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Tha Oilthigh Dhùn Èideann na oilthigh cruinneil a tha 
freumhaichte gu làidir ann an Alba. Tha eachdraidh fhada 
agus chliùiteach againn a thaobh na Gàidhlig. Stèidhich 
sinn a’ chiad Cathair Ceiltis ann an Alba ann an 1882 
agus, tro roinn Ceiltis is Eòlas na h-Alba againn, tha sinn 
an sàs gu mòr ann an rannsachadh agus cruthachadh 
poileasaidh a thaobh na Gàidhlig ann an Alba.

Ro-ràdh

Mar thoradh air an eachdraidh chatharra gun samhail 
againn, tha sinn ag aithneachadh nan dleastanasan a th’ 
oirnn a thaobh chànanan dùthchasach na h-Alba. Tha sinn 
airson cur ri beatha agus eòlas an fheadhainn aig a bheil 
Gàidhlig bho thùs no a tha ga h-ionnsachadh, cho math 
ris na h-oileanaich eile againn, le bhith a’ toirt chothroman 
dhaibh fear de na cànanan dùthchasach beò aig Alba a 
chleachdadh no gus pàirt a ghabhail innte rè an àm aca 
anns an Oilthigh againn.

Tha sinn den bheachd gu bheil a’ Ghàidhlig a’ cur ri 
coimhearsnachd an Oilthigh againn ann an dòigh air leth. 
Mar sin, chan eil am Plana Gàidhlig againn dìreach a’ cur 
an cèill na bhios an t-Oilthigh a’ cur ri Achd na Gàidhlig 
(Alba) 2005, ach tha e a’ dol nas fhaide na am frèam-obrach 
laghail sin. 

Tha sinn moiteil às an adhartas a rinn sinn bho chaidh 
a’ chiad phlana Ghàidhlig againn a dhèanamh. Tha 
stèidheachadh dreuchd mhaireannach mar Oifigear 
Gàidhlig anns an Oilthigh air cur gu mòr ris na cothroman a 
th’ aig luchd-obrach agus oileanaich a tha airson Gàidhlig a 
chleachdadh, no a tha airson ionnsachadh mu deidhinn, a 
bharrachd air a bhith a’ neartachadh a’ chàirdeis againn le 
coimhearsnachd na Gàidhlig ann an Dùn Èideann agus nas 
fhaide air falbh.

Tha stèidheachadh Seachdain na Gàidhlig an Dùn Èideann, 
a tha air fàs 50 uiread bho 2014, cuideachd air mothachadh 
a thogail mun Ghàidhlig anns a’ bhaile agus anns an 
Oilthigh. A bharrachd air sin, ’s e an ceum Gàidhlig is 
Foghlam Bun-sgoile againn, a chaidh a chruthachadh mar 
thoradh air a’ chiad phlana againn, a-nis an cùrsa trèanaidh 
as motha airson luchd-teagaisg tro mheadhan na Gàidhlig 
ann an Alba.

Sarah Smith
Iar-sheansalair: Atharrachadh 
Ro-innleachdail agus Riaghladh; 
agus Rùnaire an Oilthigh



Mar sin, bidh cur an gnìomh a’ phlana seo a’ togail 
air soirbheas a’ phlana mu dheireadh againn agus a’ 
coimhead ri bhith a’ neartachadh nan ceanglaichean 
agus nan dàimhean againn le coimhearsnachd na 
Gàidhlig san fharsaingeachd. Nì e sin le bhith a’ 
soilleireachadh làthaireachd na Gàidhlig anns an Oilthigh 
agus a’ mìneachadh mar a choileanas sinn na h-amasan 
againn gus ìomhaigh na Gàidhlig àrdachadh, agus 
cothroman a chruthachadh gus a cleachdadh, anns an 
Oilthigh agus ann an Mòr-sgìre Dhùn Èideann.
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a. nì sinn ath-sgrùdadh air mar a thathar a’ cleachdadh 
na Gàidhlig agus air dà-chànanas anns an aithne 
chorporra aige nuair a bhios an ath chothrom ann gus 
ath-bhranndachadh mòr a dhèanamh.

b. nì sinn ùrachadh air an tionndadh Gàidhlig de 
shuaicheantas an Oilthigh a rèir suaicheantais na 
Beurla agus bidh e fhathast ri fhaighinn mar phàirt 
de stiùireadh brannd agus suaicheantais an Oilthigh. 
Sgaoilidh an t-Oilthigh fios mun t-suaicheantais seo fad 
is farsaing am measg luchd-obrach agus brosnachaidh 
an t-Oilthigh iad a bhith ga chleachdadh.

c. nì sinn cinnteach gu bheil cothrom aig luchd-obrach 
cairtean-gnìomhachais dà-chànanach òrdachadh. 
Molaidh an t-Oilthigh seo mar dheagh chleachdadh 
do luchd-obrach stèidhichte ann an Ceiltis agus Eòlas 
na h-Alba, Conaltradh is Margaidheachd agus Sgoil 
Foghlaim is Spòrs Taigh Mhoireibh, agus foillsichidh an 
t-Oilthigh an roghainn seo gu soilleir do luchd-obrach 
nuair a dh’òrdaicheas iad cairtean gnìomhachais.

d. brosnaichidh sinn luchd-obrach gus eàrr-sgrìobhadh 
puist-d agus teachdaireachdan a-mach às an oifis 
a chur air dòigh ann an cruth dà-chànanach, gu 
sònraichte ann an Ceiltis agus Eòlas na h-Alba, Tasglann 
Sgoil Eòlais na h-Alba, Conaltradh is Margaidheachd, 
Taigh Mhoireibh agus Buidheann-obrach a’ Phlana 
Ghàidhlig.

e. cuiridh sinn cruth dà-chànanach air an fho-loidhne 
carthannais a nithear gu fèin-obrachail.

f. bidh lèintean-t agus hùdaidhean Gàidhlig rim faighinn 
ann an Ionad an luchd-tadhail agus air-loidhne agus nì 
sinn deuchainn air bathar a bharrachd.

g. bidh a’ Ghàidhlig mar phàirt, mar às àbhaist, de na 
ceumnachaidhean leis an Iar-sheansalair a’ cleachdadh 
co-dhiù beagan abairtean fàilteachaidh sa Ghàidhlig, 
agus leis a’ chòisir ag ionnsachadh dà òran Ghàidhlig 
mar phàirt den repertoire aca, a’ dèanamh cinnteach 
gun tèid na h-òrain seo a ghabhail aig ceumnachaidhean 
Ceiltis is Eòlas na h-Alba agus Foghlaim. 

h. cleachdaidh sinn Gàidhlig ann an cuid de na 
taisbeanaidhean le ìomhaigh àrd, a’ nochdadh spèis 
cho-ionann dhan Ghàidhlig agus dhan Bheurla, air 
stèidh ùr no ath-nuadhachaidh.

i. taisbeanaidh sinn soidhnichean deasg Gàidhlig aig 
cuid de na h-ionadan-fàilte, leis an amas àrdachadh a 
dhèanamh air an àireamh a tha air an taisbeanadh rè 
beatha a’ phlana seo. 

j. thèid am Poileasaidh Soidhnichean Dà-chànanach a th’ 
aig an Oilthigh mar-thà fhilleadh a-steach do Phròtacal 
Soidhnichean Oilthigh Dhùn Èideann. Far a bheil 
liostaichean-dearbhaidh ann do luchd-obrach a tha a’ 
cruthachadh shoidhnichean ùra, thèid poileasaidhean 
co-cheangailte ri soidhnichean Gàidhlig a chur ann gus 
dèanamh cinnteach gun tèid dèiligeadh ri seo aig an ìre 
leasachaidh.

Earrann 1: Faicsinneachd
Nì an t-Oilthigh na leanas:
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a. freagraidh sinn sa Ghàidhlig, ma tha feum air freagairt, 
nuair a gheibh sinn litrichean sgrìobhte sa Ghàidhlig. 
Dh’fhaodte gun tèid conaltradh sgrìobhte a gheibhear 
sa Ghàidhlig a leughadh is eadar-theangachadh le 
eadar-theangair, agus nì an t-Oilthigh cinnteach gu bheil 
fios aig luchd-sgrìobhaidh mu dheidhinn seo le bhith 
a’ foillseachadh ceangal ri poileasaidh prìobhaideachd 
ann an àite sam bith sa bheil sinn ga shanasachd. 

b. freagraidh sinn sa Ghàidhlig, ma gheibhear gearan sa 
Ghàidhlig. Bidh an clàr-ama airson freagairt sam bith 
den t-seòrsa sin a rèir nan clàran-ama àbhaisteach a tha 
air am foillseachadh ann an dòigh-obrach nan gearanan. 
Thèid seo a shanasachd gu soilleir air làrach-lìn nan 
gearanan. Dh’fhaodte gun tèid gearanan a gheibhear 
sa Ghàidhlig a leughadh is eadar-theangachadh le 
eadar-theangair, agus nì an t-Oilthigh cinnteach gu 
bheil fios aig luchd-gearain mu dheidhinn seo le bhith 
a’ foillseachadh ceangal gu poileasaidh prìobhaideachd 
ann an àite sam bith sa bheil sinn ga shanasachd.

c. obraichidh sinn leis a’ Phrògram Sàr-mhathais Seirbheis 
againn gus grunn phrìomh fhoirmean a dhealbhadh is 
a dhèanamh ann an cruth dà-chànanach stèidhichte 
air toradh sgrùdadh nam foirmean, a’ cur an cèill gu 
soilleir de na foirmean a bhios sinn a’ gabhail ris anns a’ 
Ghàidhlig. Bidh na foirmichean seo a’ nochdadh spèis 
cho-ionann dhan Ghàidhlig agus dhan Bheurla.

d. nì sinn cinnteach gum bi giullachairean-teacsa, 
dearbhairean-litreachaidh agus brabhsairean Gàidhlig 
rim faighinn air coimpiutairean an luchd-obrach 
agus nan oileanach. Thèid fiosrachadh a thoirt do 
dh’oileanaich mu IT Gàidhlig.

e. cuiridh sinn adhbhar-gnothaich air adhart airson a bhith 
a’ cur sgeama còmhnaidh Gàidhlig air bhonn airson 
oileanaich chlàraichte. Thèid am prògram seo a thoirt 
air adhart còmhla ris an sgeama còmhnaidh Cànan 
Soidhnidh Bhreatainn anns an Oilthigh.

f. leanaidh sinn air adhart leis a’ phoileasaidh gum 
faodar tràchdasan fo-cheumnach a chur a-steach 
airson measadh agus deuchainn anns a’ Ghàidhlig, le 
ùmhlachd do na cumhaichean a tha air am mìneachadh 
ann an Riaghailtean-measaidh an Oilthigh air 
Cùrsaichean air an Teagasg.

g. leanaidh sinn air adhart leis a’ phoileasaidh gum 
faodar tràchdasan iar-cheumnach a chur a-steach 
airson measadh agus deuchainn anns a’ Ghàidhlig, le 
ùmhlachd do na cumhachan a tha air am mìneachadh 
ann an Riaghailtean-measaidh Iar-cheumnach an 
Oilthigh airson Ceuman Rannsachaidh.

h. nì sinn oidhirp buidheann oideachaidh tro mheadhan 
na Gàidhlig a chur air dòigh anns na cuspairean a 
leanas, a rèir solarachadh thaoitearan agus iarrtas nan 
oileanach: Sìobhaltachd nan Ceilteach 1A agus 1B, 
Eòlas na h-Alba 1A agus 1B agus a h-uile cùrsa ann am 
MA Foghlam, agus anns an MSc ann an Ionnsachadh is 
Teagasg Cruth-atharrachail.

i. Far a bheil taoitear aig a bheil Gàidhlig ri fhaighinn, nì 
sinn oidhirp Taoitear Pearsanta aig a bheil Gàidhlig, 
anns an Sgoil sa bheil an t-oileanach, a thoirt do dhuine 
sam bith a dh’iarras.

Earrann 2: Cleachdadh na Gàidhlig san Oilthigh
Nì an t-Oilthigh na leanas:



j. cruthaichidh sinn poileasaidhean Gàidhlig taobh 
a-staigh Ceiltis is Eòlas na h-Alba agus ann an Sgoil 
Foghlam is Spòrs Taigh Mhoireibh. 

k. cruthaichidh sinn làraichean-lìn dà-chànanach airson 
roinn Ceiltis is Eòlas na h-Alba agus airson Sgoil 
Foghlam agus Spòrs Taigh Mhoireibh a bheir spèis  
cho-ionann dhan Ghàidhlig agus dhan Bheurla.

l. cumaidh sinn oirnn a bhith a’ dèanamh Duilleagan 
Fiosrachaidh Cuspair ann an Ceiltis is Eòlas na h-Alba 
agus Sgoil Foghlam is Spòrs Taigh Mhoireibh san  
dà-chànan. 

m. nì sinn suirbhidh den luchd-obrach is de na h-oileanaich 
uile gus faighinn a-mach cia mheud dhiubh aig a bheil 
Gàidhlig.
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a. cruthaichidh sinn duilleag Ghàidhlig airson susbaint 
àrd-ìre air làrach-lìn an Oilthigh a bheir spèis cho-ionann 
dhan Ghàidhlig agus dhan Bheurla.

b. cleachdaidh sinn na foillseachaidhean againn taobh 
a-staigh na buidhne agus an làraich-lìn againn gus am 
Plana Gàidhlig a bhrosnachadh agus gus sanasachd a 
thoirt do dh’iomairtean agus gnìomhan Gàidhlig.

c. nì sinn cinnteach gum bi Ro-ràdh a’ Phrionnsabail 
dà-chànanach nuair a dh’fhoillsicheas sinn Lèirmheas 
Bliadhnail. Bidh Ro-innleachd 2030 an Oilthigh ri 
fhaighinn sa Ghàidhlig cuideachd. Thèid susbaint agus 
foillseachaidhean ad hoc eile fhoillseachadh gu  
dà-chànanach mar a bhios iomchaidh le Conaltradh 
agus Margaidheachd.

d. foillsichidh sinn co-dhiù ceithir fiosan naidheachd air 
cuspairean le ìomhaigh àrd gu dà-chànanach gach 
bliadhna.

e. leanaidh sinn oirnn le bhith a’ cleachdadh nam 
meadhanan sòisealta gus Gàidhlig a bhrosnachadh 
agus gus mothachadh mun Ghàidhlig àrdachadh air 
feadh an Oilthigh agus leis a’ choimhearsnachd san 
fharsaingeachd.

f. cuiridh sinn eòlaichean aig a bheil Gàidhlig a tha 
deònach bruidhinn ris na meadhanan anns a’ 
Ghàidhlig ri liosta nan eòlaichean aig Conaltradh is 
Margaidheachd.

g. dealbhaichidh agus nì sinn soidhnichean vinyl  
so-ghiùlan gus susbaint dhà-chànanach a dhèanamh 
mu eachdraidh agus cudromachd na Gàidhlig anns  
an Oilthigh.

h. cuiridh sinn na geallaidhean uile againn a thaobh 
nam meadhan sa Ghàidhlig còmhla ann am plana 
conaltraidh Gàidhlig.

Earrann 3: Conaltradh 
Nì an t-Oilthigh na leanas:
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a. cumaidh sinn oirnn a bhith a’ tairgse sheiminearan 
Gàidhlig agus a bhith gam brosnachadh taobh a-muigh 
an Oilthigh gus dèanamh cinnteach gum bi fios aig 
a’ choimhearsnachd san fharsaingeachd mu na 
cothroman a dhol gu tachartasan mar seo.

b. bidh sinn a’ tabhann prògram bliadhnail de thachartasan 
ciùil is cultarail Gàidhlig do choimhearsnachd an Oilthigh 
agus dhan phoball, ag obair ann an com-pàirteachas far 
an gabh sin dèanamh.

c. brosnaichidh sinn rannsachadh mun Ghàidhlig tro thaic 
do roinn Ceiltis is Eòlas na h-Alba agus tro shreath 
cunbhalach de thachartasan gus rannsachadh a 
sgaoileadh, a’ gabhail a-steach sreath Seiminearan 
Rannsachaidh Dihaoine agus co-labhairt Rannsachadh 
na Gàidhlig an ath thuras a tha i gu bhith air a cumail 
leis an Oilthigh. 

d. cuiridh sinn tachartas air adhart aig toiseach gach 
bliadhna, far an toir an t-Oifigear Gàidhlig fiosrachadh 
seachad mu chothroman Gàidhlig do na h-oileanaich, 
air a chur air dòigh le Ceiltis is Eòlas na h-Alba, Sgoil 
Foghlam is Spòrs Taigh Mhoireibh agus leis an Oifigear 
Gàidhlig. 

e. cumaidh sinn taic ris, agus brosnaichidh sinn, na 
tasglannan Gàidhlig speisealach, a’ gabhail a-steach 
Tasglann Sgoil Eòlais na h-Alba agus Cruinneachadh 
MhicGilleMhìcheil-MhicBhatair. Thèid stòrasan a 
thoirt seachad gus tachartasan ruigsinn a leudachadh 
gus cleachdadh nan cruinneachaidhean seo a 
bhrosnachadh.

f. ùraichidh agus nì sinn ath-chlò-bhualadh den bhileig 
sanasachd ‘Gàidhlig anns an Oilthigh’ agus ‘Gàidhlig 
ann an Dùn Èideann’ mar a bhios iomchaidh fad beatha 
a’ phlana seo.

g. bheir sinn duais is aithne do dhaoine a chuireas 
a-steach obair anns a’ Ghàidhlig tro Dhuaisean Ceiltis 
Blackie.

h. stèidhichidh sinn Sgeama Sgrìobhadair Gàidhlig air 
Mhuinntireas.

i. bheir an t-Oilthigh brosnachadh agus taic do Chomann 
nan Oileanach gus am poileasaidh Gàidhlig aca a chur 
an gnìomh agus le bhith a’ cruthachadh agus a’ cur an 
gnìomh a’ Phlana Gàidhlig a tha gu bhith aca.

j. leanaidh an dlùth dhàimh againn agus an co-obrachadh 
againn le Comann Ceilteach Oilthigh Dhùn Èideann.

k. bidh sinn a’ co-obrachadh le Comann nan Oileanach, 
agus le buidhnean iomchaidh eile anns an Oilthigh, gus 
iomairt a ruith a tha a’ cur an aghaidh claon-sgeòil agus 
a’ brosnachadh mothachadh a thaobh cùisean nam 
mion-chànanan san Oilthigh. 

l. leanaidh sinn oirnn a’ cumail taic ri Oifigear Gàidhlig 
an Oilthigh mar chathraiche air comataidh Seachdain 
na Gàidhlig (Edinburgh’s Gaelic Festival) agus gus 
dèanamh cinnteach gun lean soirbheas na Seachdain.

m. obraichidh sinn le luchd-ùidh na Gàidhlig ann am Baile 
Dhùn Èideann gus sgrùdadh a dhèanamh mu bhith a’ 
stèidheachadh co-ionad Gàidhlig faisg air no anns an 
Oilthigh gus taic a chumail ri cleachdadh na Gàidhlig 
anns an Oilthigh agus anns a’ bhaile. 

Earrann 4: Ruigsinneachd agus leasachadh
Nì an t-Oilthigh na leanas:



n. leanaidh sinn oirnn le conaltradh leantainneach 
le buidhnean eile ann an Dùn Èideann a tha a’ 
cur phlanaichean Gàidhlig an gnìomh agus a’ 
comharrachadh tuilleadh chothroman airson obair  
com-pàirteachais far a bheil sin iomchaidh.

o. leanaidh sinn oirnn le bhith a’ conaltradh gu 
leantainneach, agus a’ cumail suas ar dàimhean 
dlùth, le buidhnean Gàidhlig ann an Dùn Èideann gus 
dèanamh cinnteach gum bi brosnachadh agus obair 
ruigsinn èifeachdach ann mu na gnìomhachdan agus 
tachartasan Gàidhlig agus gus cothroman a shireadh 
airson obair com-pàirteachais.
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a. cumaidh sinn oirnn a bhith a’ ruith is a’ brosnachadh 
seiseanan blasad Cànan is Cultar na Gàidhlig gu 
cunbhalach tron bhliadhna acadaimigeach, agus thèid 
clasaichean mothachaidh Gàidhlig a thabhann air stèidh 
ad-hoc.

b. leanaidh sinn oirnn a bhith a’ tabhann co-dhiù dà chlas 
‘blasad’ cànain airson luchd-obrach agus oileanaich 
tron bhliadhna acadaimigeach gus ionnsachadh na 
Gàidhlig a bhrosnachadh.

c. cumaidh sinn oirnn a bhith a’ tabhann chùrsaichean 
Gàidhlig anns a’ phrògram Cànanan airson na h-Uile 
againn.

d. cuiridh sinn moladh air adhart airson cùrsa bogaidh 
deireadh-sheachdain Gàidhlig airson luchd-obrach 
agus oileanaich taobh a-staigh cuairt planaidh Sgoil nan 
Litreachasan, Cànanan is Cultaran.

e. nì sinn sgrùdadh comais mu bhith a’ stèidheachadh 
Sgoil-shamhraidh Ghàidhlig airson a’ phobaill, agus 
thèid aithisg a dhèanamh mu na co-dhùnaidhean.

f. cruthachaidh, agus cuiridh sinn ri cothroman bogaidh 
taobh a-staigh nam prògraman ceuma againn agus 
cruthachaidh sinn structar airson bliadhna bogaidh 
airson oileanaich a tha clàraichte air prògraman  
ceuma Gàidhlig agus bruidhnidh sinn ri prìomh  
luchd-maoineachaidh air an taobh a-muigh mar a  
bhios iomchaidh.

g. leanaidh sinn oirnn a bhith a’ tabhann a’ cheum againn 
ann am Foghlam Bun-sgoile le Gàidhlig do  
luchd-ionnsachaidh agus fileantaich, a tha cudromach 
gu nàiseanta. Bidh seo anns a’ phlana aig Sgoil 
Foghlam is Spòrs Taigh Mhoireibh.

h. nì sinn sgrùdadh comais air slighe Ghàidhlig a 
chruthachadh taobh a-staigh nam prògraman Dioplòma 
For-cheum Proifeiseanta Foghlaim aige airson daoine 
aig a bheil Gàidhlig fhileanta.

Earrann 5: A’ teagasg na Gàidhlig
Nì an t-Oilthigh na leanas:
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a. sanasachadh fad is farsaing air a’ phlana Gàidhlig 
àrd-ìre seo am measg luchd-obrach agus oileanaich. 
Thèid plana gnìomhachaidh nas mionaidiche a chur 
an gnìomh agus thèid seo a chleachdadh leis an 
fheadhainn le dleastanasan nas motha agus nas 
sònraichte ann an cur an gnìomh a’ phlana.

b. glèidhidh sinn an dreuchd mar Oifigear Gàidhlig. Nì 
sinn rannsachadh air de na goireasan a bharrachd a 
tha a dhìth gus dèanamh cinnteach gun tèid am plana 
a lìbhrigeadh gu h-èifeachdach agus gabhaidh sinn 
ceuman iomchaidh mar thoradh air seo.

c. nì sinn cinnteach gun cùm an t-Oifigear Gàidhlig liosta 
de dh’eadar-theangairean ùghdarraichte as urrainn 
luchd-obrach an oilthigh cleachdadh.

d. bheir sinn dleastanas do neach-obrach HR gus 
dèiligeadh ri cùisean luchd-obrach ann am Plana 
Gàidhlig an Oilthigh. Thèid dèiligeadh ri riatanasan 
trèanaidh sam bith mar phàirt de chùrsaichean 
is bùithtean-obrach Trèanadh, Ionnsachadh is 
Leasachadh cunbhalach aig an Oilthigh.

e. nì sinn obair leasachaidh air na pròiseasan fastaidh is 
taghaidh againn gus aghaidh a chur air feumalachdan  
a’ Phlana Ghàidhlig

f. nì sinn sanasachd dhà-chànanach airson dreuchdan far 
a bheil Gàidhlig na sgil riatanach no na sgil a bhiodh na 
buannachd. Cruthachaidh Goireasan Daonna stiùireadh 
air mar as urrainn do luchd-obrach sanasachd  
dhà-chànanach a dhèanamh agus nì iad cinnteach gu 
bheil goireasan ann gus eadar-theangachadh a thoirt 
seachad.

g. ni sinn cinnteach gu bheil co-dhiù aon neach-labhairt 
Gàidhlig air pannalan agallaimh airson dreuchdan 
far a bheil sgilean Gàidhlig riatanach, a nì deuchainn 
air sgilean Gàidhlig nan tagraidhean mar phàirt den 
phròiseas taghaidh.

Earrann 6: A’ lìbhrigeadh a’ Phlana Ghàidhlig
Nì an t-Oilthigh na leanas:
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Tha an GLPWG air a dhèanamh suas de riochdairean bho 
gach cuid taobhan acadaimigeach agus seirbheisean 
proifeiseanta an Oilthigh, agus tha riochdaire ann cuideachd 
bho Chomann Oileanaich Oilthigh Dhùn Èideann.

Bidh an GLPWG, an uair sin, ag aithris air adhartas le 
lìbhrigeadh a’ Phlana Ghàidhlig dhan Chomataidh Uallach 
Sòisealta agus Seasmhachd gu leth-bhliadhnail, no mar a 
thèid iarraidh. 

Tha Comataidh Uallach Sòisealta agus Seasmhachd  
na Comataidh comhairleachaidh aig Luchd-riaghlaidh  
an Oilthigh, a bhios a’ cur ri cruthachadh amasan  
ro-innleachdail an Oilthigh agus a’ cumail sùil mar a  
thèid am buileachadh agus lìbhrigeadh.

Gheibhear barrachd fiosrachaidh mu riaghladh Plana 
Gàidhlig an Oilthigh, agus fiosrachadh conaltraidh airson  
an Oifigear Gàidhlig aig www.ed.ac.uk/about/gaelic

Riaghladh
Thèid Plana Gàidhlig an Oilthigh a lìbhrigeadh bho 
2019-2024 agus bidh e air a chomasachadh le Oifigear 
Gàidhlig an Oilthigh, le taic agus stiùireadh bho 
Bhuidheann-obrach a’ Phlana Ghàidhlig (GLPWG).










