
 
 
Tuilleadh mu dheidhinn fèin-luachadh  
 
Aig cridhe fèin-luachaidh, tha trì ceistean: 
 
Ciamar a tha sinn a’ dèanamh?  
• A bheil sinn a’ toirt seirbheisean/gnìomhachdan/cothroman a tha freagarrach, 

so-ruigsinneach agus de dh’àrd-chàileachd? 
• A bheil sinn a’ stèidheachadh agus a’ coileanadh targaidean àrd-amasach? 
• A bheil sinn, ann an dòigh eagarach, a’ leasachadh càileachd na tairgse againn?  
 
Ciamar a tha fios againn? 
• A bheil sinn a’ tional fianais gus measadh a dhèanamh air mar a tha sinn a’ 

dèanamh? 
• A bheil sinn a’ sìor-thomhas agus a’ sìor-luachadh buaidh nan 

seirbheisean/gnìomachdan/cothroman a tha sinn a’ solarachadh? 
 
Dè tha sinn a’ dol a dhèanamh a-nis? 
• A bheil sinn a’ cleachdadh na fianais a thionail sinn gus taic a thoirt do na 

builean làidir againn agus atharrachadh a thoirt air na builean far a bheil feum 
againn air barrachd leasachaidh? 

• A bheil sinn a’ cleachdadh fianais làidir gus planaichean a dhèanamh airson 
leasachaidhean san àm ri teachd, air chor ’s gum bi sinn, san dòigh as fheàrr, a’ 
coileanadh feumalachdan nan daoine leis am bi sinn ag obair agus 
feumalachdan luchd-ùidhe eile?  

 
Tha trì co-phàirtean aig cultar luachaidh is leasachaidh: 
• A’ coimhead a-steach – gus measadh a dhèanamh air 

coileanadh aig a h-uile ìre agus am fiosrachadh tionailte a 
chleachdadh airson co-dhùnadh air dè dh’fheumar dèanamh 
airson piseach; 

• A’ coimhead a-mach – gus ionnsachadh bho dhaoine eile, 
bho rannsachadh agus bho dheagh chleachdadh agus seo a 
chleachdadh airson taic a thoirt do dh’ùr-ghnàthachadh is 
cruthachalachd agus airson fiosrachadh a thoirt do phlanadh; 
agus 

• A’ coimhead air adhart – gus sgrùdadh a dhèanamh air dè dh’fhaodadh a bhith 
an dàn san àm ri teachd agus am fiosrachadh seo a chleachdadh air chor ’s gum 
bi sinn a’ sùileachadh dè an t-atharrachadh a tha a dhìth gus dèanamh 
cinnteach gu bheil sinn freagairteil ri feumalachdan an ama ri teachd. 

 
A’ tional fianais 
 
Tha fèin-luachadh a’ gabhail a-steach tional fianais a dh’fhaodas innse dhuinn dè 
cho math ’s a tha sinn a’ coileanadh feumalachdan nan daoine leis am bi sinn ag 
obair agus feumalachdan luchd-ùidhe eile, agus dè an diofar a tha sinn a’ dèanamh. 
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Tha ceithir prìomh bhunan ann às am faodar fianais a tharraing gus ar cuideachadh 
airson measadh a dhèanamh air càileachd: 
 

 
 
Cha bhi aon bhun na aonar gu leòr airson fianais làidir a sholarachadh agus, mar 
sin, bidh deagh fhèin-luachadh a’ gabhail a-steach measgachadh de fhianais bho 
raon de bhunan.   
 
Dàta coileanaidh 
Bhiodh eisimpleirean de dhàta coileanaidh a’ gabhail a-steach fiosrachadh co-
cheangailte ri builean ionadail is nàiseanta, dàta ionadail leithid atharrachaidhean 
ann an ìre de chosnadh no lùghdaichean ann an ìre de ghiùlan mì-shòisealta. Bu 
chòir gum bi e cuideachd a’ gabhail a-steach dàta air an t-solar a tha thu a’ 
lìbhrigeadh, leithid ìrean de dhaoine a tha a’ gabhail pàirt, de dh’uairean a thìde a 
tha luchd-ionnsachaidh air choileanadh, no den àireamh de bhuidhnean 
coimhearsnachd a fhuair taic.    
 
Sgrìobhainnean buntainneach 
Beachdaich air dè na sgrìobhainnean a tha a’ dearbhadh nam buaidhean a tha 
agad. Dh’fhaodadh eisimpleirean a bhith a’ gabhail a-steach: aithrisean air lèirsinn, 
luachan is cuimsean; planaichean leasachaidh is gnothachais; aithrisean 
coileanaidh; lèirmheasan air planaichean CLD a tha a’ sealltainn adhartas mu 
choinneimh thargaidean; geàrr-chunntasan choinneamhan a tha a’ sealltainn cho-
dhùnaidhean agus aithriseadh mu choinneimh phlanaichean, aontaidhean com-
pàirteachais agus cumhachan iomraidh.   
 
Beachdan luchd-ùidhe 
’S e pàirt riatanach den phròiseas fèin-luachaidh gum bi sinn a’ tional fiosrachadh. 
Às aonais sin, bidh e glè dhoirbh dhuinn buaidh na h-obrach againn a thuigsinn. Cha 
mhòr nach gabh e dèanamh gum bithear a’ cur earbsa sam bith ann am builean fèin-
luachaidh mura bheilear a’ gabhail a-steach beachdan nan daoine leis am bi sinn ag 
obair. Gabhaidh a thional bhuapasan leis am bi sinn ag obair nuair a tha iad a’ 
tòiseachadh air na seirbheisean againn a chleachdadh, fhad ’s a tha iad gan 
cleachdadh agus, ann an cuid de shuidheachaidhean, an dèidh dhaibh 
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crìochnachadh leotha. Bu chòir gum bithear a’ tional fiosrachadh cuideachd ann an 
dòigh eagarach bho neo-luchd-cleachdaidh agus bho chomainn choimhearsnachd.  
 
Sgrùdadh dìreach 
Tha sgrùdadh dìreach a’ ciallachadh gu bheilear a’ tadhal air gnìomhachdan agus an 
làthair airson sùil a thoirt air na bhios luchd-obrach/saor-thoilich a’ cur a-steach agus 
na builean a bhios luchd-pàirteachaidh/luchd-ionnsachaidh a’ faighinn às. Bhiodh seo 
a’ gabhail a-steach a’ coimhead air modailean lìbhrigidh, modhannan agus 
goireasan, a bharrachd air dè cho brosnaichte ’s a tha na daoine leis am bi sinn ag 
obair. 
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