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Miontuairiscí ón 170ú cruinniú Boird a tionóladh Dé hAoine 18 Eanáir 2019 i gceannáras 

Fhoras na Gaeilge, Baile Átha Cliath.  

 

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

B. Ní Chofaigh, M. Ní Chonghaile, C. McGuinness, M. Ní Neachtain, S. Ó 

Coistealbha, S. Ó hArgáin S. M. Ó Domhnaill, N. Ó Gallchóir agus M. Farrell.  

 

Leithscéal: S. Ní Chéide.  

 

Ag freastal: S. Ó Coinn (Príomhfheidhmeannach), E. Ní Chorráin (Leas-

Phríomhfheidhmeannach), É. Ó hArgáin (Rúnaí), S. Ó hEidhin agus C. Ní 

Chonghaile. 

 

Leithscéal: J. Ó  Labhraí agus S. Uí Choinne 

 

Ritheadh rún comhbhróin le S. Uí Choinne agus S. Ó Coinne ar bhás mháthair Sheosaimh agus 

le M. Mac Cathmhaoil ar bhás a mháthar. 

 

01.170 MIONTUAIRISCÍ AGUS NITHE AG ÉIRÍ ASTU 

Pléadh na miontuairiscí ón 7 Nollaig 2018.  Aontaíodh ar roinnt leasuithe do na miontuairiscí, 

agus aontaíodh go síneodh an Cathaoirleach an leagan leasaithe agus go gcuirfí an leagan 

leasaithe chuig an Bhord mar eolas.   

 

Ghlac an Bord leis na miontuairiscí ón 7 Nollaig 2018 leis na leasuithe molta.   

 

Deimhníodh gur thug an Bord cead don Chathaoirleach agus don Phríomhfheidhmeannach 

cuntais 2017 an Fhorais Teanga a shíniú ag an gcruinniú Boird 7 Nollaig 2018. 

 

Aontaíodh go gcuirfí an leagan críochnúil den Tuairisc ar an anailís ar na meáin Ghaeilge atá 

maoinithe ag Foras na Gaeilge ar fáil don Bhord. Deimhníodh nach mbeadh an 1ú dréacht den 

tuairisc á chur ar fáil mar gur dréacht oibre é nach raibh iomlán. 

 

Rinneadh tagairt don oiliúint a bheidh an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ag eagrú 

don Bhord go luath. D’iarr comhaltaí go gcuirfí ainmneacha roinnt daoine le Gaeilge a bheadh 

ábalta an oiliúint a chur ar fáil trí Ghaeilge ar aghaidh chuig RCOG. 

 

Cuireadh béim ar thábhacht an ardaithe feasachta maidir le scéimeanna Fhoras na Gaeilge, agus 

do cheantair ar imeall na Gaeltachta. 

 

02.170 COIMHLINT LEASA 

Chuir an Cathaoirleach in iúl go raibh baol coimhlint leasa aige féin, M. Ní Neachtain agus M. 

Ní Chonghaile maidir le Scéim na bhFéilte.  Ní raibh aon baol coimhlint leasa eile le nochtadh ag 

aon duine.  D’ardaigh roinnt comhaltaí atá mar bhaill de Choiste na nDeontas roinnt ceisteanna 

maidir le ról na mball i gcomhthéacs baol coimhlint leasa. Rinne an Príomhfheidhmeannach 

soiléiriú ar an cheist, agus moladh comhairle a iarraidh ina leith nuair a bheadh comhaltaí i 

láthair ag ceardlanna oiliúna RCOG. 
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03.170 TUAIRISC NA hARDBHAINISTÍOCHTA Chuir an Príomhfheidhmeannach tuairisc 

na hardbhainistíochta i láthair agus bhí plé ina leith.  Thug an Bord suntas don chruinniú a bhí ag 

an Cathaoirleach, an Príomhfheidhmeannach agus an Stiúrthóir Seirbhísí Forbartha le 

Príomhfheidhmeannach na Comhairle Ealaíon. Thug an Bord suntas don chruinniú a bhí le 

stiúrthóirí Tuairisc.ie agus cuireadh in iúl gur thoiligh siad conradh go deireadh mhí an Mhárta 

2019 a shíniú. 

 

Fiosraíodh an bhféadfaí cruinniú a eagrú le Gaillimh 2020. 

 
Tugadh ardmholadh don Scéim Scríobh Leabhar agus fiosraíodh an bhféadfaí í a phoibliú níos 

mó. Tugadh ardmholadh do bhailiúchán na bportráidí agus fiosraíodh a bhféadfaí seó bóthair a 

eagrú ar fud na tíre chun na portráidí seo a chur ar thaispeántas don phobal.  

 

Scaipeadh leagan nuashonraithe de bhuaicphointí 2018 agus tugadh suntas dóibh.  

 

04.170 TUAIRISC Ó CHOISTÍ FHORAS NA GAEILGE 

Coiste na nDeontas 

D’fhág an Cathaoirleach, M. Ní Neachtain agus M. Ní Chonghaile an cruinniú mar gheall 

ar bhaol coimhlint leasa agus chuaigh B. Ó Muirí sa chathaoir.   

 

Tugadh tuairisc ar na nithe a pléadh ag an chruinniú ar an 9 Eanáir 2019.  

 

Thug an Bord suntas do na nótaí eolais seo a leanas: Ghlór na nGael; Oireachtas na Gaeilge; an 

Chiste Infheistíochta do Bhunú Soláthair Réamhscolaíochta agus Cúram Leanaí; Scéim na 

nImeachtaí Óige 2018/2019; agus Comhar  

 

Cinntí: 

 Chinn an Bord deontas de €95,864 a cheadú do 42 féile faoi Scéim na bhFéilte 2019. 

 

Ardaíodh ceist i leith leathadh iarrthóirí ar an scéim ar fud na tíre agus faoin easpa iarratas ó 

Chuige Mumhan, agus ó Chontae Chorcaí go háirithe. Fiosraíodh an bhféadfaí an próiseas 

iarratais a shimpliú agus teagmháil a dhéanamh le gníomhaithe teanga sa chuid sin den tír le 

feasacht a ardú i leith na scéime. Moladh tuilleadh oibre a dhéanamh ó dheas ar scéimeanna 

Fhoras na Gaeilge, agus daoine a aimsiú go háitiúil le cuidiú linn. Pléadh an easpa iarratas ó 

cheantair eile ina bhfuil SPG ag feidhmiú. 

 

Cuireadh in iúl go raibh 11 iarratas eile incháilithe ach nach raibh maoiniú ar fáil sa bhuiséad 

dóibh.  

D’fhill an Cathaoirleach, M. Ní Neachtain agus M. Ní Chonghaile ag an phointe seo agus 

chuaigh an Cathaoirleach sa chathaoir arís. 

 

Coiste Forbartha 

Thug Cathaoirleach an choiste cuntas ar na nithe a pléadh ag an chruinniú ar an 9 Eanáir.  

Míníodh gur pléadh an Plean Straitéiseach go mion, agus go ndearnadh roinnt leasuithe eile air.  

Iarradh ar Chomhaltaí Boird moltaí breise maidir leis an Phlean a chur chuig an 

Phríomhfheidhmeannach faoi Aoine 25 Eanáir 2019. Beidh sé le plé arís ag an gcéad chruinniú 

Boird eile. 
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Cuireadh in iúl go raibh plé ar siúl leis an sainchomhairleoir atá ag ullmhú na tuairisce 

athbhreithnithe ar an Chur Chuige Comhpháirtíochta, agus go mbeidh sí le cur faoi bhráid an 

Choiste Forbartha go luath. 

 

Míníodh go mbeadh cruinnithe an Choiste ar a 4:00i.n. tráthnóna Dé Luain feasta lena dhéanamh 

níos éasca do bhaill freastal ar na cruinnithe. 

 

05.170 RÁITEAS CAITEACHAIS GO 31 NOLLAIG 2018  

Pléadh an Ráiteas Caiteachais go 31 Nollaig 2018 agus cuireadh in iúl go rabhthas ar sprioc ó 

thaobh caiteachais de.  Ghlac an Bord leis an Ráiteas Caiteachais agus leis an bhuiséad 

athbhreithnithe go 31 Nollaig 2018.   

 

Ardaíodh ceist faoi fhaomhadh Chuntais an Fhorais Teanga 2017, agus míníodh gur faomhadh 

Cuntais 2017 an Fhorais Teanga ag cruinniú den Fhoras Teanga i mí na Nollag agus ag cruinniú 

Boird d’Fhoras na Gaeilge ina dhiaidh sin. Míníodh gur faomhadh Dréacht-Chuntais 2017 

Fhoras na Gaeilge ag Cruinniú ar 23 Márta 2018 den Choiste Iniúchta, agus gur cuimsíodh an 

cheist i dtuairisc scríofa Chathaoirleach an Choiste Iniúchta don Bhord don chruinniú Boird an 

13 Aibreán 2018. 

 

06.170 DRÉACHT-PHLEAN GNÓ 2019 

Pléadh Dréachtphlean Gnó 2019 agus ghlac an Bord leis.    

 

07.170 COMHFHREAGRAS 
Ní raibh aon ní le plé faoin mhír seo.   

 

08.170 AON GHNÓ EILE 

Aontaíodh go mbeidh seisiún gan feidhmeannas ag an chéad chruinniú Boird eile ar an 8 Márta, 

ag teacht le moltaí dea-chleachtais sa Chód Cleachtais i leith Rialachais i bhforais Stáit.  

 

Aontaíodh go mbeadh Cruinniú Boird mí Aibreán ar siúl sa Rinn, i bPort Láirge ar an 26 Aibreán 

le linn Fhéile Bia Iarthar Phort Láirge.  Aontaíodh go raibh súil go socrófaí dáta do chomh-

chruinniú idir Foras na Gaeilge agus Údarás na Gaeilge go luath.  

 

09.170 CUR I LÁTHAIR AN CHOIMISNÉARA TEANGA, R. Ó DOMHNAILL  

Tháinig R. Ó Domhnaill, an Coimisinéir Teanga, i láthair an chruinnithe, rinne sé cur i láthair ar 

obair an Choimisinéara Teanga agus bhí plé ina dhiaidh.  Gabhadh buíochas le R. Ó Domhnaill 

as an chur i láthair agus d’fhág sé an cruinniú.  

 

 

______________________ 

Pól Ó Gallchóir 

Cathaoirleach 

8 Márta 2019 
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Tinreamh ag Cruinnithe Boird in 2019 

 

  18/01/19 08/03/19 26/04/19 14/06/19 26/07/19 13/09/19 1/11/19 06/12/19 

P. Ó Gallchóir 1/9 ✓        

S. M. Ó Domhnaill 1/9 ✓        

G. McElwain 1/9 ✓        

B. Ní Chofaigh 1/9 ✓        

S. Ó hArgáin 1/9 ✓        

S. Ó Coistealbha 1/9 ✓        

C. McGuinness 1/9 ✓        

B. Ó Muirí 1/9 ✓        

M. Ní Chonghaile 1/9 ✓        

M. Farrell 1/9 ✓        

M. Ní Neachtain 1/9 ✓        

S. Ní Chéide 0/9 X        

N. Ó Gallochobhair 1/9 ✓        

 

 

 

 

 

 

 


