COMHAIRLE A THA
COTHROMACH DO
NA H-UILE

Ar Lèirsinn:-

Àir a Tuath a tha ‘Cothromach do na h-Uile’.

Ar Rùn:-

A’ co-obrachadh airson piseach a thoirt air
sunnd, soirbheachas agus cothromachd ann an
Siorrachd Àir a Tuath.

Tha Ar Comhairle:
Ag aithneachadh gu bheil neart ann an
obrachadh còmhla air gnothaichean.

A’ dol an sàs aig toiseach ghnothaichean,
ag obair gu ro-chasgach.

A’ dèanamh conaltradh ri, ag èisteachd ri
agus a’ cumail taic ri coimhearsnachdan gu
bhith nar com-pàirtichean gnìomhach anns
na bhios sinn a’ dèanamh.

A’ cuimseachadh nan stuthan againn a
dh’ionnsaigh nam prìomh bhuilean againn.

A’ creidsinn ann an cothromachd, a’ dol an
aghaidh neo-ionannachd agus a’ tighinn gu
co-dhùnaidhean stèidhte air na luachan
seo.
Àrd-amasach, dìorrasach agus dealasach
gus piseach a thoirt air Siorrachd Àir a
Tuath.

Ag ùr-ghnàthachadh is a’ cur an gnìomh
atharrachaidhean matha, a’ gabhail ri
teicneòlas ùr, airson seirbheisean
measaichte is cosg-èifeachdach a thoirt
seachad do na coimhearsnachdan againn.
A’ dèanamh cinnteach gun cluinnear a guth
– gu h-ionadail, gu sgìreil agus gu
nàiseanta – airson buaidh a thoirt air codhùnaidhean agus airson ion-thasgadh a
bhrosnachadh.

Ar Prìomhachasan:Coimhearsnachdan Àrd-amasach

Àite Brosnachail

Prìomhachasan:

Prìomhachasan:

Coimhearsnachdan gnìomhach is làidir
Clann agus òigridh a’ faighinn toiseachtòiseachaidh air leth nam beathannan.
Eaconomaidh ionadail ion-ghabhalta,
fhàsmhor agus iomairteach.
Daoine a’ mealtainn slàinte mhath agus
sunnd fad-bheatha.
Tha daoine agus na coimhearsnachdan
sàbhailte.
Prìomh Shlatan-tomhais:
Luach nan co-dhùnaidhean a rinneadh le
coimhearsnachdan tro bhith a’ gabhail
pàirt.
Coileanadh foghlaim agus sgoilearan a’
dol air adhart gu foghlam adhartach,
trèanadh no cosnadh.

Bun-structar èifeachdach agus comasceangail didseatach.
Taighean ùr-nòsach, air an dealbhadh gu
math air prìs reusanta a tha a’ freagairt
air feumalachdan an luchd-còmhnaidh.
Àiteachan suigeartach, fàilteach is
tarraingeach.
Àrainneachd sheasmhach.

Prìomh Shlatan-tomhais:
Cor nan rathaidean, nan togalaichean
is nan taighean.
Taighean ùra air an togail.
Càileachd nan taighean.
Àireamh an luchd-tadhail.

Clann beò ann am bochdainn.

Dreach na sgìre.

Daoine air am fastadh agus air an
trèanadh.

Eimiseanan carboin.
Bochdainn chonnaidh.

Taic a thoirt do dhaoine a bhith beò air an
cinn fhèin aig an taigh.
Cion-dachaigheachd air fhulang uair is arithist.

A’ cur luach air agus a’ tasgadh anns an fheachdobrach againn airson na seirbheisean againn a
sholarachadh le Fòcas. Dìorras. Brosnadh.

