
1 

 

 
 Foras na Gaeilge 
 
 
 
 
  Miontuairiscí Chruinnithe Boird Fhoras na Gaeilge 

 don bhliain 2017 

 

 

 

 

 Dáta  Lch 

 

   

  27 Eanáir        2 
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Miontuairiscí ón 151ú cruinniú Boird a tionóladh Dé hAoine 27 Eanáir 2017 i 

gceannáras Fhoras na Gaeilge, Baile Átha Cliath. 
 

I láthair: P. Ó Gallchóir (Cathaoirleach) B. Ó Muirí (Leas-Chathaoirleach), S. 

M. Ó Domhnaill, B. Ní Chofaigh, G. McElwain, S. Ó Coistealbha, S. 

Ó hArgáin, C. McGuinness (d’imigh i ndiaidh an tseisiúin oiliúna), M. 

Ní Chonghaile, M. Ní Neachtain, M. Farrell, S. Ní Chéidigh agus N. Ó 

Gallochobhair.  

 

Ag freastal: S. Ó Coinn (Príomhfheidhmeannach), É. Ó hArgáin (Rúnaí), J. Ó 

Labhraí, S. Ó hEidhin agus S. Uí Choinne.  

 

 

01.151 FÁILTE ÓN CHATHAOIRLEACH AGUS CUR IN AITHNE AG 

COMHALTAÍ 

Chuir Cathaoirleach an Bhoird fáilte roimh na comhaltaí chuig an gcéad chruinniú 

den Bhord úr.  Chuir sé in iúl gurb iad na tosaíochtaí a bhí aige mar Chathaoirleach 

ná: 

 caidreamh leis an bpobal,  

 an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge,  

 plean leanúnach margaíochta, agus  

 ceannáras úr d’Fhoras na Gaeilge.   

 

Chuir sé in iúl gur theastaigh uaidh go mbeadh an Bord agus an fhoireann ag obair le 

chéile go héifeachtach.  

 

Thug gach comhalta cur síos gairid orthu féin, ar a dtaithí agus ar a gcúlra.   

 

02.151 SEISIÚN OILIÚNA LE D. NICHOLL AR RIALACHAS 

CORPARÁIDEACH AGUS AR FHEIDHMIÚ AN BHOIRD . 

Thug D. Nicholl ó OnBoard Training cur i láthair ar ról Chomhalta Boird, rialachas 

corparáideach agus ar fheidhmiú an Bhoird. D’fhág S. Ó Coistealbha an cruinniú don 

mhír seo amháin. 

 

02.151 MIONTUAIRISCÍ AGUS NITHE AG ÉIRÍ ASTU 

Thagair an Cathaoirleach don chleachtas maidir le nochtadh coimhlintí leasa ag tús an 

chruinnithe Boird nó lena linn agus mhínigh sé go gcaithfí a chlárú cad é an 

choimhlint leasa atá i gceist.  Ghlac an Bord leis na miontuairiscí ón 8 agus 9 Nollaig 

2016 agus shínigh an Cathaoirleach iad.   

 

Rinne an Príomhfheidhmeannach soiléiriú ar roinnt ceisteanna ag éirí as na 

miontuairiscí agus rinneadh plé orthu: An tuairisc ón gCoiste Achomhairc, Seoladh an 

Fhoclóra, Próifíl Fhoras na Gaeilge le linn Sheachtain na Gaeilge, litir chuig an CATT 

maidir le hainmniúcháin ar an mBord, treoir oifigiúil ó na Ranna faoin mbuiséad, 

plean gnó agus faoin ráta malairte, cruinniú le K. Licken, Ard-Rúnaí nua na Roinne 

Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe & Gaeltachta.      

 



3 

 

03.151 TUAIRISC NA hARDHBAINISTÍOCHTA 

Scaipeadh cóip uasdátaithe de thuairisc na hardbhainistíochta agus chuir an 

Príomhfheidhmeannach in iúl: 

 

 Gur ceadaíodh maoiniú breise ón REOGRTG ar na tograí seo a leanas in 

2016: 

 
 

Iarradh ar an bhFeidhmeannas athbhreithniú a dhéanamh ar na córais atá in áit chun 

tionscadail den chineál seo a shainaithint.   

 

 Gur fhógair an REOGRTG roimh an Nollaig €1m sa bhreis d’Fhoras na Gaeilge 

don bhliain 2017. Luadh costais a bhaineann le cóiríocht oifige i mBÁC sa 

phreasráiteas a d’eisigh an Roinn. Tá mionsonraí á lorg ina leith sin go fóill. Beidh 

moltaí le tabhairt chuig cruinniú mhí Feabhra.  

 Go raibh cruinniú ann den Choiste Ardleibhéil Oideachais don Straitéis 20 Bliain. 

Rinneadh plé ar fheidhmiú an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta.  

 Go raibh an dara cruinniú ann leis na soláthraithe oiliúint tosaigh múinteoirí 

bunscoile ó dheas le plé a dhéanamh leo faoi chaighdeán Gaeilge na múinteoirí 

nuacháilithe bunscoile. Tá dhá chruinniú eile beartaithe agus tuairisc le hullmhú 

don ROS agus don Chomhairle Múinteoireachta.  

 Go raibh ceardlann oiliúna agus faisnéise ag baill foirne na 6 Cheanneagraíocht 

agus na baill foirne i bhForas na Gaeilge a bhíonn a plé leo, in Ionad Óige na 

Éireann, Droim Rí. Bhí 60 i láthair. 

 Go raibh cruinniú ag an PF agus C. Ní Chathail ón Stiúrthóireacht Seirbhísí 

Oideachais leis an Aire Sláinte ó thuaidh Michelle O’Neill CTR i leith rialacháin a 

bhaineann le soláthair réamhscolaíochta ó thuaidh.  
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 Go raibh cruinniú againn le hoifigigh ón Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige faoi 

mhaoiniú a chur ar fáil do Ghaeloideachas agus faoin tacaíocht a chuirtear ar fáil 

do sholáthar trí Ghaeilge. 

 Go raibh cruinniú cúirtéise ag an PF le hUachtarán na hÉireann. Tá moltaí iarrtha 

ag oifig an Uachtaráin faoi bhealaí a dtig leis an oifig agus an Uachtarán tacú le 

hobair Fhoras na Gaeilge. 

 Go raibh cruinnithe seo a leanas ag an PF:  

1. Seosamh Ó hAghmaill, Ard-Rúnaí REOGGRTG – cruinniú cúirtéise; 

2. Ceannasaí  Chonradh na Gaeilge – maoiniú breise 2017; 

3. Coiste Forbartha Charn Tóchair, Doire – pleananna forbartha don cheantar 

agus cúrsaí maoinithe; 

4. Cultúrlann Uí Chanáin, Doire – pleananna forbartha an ionaid; 

5. Stiúrthóir na Gaeilge, REOGRTG, Aodhán Mac Cormaic; 

6. Príomhoifigeach le freagracht as an nGaeilge, An RP, Joanna McConway. 

 Gur iarradh cruinnithe don Phríomhfheidhmeannach agus don Chathaoirleach leis 

an Aire Pobal agus leis an Aire Oideachais ó thuaidh. Tá dáta á shocrú don 

chruinniú leis an Aire Pobal.  

 Cuntais 2015 – Go raibh an teastas a bhaineann le cuntais 2015 ón Ard-Reachtaire 

faighte. Beidh aistriúchán agus comhdhlúthú le déanamh idir seo agus mí an 

Mhárta le go mbeidh an tuarascáil bhliantúil don Fhoras Teanga réidh le leagan os 

comhair Thithe an Oireachtais agus an Tionóil.   

 Gur cuireadh an cruinniú den CATT (Comhairle Aireachta Thuaidh Theas) ar 

ceal.  Tá comhairle iarrtha ar na ranna i leith cinntí a bhí le déanamh ar an 

gcruinniú sin: críoch leis an bhFoclóir; faomhadh Phlean Gnó 2017. Níl treoir 

oifigiúil faighte i leith Bhuiséad 2017, an ráta malairte ná i leith an Phlean 

Chorparáidigh 2017-2019. Tá litir curtha chuig na Ranna ag lorg uasdátú ar an 

gceist.   

 Gur thosaigh Donncha Ó Cróinín i bpost an Phríomhthéarmeolaí.   

 Foclóir: Go raibh ábhar íomlán an fhoclóra nua Béarla-Gaeilge beo ar líne anois, 

140k aonad céille (thart ar 48k ceannfhocal). Is 90k aonad céille an sprioc a bhí 

luaite leis an tionscadal ag an tús. Bhain 1.2 milliún duine úsáid as an suíomh le 

linn 2016 agus chuardaigh siad 12.5 milliún leathanach. 

 Nár éirigh leis an achomharc a bhí iarrtha ag Comhalta Boird a bhí ar fionraí ón 

mBord. Bhí beirt neamhspleácha ceaptha le tabhairt faoin achomharc. Tá gearán 

déanta ag an iar-chomhalta sin anois le Fear an Phobail ó dheas. Fuair muid 

comhfhreagras ó Oifig an Choimisinéara Teanga ag éirí as gearán atá déanta ag an 

iar-chomhalta céanna gur dhiúltaigh Foras na Gaeilge plé leis i mBéarla (iarratas a 

bhí déanta aige le riar ar a dhlíodóir féin). Tá freagra curtha chucu, á chur in iúl de 

bharr go bhfuil clásal i reachtaíocht bhunaithe Fhoras na Gaeilge a chuireann 

iachall ar Fhoras na Gaeilge a ghnóthaí inmheánacha a dhéanamh trí Ghaeilge, nár 

fhéad muid plé leis an gcomhalta Boird i mBéarla, ach go raibh muid toilteanach 

plé le comhfhreagras óna dhíodóir i mBéarla. 

 Nach raibh an meamram comhthuisceana idir FnaG, COGG agus Coláiste 

Ollscoile Naomh Muire i leith comhoibriú ar sholáthar áiseanna don 

ghaeloideachas sínithe go fóill.  

 Gur craoladh an chéad chlár den tsraith nua atá urraithe ag Foras na Gaeilge, 

‘Léirmheas Leabhar’ ar TG4 ar an gCéadaoin, 25 Eanáir ar 7.30i.n.  

 Gur ghlac Siuán Ní Mhaoinigh leis an gceapachán mar Chathaoirleach ar an 

bhFóram Forbartha Teanga. 
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 Go raibh an SSF É. Ó hArgáin i láthair ag an Iveagh Cultural Exchange sa Roinn 

Gnóthaí Eachachtra agus Trádála ar an 20 Nollaig thar cheann Fhoras na Gaeilge 

le bualadh leis na hAmbasadóirí a bhí sa bhaile don Nollaig. 

 Go bhfógrófar post an Leas-Phríomhfheidhmeannaigh an tseachtain seo chugainn 

– ag súil le hagallaimh i mí an Mhárta. De réir an déanmhais le haghaidh Bord 

Agallaimh i bhForas na Gaeilge, beidh Cathaoirleach an Bhoird, An 

Príomhfheidhmeannach agus triúr neamhspleácha eile, agus Breathnóir 

neamhspleách ar an mBord Agallaimh. (Uasmhéid 6) 

 Go raibh Katherine Licken ceaptha ina hArd-Rúnaí ar REOGRTG i gcomharbacht 

ar Sheosamh Ó hÁghmaill. 

 Go raibh Treasa Kirk ceaptha mar cheanasaí ar an Aonad don Oideachas 

Gaeltachta sa Roinn Oideachais agus Scileanna. 

 Gur seoladh Plean Gníomhaíochta d’Fhorbairt Tuaithe i mBaile Uí Mhatháin, 

Longfort – tá FnaG luaite ann.  

 
04.151 BALLRAÍOCHT CHOISTÍ FHORAS NA GAEILGE 

Scaipeadh cáipéis maidir le ballraíocht ar na coistí éagsúla agus bhí plé ina leith.  

Míníodh go ndéanfaí athbhreithniú ar an mballraíocht i ndiaidh bliana.  Aontaíodh ar 

roinnt leasuithe ar an mballraíocht le go mbeidh mná mar Chathaoirligh ar roinnt 

coistí chun cothromaíocht inscne a chinntiú. Ghlac an Bord leis an mballraíocht 

leasaithe (Aguisín 1).  Aontaíodh go gcuirfí téarmaí tagartha na gcoistí éagsúla ar fáil 

do chomhaltaí. 

 

Ardaíodh ceist cé acu ba chóir Choiste an Fhoclóra a bhunú in athuair.  Cuireadh in 

iúl go gcuirtear tuairiscí ráithiúla ar an bhFoclóir ar fáil don Choiste Forbartha agus 

go mbeidh cúrsaí foclóireachta mar mhír sheasta ar chlár na gcruinnithe sin.  Iarradh 

ar an mBord moltaí a chur ar fáil don fheidhmeannas maidir le ról Coiste Foclóra agus 

go mbeadh moladh don chéad chruinniú Boird eile ina leith.   

 
05.151 DATAÍ NA gCRUINNITHE BOIRD DO 2017    

Ghlac an Bord leis na dátaí do na cruinnithe Boird go deireadh 2017 (Aguisín 2).  

Iarradh go scaipfí cuireadh leictreonach dialainne ar na comhaltaí Boird mar eolas.    

 
06.151 RÁITEAS CAITEACHAIS 

Nótáil an Bord an ráiteachas caiteachais ó 1 Eanáir go 31 Nollaig 2016. Pléadh an 

fhorbairt leanúnach ar Shéideán Sí agus an tábhacht lena chinntiú go mbeadh sé ar 

chomhchéim le cláir eile léitheoireachta a bhíothas a sholáthar ar bhonn tráchtála. 

Cuireadh in iúl go raibh cás gnó á ullmhú faoi láthair le cur faoi bhráid na Roinne 

Oideachais agus Scileanna maidir le maoiniú le haghaidh fhorbairt Shéideán Sí. 

Aontaíodh go gcuirfí achoimre den chás gnó ar fáil.   

 

07.151 NÓTA EOLAIS MAIDIR LE hIARRATAIS AR DHEONTAIS 

Thug an Bord suntas don nóta eolais maidir le hiarratais ar dheontais. 

 

08.151 COMHFHREAGRAS 

Cuireadh in iúl go bhfuarthas comhfhreagras ó hionadaithe SIPTU roimh an Nollaig 

maidir leis an Lámhleabhar Foirne agus tagairt sna miontuairiscí Boird ar 20 

Bealtaine 2016 ina leith.  Aontaíodh go leasófaí na miontuairiscí de réir mar a bhí 

molta sa litir agus go gcuirfeadh Rúnaí an Bhoird sin in iúl d’ionadaithe SIPTU.  
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Cuireadh in iúl go raibh comhfhreagras faighte ó Tuairisc.ie ag iarraidh cur i láthair a 

thabhairt don Bhord ach d’aontaigh an Bord nach mbeadh sin feiliúnach mar go 

bhféadfadh coimhlintí leasa teacht chun cinn dá bharr. Aontaíodh go gcuirfí tuairisc 

sé mhí Thuairisc.ie ar fáil don Bhord mar eolas. 

 

09.151 AON GHNÓ EILE 

Cuireadh in iúl go raibh comhfhreagras faighte ag an gCathaoirleach ar 9 Eanáir ó 

bhall foirne maidir leis an bpróiseas a bhíothas a leanúint le teacht ar chóiríocht oifige 

i mBaile Átha Cliath mar nochtadh cosanta faoin bpolasaí sceithireachta. Chuir an 

Cathaoirleach in iúl go raibh cruinniú cúirtéise aige leis an mball foirne agus go raibh 

an Príomhfheidhmeannach agus Rúnaí an Bhoird in éineacht leis. Chuir an 

Cathaoirleach in iúl gur iarr sé féin tuairisc ón bPríomhfheidhmeannach agus ón 

Stiúrthóir Seirbhísí Corparáideacha i leith an phróisis ag dul siar go 2013, bunaithe ar 

buarthaí a bhí léirithe ag an mball foirne, agus bunaithe ar an tuairisc a cuireadh ar fáil 

dó go raibh sé féin sásta nach raibh ceist ar bith ann i leith an phróisis ná i leith na 

mbuarthaí a bhí léirithe ag an mball foirne. Mhol sé go gcuirfí an tuairisc sin faoi 

bhráid an Choiste Iniúchta anois agus go ndéanfadh an Coiste Iniúchta tuairisciú ar ais 

don Bhord dá réir. 

 

Ardaíodh ceist faoin mhír a bhí ar Nuacht TG4 agus an tagairt do litir a cuireadh 

chuig Oifig na nOibreacha Poiblí agus mhínigh an Cathaoirleach gur litir 

phríobháideach a bhí inti nár chóir a scaipeadh níos leithne ná na daoine ar cuireadh 

cóip chucu go dlísteanach.  

 

Scaip an Stiúrthóir Seirbhísí Corparáideacha tuairisc ar an mBord maidir le cóiríocht 

oifige i mBaile Átha Cliath, aiseolas na foirne ina leith agus na céimeanna sa 

phróiseas. Iarradh ar an bhfeidhmeannas iarracht a dhéanamh a chinntiú go mbíonn 

cáipéisí faighte ag an mBord roimh na cruinnithe feasta. Míníodh gur réamhamharc a 

bhí sa cháipéis ar thuairisc níos iomláine a bheadh ag dul amach leis na cáipéisí Boird 

do chruinniú Boird mhí Feabhra. Bhí plé ar cheist na cóiríochta oifige i mBaile Átha 

Cliath, agus ar bhuarthaí cuid de na baill foirne a bhí lonnaithe sna hoifigí i gCearnóg 

Mhuirfean faoi shábháilteacht an cheantair a raibh oifigí á mbreathnú ann faoi láthair. 

Aontaíodh gur ceist í leas, sábháilteacht agus tuairimí na mball foirne sa dá oifig i 

mBaile Átha Cliath don fheidhmeannas go príomha. Chuir an Príomhfheidhmeannach 

in iúl go raibh sé ag éisteacht go cúramach leis na buarthaí ar fad, go mbeadh dualgas 

air leas gearrthéarmach agus fadtéarmach iomlán na foirne, na heagraíochta agus na 

Gaeilge a chur san áireamh agus moladh á dhéanamh i leith cóiríocht oifige don 

Bhord.   

 

Scaipeadh clár ama do na ceardlanna feasachta mar eolas don Bhord agus iarradh ar 

chomhaltaí iarracht a dhéanamh freastal ar cheardlann amháin 

 

 

______________________ 

Pól Ó Gallchóir 

Cathaoirleach 

24 Feabhra 2017 
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Aguisín 1 

 

Moltaí do Choistí Fhoras na Gaeilge 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tá faisnéis fágtha ar lár anseo toisc gur faisnéis 

dhíolmhaithe í faoi Chuid 2, Míreanna 2 & 6 

d’Iarscríbhinn an Chóid Chleachtais maidir le 

Saoráil Faisnéise. 
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Aguisín 2 

 

 

Moladh maidir le cruinnithe Boird i 2017 

 

 

 

Dé hAoine, 27  Eanáir 

 

Baile Átha Cliath  

 

 

Dé hAoine, 24 Feabhra  

 

Oifig Mhisean Bhéal Feirste Thoir, Béal 

Feirste 

 

 

Dé hAoine, 7 Aibreán  

 

 

Baile Átha Cliath 

 

De hAoine, 19 Bealtaine  

 

 

Béal Feirste 

 

 

Dé hAoine, 23 Meitheamh  

 

Oifig Údarás na Gaeltachta, Gaoth Dobhair 

 

 

Dé hAoine 21 Iúil  

 

Béal Feirste 

 

 

Dé hAoine, 22 Meán Fómhair 

 

 

Baile Átha Cliath  

 

 

Dé hAoine, 3 Samhain 

 

Cill Airne (Oireachtas na Gaeilge) 

 

 

Dé hAoine, 8 Nollaig 

 

Béal Feirste 

 

 


