
 

 

 

 

Coiste Comhairleach um Sheirbhísí Gaeilge 

 

Dréacht-Miontuairiscí - Cruinniú 1 - 25 Iúil 2022 

 

LÁTHAIR: Foras na Gaeilge, 63-66 Sráid Amiens, Baile Átha Cliath 1  
 

DÁTA:   Dé Luain, 25 Iúil 2022 
 

AM:   10:00 – 13:00  
 

I LÁTHAIR: 
 

Ainm Eagraíocht Ról Modh 

Jack Chambers T.D. 
Príomh-Aoire an Rialtais &  

an tAire Stáit Gaeltachta & Spóirt 

Ar an Láthair 

(Mír 1 amháin) 

An Dr. Aodhán Mac 

Cormaic 

An Roinn Turasóireachta, 

Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, 

Spóirt & Meán  

Cathaoirleach Ar an Láthair 

John Howlin 
An Roinn Caiteachais Phoiblí 

agus Athchóirithe 
Comhalta Ar an Láthair 

Sinéad Coleman 
An tSeirbhís um Cheapacháin 

Phoiblí 
Comhalta Ar an Láthair 

Eithne Fox 
Feidhmeannacht na Seirbhíse 

Sláinte 
Comhalta Ar an Láthair 

An Ceannfort Sean 

Glynn 
An Garda Síochána Comhalta Ar an Láthair 

Eoin Ó Seaghdha An Roinn Coimirce Sóisialaí Comhalta Ar an Láthair 

Siobhan Cullen 

(thar ceann Ciara 

Molloy) 

An Roinn Oideachais Comhalta Ar Chiancheangal 

Breandán Mac 

Craith 
Foras na Gaeilge Comhalta Ar an Láthair 

John Breen 
An Ghníomhaireacht 

Bainistíochta Rialtais Áitiúil 
Comhalta Ar Chiancheangal 

John Prendergast Pobail Teanga Gaeltachta Comhalta Ar an Láthair 

Mairéad Ní 

Ghabháin 

Pobail Teanga lasmuigh den 

Ghaeltacht 
Comhalta Ar an Láthair 

Emily Maloney 
An Roinn Turasóireachta, 

Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, 

Spóirt agus Meán 

Rúnaí Ar an Láthair 

Sadhbh Ó Cinnseala 
An Roinn Turasóireachta, 

Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, 

Spóirt agus Meán 

Príomhoifigeach 

Cúnta na 

Rannóige 

Ar an Láthair 

Shane Smyth Comhairleoir Speisialta 
Ar an Láthair 

(Mír 1 amháin) 



 

 

 

 

PRÍOMHCINNTÍ TÓGTHA: 

 Aontaíodh Téarmaí Tagartha an Choiste 

 Glacadh le Nósanna Imeachta an Choiste, mar a bhí cinnte ag an Aire Stáit 

 An Plean Náisiúnta: 

o Aontaíodh go ndéanfar taighde a choimisiúnú chun críche an Plean Náisiúnta a 

fhorbairt; 

o Aontaíodh go ndéanfar tairiscintí a lorg don taighde úd seo ar an modh soláthair 

oscailte trí etenders.gov.ie roimh dheireadh mhí Lúnasa; 

o Cinneadh go ndéanfar téarmaí tagartha an taighde a phlé agus a aontú ag an 

gcéad chruinniú eile. 

 Aontaíodh go mbeadh an chéad chruinniú eile den Choiste ann ar Aoine, an 26 

Lúnasa 2022 ag a 10r.n. i bhfoirgneamh Fhoras na Gaeilge arís ag 63-66 Sráid 

Amiens, Baile Átha Cliath 1. 

 

PLÉ AR AN gCLÁR INA IOMLÁINE: 

 

1. Fáilte ón Aire Stáit:  

 Cuireadh tús leis an gcruinniú le hoscailt oifigiúil ó Phríomh-Aoire an Rialtais agus 

an tAire Stáit Gaeltachta agus Spóirt, Jack Chambers T.D. 

  

2. Cur in Aithne/Tour de table: 

 Chuir gach comhalta iad féin in aithne agus thug siad cur síos gairid ar a ról ina n-

eagraíocht féin. 

 

3. Cúlra agus Cuspóirí an Achta 2021 – Cur i Láthair ón gCathaoirleach:  

 Rinne an Dr. Aodhán Mac Cormaic, Stiúrthóir na Gaeilge agus Cathaoirleach 

eatramhach an Choiste, cur i láthair ar Acht na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2021 

i gcoitinne ar mhaithe le comhthéacs a thabhairt don Choiste ar a chuid oibre. 

 

 Osclaíodh an t-urlár do chomhaltaí chun trácht a dhéanamh ar an Acht agus ar 

obair an Choiste ina leith sin. Rinneadh roinnt plé ar na nithe seo a leanas: 

 

o Feasacht a ardú ina measc siúd atá ag obair san earnáil phoiblí cheana féin 

maidir leis an nGaeilge, go ginearálta, mar aon leis na cearta atá ag pobal 

na Gaeilge seirbhísí trí Ghaeilge, ar ard-chaighdeán, a éileamh; 

o “Ceannach Isteach” a fháil ó gach páirtí lena mbaineann; 

o An leibhéal inniúlachta Gaeilge atá sa tseirbhís phoiblí cheana féin a 

thomhais; 

o Straitéisí atá in úsáid cheana féin ag comhlachtaí poiblí chun tacú le 

seirbhísí a chur ar fáil trí Ghaeilge m.sh. Straitéis Ghaeilge an Gharda 



 

 

Síochána 2022–2025 faoina bhfuiltear ag tabhairt faoi infheictheacht na 

Gaeilge a mhéadú agus inniúlacht sa Ghaeilge a mhéadú fá 10% faoi 2025; 

o Bealaí nuálacha a aithint chun daoine a mhealladh i dtreo na sruthanna 

Gaeilge de na comórtais earcaíochta; 

o An bhearna atá ann faoi láthair idir soláthar agus éileamh ó thaobh daoine 

le Gaeilge agus an iomaíocht atá ann ó thaobh iad a earcú idir seo agus, 

mar shampla, Institiúidí an Aontais Eorpaigh. 

o Muinín a spreagadh i measc seirbhísigh phoiblí reatha maidir le húsáid na 

Gaeilge agus béim a chur ar an méid gur scil luachmhar atá ann;  

o Na dúshláin atá ann do chuid de na comhlachtaí poiblí ó thaobh cúrsaí 

earcaíochta go ginearálta, an riachtanas a bhíonn acu daoine a earcú ó thar 

lear do róil ar leith agus na féidearthachtaí a bhaineann le cur chun cinn na 

Gaeilge sa chomhthéacs sin. 

 

4. Cáipéisí Riaracháin le haontú m.sh. téarmaí tagartha: 

 Aontaíodh téarmaí tagartha agus glacadh le nósanna imeachta an Choiste. 

(D’aontaigh ionadaí na Gníomhaireachta Bainistíochta Rialtais Áitiúil leo trí 

ríomhphost, dár dáta Dé Máirt 26/07/2022). 

 Luadh go bhféadfaí athbhreithniú a dhéanamh orthu arís amach anseo, de réir 

mar a fhorbraíonn obair an Choiste agus/nó mar is gá. 

 

5. An Plean Náisiúnta – plé agus cur chuige maidir leis an taighde le haontú:  

 Aontaíodh go ndéanfar taighde a choimisiúnú chun críche an Plean Náisiúnta a 

fhorbairt. 

 Aontaíodh go ndéanfar tairiscintí a lorg don taighde úd seo ar an modh soláthair 

oscailte trí etenders.gov.ie roimh dheireadh mí Lúnasa. 

 Cinneadh go ndéanfar téarmaí tagartha an taighde a phlé agus a aontú ag an gcéad 

chruinniú eile. 

 

6. Dáta don chéad chruinniú eile: 

 Aontaíodh go mbeadh an chéad chruinniú eile den Choiste ann ar Aoine, an 26 

Lúnasa 2022 ag a 10r.n. i bhfoirgneamh Fhoras na Gaeilge arís ag 63-66 Sráid 

Amiens, Baile Átha Cliath 1.  

 Aontaíodh, sa chás nach bhfuil comhalta in ann freastal ar chruinniú, go n-

ainmneodh siad comhghleacaí ag leibhéal Príomhoifigigh nó Príomhoifigigh Chúnta 

le bheith i láthair ina áit. 

 

7. Aon Ghnó Eile:  

 Pléadh iarratas ó na meáin ar agallamh le comhalta(í) den Choiste agus aontaíodh 

go gcaithfí cead a lorg agus a fháil ón gCathaoirleach sula n-aontófaí tabhairt faoina 

leithéid. 

 Rinneadh plé ar an tseirbhís ateangaireachta. Aontaíodh gur éascaigh sí rudaí do 

chomhaltaí an Choiste ó thaobh plé oscailte agus fiúntach a bheith acu ina rogha 



 

 

teanga, Gaeilge nó Béarla, agus go leanfar leis an tseirbhís a chur ar fáil do na 

cruinnithe amach anseo.  

 

 

 

 

  26 Lúnasa 2022 

Rúnaí  Dáta Faofa 

 

 

 

 

 

 

 


