
Gnìomhan Ghàidhlig do luchd-tadhail ann am Pàirce 
Nàiseanta a’ Mhonaidh Ruaidh 

A’ toirt dualchas na Gàidhlig beò do dhaoine aig nach eil 
Gàidhlig 

Dealbh-obrach agus Geàrr-chunntas 

Co-theacsa 

Tha Plana Gàidhlig Ùghdarras Pàirce Nàiseanta a' Mhonaidh Ruaidh ag amas air cur ri cleachdadh na 
Gàidhlig air feadh na pàirce, gu sònraichte tro eadar-mhìneachadh agus goireasan do luchd-tadhail.  A 
chionn ’s nach bi Ùghdarras Pàirc Nàiseanta a' Mhonaidh Ruaidh ag obair gu dìreach le luchd-tadhail, 
feumar seirbheis air-loidhne a chruthachadh gus gnìomhan turasachd air feadh na pàirce a 
bhrosnachadh.  Bhiodh am pròiseact seo freagarrach airson oileanach Gàidhlig a tha ag iarraidh an 
cuid sgilean is eòlais a chleachdadh gus cleachdadh na Gàidhlig a bhrosnachadh ann an gnìomhachas 
na turasachd.    

Adhbhar a’ phròiseact rannsachaidh  

Bidh am pròiseact seo a’ gabhail a-steach rannsachadh air na gnìomhan Gàidhlig a gheibhear ann am 
Pàirc Nàiseanta a’ Mhonaidh Ruaidh leithid cuairtean-treòraiche Gàidhlig sa Chruth-tìre, mìneachadh 
ainmean-àite Gàidhlig agus tachartasan is fèisean Gàidhlig traidiseanta.  Bidh am pròiseact seo a’ 
dèanamh ceangal ris an obair rannsachaidh a rinn Pròiseact ‘Great Place’ Bhàideanach, pròiseact 
Beul-aithris Cruth-tìre Thom an t-Sabhail is Ghleann Lìobhait agus pròiseact Slighe dhreachmhor nan 
Rathaidean-sneachda gus fiosrachadh a thoirt seachad a air far am faigh luchd-tadhail fios mun 
Ghàidhlig, le fòcas air ainmean-àite Gàidhlig.  Gabhaidh seo a chur ris a’ ghoireas air-loidhne Gàidhlig 
mar Stòras gus gnìomhachasan ionadail a chuideachadh gus fiosrachadh a thoirt seachad air gnìomhan 
dualchas na Gàidhlig sa Phàirc Nàiseanta do na custamairean agus luchd-tadhail agus do mhuinntir an 
àite.  Bidh am pròiseact seo cuideachd a’ lìbhrigeadh tachartasan dualchas Gàidhlig aig deireadh-
seachdain MÒR an nàdair aig Ùghdarras Pàirc Nàiseanta a' Mhonaidh Ruaidh anns a’ Chèitean 2020 
agus anns an Wee Walks Week anns an t-Sultain 2020.    

Ag obair còmhla ri sgiobaidhean pròiseict Cruth-tìre Thom an t-Sabhail is Ghleann Lìobhait, agus 
‘Great Place’ Bhàideanach, sgioba margaidheachd nan Rathaidean-sneachda, agus sgioba luchd-tadhail 
Ùghdarras Pàirc Nàiseanta a' Mhonaidh Ruaidh, cho math ri Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean, 
Àrainneachd Eachdraidheil Alba, VisitScotland, Alba Chruthachail agus buidhnean poblach eile, 
cruthaichidh am pròiseact seo goireas-lìn air-loidhne a chuidicheas luchd-còmhnaidh agus luchd-
tadhail Pàirc Nàiseanta a' Mhonaidh Ruaidh gus tlachd fhaighinn à cothroman Gàidhlig anns a’ Phàirce 
Nàiseanta.   

Gnìomhan 

• Dèan sgrùdadh air-loidhne air an fhiosrachadh a tha ri fhaighinn mar-thà mu ghnìomhan 
Gàidhlig ann am Pàirc Nàiseanta a' Mhonaidh Ruaidh gus faighinn a-mach dè tha ri fhaighinn 
air-loidhne aig an àm seo do luchd-tadhail agus muinntir an àite aig a bheil ùidh anns a’ 
Ghàidhlig anns a’ Phàirce Nàiseanta 

https://cairngorms.co.uk/authority/publication/266/
https://cairngorms.co.uk/badenoch-great-place-project-launched/
https://www.tomintoulandglenlivet.com/oral-history/
https://www.snowroads.com/
https://www.snowroads.com/
https://cairngorms.co.uk/park-authority/advice-guidelines/communicating/gaelic-an-economic-asset-in-the-cairngorms/
https://cairngorms.co.uk/park-authority/advice-guidelines/communicating/gaelic-an-economic-asset-in-the-cairngorms/


• Dèan sgrùdadh air na gnìomhan Gàidhlig a tha air an lìbhrigeadh anns a' Phàirc mar-thà tro na 
sgeamaichean Gàidhlig aig VisitScotland 

• Dèan sgrùdadh gus faighinn a-mach dè na cothroman Gàidhlig a tha rim faighinn anns a’ 
phàirc tro Bhòrd na Gàidhlig agus buidhnean eile anns a’ Phàirc (a’ cleachdadh na liosta de 
ghoireasan agus luchd-aithne aig an inntearnach mu dheireadh againn) 

• Faigh a-mach tro VisitScotland agus tro bhuidheann Stiùiridh Turasachd na Gàidhlig, mar a 
thathar a’ brosnachadh ghnìomhan Gàidhlig air-loidhne air feadh na h-Alba agus mar a 
ghabhadh gnìomhan Gàidhlig ann am Pàirc Nàiseanta a' Mhonaidh Ruaidh a cheangal ri 
margaidheachd nàiseanta agus ri làraichean-lìn nàiseanta. 

• Rannsaich/comharraich tachartasan/sgeulachdan Gàidhlig anns a’ Phàirce  a dh’fhaodadh a 
bhith nan cothroman Gàidhlig do luchd-tadhail, agus tu ag obair le Pròiseact Cruth-tìre 
Thom an t-Sabhail agus Ghleann Lìobhait, Pròiseact ‘Great Place’ Bhàideanach, agus 
sgiobaidhean pròiseict slighe dhreachmhor nan Rathaidean-sneachda agus Slighe Spè agus 
sgioba Seirbheisean Luchd-tadhail Ùghdarras Pàirc Nàiseanta a' Mhonaidh Ruaidh.  

• Cruthaich duilleag-lìn air an earrann CNPA/Discover den làraich-lìn a bhios a’ brosnachadh 
nan gnìomhan Gàidhlig a tha rim faighinn ann am Pàirc Nàiseanta a’ Mhonaidh Ruaidh le 
ceanglaichean ri fiosrachadh a bharrachd.  

• Cuir fiosrachadh mu ghnìomhan Gàidhlig anns a’ Phàirc ri goireas air-loidhne Gàidhlig mar 
Stòras a tha air a bhrosnachadh do gnìomhachasan ann am Pàirce Nàiseanta a’ Mhonaidh 
Ruaidh 

Mach-churan 

• Cruthaich duilleag-lìn air làraich-lìn Ùghdarras Pàirc Nàiseanta a' Mhonaidh Ruaidh air 
earrann CNPA/Discover mu ghnìomhan Gàidhlig anns a’ Phàirc Nàiseanta 

• Cuir air adhart molaidhean air mar as urrainn gnìomhan Gàidhlig ann am Pàirc Nàiseanta a' 
Mhonaidh Ruaidh a bhrosnachadh tro làraichean-lìn eile a tha ag amas air luchd-tadhail, mar 
eisimpleir Visitcairngorms.com 

Clàr-ama 

Tòisich an greis-gnìomhachais uair sam bith eadar an Lùnastal 2019 agus am Faoilleach 2020 agus 
mairidh e 3-4 mìosan    

Stiùireachd shreathach a’ Phròiseict 

’S e Francoise van Buuren, Ceannard a’ Chonaltraidh agus a’ Chom-pàirteachaidh a bhios na 
manaidsear-loidhne air a’ phròiseact seo. 

Speac pearsanta - bhiodh na sgilean agus an t-eòlas seo nam buannachd airson na 
dreuchd seo: 

• A bhith fileanta sa Ghàidhlig  
• Eòlas air turasachd, eadar-mhìneachadh is conaltradh do luchd-turais, leasachadh làraichean-

lìn/air-loidhne agus com-pàirteachadh coimhearsnachd   
• Deagh sgilean eagrachaidh 
• Comas a bhith ag obair leat fhèin agus cùisean a ghabhail ort fhèin 
• Eòlas air rannsachadh 

http://www.gaidhlig.scot/
https://cairngorms.co.uk/discover-explore/
https://cairngorms.co.uk/park-authority/advice-guidelines/make-it-yours/gaelic-an-economic-asset-in-the-cairngorms/
https://cairngorms.co.uk/park-authority/advice-guidelines/make-it-yours/gaelic-an-economic-asset-in-the-cairngorms/
https://cairngorms.co.uk/discover-explore/
https://visitcairngorms.com/


• Fìor-dheagh sgilean conaltraidh (ann an sgrìobhadh is labhairt) - gus teachdaireachdan 
sanasachd air-loidhne/eadar-lìn a chruthachadh agus gus deagh chonaltradh a dhèanamh le 
com-pàirtichean air an taobh a-muigh agus le luchd-obrach Ùghdarras Pàirc Nàiseanta a' 
Mhonaidh Ruaidh 

Fiosrachadh a bharrachd: 

Plana Gàidhlig Pàirc Nàiseanta a' Mhonaidh Ruaidh  

Goireas air-loidhne Gàidhlig mar Stòras 

Ro-innleachd Turasachd na Gàidhlig do dh'Alba 2018-2023 

http://cairngorms.co.uk/authority/publication/266/
https://cairngorms.co.uk/park-authority/advice-guidelines/make-it-yours/gaelic-an-economic-asset-in-the-cairngorms/
https://www.visitscotland.org/about-us/what-we-do/working-in-partnership/gaelic-tourism-strategy

