàirt. Tha sinn ag iarraidh seasamh na Fèise a 
dhaingneachadh agus maoineachadh cinnteach a ghleidheadh a leigeas leinn planadh bho bhliadhna 
gu bliadhna gun a bhith feitheamh ri co-dhùnaidhean gach bliadhna a thaobh ghrunn iarrtasan a chuir 
sinn a-steach airson airgead. Tha e na amas dhuinn àireamh an luchd-èisteachd a chur am meud agus 
sinn a’ rannsachadh dhòighean sam faod daoine ùra cothrom fhaighinn air tachartasan beò tro 
theicneòlas didseatach. 
 
Tha ar Sgoil Shamhraidh Dràma Ghàidhlig a’ toirt cothrom do dh’inbhich òga cola-deug a chur seachad 
agus iad ri obair chruthachail, chruaidh. Bithear ag ionnsachadh dhaibh mar a chuireas iad iad fhèin an 
cèill agus mar a nì iad conaltradh ann an diofar dhòighean, bidh iad a’ dèanamh sgrìobhadh cruthachail, 
a’ dèanamh fhilmichean, ag ionnsachadh sgilean teicnigeach agus cuiridh iad air dòigh dealbh-chluich 
aig deireadh na h-ùine aca air beulaibh luchd-amhairc.  Cumaidh sinn oirnn a’ cur Sgoil Shamhraidh 
Dràma Ghàidhlig air dòigh agus nì sinn cinnteach gum bi an àireamh dhaoine òga a tha a’ dol an sàs ann 
an dràma Ghàidhlig a’ dol am meud thar ùine a’ phlana seo. 
 
Tha iarrtas mòr air a bhith ann airson an tachartais chòmhnaidheach againn, 5 Latha, a bhios ga chumail 
ann an Leòdhas gach bliadhna, agus tha e a’ toirt cothrom air leth do dhaoine òga rudan cruthachail a 
dhèanamh, agus iad a’ cur eòlas air òrain Ghàidhlig is ceòl traidiseanta agus ag ionnsachadh mu obair 
mar croitearachd, iasgach, còcaireachd agus figheadaireachd. Tha sin uile a’ cur ri briathrachas Gàidhlig 
na feadhna a tha gabhail pàirt agus iad ag ionnsachadh fhaclan bho ghinealach nas sine. Cumaidh sinn 
oirnn a’ cur an tachartais sin air dòigh ann an Leòdhas gach bliadhna agus coimheadaidh sinn feuch an 
gabh an aon seòrsa tachartais a chur air dòigh ann an coimhearsnachdan Gàidhlig eile. 
 
Tha Fèisean nan Gàidheal air a bhith an sàs ann an diofar bhliadhnaichean le cuspair sònraichte, leithid 
A’ Bhliadhna airson Tilleadh Dhachaigh, Bliadhna Eileanan na h-Alba, Bliadhna Alba Chruthachail agus 
Bliadhna Nàdair na h-Alba. Tha sinn air a bhith an sàs ann am mòr-thachartasan nàiseanta agus eadar-
nàiseanta leithid a’ barantachadh ceòl ùr – Dealbh Dùthcha – agus a’ stèidheachadh buidheann de 30 
luchd-ciùil òga agus b’ iadsan an aon fheadhainn a bha riochdachadh Alba sna tachartasan gus 
Liverpool Ceanna-bhaile Cultarach na h-Eòrpa 2008 a chomharrachadh. Ghabh sinn pàirt ann am 
Prògram Geamannan a’ Cho-fhlaitheis 2014. 
 
Bidh na daoine òga againn gu tric a’ cluich ceòl aig a’ ghèam iomain-iomáint eadar-nàiseanta eadar Alba 
is Èirinn agus tha pròiseactan iomlaid aig grunn Fhèisean le buidhnean ann an Èirinn, Astràilia agus 
Canada. 
   
Cumaidh sinn oirnn a’ brosnachadh Fhèisean gu bhith dol an sàs ann an tachartasan nàiseanta, a’ 
gabhail pàirt ann am bliadhnaichean le cuspair sònraichte agus obraichidh sinn le Leasachadh Eadar-
nàiseanta na h-Alba, agus buidhnean eile, gus ceanglaichean is cothroman cleasachd a chruthachadh 
thall thairis. 
 
Tha Fèisean nan Gàidheal bho àm gu àm air cuirmean mòra a chur air dòigh gus sanasachd a dhèanamh 
air ar n-obair agus gus cothrom a thoirt do dhaoine òga cluich ann an ionadan proifeiseanta ann an sàr 
chuirmean aig àrd ìre. Bheir sinn cothroman do mhuinntir nam Fèisean na tàlantan aca a thaisbeanadh, 
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le bhith cur tachartasan air dòigh sinn fhìn agus ann an co-bhuinn ri daoine eile, ann an Alba agus thall 
thairis ma bhios cothrom ann. Thèid na cuirmean a chur air dòigh a rèir sàr ìrean cleasachd a nì 
cinnteach gun còrd an tachartas ris an luchd-chiùil agus an luchd-èisteachd. 
 
Tha am BBC agus daoine eile air diofar phàirtean den obair againn a chraoladh air telebhisean agus 
rèidio. Am measg nan rudan a chaidh a chraoladh bha consairtean, dealbhan-cluiche Gàidhlig, 
prògraman aithriseach agus coimiseanan ùra. Feumaidh an obair againne a bhith aig àrd ìre feuch gun 
tèid aig na daoine a nì na prògraman cumail ri sàr ìrean riochdachaidh. Am measg nam prògraman a 
chaidh a dhèanamh o chionn ghoirid bha an sreath iTrad airson BBC ALBA agus ghabh ceathrar luchd-
ciùil òga bho na Fèisean pàirt ann am prògram beò air BBC 1 mar phàirt de ensemble a bha a’ cluich ann 
am prògram Duaisean Nàiseanta a’ Chrannchuir. Ghabh feadhainn eile pàirt ann an cuirm a chaidh a-
mach beò air BBC 2 agus iad air beulaibh luchd-èisteachd mòr ann an Hydro Ghlaschu mar phàirt de 
Celtic Connections. 
 
Cumaidh sinn oirnn ag obair leis na meadhanan uile gus dèanamh cinnteach gum faic is gun cluinn nas 
urrainn de dhaoine ar n-obair agus gu bheil ar n-obair ri faotainn ann an cruthan didseatach, an dà chuid 
gus a ghleidheadh mar chomharra air na tha sinn air coileanadh agus feuch gun urrainn do dhaoine 
cothrom fhaighinn air san ùine air thoiseach. 
 
Ma gheibh sinn maoineachadh cuiridh sinn air dòigh Prògraman Thabhartasan Beaga airson nan Ealain 
Traidiseanta, coltach ri sgeama a ruith Iomairt Chiùil na h-Alba a-cheana, airson tabhartasan beaga a 
thoirt do bhuidhnean is daoine fa leth a choileanas na slatan-tomhais a bhios ann. Tha mar a tha eòlas 
againn air na h-ealain thraidiseanta agus sinn air a bhith ruith sgeama thabhartasan mu thràth, agus 
sgeamaichean do dhaoine eile mar Comhairle na Gàidhealtachd, a’ ciallachadh gu bheil sinn gu math 
comasach air an leithid de sgeama a ruith. Gus dèanamh cinnteach gum biodh gach co-dhùnadh 
fosgailte agus faolaidh, chuireadh sinn air dòigh pannal de dh’eòlaichean a dhèanadh measadh air 
iarrtasan agus a dhèanadh co-dhùnadh orra. 
 
 
 

 ! !
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5 Builean ar prògraim  
Cuidichidh Prògram Obrach Fèisean nan Gàidheal le bhith coileanadh thoraidhean is bhuilean do 
ghrunn bhuidhnean. Sa chlàr gu h-ìosal thathar a’ sealltainn raointean obrach freagarrach far an urrainn 
dhuinn amasan a choileanadh do bhuidhnean leis a bheil sinn ag obair gu dlùth mu thràth. Tha seo a 
thuilleadh air mar a tha sinn a’ cuideachadh le bhith coileanadh Builean Nàiseanta Riaghaltas na h-Alba, 
air a bheil iomradh ann an Earrainn 3, agus sinn uile ag obair gus cuideachadh leis na builean sin. 
 
A’ Bhuidheann is an Raon Obrach Raointean Leasachaidh Fèisean nan Gàidheal 

Taic do is ag 
Adhartachadh 
nam Fèisean 

A’ Leasachadh 
Sgilean is 
Thàlantan 

 

A’ Toirt Ealain is 
Cultar na Gàidhlig 
air Adhart an Lùib 

Oideachadh 
Cruthachail 

A’ Tarraing 
Luchd-

èisteachd 

Alba Chruthachail - Àrd-amasan 
A’ toirt aithne do is a’ cur sùim ann an sàr obair is daoine a tha 
feuchainn rudan ùra sna h-ealain, ann am film is telebhisean 
agus sna gnìomhachasan cruthachail 

* * * * 

Tha cothrom aig a h-uile duine pàirt a ghabhail ann is tlachd 
fhaighinn às na h-ealain is nithean cruthachail * * * * 
Thèid cruth-atharrachadh a thoirt air àiteachan is beatha 
dhaoine tro mhac-meanmna dhaoine, àrd-amasan agus tuigse 
air na e an comas do dhaoine a chruthachadh 

* * * * 

Thèid beachdan-smaoin a chur an gnìomh le caochladh luchd-
obrach is cheannardan sgileil a nì obair ann an co-cheangail ri 
chèile 

* * * * 

Bidh Alba na dùthaich shònraichte, chruthachail aig a bheil 
ceanglaichean ris an t-saoghal * * * * 
Alba Chruthachail – Cuspairean Co-cheangailte 
Ionnsachadh cruthachail: Tha sinn ag iarraidh buidhnean, sinn 
fhìn nam measg, a bhrosnachadh gu bhith freagairt air 
suidheachaidhean ùra, gu bhith deònach atharrachadh a rèir 
iad sin agus gu bhith daonnan ag ionnsachadh. 

* * * * 

Co-ionannachd is iomadachd: Tha co-ionannachd is 
iomadachd aig cridhe gach nì a nì sinn agus tha e riatanach gu 
bheilear gan cur an sàs ma thathar a’ dol a dhèanamh sàr obair 
sna h-ealain, ann am film is telebhisean agus sna 
gnìomhachasan cruthachail. 

* * * * 

Didseatach: Tha teicneòlas didseatach a’ toirt dhuinn 
cothroman inntinneach a thaobh a bhith cruthachadh agus an 
lùib a’ chomainn-shòisealta agus eaconamaidh na h-Alba. 

* * * * 

An Àrainneachd: Tha sinn airson dèanamh cinnteach gun 
obraich sinn ann an dòigh a bheir cho beag buaidh ‘s a ghabhas 
air an àrainneachd agus gun dèan muinntir nan ealain, film is 
telebhisein agus nan gnìomhachasan cruthachail an aon rud. 

* * * * 

Plana Obrach HIE agus am Poileasaidh le Àrd-amasan airson Cultair 
PO: Ro 2020, tha e na amas dhuinn gum bi a’ Ghàidhealtachd 
agus na h-Eileanan aithnichte mar sgìre sa bheil 
coimhearsnachdan làidir is seasmhach agus sgìre a tha 
tarraingeach do dhaoine òga 

* * * * 

PO: Ann an com-pàirt ri Alba Chruthachail, leudaichidh sinn ar 
prògram Coimhearsnachdan Cruthachail Com-pàirteach gus an 
ruig e air barrachd dhaoine, a nì cinnteach gum faigh gach 
ceàrnaidh den sgìre againn buannachd às. 

* * * * 

PO: Obraichidh sinn còmhla ri buidhnean gus am bi ar n-
iomairtean cultarach is sòisealta air stèidh nas daingne agus 
sinn a’ cruthachadh lìonraidhean taice a chuidicheas le bhith 

* * * * 
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leasachadh iomairtean cultarach, agus sin a’ neartachadh na 
roinne seo den eaconamaidh 
PO: Nì sinn feum de rannsachaidhean Gàidhlig gus am faigh 
sinn na buannachdan eaconamach is sòisealta as motha as 
urrainn dhuinn às a’ chànan shònraichte sin 

* * * * 

PAC: Bheir sinn buaidh air agus stiùir do chom-pàirteachasan le 
grunn bhuidhnean gus an tèid iomairtean air a bheil 
prìomhachas a thoirt air adhart 

* * * * 

PAC: A’ toirt taic do ghnothachasan is iomairtean sòisealta a tha 
ag iarraidh leudachadh seasmhach a dhèanamh air an obair aca 
ann an roinnean le buinteanas ri chèile agus iad a’ faighinn 
cothrom air taic, bathar agus stiùireadh bho na h-oifigearan 
againn  

* * * * 

PAC: A’ neartachadh choimhearsnachdan, a leigeas leotha 
tachartasan cultarach is pròiseactan seasmhach a chur air 
dòigh. Cuiridh sin ri comasan nan coimhearsnachdan, agus sin 
uile mar phàirt de phlanaichean gus leasachaidhean cultarach 
sna coimhearsnachdan a thoirt air adhart aig astar nas luaithe 
sa mheadhan-ùine agus san ùine fhada air thoiseach. 

* * * * 

Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig 
Dachaigh is Na Tràth-bhliadhnaichean * * * * 
Foghlam: Sgoiltean is Tidsearan * * * * 
Foghlam: Foghlam Seach-sgoile * * *  
Coimhearsnachdan * * * * 
An t-Àite-obrach * * * * 
Na h-Ealain is Na Meadhanan * * * * 
Dualchas is Turasachd * * * * 
An Corpas  * *  
Comhairle na Gàidhealtachd – Aonta Singilte airson Bhuilean is am Plana Gàidhlig 
ASB: A’ cruthachadh agus a’ toirt taic do dh’iomairtean a 
neartaicheas inbhe is ìomhaigh na Gàidhlig mar phàirt de 
leasachaidhean eaconamach san fharsaingeachd, agus an lùib 
nan gnìomhachasan cruthachail is turasachd air a’ 
Ghàidhealtachd; agus ag obair gus ro-innleachdan a dhealbh a 
thaobh obraichean Gàidhlig. 

* * * * 

PG: Bheir sinn taic do sgoilearan Gàidhlig gus Gàidhlig a thogail 
san dachaigh agus sa choimhearsnachd    * * 
PG: Togaidh sinn air ìomhaigh na Gàidhlig agus leudaichidh 
sinn uiread ’s a tha a’ Ghàidhlig ga cleachdadh taobh a-staigh 
bhuidhnean is tachartasan a gheibh maoineachadh bhon 
Chomhairle air a’ Ghàidhealtachd 

* * * * 

PG: Cruthaichidh sinn cothroman do dhaoine gus a dhol an sàs 
sa Ghàidhlig an lùib nam meadhanan, nan ealain agus nan 
gnìomhachasan cruthachail. 

* * * * 

Comhairle nan Eilean Siar: Aonta Singilte airson Bhuilean agus am Plana Gàidhlig 
ASB: A’ toirt seachad agus a’ piobrachadh foghlam tron 
Ghàidhlig do sgoilearan bun-sgoile *  *  
PG: A’ dèanamh cinnteach gu bheil a’ mhòr-chuid de dhaoine * * * * 
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òga a’ dol an sàs ann an cultar is ealain na Gàidhlig 

PG: A’ cumail oirnn a’ toirt chothroman, goireasan agus 
fiosrachadh do choimhearsnachdan a thaobh ionnsachadh na 
Gàidhlig 

* * * * 

PG: A’ cumail oirnn a’ brosnachadh agus a’ toirt taic do 
thachartasan ealain tron Ghàidhlig sna h-Eileanan *  * * 

PG: A’ toirt taic do agus a’ toirt Tachartasan Cultarach 
Traidiseanta air adhart * * * * 

Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid: Aonta Singilte airson Bhuilean agus am Plana Gàidhlig 
ASB: Bidh caochladh roinnean san eaconamaidh ann an Earra-
Ghàidheal is Bòd agus bidh e a’ dol am feabhas  * * * * 

ASB: Bidh daoine a’ fuireach ann an coimhearsnachdan a tha 
nas sàbhailte is nas làidire *   * 

PG:  Barrachd thachartasan aig na Fèisean ann an Earra-
Ghàidheal is Bòd * *  * 

PG:  Barrachd dhaoine a’ gabhail pàirt ann an tachartasan nam 
Fèisean * *  * 

PG:  Barrachd dhaoine a’ frithealadh air tachartasan nam 
Fèisean * *  * 

* A’ sealltainn far an urrainn do dh’Fhèisean nan Gàidheal no Fèisean ionadail cuideachadh 
PO   = Plana 

Obrach 
PAC  = Poileasaidh 

le Àrd-
amasan 
airson Cultar 

 ASB   = Aonta 
Singilte 
airson 
Bhuilean 

PG   =  Plana 
Gàidhlig 
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6 Riaghladh is Luchd-obrach 
 
Bòrd nan Urrasairean 
Thèid Buill Bhòrd Fèisean nan Gàidheal a roghnachadh tro phròiseas fosgailte far an tèid am moladh 
agus an taghadh, agus nì sin cinnteach gu bheil an t-uallach iomlan airson a bhith stiùireadh na 
buidhne aig ìre ro-innleachdail a’ tighinn air riochdairean bho na Fèisean. Bidh ballrachd a’ Bhùird ag 
atharrachadh bho bhliadhna gu bliadhna agus e air a dhèanamh suas le daoine bho na 
coimhearsnachdan air a bheil e a’ frithealadh. Chaidh sgrùdadh a dhèanamh air Bòrd Fèisean nan 
Gàidheal a thaobh nan dleastanasan aca, agus a thaobh cho iomchaidh agus èifeachdach agus a bha 
na modhan-obrach aca. Chrìochnaich an sgrùdadh sin san Fhaoilleach 2013 agus chaidh na modhan 
taghaidh atharrachadh aig an àm sin. 
 
Bidh Bòrd nan Urrasairean a’ coinneachadh ceithir tursan sa bhliadhna san àbhaist. Bidh pàipearan a’ 
Bhùird gan toirt seachad ann an cruth didseatach a-mhàin agus faodaidh buill uidheaman 
eileagtronaigeach a chleachdadh aig coinneamhan airson am faicinn. Tha seo a’ ciallachadh nach eil 
cosgais ann bho bhith clò-bhualadh is a’ sgaoileadh nam pàipearan agus bidh daoine gam faighinn sa 
bhad. 
 
Faodaidh luchd-amhairc bho na prìomh bhuidhnean-maoineachaidh tighinn gu na coinneamhan, ’s iad 
sin Alba Chruthachail, Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean, Comhairle nan Eilean Siar agus Comhairle 
na Gàidhealtachd. 
 
Tha Fèisean nan Gàidheal cuideachd a’ ruith fo-chompanaidh a tha fo ar làn-shealbh, Fèis Bhlas 
Earranta, agus air a’ Bhòrd aca tha triùir dhaoine a dh’ainmicheas Fèisean nan Gàidheal agus triùir 
dhaoine a dh’ainmicheas a’ bhuidheann a tha ag obair ann an com-pàirt leinn gus an fhèis a chumail, 
Comhairle na Gàidhealtachd. Bithear a’ cumail chunntasan fa leth airson Fèis Bhlas Earranta, a tha 
clàraichte a thaobh VAT, agus bithear a’ dèanamh chunntasan iomlan sgrùdaichte airson an obair aca 
agus obair Fèisean nan Gàidheal. 
 
Aig a’ chiad choinneimh de Bhòrd a tha air ùr thaghadh, gheibh na buill bùth-obrach le seisean 
fiosrachaidh a mhìnicheas dhaibh na prìomh phrionnsapalan a thaobh uallaichean corporra, na 
dleastanasan aca mar stiùirichean Fèisean nan Gàidheal agus urrasairean airson buidheann-
charthannais. 
 
Bidh Fèisean nan Gàidheal ag obair gus dèanamh cinnteach gun tèid ar stòrais is goireasan a chur gu 
feum san dòigh as motha a bheir buannachdan do na Fèisean agus na daoine a bheir taic-airgid do na 
Fèisean. Tha sinn air grunn phoileasaidhean, mhodhan-obrach agus stiùiridhean aontachadh a tha cur 
deagh mhodhan riaghlaidh air adhart sa bhuidhinn, agus nì iad cinnteach gum bi na daoine leis am bi 
sinn ag obair, agus a tha ag obair dhuinn, air an dìon. Seo iad agus gheibh sibh iad air làrach-lìn Fèisean 
nan Gàidheal:   
 

Poileasaidh So-ruigsinneachd Poileasaidh: A’ Cleachdadh TF gu h-Iomchaidh 
Poileasaidh an Aghaidh Brìbearachd Poileasaidh: Luchd-obrach nan Aonar 
Stiùireadh air Sgeama Uairean Bliadhnail Poileasaidh Làimhseachaidh 
Plana Leantalachd airson a’ Ghnìomhachais Stiùireadh airson Coileanadh Mheasaidhean 

Cunnairt do dh’Fhèisean 
Poileasaidh is Siùil Dìon Chloinne Poileasaidh Làimhseachadh Cunnairt 
Poileasaidh Dìon Fiosrachaidh Leabhran an Luchd-obrach 
Poileasaidh Àrainneachd Poileasaidh is Ceumannan Trèanaidh is 

Leasachaidh airson Luchd-obrach 
Poileasaidh Co-ionannachd Chothroman Poileasaidh gus Dèiligeadh ri Uallach-inntinn 
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Poileasaidh airson Siùil Ionmhasail Poileasaidh Siubhail 
Poileasaidh Gàidhlig Poileasaidh gus Draghan Fhoillseachadh 
Poileasaidh Slàinte is Sàbhailteachd  

 
Bithear a’ cumail clàr-chunnartan agus bidh luchd-obrach bho latha gu latha a’ cumail rian air 
cunnartan a chaidh a chomharrachadh. Bidh am Bòrd a’ cumail sùil fharsaing air cunnartan agus gheibh 
iad aithisg gach bliadhna air na prìomh chunnartan agus na dòighean sam faodar dèiligeadh riutha. 
 
Bidh cothrom aig a’ Bhòrd agus luchd-maoineachaidh coimhead air ar cunntasan stiùiridh gach ràith a 
leigeas leotha dèanamh cinnteach gu bheil sinn a’ coileanadh ar targaidean airson teachd-a-steach is 
caiteachas gach ràith. Bidh an luchd-sgrùdaidh bhon taobh a-muigh a’ sgrùdadh nan cunntasan 
stiùiridh againn, agus bheir sin cinnt do na h-urrasairean gu bheil iad ceart agus bheir e ùine dhaibh 
dèiligeadh ri trioblaid sam bith a dh’fhaodadh èirigh. 
 
Tha sinn air siostam ràitheil a chruthachadh a sheallas an t-adhartas a tha sinn a’ dèanamh mu 
choinneamh bhuilean a tha stèidhichte air amasan plana Fèisean nan Gàidheal agus aontaidhean a th’ 
againn leis na prìomh bhuidhnean a tha toirt maoineachadh dhuinn. Bidh sinn a’ cleachdadh siostam, 
DOU (Dearg, Òmar, Uaine) gus sealltainn dè an ìre aig a bheil gach buil agus gus sùil a chumail air 
adhartas bho ràith gu ràith. 
 
Tha Fèisean nan Gàidheal air a bhith stiùireadh buidseat luach mu £1.4m gach bliadhna thar nan còig 
bliadhna a dh’fhalbh, le maoineachadh a’ tighinn bho dhiofar thobraichean. San ùine sin tha sinn air 
maoin ghlèidhte a stèidheachadh a chumadh a’ bhuidheann a’ dol airson trì mìosan agus bidh sinn 
daonnan a’ cur aithisgean-fiosrachaidh gu Taigh nan Companaidhean agus OSCR nuair a bu chòir. Agus 
cha robh sinn riamh air dheireadh a thaobh chìsean PAYE no VAT a bha còir againn pàigheadh do 
HMRC. Chaidh sgrùdadh VAT a dhèanamh oirnn sa Ghiblean 2014 agus cha robh HMRC ag iarraidh 
oirnn dad a dhèanamh. 
 
Bithear a’ foillseachadh pàipearan a’ Bhùird uile air làrach-lìn Fèisean nan Gàidheal agus bidh sinn a’ 
foillseachadh Aithisg Bhliadhnail agus faodaidh duine sam bith coimhead air sin, agus na Cunntasan 
Sgrùdaichte againn, air an làrach-lìn. 
 
Co-ionannachd 
Tha e na amas do dh’Fhèisean nan Gàidheal co-ionannachd is iomadachd a chur air adhart nar n-obair 
is ann an obair nam Fèisean. Tha co-ionannachd air a nochdadh tro bhallrachd a’ Bhùird agus an luchd-
obrach againn, agus am measg nan daoine a bhios a’ dol an sàs sna Fèisean tha tighinn bho 
choimhearsnachdan air feadh Alba, agus a tha de gach aois, agus tha barrachd bhoireannaich na 
fireannaich an sàs ann a bhith ruith Fhèisean. 
 
Ged nach e mion-shluagh a th’ ann an luchd na Gàidhlig ann an sùilean an lagha, tha iad fhathast anns 
gach seadh eile nam mion-shluagh ann an Alba. Tha an obair air fad againn ag amas air suidheachadh 
far am bi Gàidhlig air an aon stèidh ri Beurla, agus gum bithear a’ sealltainn spèis co-ionann don dà 
chànan, a bhiodh a’ ciallachadh gum biodh barrachd tuigse aig daoine air a’ chànan. Bhiodh e 
cuideachd a’ ciallachadh gum faiceadh daoine gu bheil feum aig a’ chànan air taic agus 
bhrosnaicheadh e deagh-ghean don chànan agus do na daoine a bhios ga bruidhinn. Tha e mar 
dhleastanas reachdail air a’ mhòr-chuid de bhuidhnean poblach ann an Alba taic a thoirt don Ghàidhlig 
agus an cànan a chur air adhart, agus dh’fhaodadh obair Fèisean nan Gàidheal cuideachadh leis an 
amas sin. 
 
Tha ar Poileasaidh So-ruigsinneachd a’ toirt seachad barrachd fiosrachaidh mu na geallaidhean eile a 
th’ againn a thaobh co-ionannachd. Tha maoin shònraichte againn, mar eisimpleir, gus pàigheadh 
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airson cosgaisean a bharrachd airson luchd-cùraim a thèid còmhla ri daoine òga a tha ciorramach no 
aig a bheil feuman a bharrachd. Tha sin a’ dèanamh cinnteach gum bi an aon chothrom aca air 
tachartasan cruthachail agus a th’ aig daoine eile. 
 
Tro Phlana a’ Phrògraim seo, nì sinn oidhirp gus a bheil tuigse nas fheàrr aig an luchd-obrach againn air 
cùisean co-cheangailte ri co-ionannachd agus bidh sinn an uair sin a’ cuideachadh gus am Prògram aig 
Alba Chruthachail gus Co-ionannachd a Chur air Adhart a thoirt gu buil, prògram a chaidh a dhealbh 
còmhla ri grunn bhuidhnean ealain com-pàirteach.  
 
Luchd-obrach 
A thuilleadh air an stiùireadh a gheibh sinn bho na h-Urrasairean, ’s e rud eile a bhios gu math 
cudromach ma thathar a’ dol a choileanadh a’ phlana seo, a’ cumail sgioba obrach sgileil is 
measgaichte. Bidh e cudromach cuideachd gun tèid sgilean nan oidean, a bhios ag obair dhuinn air 
cùmhnantan, a leasachadh.  
 
Tha sinn a’ cur luach mòr san obair a nì grunn den luchd-chiùil, seinneadairean, dannsairean agus 
luchd-dràma as fheàrr ann an Alba dhuinn mar oidean aig na Fèisean, agus tha sinn airson tuarastal 
ceart a thoirt dhaibh. Ged a bhios e an crochadh air dè am maoineachadh a tha ri fhaotainn, tha plana 
againn gum faigh oidean co-dhiù na h-ìrean pàighidh as lugha a tha Aonadh an Luchd-chiùil a’ moladh 
airson an obair a nì iad do na Fèisean agus dhuinne. Tha sinn a’ faicinn gu bheil cunnart ann, mura faigh 
sinn maoineachadh gu leòr, gun caill sinn feadhainn de na h-oidean as fheàrr no gum feum sinn na 
cothroman a bhios aig daoine air clasaichean a ghearradh gus cumail ris a’ bhuidseat agus nach bi e 
comasach dhuinn co-ionannachd a chur air adhart a thaobh ìrean pàighidh. 
 
Ged a tha sinn a’ frithealadh air Alba air fad, tha na h-oifigearan againn uile suidhichte air a’ 
Ghàidhealtachd agus sna h-Eileanan, agus tha sin a’ ciallachadh gu bheil sinn a’ gleidheadh obraichean 
sna sgìrean sin. Tha an sgioba againn dealasach ann a bhith toirt taic don a h-uile Fèis. Ach feumar 
cuimhneachadh aig an aon àm air cosgaisean a dh’èireas bho bhith siubhal air feadh Alba tòrr agus na 
sgaoilidhean carbon a th’ ann. Cha bhithear a’ siubhal ma tha dòigh eile ann conaltradh a dhèanamh, 
tro theicneòlas mar am fòn no tro cho-labhairt bhidio. 
 
Ged a tha e na amas do dh’Fhèisean nan Gàidheal a bhith ag obair ann an dòigh a tha a chum maith na 
h-àrainneachd, feumar cuimhneachadh nach eil e daonnan furasta sin a dhèanamh ri linn 
uireasbhaidhean a thaobh mhodhan conaltraidh as urrainn dhuinn fhìn is na Fèisean a chleachdadh. 
Tha tòrr againn stèidhichte ann an sgìrean iomallach far nach eil na ceanglaichean airson bann-
leathann is fònaichean-làimhe ro mhath. Chan eil cus coltas ann gum faigh cuid againn cothrom air 3G, 
4G no bann-leathann glè luath. Tha an aon rud fìor mu chòmhdhail phoblach ann an sgìrean dùthchail, 
far a bheil uireasbhaidhean ann an seirbheisean a’ ciallachadh gum feum daoine siubhal ann an càr ged 
a bhiodh e air a bhith na b’ fheàrr don àrainneachd is na b’ èifeachdaiche nam biodh cothrom air a 
bhith aca siubhal ann an dòigh eile. 
 
Coltach ri gach pàirt de ar n-obair, feumaidh sinn daonnan sùil a chumail air cùisean co-cheangailte ri 
luchd-0brach feuch a bheil structair luchd-obrach againn a leigeas leinn builean a’ phlana seo a 
choileanadh. Feumaidh sinn cuideachd a bhith deiseil atharrachadh a rèir an t-suidheachaidh agus an 
structair luchd-obrach atharrachadh a rèir bheachdan a gheibhear bho dhaoine, rannsachadh no 
prìomhachasan ùra gus an coilean sinn am prògram. Gu h-ìosal chithear an structair luchd-obrach a th’ 
againn an-dràsta gus am plana seo a thoirt gu buil: 
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Lìonraidhean is A’ Tagradh 
Bidh luchd-obrach Fèisean nan Gàidheal fhathast a’ gabhail pàirt ann an lìonraidhean mar am Fòram 
airson Ceòl Traidiseanta, Buidheann-chomhairleachaidh Alba Chruthachail airson nan Ealain 
Traidiseanta, am Fòram aig a’ Bhuidhinn Chom-pàirteach aig Ealain Shaor-thoileach na h-Alba, Fòram 
nam Buidhnean Gàidhlig aig Bòrd na Gàidhlig, Fòram Ceòl Òigridh na Gàidhealtachd, Na h-Ealain is 
Gnothachas, a’ Bhuidheann-stiùiridh airson Iomairt Leasachadh Thàlantan an Eilein Sgitheanaich is 
Loch Aillse, Fòram nan Ealain Gàidhlig, Lìonra Dràma na Gàidhlig agus Com-pàirteachas Ealain Òigridh 
na Gàidhealtachd. An lùib nan lìonraidhean sin agus air an taobh a-muigh, cumaidh sgioba Fèisean nan 
Gàidheal orra a’ dèanamh tagradh às leth nan ealain traidiseanta agus na Gàidhlig, agus obraichidh iad 
còmhla ri daoine eile gus am bi barrachd cothruim aig daoine air na nithean sin agus barrachd tuigse 
aca orra. 
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7 Ro-mheasaidhean airson Buidseatan 2015-18 
Ged a tha am plana seo a’ sealltainn prògram airson còig bliadhna, chan eil buidseatan ann ach airson 
2015-18 aig an ìre seo, oir chan urrainnear sùileachadh gun lean aonta maoineachaidh airson barrachd 
air trì bliadhna mus fheumar aonta eile a ruighinn. 
 
TEACHD-A-STEACH 2015-16 2016-17 2017-18 
Prìomh Thabhartasan £ 356,519.00 £ 355,208.00 £ 360,209.00 
Cìsean Stiùiridh £ 97,000.00 £ 101,500.00 £ 108,500.00 
Sgeama Thabhartasan £ 200,000.00 £ 200,000.00 £ 190,000.00 
Maoin Leasachaidh nam Fèisean £ 33,000.00 £ 10,000.00 £ 9,000.00 
Uairean Bliadhnail £ 8,000.00 £ 7,500.00 £ 7,500.00 
Trèanadh £ 10,500.00 £ 10,000.00 £ 10,000.00 
Fèisgoil £ 302,011.00 £ 307,511.00 £ 313,011.00 
Fèis Bhlas £ 208,369.00 £ 210,369.00 £ 212,369.00 
Teachd-a-steach Eile a chaidh a Chosnadh £ 13,500.00 £ 16,000.00 £ 18,500.00 
Taic do Chèilidhean air Chuairt £ 70,000.00 £ 68,000.00 £ 66,000.00 
Tachartasan Còmhnaidheach Gàidhlig £ 30,000.00 £ 30,000.00 £ 29,000.00 
Sgrìobhadh Òrain Ghàidhlig, Tasglannan, Nithean Ùr-nodha £ 7,000.00 £ 7,000.00 £ 12,000.00 
Mòr-chuirmean is Cothroman Eadar-nàiseanta £ 13,000.00 £ 15,000.00 £ 15,000.00 
Goireasan is Prògram Didseatach £ 7,500.00 £ 7,500.00 £ 8,500.00 
Meadhanan/PR/Ùrachaidhean air an làrach-lìn/Cuairt-litir £ 1,000.00 £ 1,000.00 £ 1,000.00 
Seirbheis Clàr-pàighidh do na Fèisean £ 30,684.00 £ 31,144.26 £ 31,611.42 
Teachd-a-steach fhathast ri thogail £ 17,767.00 £ 12,183.56 £ 0.00 
TEACHD-A-STEACH IOMLAN £ 1,405,850.00 £ 1,419,415.82 £ 1,414,700.42 
    
CAITEACHAS    
COSGAISEAN RUITH    
Tuarastalan an Luchd-obrach £ 302,000.00 £ 305,020.00 £ 308,070.20 
Suimeannan NIC £ 43,186.00 £ 43,617.86 £ 44,054.04 
Suimeannan Pàighte do Pheinnseanan £ 15,100.00 £ 15,251.00 £ 15,403.51 
Seirbheisean do na Fèisean: Tuarastalan Luchd-obrach is NI £ 30,684.00 £ 31,144.26 £ 31,611.42 
Siubhal, Àiteachan-fuirich, Biadh do Luchd-obrach £ 20,000.00 £ 19,000.00 £ 18,000.00 
Màl is Cìsean airson Oifisean £ 25,000.00 £ 25,000.00 £ 25,000.00 
Stuthan Pàipeir, Clò-bhualadh, Postachd is Lethbhreacan pàipeir £ 14,000.00 £ 13,000.00 £ 12,000.00 
Uisge is Dealain £ 12,000.00 £ 12,000.00 £ 12,000.00 
Cosgaisean a’ Bhùird £ 5,000.00 £ 5,000.00 £ 5,000.00 
Cur Poileasaidh Dìon Chloinne an Gnìomh £ 13,000.00 £ 12,000.00 £ 11,000.00 
Àrachas £ 7,000.00 £ 7,105.00 £ 7,211.58 
Cosgaisean Beaga £ 2,000.00 £ 1,800.00 £ 1,600.00 
Cìsean Cunntasachd is Banca £ 6,500.00 £ 6,597.50 £ 6,696.46 
Cìsean Proifeiseanta £ 2,000.00 £ 2,000.00 £ 2,000.00 
A’ Gleidheadh Stòras Ionnsramaidean £ 2,000.00 £ 2,000.00 £ 2,000.00 
Feuman Taice a Bharrachd £ 2,000.00 £ 2,000.00 £ 2,000.00 
Cosgaisean Calpa  £ 3,000.00 £ 3,000.00 £ 3,000.00 
COSGAISEAN A’ PHRÒGRAIM    
Tabhartasan air am Pàigheadh A-mach £ 200,000.00 £ 200,000.00 £ 190,000.00 
Uairean Bliadhnail £ 8,000.00 £ 10,000.00 £ 9,000.00 
Maoin Leasachaidh nam Fèisean £ 33,000.00 £ 37,000.00 £ 30,000.00 
Prògram Trèanaidh £ 10,500.00 £ 10,000.00 £ 10,000.00 
Cìs Stiùiridh airson a’ Phrògraim Trèanaidh -£ 2,000.00 -£ 2,000.00 -£ 4,000.00 
Fèisgoil £ 302,011.00 £ 307,511.00 £ 313,011.00 
Cìs Stiùiridh airson Fèisgoil -£ 62,000.00 -£ 64,000.00 -£ 66,000.00 
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Co-labhairt Bhliadhnail £ 10,000.00 £ 10,000.00 £ 10,000.00 
Fèis Bhlas £ 208,369.00 £ 210,369.00 £ 212,369.00 
Cìs Stiùiridh airson Fèis Bhlas -£ 15,000.00 -£ 15,000.00 -£ 15,000.00 
Taic do Chèilidhean air Chuairt £ 70,000.00 £ 68,000.00 £ 66,000.00 
Cìs Stiùiridh airson Cèilidhdean air Chuairt -£ 7,000.00 -£ 7,000.00 -£ 7,000.00 
Tachartasan Còmhnaidheach Gàidhlig £ 30,000.00 £ 30,000.00 £ 29,000.00 
Cìs Stiùiridh airson Tachartasan Còmhnaidheach Gàidhlig -£ 4,000.00 -£ 4,000.00 -£ 4,000.00 
Sgrìobhadh Òrain Ghàidhlig, Tasglannan, Nithean Ùr-nodha £ 7,000.00 £ 7,000.00 £ 12,000.00 
Cìs Stiùiridh: Sgrìobhadh Òrain Ghàidhlig, Tasglannan, Nithean Ùr-nodha -£ 2,000.00 -£ 2,000.00 -£ 5,000.00 
Meadhanan/PR/Ùrachaidhean air an làrach-lìn/Cuairt-litir £ 1,000.00 £ 500.00 £ 500.00 
Mòr-chuirmean is Cothroman Eadar-nàiseanta £ 13,000.00 £ 15,000.00 £ 15,000.00 
Cìs Stiùiridh airson Mòr-chuirmean is Cothroman Eadar-nàiseanta -£ 4,000.00 -£ 4,000.00 -£ 4,000.00 
Goireasan is Prògram Didseatach £ 7,500.00 £ 7,500.00 £ 8,500.00 
Cìs Stiùiridh airson Goireasan is Prògram Didseatach -£ 1,000.00 -£ 3,500.00 -£ 3,500.00 
Cùl-taice £ 1,000.00 £ 1,000.00 £ 2,673.21 
FO-SHÙIM IOMLAN AIRSON CAITEACHAS £ 1,308,850.00 £ 1,317,915.62 £ 1,306,200.42 
Cìsean Stiùiridh £ 97,000.00 £ 101,500.00 £ 108,500.00 
CAITEACHAS IOMLAN £ 1,405,850.00 £ 1,419,415.62 £ 1,414,700.42 
Air a chur chun na Maoine Glèidhte £ 14,550.00 £ 15,225.00 £ 16,275.00 
CÒRR/(CALL) £ 0.00 £ 0.20 £ 0.00 
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