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1. Cúlra 

Rinneadh an Coiste Comhairleach um Sheirbhísí Gaeilge a bhunú ar an 20 Meitheamh 

2022, i gcomhréir le forálacha Acht na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2021, a síníodh ina 

dhlí i mí na Nollag 2021.  

De réir an Achta, tá an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán 

freagrach as rúnaíocht a chur fáil don Choiste agus is é/í a chinnfidh nósanna imeachta 

an Choiste Chomhairligh. 

1.1. Comhaltas an Choiste 

I gcomhréir leis an méid a sonraíodh faoi Alt 18B den Acht, tá comhaltas an Choiste 

comhdhéanta de: 

 ionadaithe ó na trí eagras a luadh go sonrach san Acht, is iad sin:  

o an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán 

(Cathaoirleach*);  

o an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe; agus  

o an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí; 

 

 ionadaithe ó 6 chomhlacht poiblí eile a chinn na hAirí a bhfuil lárnach don phróiseas 

ábharthach seo, is iad sin: 

o An Roinn Coimirce Sóisialaí 

o An Roinn Oideachais 

o Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 

o An Garda Síochána 

o An Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil 

o Foras na Gaeilge; 

 

 ionadaí amháin ar Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta; agus  

 ionadaí amháin ar limistéir den Stát nach Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta 

iad.  

Déanfar athbhreithniú ar bhallraíocht an Choiste, ó thaobh an 6 chomhlacht poiblí a chinn 

na hAirí a bheadh lárnach don phróiseas seo, de réir mar is gá. 

* Faoi Alt 18B(2), is é an tAire a dhéanann comhalta amháin den Choiste Comhairleach, atá inniúil i nGaeilge, 

a ainmniú mar Chathaoirleach.  

 

 

 

https://www.irishstatutebook.ie/eli/2021/act/49/section/8/enacted/ga/html#sec8
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2. Téarmaí Tagartha an Choiste 

2.1. Feidhmeanna sonracha san Acht 

2.1.1. Alt 18(C): Feidhmeanna an Choiste Chomhairligh 

Leagtar síos feidhmeanna sonracha an Choiste faoi Alt 18C den Acht. Glactar leo seo mar 

théarmaí tagartha reachtúla an Choiste. Is iad sin: 

18C(1) Déanfaidh an Coiste Comhairleach— 

(a) a luaithe is féidir ach tráth nach déanaí ná 2 bhliain tar éis an lae bunaithe, 

Plean Náisiúnta, maidir le soláthar seirbhísí poiblí trí mheán na Gaeilge ar 

feadh tréimhse a bheidh sonraithe sa Phlean Náisiúnta (is tréimhse nach faide 

ná 6 bliana), a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire lena cheadú d’fhonn na 

nithe seo a leanas a dhéanamh— 

(i) seirbhísí a shainaithint is seirbhísí a sholáthraíonn comhlacht poiblí nó 

aicme comhlachtaí poiblí agus nach soláthraítear trí mheán na Gaeilge 

agus ar i ndáil leo atá an Coiste Comhairleach den tuairim gur chóir 

caighdeán teanga a fhorordú faoi alt 19A(2), agus 

(ii) straitéisí a shonrú, ar feadh na tréimhse lena mbaineann an Plean 

Náisiúnta, is straitéisí a fhéadfaidh comhlachtaí poiblí a úsáid (lena n-

áirítear an chaoi a mbainfear an úsáid is fearr as acmhainní atá ar fáil 

do na comhlachtaí) ionas go bhféadfar seirbhísí de chuid na 

gcomhlachtaí poiblí lena mbaineann nach soláthraítear trí mheán na 

Gaeilge a sholáthar amhlaidh,  

(b) comhairle a thabhairt do chomhlachtaí poiblí maidir leis an gcaoi a bhféadfar 

seirbhísí nach soláthraíonn na comhlachtaí trí mheán na Gaeilge a sholáthar 

amhlaidh, lena n-áirítear an méid seo a leanas— 

(i) comhairle maidir leis an líon foirne agus leis an ngrád foirne atá inniúil 

i nGaeilge a mbeadh gá ag an gcomhlacht leo chun na seirbhísí sin a 

sholáthar trí mheán na Gaeilge, 

(ii) ag féachaint don chuspóir dá dtagraítear i bhfo-alt (3)(b), moltaí maidir 

leis an gcaoi a méadófar an líon foirne atá inniúil i nGaeilge, agus 

(iii) comhairle maidir leis an leibhéal inniúlachta, ag féachaint don chóras 

caighdeán ar a dtugtar an Creat Comhchoiteann Tagartha Eorpach le 

haghaidh Teangacha, is gá a bheith ag duine chun go soláthróidh sé nó 

sí na seirbhísí sin trí mheán na Gaeilge, 
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(c) cibé taighde a sheoladh, nó a choimisiúnú go seolfar cibé taighde, is cuí leis an 

gCoiste Comhairleach d’fhonn a fheidhmeanna a chomhlíonadh faoi 

mhíreanna (a) agus (b), agus 

(d) gach 5 bliana tar éis an lae bunaithe, suirbhé ar an leibhéal inniúlachta i 

nGaeilge atá ag foireann comhlachtaí poiblí a sheoladh agus a chur faoi bhráid 

an Aire, agus áireofar na nithe seo a leanas i suirbhé den sórt sin: 

(i) an líon iomlán foirne de chuid comhlachtaí poiblí atá inniúil i nGaeilge; 

(ii) an líon iomlán foirne de chuid comhlachtaí poiblí a bhfuil cúrsa oiliúna 

Gaeilge déanta acu;  

(iii) an líon iomlán foirne de chuid comhlachtaí poiblí a labhraíonn an 

Ghaeilge san ionad oibre, cibé acu le linn dóibh a gcuid dualgas a 

chomhall nó ar shlí eile, agus a mhinice a labhraíonn siad an Ghaeilge. 

(2) Ullmhóidh an Coiste Comhairleach gach Plean Náisiúnta dá éis sin tráth nach 

luaithe ná 6 mhí, agus nach déanaí ná 3 mhí, roimh dheireadh na tréimhse a 

bheidh sonraithe sa Phlean Náisiúnta agus beidh feidhm ag alt 18D, fara aon 

mhodhnuithe is gá, i ndáil le gach Plean Náisiúnta dá éis sin amhail is dá mba 

thagairt do Phlean Náisiúnta dá éis sin aon tagairt don Phlean Náisiúnta san alt 

sin. 

(3) Le linn dó a fheidhmeanna a chomhlíonadh faoin Acht seo, beidh aird ag an gCoiste 

Comhairleach ar na cuspóirí seo a leanas— 

(a) na seirbhísí a sholáthraíonn comhlachtaí poiblí trí mheán na Gaeilge a mhéadú, 

ag féachaint go háirithe do sheirbhísí a sholáthraíonn comhlachtaí poiblí i 

Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta, i mBailte Seirbhíse Gaeltachta agus i 

Líonraí Gaeilge, agus 

(b) an líon foirne de chuid comhlachtaí poiblí atá inniúil i nGaeilge a mhéadú ionas 

go mbeidh, a luaithe is indéanta tar éis an lae bunaithe, ach tráth nach déanaí 

ná an 31 Nollaig 2030, 20 faoin gcéad ar a laghad den fhoireann a earcófar 

chuig comhlachtaí poiblí inniúil amhlaidh. 

(4) Beidh ag an gCoiste Comhairleach na cumhachtaí sin go léir is gá nó is 

fóirsteanach chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh. 

2.1.2. Alt 18D, 18E & 19A(2) 

Agus na feidhmeanna thuasluaite á gcur i gcrích ag an gCoiste, déanfaidh sé a aird a 

thabhairt ar na hailt ábharthacha eile seo san Acht chomh maith:  

 Alt 18D a bhaineann le dualgas an Aire i leith an Phlean Náisiúnta;  
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 Alt 18E a bhaineann le spriocdhátaí a shocróidh an tAire, agus aird aige nó aici ar 

an bPlean Náisiúnta, faoina mbeidh oifigí poiblí lonnaithe sa Ghaeltacht ag 

feidhmiú trí mheán na Gaeilge agus faoina gcuirfear gach seirbhís phoiblí sa 

Ghaeltacht agus don Ghaeltacht ar fáil trí mheán na Ghaeilge.  

 Alt 19A(2), a luaitear go sonrach faoi Alt 18C(1)(a)(i) (thuas), a bhaineann le 

caighdeáin teanga.  

2.1.3. Alt 18(F): Tuarascáil an Choiste Chomhairligh 

Anuas ar na feidhmeanna sonracha a leagtar síos don Choiste faoi Alt 18(C), tá dualgas ar 

an gCoiste faoin Acht Tuarascáil Bhliantúil maidir lena chuid oibre a sholáthar don Aire 

agus don Choimisinéir faoi Alt 18(F). Is é sin: 

18F. (1) Déanfaidh an Coiste Comhairleach, tráth nach déanaí ná an 30 Meitheamh  

gach bliain, tuarascáil ar dhul chun cinn a sholáthar don Aire agus don 

Choimisinéir maidir lena chuid oibre le linn na bliana roimhe sin nó, i gcás na 

chéad tuarascála ar dhul chun cinn uaidh, maidir lena chuid oibre ón lá bunaithe 

suas go dtí an 31 Nollaig an bhliain ina dhiaidh sin agus an lá sin san áireamh. 

(2) D’ainneoin fho-alt (1), féadfaidh an Coiste Comhairleach, ó am go ham, cibé 

faisnéis maidir le comhlíonadh a fheidhmeanna a mheasfaidh sé is cuí a thabhairt 

don Aire agus tabharfaidh sé don Aire aon fhaisnéis maidir le comhlíonadh a 

fheidhmeanna a iarrfaidh an tAire. 

(3) Déanfaidh an Coimisinéir, laistigh de 6 mhí ón tuarascáil dá dtagraítear i bhfo-alt 

(1) a fháil, tráchtaireacht ar an tuarascáil a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire. 

(4) Déanfaidh an tAire, laistigh de 3 mhí ón tráchtaireacht dá dtagraítear i bhfo-alt (3) 

a  háil, an tráchtaireacht agus an tuarascáil dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a chur faoi 

bhráid an  Rialtais agus, a luaithe is féidir ina dhiaidh sin— 

(a) a chur faoi deara cóipeanna den tuarascáil agus den tráchtaireacht a leagan 

faoi bhráid gach Tí den Oireachtas, agus  

(b) cóipeanna den tuarascáil agus den tráchtaireacht a fhoilsiú ar shuíomh 

gréasáin na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.”.  

2.2. Feidhmeanna Eile 

I ndáil leis an méid thuas, déanfaidh an Coiste/comhaltaí an Choiste: 

 a chinntiú, chomh fada agus ab fhéidir leo, go nglacann na heagraíochtaí/limistéir 

ar a bhfuil siad ag déanamh ionadaíochta orthu páirt iomlán i gcur i bhfeidhm an 

Achta leasaithe, mar aon le heagraíochtaí a thagann faoi scáth na n-eagraíochtaí 

sin chomh maith;  
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 eolas a roinnt agus a mhalartú idir na páirtithe chun críche aidhmeanna an Choiste 

a bhaint amach; 

 tacú le gníomhaíochtaí agus tionscnaimh bhreise a aithint chun cur i bhfeidhm 

fhoriomlán an Achta a thabhairt chun tosaigh, de réir mar is cuí;  

 comhairle a thabhairt agus moltaí a dhéanamh maidir le tionscnaimh/polasaithe 

nua a d’fheadfaí a chur sa tsiúl mar thaca do chur i bhfeidhm an Achta, de réir mar 

is cuí. 

Anuas ar an méid seo, ar an iomlán, beidh comhaltaí an Choiste ina n-ambasadóirí chun 

críche chur i bhfeidhm an Achta ina n-eagraíochtaí/limistéir féin, agus go ginearálta, agus 

déanfaidh siad ceannaireacht a thabhairt le dea-sampla i leith an méid atá le déanamh 

agus atá le baint amach faoin Acht. 

2.3. Coinbhleachtaí Leasa 

Sa chás go bhféadfadh plé nó cinneadh den Choiste dul i bhfeidhm, go díreach nó go 

hindíreach, ar leasanna comhalta den Choiste, déanfaidh an comhalta sin an méid, go 

bhfuil an coinbhleacht sin ann agus an cineál coinbhleachta atá i gceist, a nochtadh don 

Choiste sula ndéanfar aon phlé ar an ábhar agus déanfar taifead den nochtadh sin i 

miontuairiscí an Choiste.  

2.4. Rúndacht 

Ní nochtfaidh comhalta den Choiste aon eolas a gheobhaidh sé/sí le linn comhlíonadh a 

c(h)uid feidhmeanna ar an gCoiste ach amháin sa chás go bhfuil a leithéid riachtanach 

chun a c(h)uid feidhmeanna a chur i gcrích nó go bhfuil cead faighte ón Aire a leithéid a 

dhéanamh roimh ré.  
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3. Nósanna Imeachta 

3.1. Reáchtáil Chruinnithe an Choiste 

 Minicíocht: Déanfaidh an Coiste teacht le chéile uair sa mhí. Mairfidh cruinnithe 

thart ar 2 uair an chloig de ghnáth. Seachas an chéad chruinniú, déanfaidh 

comhaltaí an Choiste dáta don chéad chruinniú eile a aontú ag deireadh an 

chruinnithe roimhe. 

 

 Láthair: Go ginearálta, tionólfar na cruinnithe i lár Chathair Bhaile Átha Cliath ach 

d’fhéadfaí cruinnithe a thionóil i láthair eile lasmuigh de sin de réir mar a chinnfidh 

an Coiste.   

 Freastal ar na Cruinnithe: Is cruinnithe aghaidh ar aghaidh, den chuid is mó, a 

bheidh i gcruinnithe an Choiste. Mura féidir le comhalta freastal ar chruinniú den 

Choiste, déanfaidh sé/sí ionadaí ag an leibhéal sinsearach cuí (leibhéal 

Príomhoifigeach nó Príomhoifigeach Cúnta – nó a chomhionann) a chur ag an 

gcruinniú ina áit. Cé nach gnáthrud a bheidh ann, coinnítear an ceart cruinnithe de 

chuid an Choiste a reáchtáil ar líne ó am go chéile agus/nó rogha ciancheangail a 

thabhairt do chomhaltaí chun freastal ar na cruinnithe de réir mar is gá.  

 

 Cáipéisíocht: Déanfar aon cháipéisíocht ábhartha do chruinnithe an Choiste a 

scaipeadh ar na comhaltaí i bhfoirm leictreonach seachtain amháin ar a laghad 

roimh chruinnithe agus beidh an leibhéal ullmhúcháin ag brath ar mhéid agus 

cineál an Chláir Oibre. Mar iarracht ar phróisis an Choiste a choinneáil chomh ‘glas’ 

agus is féidir, ní bheidh cóip chrua den cháipéisíocht á cur ar fáil. Is fiú a nótáil 

chomh maith, ag dul de réir an dea-chleachtais agus ar mhaithe le bheith 

trédhearcach agus muinín an phobail a chruthú in obair an Choiste, déanfar aon 

cháipéisíocht ábhartha a meastar gur féidir/a bhfuil cuí le scaoileadh a uaslódáil 

ar shuíomh na Roinne tar éis chruinnithe an Choiste. San áireamh anseo tá, mar 

shampla, miontuairiscí, clár, téarmaí tagartha srl.  

 

 Seirbhísí Ateangaireachta: Sonraítear faoi Alt 18A(3) den Acht 2021 go ndéanfar 

seirbhísí ateangaireachta a chur ar fáil d’imeachtaí an Choiste ar iarratas ó 

chomhalta den Choiste.  

 

 

3.2. Athrú do na Nósanna Imeachta 

Mar a luadh ag an tús, is é/í an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt 

agus Meán a chinnfidh nósanna imeachta an Choiste Chomhairligh. Coinneoidh sé/sí an 
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ceart chuige/chuici féin leasú/uasdátú a dhéanamh ar an méid thuas in am tráth agus de 

réir mar is gá. 


