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1. Cúlra 

1.1. Ginearálta 

Is é an sprioc ardleibhéil atá ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, 

Spóirt agus Meán ná treisiú le húsáid na Gaeilge mar phríomhtheanga phobail na 

Gaeltachta mar aon le tacú lena fás, forbairt agus úsáid ar bhonn uile-oileáin. Déantar é 

seo trí raon leathan bearta agus polasaithe Rialtais a chur i bhfeidhm, san áireamh anseo 

tá: 

 an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030; 

 an Plean Gníomhaíochta 2018-2022 faoin Straitéis; 

 bearta ábharthacha don Roinn faoi Thionscadal Éireann 2040; 

 bearta ábharthacha don Roinn faoin gClár Rialtais reatha (an ceann is déanaí le 

fáil anseo);    

 maoiniú a chur ar fáil d’Údarás na Gaeltachta chun críche a fheidhm mar 

ghníomhaireacht forbartha réigiúnaí don Ghaeltacht mar aon lena ról rí-thábhachta 

sa phróiseas pleanála teanga sa Ghaeltacht; 

 maoiniú a chur ar fáil d’Fhoras na Gaeilge chun críche a fheidhm ag cur na Gaeilge 

chun cinn ar bhonn uile-oileáin mar aon lena ról rí-thábhachta sa phróiseas 

pleanála teanga lasmuigh den Ghaeltacht; 

 maoiniú a chur ar fáil d’Oifig an Choimisinéara Teanga.   

1.2. Acht na dTeangacha Oifigiúla 2021  

An sprioc is ábhartha áfach d’obair an Choiste Chomhairligh um Sheirbhísí Gaeilge ná, dar 

ndóigh, cur i bhfeidhm Acht na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2021.  

Rinne Uachtarán na hÉireann Acht na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2021 a shíniú ina dhlí 

ar 22 Nollaig 2021. Treisiú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 atá i gceist leis an 

reachtaíocht nua seo agus aithnítear go forleathan go gcuirfidh sé go mór le caighdeán na 

seirbhísí i nGaeilge a chuireann comhlachtaí Stáit ar fáil don phobal. 

Is toradh é achtú na reachtaíochta seo ar reáchtáil phróiseas comhairliúcháin poiblí 

cuimsitheach (tá eolas stairiúil le fáil faoi seo anseo), scrúdú réamh-reachtach déanta ag 

an gCoiste Oireachtais ábharthach, os cionn 25 uair a chloig de dhíospóireacht ag céim 

an Choiste i nDáil Éireann agus plé déanta ar os cionn 300 leasú molta le linn na hama 

sin – ar glacadh le go leor díobh. Is féidir teacht ar thaifid scríofa den phlé a rinneadh ar 

an reachtaíocht agus í ag dul tríd na céimeanna reachtúla éagsúla ar leith ag oireachtas.ie.  

Is iad príomhspriocanna an Achta neartaithe seo ná 20% d’earcaigh nua don tseirbhís 

phoiblí a bheith inniúil sa Ghaeilge roimh dheireadh 2030, go gcuirfear na seirbhísí poiblí 

uile sa Ghaeltacht agus don Ghaeltacht ar fáil i nGaeilge, go mbeidh oifigí poiblí sa 

https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/an-straiteis-20-bliain-don-ghaeilge-2010-2030/
https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/plean-gniomhaiochta-2018-go-2022/
https://www.gov.ie/ga/bailiuchan/0161cc-none/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/4fdf6-clar-an-rialtais-ar-dtodhchai-le-cheile/
https://www.irishstatutebook.ie/eli/2021/act/49/enacted/ga/pdf
https://www.gov.ie/pdf/?file=https://assets.gov.ie/89742/cce604d6-0bfc-47a3-8a74-0a9d5baaac73.pdf#page=null
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/athbhreithniu-ar-acht-na-dteangacha-oifigiula-2003-ga/
https://www.oireachtas.ie/ga/
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Ghaeltacht ag feidhmiú trí mheán na Gaeilge agus go ndéanfar Plean Náisiúnta do 

Sholáthar Sheirbhísí Poiblí i nGaeilge a fhorbairt agus a fhoilsiú. 

Tá an Roinn i mbun oibre chun feidhm a thabhairt d’ailt agus d’fhorálacha uile an Achta ar 

bhonn céimiúil.  

 

2. Bunú agus Comhaltas an Choiste Chomhairligh 

2.1. Bunú an Choiste 

Sonraítear faoi fhorálacha ábhartha an Achta (Alt 18A(1)) go mbunófaí an Coiste 

Comhairleach tráth nach déanaí ná 6 mhí tar éis achtú an Achta, rud a rinneadh ar an 20 

Meitheamh 2022. Mar áis, tá an mhír ábharthach den Acht le fáil faoi Aguisín A thíos. 

2.2. Comhaltas an Choiste 

I gcomhréir le hAlt 18B den Acht, tá comhaltas an Choiste comhdhéanta anois 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;  

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; agus 

 

 beirt chomhaltaí a ceapadh trí phróiseas earcaíochta a reáchtáil an tSeirbhís um 

Cheapacháin Phoiblí - ionadaí amháin ar Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta 

agus ionadaí eile ar limistéir den Stát nach Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta 

iad. Baineadh leas as an bpróiseas earcaíochta chun a chinntiú go bhfuil an bheirt 

chomhaltaí seo a ceapadh inniúil i labhairt na Gaeilge agus go bhfuil taithí earnála 

acu ar réimse na pleanála teanga, na pleanála straitéisí agus taighde mar aon le 

hard-scileanna cumarsáide agus idirphearsanta 

I gcomhréir le hAlt 18B(6) den Acht, sealbhóidh comhalta den Choiste Comhairleach oifig 

ar feadh cibé tréimhse, nach faide ná 6 bliana ó dháta a cheaptha nó a ceaptha, a 

chinnfidh an tAire. Sonraítear nithe eile maidir le Téarma Ceapacháin faoin Alt céanna, 

https://www.irishstatutebook.ie/eli/2021/act/49/section/8/enacted/ga/html#sec8
https://www.irishstatutebook.ie/eli/2021/act/49/section/8/enacted/ga/html#sec8
https://www.irishstatutebook.ie/eli/2021/act/49/section/8/enacted/ga/html#sec8
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18B, ar cheart aird a dhíriú orthu chomh maith. Mar áis, tá an mhír ábharthach den Acht 

le fáil faoi Aguisín B thíos. 

2.3. Cathaoirleach an Choiste 

Faoi Alt 18B(2), déanfaidh an tAire aon chomhalta amháin den Choiste Comhairleach a 

shainainmniú mar Chathaoirleach, agus is duine atá inniúil i nGaeilge an duine arna 

shainainmniú nó arna sainainmniú amhlaidh. 

Chuige sin, tá an Dr. Aodhán Mac Cormaic, Stiúrthóir na Gaeilge sa Roinn Turasóireachta, 

Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, roghnaithe ag an mbeirt Airí le bheith ina 

Chathaoirleach eatramhach ar an gcoiste go dtí go dtosóidh Príomhoifigeach breise sa 

Roinn i mí Lúnasa ar mhaithe le cur i bhfeidhm an Achta a thiomáint trasna an státchóras. 

Mar áis, tá an mhír ábharthach den Acht le fáil faoi Aguisín B thíos. 

 

3. Feidhmeanna an Choiste Chomhairligh 

Leagtar síos feidhmeanna sonracha an Choiste faoi Alt 18C den Acht. Ina measc seo, tá 

ullmhú agus foilsiú Plean Náisiúnta maidir le soláthar seirbhísí poiblí trí mheán na Gaeilge, 

a bheidh le cur i gcrích laistigh de dhá bhliain ó bhunú an Choiste i.e. faoin 19 Meitheamh 

2024.  

Tá ullmhú an Phlean Náisiúnta ag teacht le cuspóir foriomlán an Achta a bhaint amach 

agus is é sin, gur cainteoirí Gaeilge a bheidh in 20% de na hearcaigh nua chuig an tseirbhís 

phoiblí tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2030, mar a luadh thuas é. Mar thoradh ar an 

obair chomh maith, beidh spriocdhátaí á socrú faoina gcuirfear gach seirbhís phoiblí sa 

Ghaeltacht agus don Ghaeltacht ar fáil trí mheán na Ghaeilge agus faoina mbeidh oifigí 

poiblí lonnaithe sa Ghaeltacht ag feidhmiú trí mheán na Gaeilge– bearta atá á n-éileamh 

ag pobal na Gaeltachta le blianta fada anuas. 

Mar áis, tá an mhír ábharthach den Acht le fáil faoi Aguisín C thíos. Déantar breathnú ar 

an méid seo chomh maith i dTéarmaí Tagartha an Choiste, a chuirfear ar fáil i gcáipéis ar 

leith.  

3.1. Ullmhú an Phlean Náisiúnta 

3.1.1. Spriocdháta  

Is ar ullmhú agus foilsiú an chéad Phlean Náisiúnta maidir le soláthar seirbhísí poiblí trí 

mheán na Gaeilge a bheidh obair an Choiste dírithe go príomhúil don chéad dhá bhliain 

chun a chinntiú go ndéanfar é seo a chur i gcrích roimh an spriocdháta de 19 Meitheamh 

2024. 

https://www.irishstatutebook.ie/eli/2021/act/49/section/8/enacted/ga/html#sec8
https://www.irishstatutebook.ie/eli/2021/act/49/section/8/enacted/ga/html#sec8
https://www.irishstatutebook.ie/eli/2021/act/49/section/8/enacted/ga/html#sec8
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3.1.2. Aird ar Fheidhmeanna eile an Choiste 

Agus an Plean Náisiúnta á chur i dtoll a chéile ag an gCoiste, mar aon le haon taighde a 

dhéanann siad a choimisiúnú chun na críche sin, beidh aird i gcónaí acu ar a chuid 

feidhmeanna uile, mar a liostáiltear iad faoi Alt 18C den Acht (le fáil faoi Aguisín C thíos 

mar áis).  

Sa chomhthéacs seo dírítear d’aird chomh maith ar:  

 mhír 3.2. den cháipéis seo, thíos, a bhaineann le suirbhé a dhéanamh ar an 

leibhéal inniúlachta i nGaeilge atá ag foireann comhlachtaí poiblí.    

 mhír 3.3 den cháipéis seo, thíos, a bhaineann le caighdeán teanga a fhorordú i leith 

seirbhísí de chuid comhlachtaí poiblí (nó aicme comhlachtaí poiblí) nach ndéantar 

a sholáthar trí mheán na Gaeilge faoi láthair ach go bhfuil an Coiste Comhairleach 

den tuairim gur chóir a sholáthar trí mheán na Gaeilge amhlaidh.  

3.1.3. Céimeanna  

Beidh roinnt céimeanna i gceist leis seo, san áireamh d’fhéadfadh a bheith: 

 coimisiúnú cibé taighde is cuí leis an gCoiste Comhairleach d’fhonn a 

fheidhmeanna a chomhlíonadh faoi mhíreanna 18C(a) agus 18C(b) (Alt 18C(c)); 

 téarmaí tagartha don taighde úd seo a aontú, ag féachaint d’fheidhmeanna agus 

spriocanna sonracha an Choiste faoin Acht; 

 cur chuige ó thaobh tabhairt faoin taighde seo a aontú m.sh. modh tairisceana a 

aithint agus na cáipéisí cuí a chur ar fáil ina leith; 

 fochoiste measúnaithe leis an taithí cuí a aontú chun críche measúnú a dhéanamh 

ar na tairiscintí a fhaightear faoin bpróiseas seo; 

 conradh don taighde a bhronnadh ar an gconraitheoir rathúil a thagann tríd an 

bpróiseas tairisceana más ann dó; 

 príomhtháscairí feidhmíochta don taighde a aontú leis an gconraitheoir ag 

féachaint don sprioc gur gá an Plean Náisiúnta a fhoilsiú roimh an 19 Meitheamh 

2024; 

 monatóireacht rialta a dhéanamh ar dhul chun cinn an taighde agus cuireadh rialta 

a thabhairt don chonraitheoir uasdátú ar an obair a chur i láthair nó faoi bhráid an 

Choiste; 

 an cháipéis féin don Phlean Náisiúnta a chur i dtoll a chéile agus a fhaomhadh ag 

cuimsiú torthaí an taighde más ann dó.       

3.1.4. Ábhar eile le haghaidh aire – Alt 18D & Alt 18E 

In ullmhú an Phlean Náisiúnta tabharfaidh an Coiste aird chomh maith ar an méid atá 

sonraithe faoi Alt 18D a bhaineann le dualgas an Aire i leith an Phlean Náisiúnta agus faoi 

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 

https://www.irishstatutebook.ie/eli/2021/act/49/section/8/enacted/ga/html#sec8
https://www.irishstatutebook.ie/eli/2021/act/49/enacted/ga/print#sec8
https://www.irishstatutebook.ie/eli/2021/act/49/section/8/enacted/ga/html#sec8
https://www.irishstatutebook.ie/eli/2021/act/49/section/8/enacted/ga/html#sec8
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Ghaeltacht ar fáil trí mheán na Ghaeilge. Mar áis, tá na míreanna ábharthacha den Acht 

le fáil faoi Aguisín D thíos.  

3.1.5. Tréimhse feidhme 

Leagtar síos go sonrach faoi Alt 18C(1)(a) den Acht, gurb é tréimhse nach faide ná 6 bliana 

a bhainfidh leis an bPlean Náisiúnta ullmhaithe. Tá an mhír ábharthach den Acht le fáil 

faoi Aguisín C thíos.  

3.1.6. Plean Náisiúnta dá éis sin 

Leagtar síos go sonrach faoi Alt 18C(2) den Acht, go n-ullmhóidh an Coiste Comhairleach 

gach Plean Náisiúnta dá éis sin (an chéad cheann) tráth nach luaithe ná 6 mhí, agus nach 

déanaí ná 3 mhí, roimh dheireadh na tréimhse a bheidh sonraithe sa Phlean Náisiúnta.  

3.2. Suirbhé ar an leibhéal inniúlachta i nGaeilge 

Leagtar síos go sonrach faoi Alt 18C(1)(d) den Acht, go ndéanfaidh an Coiste Comhairleach 

suirbhé ar an leibhéal inniúlachta i nGaeilge atá ag foireann comhlachtaí poiblí a sheoladh 

agus a chur faoi bhráid an Aire, gach 5 bliana tar éis an lae bunaithe. San áireamh anseo 

beifear ag breathnú air: 

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

 an líon iomlán foirne de chuid comhlachtaí poiblí a bhfuil cúrsa oiliúna Gaeilge 

déanta acu; 

 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.  

Ó thaobh bun/tús leibhéal a aithint i leith seo, beidh gá breathnú ar an ngné seo den scéal 

agus taighde á choimisiúnú ag an gCoiste i leith an Phlean Náisiúnta, más ann dó, agus 

dar ndóigh nuair atá an Plean Náisiúnta féin á chur i dtoll a chéile ag an gCoiste go 

ginearálta. Tá an mhír ábharthach den Acht le fáil faoi Aguisín C thíos. 

3.3. Caighdeáin Teanga 

Gné shuntasach eile den Acht 2021 atá in ionadú chóras na scéime teanga reatha trí 

chaighdeáin teanga a thabhairt isteach do gach earnáil rialtais, agus beidh, mar shampla, 

caighdeáin níos airde le baint amach ag earnálacha a bhfuil idirghníomhú níos mó acu leis 

an bpobal. Tá an fhoráil ábharthach úd seo leagtha amach faoi Alt 19A go 19D den Acht.   

Cé nach bhfuil feidhm shonrach ag an gCoiste faoin bhforáil seo nó i leith dhréachtú na 

gcaighdeán teanga féin, tá luaite go sonrach faoi Alt 18C(1)(a)(i) den Acht – Feidhmeanna 

an Choiste Chomhairligh, go ndéanfaidh an Coiste Comhairleach, mar chuid den Phlean 

Náisiúnta, seirbhísí a shainaithint is seirbhísí a sholáthraíonn comhlacht poiblí nó aicme 

https://www.irishstatutebook.ie/eli/2021/act/49/section/8/enacted/ga/html#sec8
https://www.irishstatutebook.ie/eli/2021/act/49/section/8/enacted/ga/html#sec8
https://www.irishstatutebook.ie/eli/2021/act/49/section/8/enacted/ga/html
https://www.irishstatutebook.ie/eli/2021/act/49/enacted/ga/print#sec9
https://www.irishstatutebook.ie/eli/2021/act/49/section/8/enacted/ga/html
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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). 

Arís, beidh gá breathnú ar an ngné seo den scéal agus taighde á choimisiúnú ag an gCoiste 

i leith an Phlean Náisiúnta, más ann dó, agus dar ndóigh nuair atá an Plean Náisiúnta féin 

á chur i dtoll a chéile ag an gCoiste go ginearálta. Tá an mhír ábharthach den Acht maidir 

le hAlt 18C(1)(a)(i) le fáil faoi Aguisín C thíos agus maidir le hAlt 19A(2) le fáil faoi Aguisín 

F thíos. 

 

4. Tuarascáil an Choiste Chomhairligh 

Leagtar síos go sonrach faoi Alt 18F den Acht, go ndéanfaidh 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.  

Anuas air sin, 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. 

Mar áis, tá an mhír ábharthach den Acht le fáil faoi Aguisín E thíos. 

 

5. Fás agus Forbairt ar Obair an Choiste 

Is fiú a nótáil, cé go bhfuil léargas maith tugtha sa cháipéis seo, mar aon le san Acht féin, 

ar obair an Choiste, de réir mar a théitear níos mine sa scéal agus a chuirtear tuilleadh 

feola ar an méid atá i gceist agus atá le déanamh, tá an dóigh ann go dtiocfaidh nithe eile 

chun cinn, laistigh d’fhorálacha ábhartha an Achta, ar gá aird a thabhairt orthu agus/nó ar 

gá a chuimsiú mar chuid d’obair an Choiste chun críche a chuid feidhmeanna a chur i 

gcrích mar is ceart. 

Sa chomhthéacs seo, is gá go mbeadh an Coiste oscailte agus sofhreagrach sa chaoi a 

dtugann sé faoina chuid oibre chun a chinntiú go mbíonn an toradh is fearr le sonrú ar a 

chuid iarrachtaí, ar mhaithe na teanga agus é féin. Chuige sin, déanfar uasdátú rialta ar 

an gcáipéis seo, agus aon cháipéis ábharthach eile, agus eiseofar na leaganacha nua seo 

chuig comhaltaí an Choiste de réir mar is cuí.     

 

 

https://www.irishstatutebook.ie/eli/2021/act/49/section/8/enacted/ga/html#sec8


 

 

 
—— 
9 

6. Rúnaíocht an Choiste 

Sonraítear faoi Alt 18A(3) den Acht, gurb é nó í an tAire a sholáthróidh rúnaíocht agus 

feidhmeanna feidhmiúcháin an Choiste Chomhairligh, lena n-áirítear seirbhís 

ateangaireachta a chur ar fáil d’imeachtaí an Choiste ar iarratas ó chomhalta den Choiste.   

Sa chomhthéacs sin, is é seo a leanas struchtúr na foirne tacaíochta atá ar fáil don Choiste 

Comhairleach sa Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán. 

Rannán/Rannóg Teideal Ainm 

Rannán na Gaeilge & 

Gaeltachta 

Stiúrthóir na Gaeilge 

(& Cathaoirleach 

eatramhach an Choiste) 

An Dr. Aodhán Mac 

Cormaic 

Acht na dTeangacha Oifigiúla Príomhoifigeach <LE DEIMHNIÚ>* 

Rannóg Tacaíochta na 

Seirbhíse Poiblí  

Príomhoifigeach Cúnta Sadhbh Ó Cinnseala 

Mar an gcéanna le thuas Ardoifigeach Feidhmiúcháin 

(& Rúnaí an Choiste) 

Emily Maloney 

Mar an gcéanna le thuas Oifigeach Feidhmiúcháin Síora Kent 

Mar an gcéanna le thuas Oifigeach Feidhmiúcháin <LE DEIMHNIÚ>* 

 

Ní gá a rá go mbeidh lánthacaíocht i gcónaí ag an gCoiste ó oifigigh na Roinne agus iad ag 

cur a gcuid dualgas ar an gCoiste i gcrích. Is féidir teagmháil a dhéanamh leo aon uair is 

gá ar ATO@tcagsm.gov.ie.  

* Tá Príomhoifigeach breise le tosú sa Roinn i mí Lúnasa ar mhaithe le cur i bhfeidhm an Achta a thiomáint 

trasna an státchóras, mar aon le hOifigeach Feidhmiúcháin. Glacfaidh an Príomhoifigeach nua an ról mar 

chathaoirleach ar an gCoiste nuair thosaíonn sé/sí. 

 

  

https://www.irishstatutebook.ie/eli/2021/act/49/section/8/enacted/ga/html#sec8
mailto:ATO@tcagsm.gov.ie
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Aguisín A: Alt 18A - An Coiste Comhairleach a bhunú 

18A. (1) Déanfaidh an tAire, le hordú, lá a cheapadh, tráth nach déanaí ná 6 mhí tar  

éis Acht na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2021 a rith, chun bheith ina lá 

bunaithe (dá ngairtear an ‘lá bunaithe’ san Acht seo) chun críocha an Achta seo. 

(2) An lá bunaithe, beidh coiste arna bhunú ar a dtabharfar an Coiste Comhairleach 

um Sheirbhísí Gaeilge (dá ngairtear ‘an Coiste Comhairleach’ san Acht seo). 

(3) Is é nó is í an tAire a sholáthróidh rúnaíocht agus feidhmeanna feidhmiúcháin an 

Choiste Chomhairligh agus áireofar leo, ar iarraidh a fháil ó chomhalta den Choiste 

Comhairleach nó de réir mar is cuí leis an Aire, saoráidí chun ateangaireacht 

chomhuaineach nó chomhleanúnach ó theanga oifigiúil amháin go dtí an teanga 

oifigiúil eile a dhéanamh ar imeachtaí de chuid an choiste. 

(4) Déanfar ordú faoi fho-alt (1) a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe 

is féidir tar éis a dhéanta agus, má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den 

21 lá a shuífidh an Teach sin tar éis an t-ordú a leagan faoina bhráid, rún a rith ag 

neamhniú an ordaithe, beidh an t-ordú ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar 

do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin ordú.  
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Aguisín B: Alt 18B - Comhaltas an Choiste Chomhairligh 

18B. (1) Is iad a bheidh ar an gCoiste Comhairleach na comhaltaí seo a leanas— 

(a) Cathaoirleach, agus 

(b) líon gnáthchomhaltaí nach lú ná 5 ná nach mó ná 10, 

agus is é nó is í an tAire a cheapfaidh gach duine acu. 

(2) Déanfaidh an tAire aon chomhalta amháin den Choiste Comhairleach a 

shainainmniú mar Chathaoirleach, agus is duine atá inniúil i nGaeilge an duine arna 

shainainmniú nó arna sainainmniú amhlaidh. 

(3) Áireofar ar ghnáthchomhaltaí an Choiste Chomhairligh— 

(a) aon chomhalta amháin a bheidh ainmnithe ag an Aire mar ionadaí don Roinn 

Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 

(b) aon chomhalta amháin a bheidh ainmnithe ag an Aire Caiteachais Phoiblí agus 

Athchóirithe mar ionadaí don Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, 

(c) on chomhalta amháin a bheidh ainmnithe ag an tSeirbhís um Cheapacháin 

Phoiblí mar ionadaí don tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí,  

(d) 6 chomhalta eile ar a mhéid a bheidh ainmnithe ag comhlachtaí poiblí mar 

ionadaithe do na comhlachtaí poiblí sin is cuí leis an Aire, 

(e) aon chomhalta amháin a bheidh inniúil i nGaeilge agus a bheidh ainmnithe ag 

an Aire, tar éis próiseas arna bhunú ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí, 

mar ionadaí do Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta, agus  

(f) aon chomhalta amháin a bheidh inniúil i nGaeilge agus a bheidh ainmnithe ag 

an Aire, tar éis próiseas arna bhunú ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí, 

mar ionadaí do limistéir den Stát nach Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta. 

(4) Beidh comhalta den Choiste Comhairleach faoi réir cibé téarmaí agus 

coinníollacha, agus íocfar leis nó léi cibé liúntais i leith caiteachas, a chinnfidh an 

tAire, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. 

(5) Más rud é go bhfuil an Cathaoirleach neamhábalta ar chúis ar bith gníomhú mar 

Chathaoirleach, féadfaidh an tAire comhalta eile den Choiste Comhairleach a 

shainainmniú chun gníomhú mar Chathaoirleach. 

(6) Sealbhóidh comhalta den Choiste Comhairleach oifig ar feadh cibé tréimhse, nach 

faide ná 6 bliana ó dháta a cheaptha nó a ceaptha, a chinnfidh an tAire. 
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(7) Faoi réir fho-alt (8), beidh comhalta den Choiste Comhairleach a rachaidh a 

théarma oifige nó a téarma oifige in éag trí imeacht aimsire in-athcheaptha chun 

an Choiste Chomhairligh. 

(8) Aon chomhalta den Choiste Comhairleach a mbeidh fónta aige nó aici ar feadh 2 

théarma oifige as a chéile, ní bheidh sé nó sí in-athcheaptha chun an Choiste 

Chomhairligh go dtí go mbeidh tréimhse 6 bliana caite tar éis dheireadh an dara 

téarma as a chéile. 

(9) Féadfaidh comhalta den Choiste Comhairleach éirí as an gCoiste Comhairleach trí 

litir a bheidh dírithe chuig an Aire, agus beidh éifeacht leis an éirí as ar an dáta a 

bheidh sonraithe sa litir, nó ar an dáta ar a bhfaighidh an tAire an litir, cibé acu is 

déanaí. 

(10) Féadfaidh an tAire, aon tráth, comhalta den Choiste Comhairleach a chur as 

comhaltas den Choiste Comhairleach más rud é, i dtuairim an Aire, go bhfuil an 

comhalta tar éis éirí éagumasach, de dheasca easláinte, ar a fheidhmeanna nó a 

feidhmeanna a chomhlíonadh, nó gur mhí-iompair an comhalta é féin nó í féin mar 

a bheidh sonraithe, nó gur dealraitheach don Aire gur gá é nó í a chur as comhaltas 

chun go gcomhlíonfaidh an Coiste Comhairleach a fheidhmeanna go héifeachtach. 

(11) Scoirfidh comhalta den Choiste Comhairleach de bheith, agus beidh sé nó sí 

dícháilithe chun bheith, ina chomhalta nó ina comhalta den Choiste Comhairleach 

más rud é, maidir leis an gcomhalta sin— 

(a) ar é nó í a chiontú ar díotáil ag cúirt dlínse inniúla, go ngearrfar téarma 

príosúnachta air nó uirthi, nó 

(b) go bhfuil sé nó sí, nó go measfar é nó í a bheith, faoi réir ordú dícháilíochta, de 

réir bhrí Chaibidil 4 de Chuid 14 d’ Acht na gCuideachtaí, 2014 , cibé acu de 

bhua na Caibidle sin nó de bhua aon fhoráil eile den Acht sin. 

(12) Is é nó is í an tAire a chinnfidh nósanna imeachta an Choiste Chomhairligh.  
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Aguisín C: Alt 18C - Feidhmeanna an Choiste Chomhairligh 

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, 

(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 
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(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. 
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Aguisín D: Alt 18D–Dualgas an Aire & 18E–Comhlachtaí Poiblí in LPT 

Dualgas an Aire i leith Plean Náisiúnta arna ullmhú faoi alt 18C 

18D. (1) Déanfaidh an tAire— 

(a) laistigh de 3 mhí ón bPlean Náisiúnta a fháil faoi alt 18C(1)(a)— 

(i) an Plean Náisiúnta a cheadú gan mhodhnú nó fara cibé modhnuithe is cuí leis 

nó léi, 

(ii)  an dáta ar ar chóir don Phlean Náisiúnta teacht i ngníomh a shonrú, agus 

(iii) an Plean Náisiúnta a chur faoi bhráid an Rialtais, 

     agus 

(b) a luaithe is féidir ina dhiaidh sin— 

(i) a chur faoi deara cóipeanna den Phlean Náisiúnta a leagan faoi bhráid gach Tí 

den Oireachtas, agus 

(ii) cóip den Phlean Náisiúnta a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin na Roinne Cultúir, 

Oidhreachta agus Gaeltachta. 

(2) Féadfaidh an tAire, de réir mar is cuí leis nó léi, a iarraidh ar chomhlacht poiblí, a 

mbeidh seirbhísí sainaitheanta ina leith sa Phlean Náisiúnta mar sheirbhísí a 

sholáthraíonn an comhlacht lena mbaineann nach bhfuil á soláthar trí mheán na 

Gaeilge, tuarascáil a thabhairt don Aire i ndáil leis an dul chun cinn atá déanta ag an 

gcomhlacht chun na seirbhísí a sholáthar amhlaidh agus chun an Plean a chur i 

ngníomh, agus is é nó is í an tAire a bheidh freagrach as comhordú a dhéanamh ar 

chur i ngníomh an Phlean ag na comhlachtaí poiblí sin go léir. 

Comhlachtaí poiblí i Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta 

18E. Déanfaidh an tAire, le hordú, laistigh de 3 mhí ón tráth a dhéanfar an Plean  

Náisiúnta a chur faoi bhráid an Rialtais faoi alt 18D(1)(a)(iii) agus aird aige nó aici ar 

an bPlean Náisiúnta— 

(a) an dáta a shonrú faoina dtiocfaidh an Ghaeilge chun bheith ina teanga oibre in 

oifigí, i Limistéar Pleanála Teanga Gaeltachta, comhlachta phoiblí nó aicme 

comhlachtaí poiblí agus féadfar dátaí éagsúla a shonrú i leith Limistéir Pleanála 

Teanga Ghaeltachta éagsúla, agus 

(b) an dáta a shonrú faoina ndéanfar na seirbhísí go léir arna soláthar ag comhlacht 

poiblí nó ag aicme comhlachtaí poiblí i Limistéar Pleanála Teanga Gaeltachta (lena 

n-áirítear seirbhísí den sórt sin arna soláthar ag comhlacht poiblí nó ag aicme 

comhlachtaí poiblí ó áit lasmuigh den Limistéar Pleanála Teanga Gaeltachta) a 

sholáthar trí mheán na Gaeilge agus féadfar dátaí éagsúla a shonrú i leith Limistéir 

Pleanála Teanga Ghaeltachta éagsúla.  
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Aguisín E: Alt 18F – Tuarascáil an Choiste Chomhairligh 

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.”. 
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Aguisín F: Alt 19A – Caighdeáin Teanga 

19A. (1) D’fhonn caighdeáin teanga a fhorordú, is caighdeáin teanga a mbeidh feidhm 

acu maidir le comhlacht poiblí nó maidir le haicme comhlachtaí poiblí chun úsáid 

na Gaeilge a chur chun cinn chun críoch oifigiúil sa Stát, féadfaidh an tAire, le toiliú 

an Aire den Rialtas a bhfuil feidhmeanna dílsithe dó nó di i ndáil leis an gcomhlacht 

nó le gach ceann de na comhlachtaí san aicme comhlachtaí poiblí, an comhlacht 

poiblí nó an aicme comhlachtaí poiblí a fhorordú chun críocha an ailt seo. 

(2) Féadfaidh an tAire caighdeáin teanga a fhorordú, is caighdeáin teanga a mbeidh 

feidhm acu maidir le comhlacht poiblí nó maidir le haicme comhlachtaí poiblí a 

fhorordófar faoi fho-alt (1), agus féadfaidh feidhm a bheith ag caighdeáin éagsúla 

maidir le comhlachtaí poiblí éagsúla nó maidir le haicmí éagsúla comhlachtaí poiblí. 

(3) Maidir le caighdeáin teanga a fhorordófar faoi fho-alt (2), féadfaidh caighdeáin a 

bheith ar áireamh iontu lena sonrófar an méid seo a leanas— 

(c) seirbhísí a bheidh le soláthar, trí mheán na Gaeilge, ag an gcomhlacht poiblí nó 

ag an aicme comhlachtaí poiblí lena mbaineann, 

(d) seirbhísí a bheidh le soláthar, trí mheán na Gaeilge agus an Bhéarla araon, ag 

an gcomhlacht poiblí nó ag an aicme comhlachtaí poiblí lena mbaineann, 

(e) an leibhéal inniúlachta i nGaeilge is gá a bheith ag foireann de chuid an 

chomhlachta phoiblí nó de chuid na haicme comhlachtaí poiblí lena mbaineann 

chun an méid seo a leanas a dhéanamh— 

(i) a chumasú don chomhlacht poiblí nó don aicme comhlachtaí poiblí 

míreanna (a) agus (b) a chomhlíonadh, agus 

(ii) a chumasú d’fhoireann de chuid gach ceann de na comhlachtaí poiblí 

lena mbaineann cumarsáid a dhéanamh, laistigh den chomhlacht sin, 

le foireann eile de chuid an chomhlachta— 

(I) trí mheán na Gaeilge, nó 

(II) trí mheán na Gaeilge agus an Bhéarla araon, 

agus 

(f) i gcás go bhfuil seirbhís, clár nó beartas á seachadadh nó á sheachadadh nó á 

cur i ngníomh nó á chur i ngníomh ag comhlacht poiblí nó ag aicme comhlachtaí 

poiblí, nó go mbeartaíonn comhlacht poiblí nó aicme comhlachtaí poiblí 

seirbhís, clár nó beartas a sheachadadh nó a chur i ngníomh, i Limistéar 

Pleanála Teanga Gaeltachta, i mBaile Seirbhíse Gaeltachta nó i Líonra Gaeilge, 

a mhéid a chuirfear i gcuntas an tionchar teanga ar an Limistéar Pleanála 
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Teanga Gaeltachta, ar an mBaile Seirbhíse Gaeltachta nó ar an Líonra Gaeilge 

lena mbaineann maidir le seachadadh nó cur i ngníomh na seirbhíse, an chláir 

nó an bheartais sin. 

 

(4) Le linn dó nó di caighdeáin teanga a fhorordú faoi fho-alt (2), beidh aird ag an Aire 

ar an méid seo a leanas— 

(a) na seirbhísí a sholáthraíonn an comhlacht trí mheán na Gaeilge, 

(b) aon scéim a bheidh i bhfeidhm i leith an chomhlachta faoi alt 14, 

(c) aon chaighdeán teanga a fhorordófar faoin alt seo, is caighdeán teanga a 

mbeidh feidhm aige maidir leis an gcomhlacht, 

(d) a mhéid a idirghníomhaíonn an comhlacht poiblí nó an aicme comhlachtaí poiblí 

lena mbaineann leis an bpobal i gcoitinne nó le haicme den phobal i gcoitinne,  

(e) a mhéid a fhéadfaidh seirbhís, clár nó beartas arna seachadadh nó arna 

sheachadadh nó arna cur i ngníomh nó arna chur i ngníomh, nó a bheidh le 

seachadadh nó le cur i ngníomh, ag comhlacht poiblí nó ag aicme comhlachtaí 

poiblí difear a dhéanamh don phobal i gcoitinne nó d’aicme den phobal i 

gcoitinne i Limistéar Pleanála Teanga Gaeltachta, i mBaile Seirbhíse Gaeltachta 

nó i Líonra Gaeilge, agus aird ar leith ar Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta, 

(f) aon bharúlacha a gheobhaidh sé nó sí faoi fho-alt (6)(c) nó (d), agus  

(g) seirbhísí a shainaithneofar sa Phlean Náisiúnta. 

 

(5) Cinnteoidh an tAire, le linn dó nó di caighdeáin teanga a fhorordú faoi fho-alt (2), 

nach mbeidh d’éifeacht le caighdeán a bheidh le forordú a cheangal ar an 

gcomhlacht poiblí lena mbaineann líon níos lú seirbhísí a sholáthar trí mheán na 

Gaeilge ná an líon arna sholáthar ag an gcomhlacht (de dheoin an chomhlachta 

féin, de bhun scéim a bheidh i bhfeidhm i leith an chomhlachta faoi alt 14 nó de 

bhun caighdeán teanga arna fhorordú faoin alt seo) roimh an gcaighdeán a 

fhorordú. 

(6) Sula ndéanfaidh an tAire caighdeáin teanga a fhorordú faoi fho-alt (2)— 

(a) rachaidh sé nó sí i gcomhairle— 

 

(i) le cibé Aire eile den Rialtas is cuí leis an Aire, ag féachaint 

d’fheidhmeanna an Aire eile sin, agus 
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(ii) le cibé comhlacht poiblí is cuí leis an Aire, 

 

(b) lorgóidh sé nó sí comhairle an Choiste Chomhairligh, 

(c) déanfaidh sé nó sí dréacht de na caighdeáin a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin na 

Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus 3 mhí, ón dáta foilsithe, a 

thabhairt don phobal i gcoitinne chun barúlacha, i scríbhinn, a sholáthar don 

Aire ar na dréachtchaighdeáin, agus 

(d) rachaidh sé nó sí i dteagmháil le gach comhlacht poiblí a mbeidh feidhm ag 

caighdeán maidir leis lena chur in iúl go bhféadfaidh an comhlacht, laistigh de 

3 mhí ó dháta foilsithe na ndréachtchaighdeán faoi mhír (c), a bharúlacha ar na 

dréachtchaighdeáin a sholáthar don Aire. 

 

(7) Féadfaidh an tAire, i gcás gur cuí leis nó léi déanamh amhlaidh, an tréimhse dá 

dtagraítear i bhfo-alt (6)(c) nó (d) a fhadú. 

(8) Déanfaidh an tAire cóip de chaighdeáin teanga a fhorordófar faoi fho-alt (2) a chur 

ar aghaidh chuig an gCoimisinéir. 

 

(9) (a) Déanfaidh an tAire, ó am go ham ach uair amháin ar a laghad gach 5 bliana, 

athbhreithniú ar chaighdeáin teanga a fhorordófar faoi fho-alt (2). 

 

(b) Le linn dó nó di an t-athbhreithniú dá dtagraítear i mír (a) a dhéanamh, lorgóidh 

an tAire comhairle an Choiste Chomhairligh. 

 

(10) D’ainneoin an ailt seo, féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí 

agus Athchóirithe, a ordú do chomhlacht poiblí, i ndáil leis na seirbhísí sin dá chuid 

a sheachadtar trí mheán an Bhéarla amháin, plean a tharraingt suas chun na 

seirbhísí sin a sheachadadh trí mheán na Gaeilge freisin, mar aon le meastachán 

a thabhairt ar an tréimhse ama is gá chun an plean a chur i ngníomh. 


