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Achoimre Fheidhmeach 
 

 

Seo dréacht de Phlean Corparáideach Fhoras na Gaeilge do na blianta 2020-2022. Cuimsítear ann na gnéithe a áirítear sa Treoir a fuarthas ó na 
húdaráis chuí 12 Lúnasa 2020.   

Ó tharlaíonn anois go ligeann cúrsaí polaitíochta sa dá dhlínse dúinn na gnáthstruchtúir a bhaineann leis an gComhairle Aireachta 
Thuaidh/Theas a fheidhmiú, tá an fhéidearthacht ann an próiseas pleanála agus faofa a bhaineann le pleananna bliantúla agus ilbhliantúla a 
chur chun cinn.  

Agus sin ráite, fágfar solúbthacht áirithe sa phróiseas le freastal ar impleachtaí féideartha Covid-19 agus an Bhreatimeachta sa saol polaitiúil i 
gcoitinne, ach sin a bheith aontaithe leis na húdaráis chuí, de réir mar a thiocfadh a leithéid chun cinn sa tréimhse 2020-2022.      

Tá ábhar an Phlean seo ag tógáil ar a bhfuil bainte amach sa tréimshe a tháinig roimhe agus tá cur síos cuimsitheach ar an obair sin san 
athbhreithniú ar fheidhmíocht i leith Plean Corparáideach 2017-2019. 

Chomh maith le heolas faoi na mórchuspóirí straitéiseacha, na cuspóirí gnó 2020-2022, na gníomhaíochtaí le hiad a  bhaint amach agus na 
spriocanna intomhaiste feidhmíochta, tá eolas breise faoi na táscairí feidhmíochta a shamhlaítear don treimhse romhainn curtha ar fáil in 
aguisín ar leith. 

Cuirtear síos sa Phlean seo freisin ar na  socruithe monatóireachta, luachála agus cumarsáide (roinnt acu ag eascairt as an Meamram 
Airgeadais faoina mbíonn Foras na Gaeilge ag feidhmiú agus roinnt eile ar socruithe breise iad a forbraíodh ina dhiaidh sin) a bhaineann leis an 
obair atá sonraithe sa Phlean.  

 

Seán Ó Coinn 

Príomhfheidhmeannach 
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Ráiteas Misin 
 

Úsáid na Gaeilge sa saol laethúil a mhéadú agus a normalú agus saíocht na Gaeilge a roinnt leis an saol. 

 

 

Ráiteas Físe 
 

An Ghaeilge a bheith neadaithe agus normalaithe i measc an mhórphobail ar fud an oileáin agus feasacht ar shaíocht na 

Gaeilge a chur chun cinn. 
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Athbhreithniú ar fheidhmíocht i leith Plean Corparáideach 2017-2019 
 

Tiomsaíodh an tuairisc seo ar dhul chun cinn ar Phlean Corparáideach Fhoras na Gaeilge don tréimhse 2017-2019  sa chomhthéacs go raibh 
struchtúir tuairiscithe agus monatóireachta in úsáid ar bhonn leanúnach le linn na tréimhse 2017-2019, mar atá:  
 

x gur chuir Foras na Gaeilge dréacht de Phlean Gnó bliantúil faoi bhráid na n-údarás cuí gach bliain; 
x gur síníodh comhaontú seirbhíse gach bliain, comhaontú foirmiúil idir Foras na Gaeilge agus na Ranna Coimircíochta faoi obair na bliana 

sin; 
x go n-eagraítear cruinnithe monatóireachta rialta ina ndéanann Foras na Gaeilge tuairisciú  foirmiúil (i modh cáipéisíochta de réir múnlaí 

comhaontaithe) ar dhul chun cinn ar phleananna gnó agus ar cheisteanna ábhartha eile a thagann chun cinn; 
x go n-eagraítear cruinnithe den Chomhairle Aireachta Thuaidh/Theas (nuair a bhíonn sin indéanta) ag a ndéantar tuairisciú ar dhul chun 

cinn ar obair na heagraíochta; agus 
x go mbíonn teagmháil agus cumarsáid rialta idir Foras na Gaeilge agus na Ranna Coimircíochta. 

 

Mar chúlra níos leithne, ní mór a nótáil go raibh Tionól Thuaisceart Éireann ar fionraí ón 9 Eanáir 2017 go dtí an 11 Eanáir 2020, agus dá réir sin 
nach raibh an mheicníocht fhoirmiúil a samhlaíodh le hobair na gcomhlachtaí forfheidhmithe Thuaidh/Theas a riar (cruinnithe den Chomhairle 
Aireachta Thuaidh/Theas) ag feidhmiú.  Fuarthas faomhadh ar deireadh  do phleananna gnó Fhoras na Gaeilge do na blianta  2018 agus 2019 
agus don Phlean Corparáideach 2017-2019 i mí na Nollag 2020.  
 
 
Stádas 
Maoiníodh an Cheanneagraíocht Conradh na Gaeilge chun plé le ardú feasachta, cosaint teanga agus ionadaíocht (thar ceann na teanga le 
húdaráis stáit) a chur chun cinn agus bhí ról gníomhach acu san fheachtas le reachtaíocht faoin nGaeilge a bheith lárnach ar chlár na 
gcainteanna faoi atosú an Tionóil . 
 
Maidir le feidhmiú Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge 2010-2030, rinneadh tuairisciú leanúnach don Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta 
(anois an Roinn  agus Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán) ar obair ábhartha Fhoras na Gaeilge agus soláthraíodh cur 
síos ar bhonn foirmiúil dóibh sa chéad tuairisc ar Plean Gníomhaíochta 2018-2022 a tiomsaíodh in 2019.  
Leanadh den mhaoiniú bliantúil ar luach €120,000 ar an tionscadal Gaelbhratach do Ghael Linn le linn na tréimshe seo agus d’éirigh leo trí 
chomhoibriú le Ceanneagraíochtaí eile an tionscadal a chur i gcrích go sásúil gach bliain.  Bhí an-éileamh ar an scéim ó scoileanna ar fud na tíre 
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ag an mbunleibhéal agus ag an iar-bhunleibhéal.  Cheadaigh an Roinn Oideachais agus Scileanna €25,000 breise don tionscadal in 2018 agus 
cuireadh €120,000 ar fáil in 2019.   
 
Idir 2017 agus 2019, cuireadh breis is €337,000 de mhaoiniú san iomlán ar fáil trí Scéim na bhFéilte. Tacaíodh le ceithre dheontaí is daichead in 
2017; le sé dheontaí is daichead  in 2018; agus le trí dheontaí is caoga in 2019.  
 
Cuireadh breis is €634,000 de mhaoiniú de ar fáil idir 2017 agus 2019 faoi Scéim na gCompántas Drámaíochta agus tacaíodh le 18 ndeontaí  in 
2017; le 18 ndeontaí in 2018; agus le seacht ndeontaí déag in 2019 faoin scéim seo. 
 
Ceadaíodh an Scéim Sainchúrsaí Oiliúna ó 2015 go 2018 thar thréimhse trí bliana le €120,00 de bhuiséad don scéim.  Ceadaíodh Scéim nua ó 
2019-2021 thar tréimhse trí bliana le buiséad €75,000. Cuireadh €50,000 de mhaoiniú ar fáil in 2019 faoi Scéim na Mór-Imeachtaí Ealaíon agus 
maoiníodh  seacht ndeontaí. 
 
 
Sealbhú 
Maoiníodh dhá Cheanneagaíocht le plé le gnéithe sealbhaithe: Gaeloideachas le plé le gaeloideachas, tumoideachas agus réamhscolaíocht lán-
Ghaeilge, agus Gael Linn le plé le hoideachas in earnáil an Bhéarla agus d’aosaigh agus deiseanna úsáide do dhaltaí scoile. 
 
Maoiníodh an tÁisaonad le háiseanna teagaisc agus foghlama a sholáthar faoi réir chinneadh CATT den 10 Iúil 2013 agus leanadh den 
tsainobair ábhartha i réimse an tsealbhaithe trí rannóg foilsithe Fhoras na Gaeilge, an Gúm.   
 
Maoiníodh an tionscadal Scríobh Leabhar chun páistí bunscoile a spreagadh chun pinn agus thar na trí bliana bhí breis agus 24,000 páiste 
páirteach ann agus scríobhadh thart ar 18,800 leabhar. Thar an tréimhse trí bliana chuir Clár na Leabhar Gaeilge (CNLG) €91,116 san iomlán de 
mhaoiniú ar fáil don Scéim Scríobh Leabhar (2017: €31, 000; 2018 €29,000; 2019: €31,116). D’fhoilsigh an Gúm beagnach dhá scór saothar 
éagsúil clóite i réimse an luathoideachais, na bunscolaíochta agus na hiar-bhunscolaíochta idir 2017 agus 2019, idir bhunleabhair, aistriúcháin 
agus phóstaeir. Lena gcois sin cuireadh raon áiseanna bunscoile agus iar-bhunscoile ar fáil ar líne. Le réimsí na staire, an dúlra, na heolaíochta, 
an mhata, na healaíne, na hadhmadóireachta, na foirgníochta agus na léitheoireachta a bhain siad sin.  
 
I dtaca le Séideán Sí de, cuireadh tús le tionscadal nua trí bliana in 2018. Is iad príomhchuspóirí an tionscadail: aip Shéideán Sí a fhorbairt agus 
a chur ar fáil, breis ábhar tacaíochta léitheoireachta do rang a trí go rang a sé a sholáthar agus saothair nua chlóite a choimisiúnú agus a 
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fhoilsiú. Tá nuashonrú ar shuíomh gréasáin Shéideán Sí mar chuid den tionscadal leis. Cuireadh tús leis an obair i dtreo dheireadh 2018, 
foilsíodh ábhar nua ar líne in 2019 agus rinneadh coimisiúnú ar dhá shaothar déag nua. Comhthionscadal é seo idir Foras na Gaeilge agus an 
Roinn Oideachais agus Scileanna le hionchur ann ón gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta. Tá Comhairle Curaclaim, 
Scrúdúcháin agus Measúnaithe Thuaisceart Éireann páirteach ann mar sholáthróir seirbhísí digiteacha. 
 
D’éirigh le Foras na Gaeilge Scéim na gCampaí Samhraidh a chur i gcrích go sásuil thar an tréimshe seo agus d’fhan líon na ndeontaithe go 
seasta (ceithre champa is ochtó ar an meán) agus bhain ar a laghad 3,400 páiste tairbhe as an scéim gach bliain. Ceadaíodh ceithre dheontas ar 
luach Stg£292,000 san iomlán (Stg£73,000 an ceann) do cheithre thionscadal faoin gCiste Infheistíochta do Bhunú Soláthair Réamhscolaíochta 
agus Cúram Leanaí. Cheadaigh Bord Fhoras na Gaeilge scéim trí bliana do scoláireachtaí Gaeltachta do dhaoine óga, dhaoine fásta agus do 
theaghlaigh in 2019 don tréimhse 2020-2022. Ceadaíodh seo bunaithe ar athbhreithniú a rinneadh ar an gcur chuige bliantúil a bhí i bhfeidhm 
sa tréimhse 2017-2019. 
 
In 2018 rinne an tOllamh Dónall P Ó Baoill athbhreithniú ar scéimeanna deontais agus tionscadail Cholmcille. Bunaíodh Straitéis Cholmcille 
2019-2020 ar an athbhreithniú agus fuair sé faomhadh an Bhoird i mí Eanáir 2019.  
 
Ceadaíodh €383,590 idir 2017 agus 2019 faoi Scéim Deontas Cholmcille agus Scéim Miondeontas Cholmcille. Mar chuid de seo, cuireadh 
€121,075 de mhaoiniú ar fáil in 2017 (an Scéim Deontas le seacht ndeontaí is fiche, an Scéim Miondeontas le ceithre dheontaí); €107,683 i 
2018 ( ocht ndeontaí dhéag agus ceithre dheontaí faoi seach) agus €154,832 in 2019 (ocht ndeontaí dhéag agus naoi ndeontaí faoi seach).  
Ceadaíodh €47,000 idir 2017 agus 2019 faoi Scéim Sparánachta Cholmcille  (€15,000 le naoi ndeontaí is tríocha in 2017; €16,000 le sé dheontaí 
is tríocha in 2018; agus €16,000 le hocht ndeontaí is tríocha in 2019).  
 
 
Úsáid 
Maidir leis na hiarrachtaí le húsáid na Gaeilge a mhéadú ar bhonn pobalbhunaithe, ní mor aitheantas a thabhairt don dul chun cinn a rinneadh 
tríd an Scéim Pobal Gaeilge agus do na tionscnaimh i dtaca leis an gcóras pleanála teanga maidir le Bailte Seirbhíse Gaeltachta agus Líonraí 
Gaeilge. Cuireadh maoiniú ar fáil don Cheanneagraíocht Glór na nGael le forbairt pobail agus eacnamaíochta a chur chun cinn, agus béim ar 
leith acu ar thogáil páistí le Gaeilge. 
 
Maidir leis an soláthar i réimsí éagsúla úsáide, rinneadh riar ar scéimeanna ilghnéitheacha de chuid Fhoras na Gaeilge sa réimse seo. Lena chois 
sin, leanadh d’obair an Choiste Téarmaíochta, go háirithe an chuid sin den obair a thacaigh le forbairt an Fhoclóra Béarla-Gaeilge a bhfuil an 
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leagan clóite de le seoladh in 2020. An obair eagarthóireachta a bhain leis an leagan clóite den Fhoclóir Nua Béarla-Gaeilge, cuireadh i gcrích í 
ag deireadh 2019 agus reáchtáladh próiseas tairisceana poiblí le haghaidh seirbhísí clódóireachta i bhfómhar na bliana 2019.  
 
Leanadh den obair chothabhála ar shuíomhanna foclóir.ie agus teanglann.ie, agus ar na haipeanna a bhaineann leis an dá shuíomh sin, le linn 
na tréimhse 2017-2019. Seoladh suíomh nua, focal.ie, i mí Dheireadh Fómhair 2018 mar thús le tiomsú liostaí ceannfhocal le haghaidh foclóirí 
Gaeilge eile. Leanadh den obair thras-scríofa idir 2017-2019 chun corpas den Ghaeilge labhartha chomhaimseartha a chruthú. Lena chois sin, 
forbraíodh leagan nua den bhunachar náisiúnta téarmaíochta agus den chomhéadan poiblí www.téarma.ie, agus tionóladh ceardlann 
idirnáisiúnta téarmeolaíochta i gceannáras Fhoras na Gaeilge i Samhain 2019. 
 
D’fhreastail Scéim na Foilsitheoireachta ar dheiseanna i réimse na húsáide. Maoiníodh foilsitheoirí Gaeilge agus foilsíodh 291 leabhar trí 
bhíthin na scéime sin  idir 2017 agus 2019 (2017: aon fhoilsitheoir déag agus trí leabhar is nócha; 2018: aon fhoilsitheoir déag agus nócha 
leabhar;  agus 2019: trí fhoilsitheoir déag agus 108 leabhar). Thar an tréimhse trí bliana seo chuir Clár na Leabhar Gaeilge €1,975,420 san 
iomlán de mhaoiniú ar fáil do Scéim na Foilsitheoireachta (2017: 656,000; 2018: €644,885; agus 2019: €674,535). 
 
I lár 2018 ceadaíodh deontas do Chomhairle Uladh de Chumann Lúthchleas Gael (CLG) ar luach Stg£75,000  mar pháirtmhaoiniú ar phost 
d’oifigeach forbartha Gaeilge ar feadh trí bliana. Tá comhoibriú maith idir Foras na Gaeige agus CLG Comhairle Uladh CLG ar an tionscadal agus 
tá an clár oibre á chur i gcrích go sásúil. 
  
Bhí líon na n-iarratas faoi Scéim na nImeachtaí Óige seasta le linn na tréimse seo agus ceadaíodh ar an meán aon deontas is ochtó sa bhliain (sé 
dheontas is ochtó in 2017; cúig dheontas is ochtó in 2018; agus dhá dheontas is ochtó in 2019). Tríd an scéim seo cuireadh deiseanna úsáide 
agus sealbhaithe teanga ar fail do dhaoine óga ar fud an oileáin. 
 
 
Cumarsáid 
Feidhmíodh na struchtúir inmheánacha leis an dea-chumarsáid inmheánach a chinntiú (cruinnithe rialta ag leibhéil éagsúla, meithleacha 
trasrannógacha le plé le ceisteanna a thagann chun cinn san eagraíocht). I dtaca le cumarsáid sheachtrach de, cuireadh béim ar leith ar an 
ngaol leis na sé Cheanneagraíocht atá páirteach sa Chur Chuige Comhpháirtíochta, agus ar chomhoibriú torthúil leis an gComhairle um 
Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta, an tÁisaonad Lán-Ghaeilge agus Comhairle Curaclaim, Scrúdúcháin agus Measúnaithe Thuaisceart 
Éireann, atá freagrach as áiseanna foghlama agus teagaisc a sholáthar. Den chéad uair riamh forbraíodh socruithe foirmiúla cumarsáide idir 
Foras na Gaeilge agus Údarás na Gaeltachta le linn thréimhse an Phlean Chorparáidigh seo. 
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Ag an gCruinniú Boird i Meán Fómhair 2019, rinne Bord Fhoras na Gaeilge cinneadh, ag eascairt ó phróiseas comhairliúcháin, maoiniú a cheadú 
go ceann bliain eile faoi Scéim na Meán Gaeilge, do Comhar; Tuairisc.ie agus Nós. Glacfar cinneadh níos fadtéarmaí faoi mhaoiniu earnáil na 
meán Gaeilge in 2020. 
 
Reáchtáladh feachtas #Foras20 ar na meáin shóisialta a chaith súil siar ar ábhar ó chartlann Fhoras na Gaeilge le 20 bliain. Cuireadh tús le 
#Foras20 nuair a roinneadh fiche téarma  a cheap an Coiste Téarmaíochta thar fhiche lá go dtí an 2 Nollaig 2019. Ghlac na Ceanneagraíochtaí 
Gaeilge páirt san fheachtas trasardáin nuair a roinneadh físeán faoin gCur Chuige Comhpháirtíochta mar chuid den chomóradh. Chuir an físeán 
tús le sraith de naoi bhfíseán a thug aitheantas do bhunú Fhoras na Gaeilge agus le ceiliúradh a dhéanamh ar fhorbairt na Gaeilge ar fud an 
oileáin ó 1999. 
 
Bhí 1.9 milliún imprisean agus 555,400 radharc ag an bhfeachtas agus mheall sé 2,278 leantóir nua chuig cuntais Fhoras na Gaeilge ar na meáin 
shóisialta. Éisteadh 143,000 uair le podchraoltaí de chuid Motherfoclóir a ndearna Foras na Gaeilge urraíocht orthu mar chuid den bhfeachtas. 
 
Rinneadh athdhearadh ar an suíomh tairsí www.gaeilge.ie agus tá an leagan nua beo ón 2 Nollaig 2019.  
 
 
Polasaí, Pleanáil agus Taighde 
Leanadh de ghnáthfheidhmiú na heagraíochta le linn na tréimhse agus fiú in ainneoin na ndúshlán córaim agus eile a cruthaíodh nuair a tháinig 
deireadh le tréimhse cúig Chomhalta Boird i mí na Nollag 2019 (i bhfíordheireadh thréimhse an phlean), leanadh de sceideal rialta Cruinnithe 
Boird agus Coistí Boird le feidhmiú na heagraíochta a chinntiú.  
 
Le linn thréimhse an Phlean Chorparáidigh, cheap an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta coiste stiúrtha, faoi chathaoirleacht a Roinne le 
cuidiú le monatóireacht agus tuairisciú a dhéanamh ar fheidhmiú Plean Gníomhaíochta 5 Bliana 2018-2022 don Straitéis 20 Bliain don 
Ghaeilge. Ghlac Foras na Gaeilge páirt ghníomhach ar an gcoiste sin, agus i ndréachtú na tuairisce. Bhí Foras na Gaeilge gníomhach sna bearta 
a baineadh amach mar chuid den Phlean Gníomhaíochta idir 2017 agus 2019 sa chuid is mó de na 9 réimse a bhí san áireamh sa Phlean 
Gníomhaíochta: Oideachas, an Ghaeltacht, An Teaghlach ag Cur na Teanga ar aghaidh – idirghabháil go luath, na Meáin agus an 
Teicneolaíocht, Foclóirí, Reachtaíocht agus Stádas, Saol Eacnamaíocht agus Tionscnaimh Leathana.   

http://www.gaeilge.ie/
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Is faoin Réimse dar teideal An Ghaeltacht atá an próiseas pleanála teanga. Sa réimse seo, tá Foras na Gaeilge freagrach as Ceanneagraíochtaí a 
roghnú agus tacaíocht a thabhairt dóibh le pleananna teanga 7 mbliana a ullmhú le Líonraí Gaeilge a fhorbairt ina gceantair féin.  Lena chois 
sin, tá Foras na Gaeilge freagrach as Ceanneagraíochtaí a roghnú agus tacaíocht a thabhairt dóibh le pleananna teanga 7 mbliana a ullmhú do 
13 cinn de na 16 Bhaile Seirbhíse Gaeltachta atá aitheanta ag Rialtas na hÉireann.  

Le linn thréimhse an Phlean Chorparáidigh, cheap Foras na Gaeilge Comhordaitheoir Pleanála Teanga le bheith ag obair in aonad pleanála 
teanga i gcuideachta le baill foirne eile ar an tionscadal tábhachtach seo. Chuir Foras na Gaeilge dréacht deiridh de phleananna teanga le 
haghaidh 3 Líonra Gaeilge agus  Baile Seirbhíse Gaeltachta amháin faoi bhráid an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta lena fhaomhadh. 
D’fhaomh Bord Fhoras na Gaeilge pleananna teanga le haghaidh 2 Líonra Gaeilge. Is iad na ceantair atá ainmnithe mar Líonraí Gaeilge ná Inis, 
Co. an Chláir; Baile Locha Riach, Co. na Gaillimhe; Cluain Dolcáin, Co. Átha Cliath; Carn Tóchair, Co. Dhoire; agus Iarthar Bhéal Feirste.  

Cuireadh tús le hobair ar chóras bainistíochta deontas ar líne a fhorbairt le linn 2018 agus ceapadh comhlacht in 2019, trí phróiseas tairisceana 
oscailte, chun an córas a fhorbairt i gcomhar le Foras na Gaeilge. 
 
Bogadh ceanncheathrú Fhoras na Gaeilge ó 7 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2, go dtí 66-68 Sráid Amiens, Baile Átha Cliath 1, agus bhog 
an fhoireann a bhí i gCearnóg Mhuirfean agus an fhoireann a bhí in oifig eile i Sráid Fhreidric Thuaidh i mí Mheán Fómhair 2017. Foirgneamh 
athchóirithe atá i Sráid Amiens agus dá réir cuireadh feabhas ar ghnéithe d’infreastuchtúr na heagraíochta (lena n-áirítear córas gutháin, cúrsaí 
fuinnimh, rochtain do dhaoine faoi mhíchumas agus eile). D’aistrigh ÁIS, dáileoir leabhar Fhoras na Gaeilge, amach go dtí trádstoras i nDún 
Seachlainn, Contae na Mí. 
  
Laghdaíodh an úsáid a bhain Foras na Gaeilge as seiceanna le creidiúnaithe rialta a íoc ar bhonn córasach le linn na bliana 2019, agus i mí na 
Nollag 2019, íocadh 99.99% d’íocaíochtaí uile Fhoras na Gaeilge go leictreonach. 
 
Dréachtaíodh Treo Straitéiseach don eagraíocht a chlúdódh na blianta 2020-2025 agus reáchtáladh próiseas comhairliúcháin a chuimsigh idir 
ionchur na foirne agus ionchur an phobail. 
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Mórchuspóirí straitéiseacha, cuspóirí gnó 2020-2022, na gníomhaíochtaí len iad a  bhaint amach 

agus spriocanna intomhaiste feidhmíochta 

 

(Nóta: tá tuilleadh sonraíochta faoi fheidhmiú na ngníomhaíochtaí in Aguisín a Trí) 
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Mórchuspóir 1: Úsáid laethúil na Gaeilge a bhuanú agus a mhéadú 
 

Comhthéacs 
Tá sé aitheanta go forleathan go bhfuil an timpeallacht inar féidir an Ghaeilge a úsáid: í a labhairt, í a chloisteáil, í a 
léamh, í a scríobh agus í a fheiceáil, ar cheann de na nithe is mó a imríonn tionchar ar leas na teanga agus ar 
iompraíocht an phobail ina leith.  
 
Chuige sin, tá sé i gceist ag Foras na Gaeilge, sna trí bliana atá romhainn, tógáil ar an bhforbairt atá déanta sa 
réimse seo le blianta beaga anuas.  Tá sé i gceist againn béim ar leith a chur ar bhuanú úsáid na Gaeilge i measc 
phobal labhartha na Gaeilge.  
 
Tá an phleanáil teanga ríthábhachtach chun úsáid na Gaeilge a bhuanú agus a mhéadú sa phobal. Tá socruithe a 
bhfuil stádas reachtúil leo le pleananna teanga a fhorbairt sa Ghaeltacht agus sa chuid eile den stát ó dheas i 
mBailte Seirbhíse Gaeltachta agus i líonraí Gaeilge. Tá maoiniú ar leith á chur ar fáil d’Fhoras na Gaeilge, lasmuigh 
dár mbuiséad bonnlíne le tacú leis na pobail atá ar lorg stádas líonra Ghaeilge, le cabhrú leo tabhairt faoi na 
pleananna teanga. Tá Foras na Gaeilge ag cur maoiniú ar fáil don phróiseas céanna sin i gCarn Tóchair, Contae 
Dhoire: agus Iarthar Béal Feirste. 
 
Is ag Údarás na Gaeltachta go príomha atá an príomhról maidir le buanú úsáid na Gaeilge sna pobail Ghaeltachta. 
Mar sin féin, aithníonn Foras na Gaeilge go bhfuil ról againn féin maidir leis an nGaeltacht inár gcuid oibre le Bailte 
Seirbhíse Gaeltachta, agus go bhfuil ról lárnach ag ár gcuid scéimeanna i bhforbairt úsáid na Gaeilge i gceantair atá 
buailte leis an nGaeltacht. 

 

Spriocphobail: 
 

x Pobail Labhartha Ghaeilge; 
x Foghlaimeoirí; 
x Teaghlaigh. 

 
 
 
 
 

Táscairí Ratha: 
 

1. Méadú ar úsáid na Gaeilge thar réimse 
leathan táscairí/fotháscairí (m. sh. 
daonáirimh; gaelscoileanna; pobail a bhfuil 
pleananna teanga acu, scoileanna meáin 
Bhéarla, srl.) 

 

Fochuspóir 1a: 
 
Deiseanna úsáide a chruthú le pobail labhartha Gaeilge, 
pobail na Gaeltachta san áireamh, a chumasú le húsáid a 
bhaint as an nGaeilge, léitheoireacht na Gaeilge ina measc 

Táscairí Ratha: (Pleanáil Cheantair; Na Meáin; Na hEalaíona; Gnó; Fostaíocht áitiúil; ábhar 
léitheoireachta) 
 

1. Líon na bpobal le pleananna teanga faofa ag FnaG;  
2. Líon na n-úsáideoirí (cainteoirí, léitheoirí srl.); 
3. Líon na n-ionad, na spásanna agus na ngréasán inar féidir an Ghaeilge a úsáid; 
4. Soláthar d’abhar léitheoireachta cuí; 
5. Tionscadail chomhpháirtíochta le pobail Ghaeilge na hAlban. 
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Fochuspóir 1b:  

Deiseanna úsáide/cleachta teanga a sholáthar 
d’fhoghlaimeoirí na teanga 

 
 

Táscairí Ratha:  

 

1. Líon na n-ionad Gaeilge; 
2. Líon na ngréasán áitiúil; 
3. Líon na ndaoine sna gréasáin; 
4. Líon na ngréasán, soláthar d’abhar léitheoireachta agus deiseanna ar líne san áireamh, 

atá dírithe ar fhoghlaimeoirí; 
5. Líon na dtionscadal comhpháirtíochta le hAlbain ina bhfuil Gaeilge na hÉireann agus 

na hAlban á labhairt. 

 

Fochuspóir 1c: 

Úsáid na Gaeilge mar theanga teaghlaigh a éascú agus a chur 
chun cinn 

Táscairí Ratha: (Tacaíocht phraiticiúil; Eolas faoi chearta; ceist faoi bhailiú eolais) 

 

1. Líon na ngréasán áitiúil le haghaidh teaghlach; 
2. Líon na dteaghlach páirteach i scéimeanna a thacaíonn leo an Ghaeilge a úsáid mar 

theanga teaghlaigh; 
3. Líon na dteaghlach a bhfuil an Ghaeilge acu mar theanga teaghlaigh sna ceantair a 

bhfuil plean teanga aontaithe dóibh. 
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Mórchuspóir 2: Foghlaim agus daingniú na Gaeilge a neartú 
 
Comhthéacs 
Aithníonn Foras na Gaeilge go bhfuil ról lárnach ag an gcóras oideachais i gcumasú an phobail maidir leis an 
nGaeilge ó réamhscolaíocht go hoideachas tríú leibhéal. Aithnímid mar an gcéanna, go bhfuil mórán eagraíochtaí 
agus páirtithe éagsúla gníomhach sa réimse seo foghlaim na Gaeilge, idir eagraíocht stáit agus institiúidí oideachais 
agus léinn. Is tríd na córais oideachais is mó a thugtar faoi fhoghlaim na Gaeilge, agus is lasmuigh den scoil is mó a 
dhéantar daingniú ar an dúshraith a leagtar síos sna scoileanna.  
  
Ar an ábhar go bhfuil líon mór páirtithe gníomhach sa réimse seo (ranna oideachais, scoileanna, coláistí samhraidh; 
institiúidí tríú leibhéal agus breise oideachais, forais stáit agus eagraíochtaí deonacha), tá sé tábhachtach go n-
éiríonn Foras na Gaeilge aird ar ghnéithe de chuid an réimse nach bhfuil dreamanna eile ag tabhairt fúthu, a 
chuirfidh le héifeachtacht na bpáirtithe eile sin. 
 
De bharr ár stádais reachtúil, tá feidhm comhairle Fhoras na Gaeilge an-tábhachtach sa réimse seo, agus chuige sin 
beimid ag cur béim ar leith ar an ngné sin den réimse sna trí bliana atá romhainn.  
 

 

Spriocphobail: 
 

x Lucht foghlama agus teagaisc na Gaeilge 

Táscairí Ratha: 
 

1. Méadú ar líon na gcúrsaí, cúrsaí ar líne san 
áireamh, a leanann TEG (Teastas Eorpach na 
Gaeilge) (2ra, 3ú leibhéal & aosaigh) 

 

 

Fochuspóir 2a: 
 
Treoir agus comhairle a thabhairt do na forais chuí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Táscairí Ratha:  

 
1. Polasaí Rialtais don Ghaeloideachas  
2. Líon na scoileanna meáin Bhéarla a bhfuil teagasc trí Ghaeilge (páirt-tumadh) ar siúl 

iontu 
3. Líon na scoileanna i ndlínse an Fheidhmeannais ag cur Ard-leibhéal Gaeilge ar fáil 
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Fochuspóir 2b: 
 
Tacú le teagasc, forbairt agus foghlaim na Gaeilge ag na 
leibhéil éagsúla trí áiseanna agus acmhainní a chur ar fáil 
 

Táscairí Ratha:     

 
1. Soláthar do na curaclaim dara leibhéal; 
2. Ábhar léitheoireachta Gaeilge don bhunscolaíocht – i dtreo idir 300 - 500 teideal a 

bheith ar fáil i leabharlanna i seomraí ranga gaelscoileanna agus scoileanna 
Gaeltachta1; 

3. Úsáid  focóir.ie agus téarma.ie in institiúidí oideachais dara leibhéal agus tríú leibhéal;  
4. Obair forbartha ar fhoclóirí Gaeilge/Gaeilge agus Gaeilge/Béarla; 
5. Forbairt leanúnach ar an fhoclóir Béarla/Gaeilge ar líne. 

 

Fochuspóir 2c: 
 
Tacú le hoiliúint agus forbairt an dea-chleachtais i measc 
lucht teagaisc na Gaeilge, agus i measc múinteoirí bunscoile 
sa chóras meáin Bhéarla 

  

Táscairí Ratha: 
 

1. Athbhreithniú curtha ar bun ar Oiliúint Tosaigh Múinteoirí bunscoile  
2. Córas tacaithe stáit bunaithe le tacú le forbairt ghairmiúil don earnáil 

réamhscolaíochta lán-Ghaeilge; 
3. Méadú ar líon na mbunscoileanna meáin Bhéarla ag teagasc na Gaeilge; 
4. Méadú ar líon na scoileanna ag gnóthú Ghaelbhratach na Gaeilge. 

 
 

 

                                                           
 

1 Léiríonn staidéir taighde idirnáisiúnta éagsula, agus treoir ó Chumann Idirnáisiúnta na Léitheoireachta gur chóir idir 7 agus 19 dteideal an páiste a bheith ar fáil ag 
páistí sa seomra ranga idir bliain tosaigh agus bliain deiridh na bunscolaíochta, agus idir 300 agus 600 teideal éagsúla i ngach seomra ranga.  
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Mórchuspóir 3 : Fónamh do leas na Gaeilge sa tsochaí trí chéile trí mheán tionchair agus comhairle 
 
Comhthéacs 
Mar eagraíocht stáit a bunaíodh chun an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud an oileáin, tá sé riachtanach go mbeidh 
Foras na Gaeilge ag úsáid na n-acmhainní atá againn le comhairle a chur ar na forais éagsúla stáit agus san earnáil 
phoiblí i leith na mbealaí is éifeachtaí chun an Ghaeilge a fhorbairt. Cuid riachtanach de sin is ea an tionchar a 
imrímid ar fhorais agus ar a lucht ceannais. Tá leas na Gaeilge ag brath go mór ar pháirtithe i réimsí éagsúla stáit 
agus sa tsochaí, agus beidh Foras na Gaeilge ag cur béim ar leith ar an fheidhm seo dár gcuid sna trí bliana atá 
romhainn chun tionchar a imirt ag leibhéal rialtais agus sna húdaráis áitiúla. 
 
 
 

 

Spriocphobal: 
 

x Lucht forbartha polasaithe; 
x An earnáil phoiblí; 

Eagraíochtaí i réimsí a bhfuil tábhacht leo 
maidir le forbairt na Gaeilge. 

Táscairí Ratha: 
 

1. Fianaise go bhfuil promhadh teanga á chur i 
bhfeidhm i mbeartais an dá rialtas, ina 
scéimeanna, agus ina gcláir oibre. 

 

Fochuspóir 3a: 
 
Ról aitheanta comhairle bainte amach ag Foras na Gaeilge 
san earnáil phoiblí, go háirithe i réimse an oideachais, agus i 
réimse na n-údarás áitiúil 
 
 

Táscairí Ratha:  
1. Líon na gcruinnithe le páirtithe sinsearacha i Roinn Oideachais an Fheidhmeannais 

agusi Roinn Oideachais agus i R oinn Leanaí agus Gnóthaí Óige Rialtas na hÉireann;  
2. Líon na n-údarás áitiúil le plean teanga aontaithe acu le Foras na Gaeilge; 
3. Ionchur  Fhoras na Gaeilge sa reachtaíocht agus i mbeartais phoiblí. 

 

Fochuspóir 3b: 
 

Straitéisí forbartha le tuiscint polaiteoirí ar cheist na Gaeilge 
a mhéadú 

 

Táscairí Ratha:  

 
1. Líon agus éifeacht na n-ócáidí teagmhála le polaiteoirí  
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Fochuspóir 3c: 
 
Comhpháirtíocht maidir le húsáid na Gaeilge a aontú le 
heagraíochtaí i réimsí an spóirt, an chultúir, an ghnó agus na 
hóige 

 

Táscairí Ratha:  
 

1. Líon na n-eagraíochtaí a bhfuil plean Gaeilge aontaithe ag Foras na Gaeilge leo 
2. Straitéis earnála a bheith forbartha agus á feidhmiú i dtaca le comhpháirtíocht a 

chothú le heagraíochtaí sna réimsí is tábhachtaí d’úsáid na Gaeilge (Spórt, Cultúr, 
Gnó agus Óige); 

3. Comhpháirtíocht idir eagraíochtaí, agus tionscadail chomhpháirtíochta, a 
chuireann úsáid na Gaeilge chun cinn. Cuimsíonn sé seo comhpháirtíocht ar an 
oileán agus le hAlbain.   
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Mórchuspóir 4 
Tuiscint agus feasacht ar an nGaeilge a mhéadú i measc an phobail i gcéin agus i gcóngar 
 
Comhthéacs 
In ainneoin a bhfuil déanta le blianta beaga anuas ag eagraíochtaí éagsúla le cur le feasacht ar an nGaeilge agus le 
tuiscint an mhórphobail ar cheisteanna a bhaineann leis an nGaeilge, tá bearnaí móra fós ann i dtuiscint phobal an 
oileáin ar cheisteanna a bhaineann leis an nGaeilge, agus faoina bhfuil ar siúl faoi láthair ó thaobh fhorbairt na 
Gaeilge de.  
 
Léiríonn suirbhéanna éagsúla, na daonáirimh san áireamh go bhfuil dearcadh dearfach ag an mhórphobal i leith na 
Gaeilge. Ina ainneoin sin, tá gá leis an mórphobal a chur ar an eolas faoi cheisteanna a bhaineann le buntáistí an 
dátheangachais, faoi dheiseanna fostaíochta, faoi thionscnaimh phleanáil teanga, faoi dhul chun cinn sna 
hacmhainní foghlama agus teagaisc, faoi dheiseanna leis an Ghaeilge a úsáid agus faoi réimse leathan na ngréasán 
teanga-bhunaithe agus faoi na healaíona teanga-bhunaithe.  
 
Sna trí bliana atá romhainn beidh Foras na Gaeilge ag cur béim ar leith ar thrí spriocphobal ar leith le cur lena 
bhfeasacht agus lena dtuiscint ar cheisteanna ábhartha a bhaineann leis an nGaeilge. 
 
 
 
 

Spriocphobail: 
 

x Tuismitheoirí & lánúineacha óga; 
x Déagóirí; 
x Lucht ceannais in eagraíochtaí stáit, san 

earnáil phoiblí agus in eagraíochtaí cultúir. 

Táscairí Ratha: 
 
1. Tuiscint, feasacht & bá (dearcadh) an phobail i 

leith na Gaeilge ó shuirbhéanna, daonáireamh 
2021, agus staitisticí eile stáit. 

 

 
 

Fochuspóir 4a: 
 
Méadú ar thuiscint agus feasacht ar áit na Gaeilge sa saol 
agus sa tsochaí – fostaíocht, cúrsaí sóisialta, spóirt agus 
teaghlaigh 
 
 
 
 

 

Táscairí Ratha:  

 
1. Líon na ndaoine cláraithe le cúrsaí 3ú leibhéal a bhfuil an Ghaeilge mar chuid díobh; 
2. Líon na bpost a bhfuil an Ghaeilge riachtanach dóibh; 
3. Líon na ndaoine atá cláraithe ar chúrsaí forbartha gairmiúla Gaeilge; 
4. Líon na dtuismitheoirí atá cláraithe ar chúrsaí foghlama; 
5. Eolas sa phobal faoi ghairmeacha le Gaeilge; 
6. Líon na gcainteoirí Gaeilge atá cláraithe ar chúrsaí Ghaeilge na hAlban. 
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Fochuspóir 4b: 
 
Tuiscint agus feasacht ar dheiseanna úsáide na teanga 
méadaithe 
 

Táscairí Ratha: 
 

1. Figiúirí maidir le trácht ar shuíomhanna idirlín Gaeilge (foclóirí; PEIG; suíomhanna na 
meán Gaeilge); 

2. Deiseanna agus gréasáin úsáide Gaeilge ag leibhéal na bpobal a bhfuil plean teanga 
faofa iontu dírithe ar dhaoine óga agus ar thuismitheoirí. 

 

Fochuspóir 4c: 
 
Tuiscint agus feasacht méadaithe sna meáin Bhéarla, maidir 
le gnéithe éagsúla den Ghaeilge 

 

Táscairí Ratha: 
 

1. Scéalta sna meáin atá dearfach nó a spreagann díospóireacht i leith gnéithe 
éagsúla den Ghaeilge  

 

Fochuspóir 4d: 
 
Straitéisí curtha i bhfeidhm chun tuiscint ar cheist na Gaeilge 
a mhéadú i measc lucht ceannais na hearnála poiblí agus 
stáit  

 

Táscairí Ratha: 
 

1. Líon na n-eagraíochtaí stáit agus poiblí a chuireann seirbhísí trí Ghaeilge ar fáil; 
2. Líon na n-oifigeach Gaeilge in eagraíochtaí stáit agus san earnáil phoiblí. 

 

Fochuspóir 4e: 

Straitéisí forbartha le tuiscint a mhéadú ar cheist na Gaeilge i 
measc lucht ceannais na bhforas cultúir 

 

Táscairí Ratha: 
 

1. Líon na bhforas cultúir a bhfuil pleananna acu leis an Ghaeilge a chur san áireamh 
ina gcláir oibre  
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Mórchuspóir 5 
 
Seirbhísí corparáideacha (airgeadas, acmhainní daonna, pleanáil eagraíochtúil, taighde agus teicneolaíocht na 
faisnéise) a chur ar fáil d’Fhoras na Gaeilge a chinnteoidh feidhmiú éifeachtach na heagraíochta agus cur i gcrích 
éifeachtach a cláir oibre 
 
Comhthéacs 
 
Nuair atá Foras na Gaeilge ag tabhairt faoina dhualgais reachtúla agus tacaithe don Ghaeilge, tá sé tábhachtach a 
chinntiú gur féidir leis an phobal, an dá rialtas, agus páirtithe leasmhara eile muinín a bheith acu as na córais agus 
na próisis pleanála, oibre agus monatóireachta atá i bhfeidhm san eagraíocht agus sinn ag  tabhairt faoinár gcuid 
dualgas reachtúil agus cúraimí éagsúla. Ba chóir go mbeadh pobal na Gaeilge, eagraíochtaí eile Gaeilge, agus na 
ranna rialtais a bhfuil cúraimí orthu i leith gnéithe den Ghaeilge,  muiníneach go bhfuil bonn fianaise leis na 
straitéisí agus na tionscnaimh atá idir lámha againn, go mbeidh siad éifeachtach agus go bhfuil taighde ar bun 
againn lena n-éifeachtacht a dhearbhú ar bhonn leanúnach.  
 
Lena chois sin, caithfidh earnáil na Gaeilge muinín a bheith acu go bhfuil an taithí chuí agus an saineolas laistigh 
d’Fhoras na Gaeilge le tabhairt faoi na dualgais éagsúla go héifeachtach, agus go gcaithfear an maoiniú a chuirtear 
ar fáil thar ceann an cháiníocóra i dtreo fhorbairt na Gaeilge go héifeachtach. 
 
Tá tábhacht ar leith ag foireann seirbhísí corparáideacha Fhoras na Gaeilge maidir leis seo. Le linn thréimhse an 
Phlean Chorparáidigh seo, beidh béim ar chúig fho-réimse den mhór-réimse seo, mar atá airgeadas, acmhainní 
daonna, pleanáil eagraíochtúil, taighde agus teicneolaíocht na faisnéise.  
 
Sna trí bliana atá romhainn, beidh Foras na Gaeilge ag cur béim ar leith ar fhorbairt na struchtúr foirne, na n-
inniúlachtaí foirne, agus ar fhorbairt cláir oibre don fhoireann a chinnteoidh go bhfuil gach tacaíocht is féidir ar fáil 
ag baill foirne le tabhairt faoi na tosaíochtaí eagraíochtúla sa Phlean Corparáideach seo.  
 
Cuirfear béim ar leith fosta ar shraith d’athbhreithnithe ar ár gcuid scéimeanna agus tionscadal lena chinntiú go 
bhfuil siad ag baint amach na dtorthaí a bhfuil súil againn leo. 
 
 
 

 

Spriocphobail: 
 

x Rialtais, Ranna Coimircíochta, Airgeadais 
agus Rialaithe, Ard-Reachtairí sa dá dlínse 
Iniúchóir Inmheánach, baill foirne agus 
comhaltaí boird Fhoras na Gaeilge; 

x Deontaithe agus páirtithe leasmhara  Fhoras 
na Gaeilge. 

 

Táscairí Ratha: 
 

1. Na dualgais reachtúla bheith 
comhlíonta i réimse an rialachais 
chorparáidigh; 

2. Dea-chleachtas bheith mar 
ghnáthmhodh oibre i réimsí ábhartha 
d’obair na SSC;  

3. Dearcadh folláin agus measúil ag 
páirtithe leasmhara agus an phobail i 
leith Fhoras na Gaeilge. 
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Fochuspóir 5a: 
 
Seirbhís éifeachtach airgeadais agus rialachais chorparáidigh 
a chinnteoidh go mbeidh ár gcaiteachas éifeachtach agus 
trédhearcach 
 
 
 

 

Táscairí Ratha:  

 
1. Tuarascálacha bliantúla agus cuntais; 
2. Comhlíonadh na ndualgas reachtúil i dtaca le gnóthaí airgeadúla agus rialachais 

chorparáidigh; 
3. Bunchleachtais bheith ann go lorgaítear comhairle ar SSC faoi impleachtaí polasaithe 

nó athruithe ábhartha le hardchaighdeáin a chinntiú (cistí nua, poist nua, srl). 
 

Fochuspóir 5b: 
 
Seirbhís acmhainní daonna a sholáthar a thugann tacaíocht 
agus comhairle do bhaill foirne aonair Fhoras na Gaeilge agus 
don chóras bainistíochta a chinnteoidh leas ár mbaill foirne 
agus a bhforbairt ghairmiúil le spriocanna eagraíochtúla a 
bhaint amach 
 

Táscairí Ratha:  

 
1. Dea-chleachtas maidir le hacmhainní daonna trasna na heagraíochta, go háirithe sna 

réimsí thíos; 
2. Forbairt déanta ar phróisis chaighdeánacha eagraíochtúla atá ag teacht le dea-

chleachtas sa dá dhlínse i réimsí acmhainní daonna (m.sh. tinreamh, clár 
ionduchtaithe, straitéis oiliúna srl);  

3. Cúrsaí earcaíochta a reáchtáil faoi réir reachtaíochta agus dea-chleachtais sa dá 
dhlínse;  

4. Socruithe pá agus pinsin a reáchtáil faoi réir reachtaíochta agus dea-chleachtais sa dá 
dhlínse. 

 

Fochuspóir 5c: 
 
Seirbhís sa phleanáil gnó (1bl) agus chorparáideach (3bl) 
bheith curtha ar fáil faoi réir na dTreoracha cuí  ar bhealach a 
ligfidh dúinn ár gcuid  pleananna a chur i láthair an phobail 
agus na rialtas de réir dea-chleachtais 
 
 
 

Táscairí Ratha:  

 
1. Treoir bheith iarrtha do na pleananna a éilítear sa Mheamram Airgeadais, curtha ar 

fáil agus go mbeimis ag feidhmiú dá réir; 
2. Próisis ullmhúcháin agus chomhairliúcháin bheith ann faoi mholtaí / chinntí polasaí 

agus pleanála – faoi réir na dTreorach cuí. 
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Fochuspóir 5d: 
 

Taighde a dhéanamh a thabharfaidh léargas ar éifeachtacht 
ár scéimeanna, ár gclár oibre agus ár dtionscadal 

Táscairí Ratha:  

 
1. Raon de scálaí tomhais bheith ann a thugann léargas ar fheidhmíocht trasna na 

heagraíochta; 
2. Líon, caighdeáin agus éifeacht na dtionscadal taighde; 
3. Athbhreithnithe (le gné cháilíochtúil chuí san áireamh)  rialta  ar éifeachtacht 

scéimeanna, clár agus tionscadal. 

 

Fochuspóir 5e: 
 
Riar éifeachtúil a dhéanamh ar Infrastruchtúr Teicniúil na 
hEagraíochta 

 

Táscairí Ratha:  

 
1. Feidhmiú an trealaimh agus na gcóras; 
2. Líon na tionscadal forbartha; 
3. Úsáid éifeachtach buiséad agus acmhainní. 
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Socruithe monatóireachta agus luachála 
 

Tá socruithe sainiúla ann maidir le monatóireacht, luacháil agus tuairisciú ar an bPlean Corparáideach atá aontaithe leis na Ranna Coimircíocht. 
Síníonn na páirtithe ábhartha Comhaontú Seirbhíse foirmiúil gach bliain a thagraíonn go sonrach don Phlean Gnó bliantúil atá préamhaithe sa 
Phlean Corparáideach. Anuas ar na cruinnithe CATT eagraítear sraith de chruinnithe monatóireachta gach bliain ina gcuirtear tuairiscí foirmiúla 
ar fáil ar an dul chun cinn ar na Pleananna Gnó sa chomhthéacs sin. Bíonn teagmháil rialta idir Foras na Gaeilge agus na Ranna Coimircíochta 
faoi ghnéithe praiticiúla den obair a bhíonn idir lámha.  
 

Sa tslí seo deimhnítear go bhfuil an Plean Corparáideach ailínithe le Clár an Rialtais sa dá dhlínse agus beidh na himpleachtaí ag eascairt ó agus 
na socruithe maidir le Covid-19 agus maidir leis an mBreatimeacht san áireamh ansin.  Tuairiscítear go foirmiúil uaireanta faoi dul chun cinn ar 
ghnéithe ar leith den obair – tuairiscítear faoi dhul chun cinn ar mhíreanna de Straitéis Fiche Bliain na Gaeilge 2010-2030, mar shampla – agus 
freagraítear ceisteanna Dála agus Tionóil ar éileamh. Bíonn Foras na Gaeilge ar fáil do Choistí Dála agus Tionóil i gcónaí freisin le tuairisc a 
thabhairt dóibh ar obair na heagraíochta.    
 

Socruithe cumarsáide faoin bPlean  
 

Nuair a bheidh an Plean Corparáideach iomlán faofa ag na húdaráis chuí, déanfar comhordú leo ar na socruithe cumarsáide faoin bPlean. 
D’fhéadfadh sé go n-áireofaí ansin foilsiú ar shuíomh Fhoras na Gaeilge, é a chur i láthair an Fhoraim Chomhpháirtíochta agus an Fhóraim 
Fhorbartha Teanga, é a phoibliú ar na meáin shoisialta agus pé socruithe eile a d’aontófaí ag an tráth sin.   
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nóta a bhaineann leis an leagan seo atá foilsithe ar shuíomh Fhoras na Gaeilge: 

 

D’fhéadfadh an t-eolas airgeadúil a bhaineann leis an bplean seo athrú  

de bharr cinntí de chuid na Comhairle Aireachta Thuaidh / Theas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      
 
 

 
 

 
 

Aguisín a Trí 

 

Tuilleadh sonraíochta maidir le táscairí de 

 in aghaidh na bliana 
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Mórchuspóir 1 
 
 
Úsáid laethúil na Gaeilge a bhuanú agus a mhéadú 
 

Fochuspóir 1a: 
 
Deiseanna úsáide a chruthú le pobail labhartha Gaeilge, pobail na Gaeltachta san áireamh, a chumasú le 
húsáid a bhaint as an nGaeilge, léitheoireacht na Gaeilge ina measc 

Mar a thabharfaimid faoi : 
 

2020 2021 2022 

Scéim Tacaíochta Margaíochta 
d’Earnáil na Foilsitheoireachta a 
riar 

Scéim Tacaíochta Margaíochta 
d’Earnáil na Foilsitheoireachta a 
riar 

Scéim Tacaíochta Margaíochta 
d’Earnáil na Foilsitheoireachta a 
riar, measúnú a dhéanamh air 
fiúntas na scéime  agus scéim úr a 
mholadh do 2023-2025 

Scéim na bhFéilte a riar Scéim na bhFéilte a riar Scéim na bhFéilte a riar 

Scéim na Mór-Imeachtaí Ealaíon a 
riar 

Scéim na Mór-Imeachtaí Ealaíon a 
riar 

Scéim na Mór-Imeachtaí Ealaíon a 
riar 

Scéim na gCompántas 
Drámaíochta a riar 

Scéim na gCompántas 
Drámaíochta a riar 

Scéim na gCompántas 
Drámaíochta a riar 

Láithreán Ghreasán, gnó le gnó, 
www.leabhar.ie a fhorbairt 

www.leabhar.ie a cothú agus a riar www.leabhar.ie a cothú agus a riar 

Scéim na nImeachtaí Óige a riar Scéim na nImeachtaí Óige a riar Scéim na nImeachtaí Óige a riar 

Scéim na gCampaí Samhraidh a 
riar 

Scéim na gCampaí Samhraidh a 
riar 

Scéim na gCampaí Samhraidh a 
riar 

Maoiniú a chur ar fáil do na 
Ceanneagraíochtaí seo a leanas – 
Gael Linn, Gaeloideachas, 
Cumann na bhFiann, Conradh na 
Gaeilge, Glór na nGael agus 
Oireachtas na Gaeilge 

Maoiniú a chur ar fáil do na 
Ceanneagraíochtaí seo a leanas – 
Gael Linn, Gaeloideachas, Cumann 
na bhFiann, Conradh na Gaeilge, 
Glór na nGael agus Oireachtas na 
Gaeilge 

Maoiniú a chur ar fáil do na 
Ceanneagraíochtaí seo a leanas – 
Gael Linn, Gaeloideachas, Cumann 
na bhFiann, Conradh na Gaeilge, 
Glór na nGael agus Oireachtas na 
Gaeilge 

 

Fochuspóir 1a (ar lean) 

http://www.leabhar.ie/
http://www.leabhar.ie/
http://www.leabhar.ie/
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Scéim na dTionscadal Litríochta 
(Scéim de chuid CNLG) 

Scéim na dTionscadal Litríochta Scéim na dTionscadal Litríochta 

Scéim na dTionscadal Litríochta 
(Scéim de chuid CNLG) 

Ócáidí i Leabharlanna Ócáidí i Leabharlanna 

Atheagráin de na clasaicí(Scéim 
de chuid CNLG) 

Atheagráin de na clasaicí Atheagráin de na clasaicí 

Scéim Líonraí Gaeilge a riar Scéim Líonraí Gaeilge a riar Scéim Líonraí Gaeilge a riar 

An Próiseas le Bailte Seirbhíse 
Gaeltachta a riar 

An Próiseas le Bailte Seirbhíse 
Gaeltachta a riar 

An Próiseas le Bailte Seirbhíse 
Gaeltachta a riar 

Comharba Scéim Pobail Gaeilge a 
riar 

Comharba Scéim Pobail Gaeilge a 
riar 

Comharba Scéim Pobail Gaeilge a 
riar 

Na Gradaim Liteartha Náisiúnta a 
riar 

Na Gradaim Liteartha Náisiúnta a 
riar 

Na Gradaim Liteartha Náisiúnta a 
riar 

Scéimeanna Earnáil na Meán 
Gaeilge a riar 

Scéimeanna Earnáil na Meán 
Gaeilge a riar 

Scéimeanna Earnáil na Meán 
Gaeilge a riar 

Scéim Raidió Pobail a riar Scéim Raidió Pobail a riar Scéim Raidió Pobail a riar 

Scéim Deontas & Scéim 
Miondeontas Cholmcille a riar 

Scéim Deontas & Scéim 
Miondeontas Cholmcille a riar 

Scéim Deontas & Scéim 
Miondeontas Cholmcille a riar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

Fochuspóir 1b: 
 
Deiseanna úsáide/cleachta teanga a sholáthar d’fhoghlaimeoirí na teanga 

Mar a thabharfaimid faoi : 
 

2020 2021 2022 

Seirbhís dáileacháin leabhar a 
sholáthar d’fhoilsitheoirí Gaeilge 

Seirbhís dáileacháin leabhar a 
sholáthar d’fhoilsitheoirí Gaeilge 

Seirbhís dáileacháin leabhar a 
sholáthar d’fhoilsitheoirí Gaeilge 

Maoiniú a chur ar fáil do na 
Ceanneagraíochtaí seo a leanas – 
Gael Linn, Gaeloideachas agus, 
Cumann na bhFiann, Conradh na 
Gaeilge, Glór na nGael agus 
Oireachtas na Gaeilge 

Maoiniú a chur ar fáil do na 
Ceanneagraíochtaí seo a leanas – 
Gael Linn, Gaeloideachas agus, 
Cumann na bhFiann, Conradh na 
Gaeilge, Glór na nGael agus 
Oireachtas na Gaeilge 

Maoiniú a chur ar fáil do na 
Ceanneagraíochtaí seo a leanas – 
Gael Linn, Gaeloideachas agus, 
Cumann na bhFiann, Conradh na 
Gaeilge, Glór na nGael agus 
Oireachtas na Gaeilge 

Scéim na nIonad Gaeilge a riar Scéim na nIonad Gaeilge a riar Scéim na nIonad Gaeilge a riar 

Maoiniú a chur ar fáil don togra 
straitéiseach ‘TURAS’ de chuid 
Misean Oirthear Bhéal Feirste 

Maoiniú a chur ar fáil don togra 
straitéiseach ‘TURAS’ de chuid 
Misean Oirthear Bhéal Feirste 

Maoiniú a chur ar fáil don togra 
straitéiseach ‘TURAS’ de chuid 
Misean Oirthear Bhéal Feirste 

Scéim Raidió Pobail a riar Scéim Raidió Pobail a riar Scéim Raidió Pobail a riar 

Scéim Líonraí Gaeilge a riar Scéim Líonraí Gaeilge a riar Scéim Líonraí Gaeilge a riar 

An Próiseas le Bailte Seirbhísí 
Gaeltachta a riar 

An Próiseas le Bailte Seirbhísí 
Gaeltachta a riar 

An Próiseas le Bailte Seirbhísí 
Gaeltachta a riar 

Comharba Scéim Pobail Gaeilge a 
riar 

Comharba Scéim Pobail Gaeilge a 
riar 

Comharba Scéim Pobail Gaeilge a 
riar 

Scéimeanna Earnáil na Meán 
Gaeilge a riar 

Scéimeanna Earnáil na Meán 
Gaeilge a riar 

Scéimeanna Earnáil na Meán 
Gaeilge a riar 

Scéim Deontas & Miondeontas 
Cholmcille a riar 

Scéim Deontas & Miondeontas 
Cholmcille a riar 

Scéim Deontas & Miondeontas 
Cholmcille a riar 

Scéim na bhFéilte a riar Scéim na bhFéilte a riar Scéim na bhFéilte a riar 

Scéim na Mór-Imeachtaí Ealaíon  
a riar 

Scéim na Mór-Imeachtaí Ealaíon a 
riar 

Scéim na Mór-Imeachtaí Ealaíon a 
riar 
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Fochuspóir 1b (ar lean) 

Scéim na gCompántas 
Drámaíochta a riar 

Scéim na gCompántas 
Drámaíochta a riar 

Scéim na gCompántas 
Drámaíochta a riar 
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Fochuspóir 1c: 
 
Úsáid na Gaeilge mar theanga teaghlaigh a éascú agus a chur chun cinn 

Mar a thabharfaimid faoi : 

2020 2021 2022 

Maoiniú do Scoláireachtaí 
Gaeltachta do Theaghlaigh a chur 
ar fáil 

Maoiniú do Scoláireachtaí 
Gaeltachta do Theaghlaigh a chur 
ar fáil 

Maoiniú do Scoláireachtaí 
Gaeltachta do Theaghlaigh a chur 
ar fáil 

Maoiniú a chur ar fáil do 
ghníomhaíochtaí ábhartha na 
réimse seo mar atá aontaithe le 
Glór na nGael   

Maoiniú a chur ar fáil do 
ghníomhaíochtaí ábhartha na 
réimse seo mar atá aontaithe le 
Glór na nGael   

Maoiniú a chur ar fáil do 
ghníomhaíochtaí ábhartha na 
réimse seo mar atá aontaithe le 
Glór na nGael 

Mar bhall agus páirteach sa 
Ghrúpa Oibre ar Straitéis do 
Theaghlaigh 

Mar bhall agus páirteach sa  
Ghrúpa Oibre ar Straitéis do 
Theaghlaigh 

Mar bhall agus páirteach sa 
Ghrúpa Oibre ar Straitéis do 
Theaghlaigh 

Scéim Líonraí Gaeilge a riar Scéim Líonraí Gaeilge a riar Scéim Líonraí Gaeilge a riar 

An Próiseas le Bailte Seirbhíse 
Gaeltachta a riar 

An Próiseas le Bailte Seirbhíse 
Gaeltachta a riar 

An Próiseas le Bailte Seirbhíse 
Gaeltachta a riar 

Comharba Scéim Pobail Gaeilge a 
riar 

Comharba Scéim Pobail Gaeilge a 
riar 

Comharba Scéim Pobail Gaeilge a 
riar 
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Mórchuspóir 2 
 
 
Foghlaim agus daingniú na Gaeilge a neartú 

Fochuspóir 2a: 
 
Treoir agus comhairle a thabhairt do na forais chuí 
 

Mar a thabharfaimid faoi : 
 

2020 2021 2022 

Ionadaíocht chuí déanta ar 
fhóraim éagsúla ar cheist an 
Pholasaí don Ghaeloideachas i 
ndlínse Rialtas na hÉireann 

Ionadaíocht chuí déanta ar 
fhóraim éagsúla ar cheist an 
Pholasaí don Ghaeloideachas i 
ndlínse Rialtas na hÉireann 

Ionadaíocht chuí déanta ar 
fhóraim éagsúla ar cheist an 
Pholasaí don Ghaeloideachas i 
ndlínse Rialtas na hÉireann 

Maoiniú a chur ar fáil do na 
Ceanneagraíochtaí seo a leanas – 
Gael Linn agus Gaeloideachas 

Maoiniú a chur ar fáil do na 
Ceanneagraíochtaí seo a leanas – 
Gael Linn agus Gaeloideachas 

Maoiniú a chur ar fáil do na 
Ceanneagraíochtaí seo a leanas – 
Gael Linn agus Gaeloideachas 

Tacú le polasaí na ROS maidir le 
FCÁT agus le feachtas ardú 
feasachta 

Tacú le polasaí na ROS maidir le 
FCÁT agus le feachtas ardú 
feasachta 

Tacú le polasaí na ROS maidir le 
FCÁT agus le feachtas ardú 
feasachta 

Tacú le/rannpháirteach in 
imeachtaí feasachta maidir le 
gairmeacha le agus trí Ghaeilge 

Tacú le/rannpháirteach in 
imeachtaí feasachta maidir le 
gairmeacha le agus trí Ghaeilge 

Tacú le/rannpháirteach in 
imeachtaí feasachta maidir le 
gairmeacha le agus trí Ghaeilge 
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Fochuspóir 2b: 
 
Tacú le teagasc, forbairt agus foghlaim na Gaeilge ag na leibhéil éagsúla trí áiseanna agus acmhainní a chur 
ar fáil 
 

Mar a thabharfaimid faoi : 
 

2020 2021 2022 

Maoiniú a chur ar fáil don 
Áisaonad chun áiseanna a 
sholáthar d’earnáil na 
gaelscolaíochta 

Maoiniú a chur ar fáil don 
Áisaonad chun áiseanna a 
sholáthar d’earnáil na 
gaelscolaíochta 

Maoiniú a chur ar fáil don 
Áisaonad chun áiseanna a 
sholáthar d’earnáil na 
gaelscolaíochta 

Ionadaíocht chuí déanta ar COGG 
agus ar an CNCM 

Ionadaíocht chuí déanta ar COGG 
agus ar an CNCM 

Ionadaíocht chuí déanta ar COGG 
agus ar an CNCM 

Foilsiú, seachadadh agus dáileadh 
an leagain chlóite de FNBG 

FNBG a chríochnú amach Earcaíocht agus oiliúint le bheith 
réidh faoi Eanáir 2022 

Séideán Sí Nuashonrú agus forbairt ar 
shuíomhanna agus aipeanna 

Tús le hobair FNGB, FNG 

Áiseanna bunscoile A Straitéis Foclóireachta (Táirgí mar 
bhonn faoi na foclóirí nua G agus 
GB a fháil agus a thástáil; Ullmhú, 
pleanáil, earcú agus oiliúint do 
thús FNG agus FNGB) 

Séideán Sí 

Aiseanna iar-bhunscoile  Séideán Sí Áiseanna réamhscoile agus 
bunscoile 

Scríobh Leabhar Áiseanna réamhscoile agus 
bunscoile 

Aiseanna iar-bhunscoile 

Áiseanna bunscoile & 
réamhscoile B 

 Scríobh Leabhar 

Áiseanna iar-bhunscoile  Séideán Sí Áiseanna réamhscoile agus 
bunscoile 

Athchlónna Áiseanna bunscoile & réamhscoile 
B 

Áiseanna iar-bhunscoile B 
 

Nuashonrú agus forbairt ar 
shuíomh agus aipeanna an 

Nuashonrú agus forbairt ar 
shuíomhanna agus aipeanna an 

Nuashonrú agus forbairt ar 
shuíomhanna agus aipeanna an 
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fhoclóra fhoclóra fhoclóra 

Fochuspóir 2b (ar lean) 

Dúshraith a chur faoin 
Straitéis Foclóireachta 

Straitéis Foclóireachta (Táirgí mar 
bhonn faoi na foclóirí nua G agus 
GB a fháil agus a thástáil; Ullmhú, 
pleanáil, earcú agus oiliúint do 
thús FNG agus FNGB) 

Tús le hobair FNGB, FNG 
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Fochuspóir 2c: 
 
Tacú le hoiliúint agus forbairt an dea-chleachtais i measc lucht teagaisc na Gaeilge, agus i measc múinteoirí 
bunscoile sa chóras meáin Bhéarla 
 

Mar a thabharfaimid faoi: 
 

2020 2021 2022 

Ionadaíocht cuí déanta ar COGG, 
ar an CNCM agus ar an fhóram 
luathbhlianta de chuid an RLGÓ 

Ionadaíocht cuí déanta ar COGG, 
ar an CNCM agus ar an fhóram 
luathbhlianta de chuid an RLGÓ 

Ionadaíocht cuí déanta ar COGG, 
ar an CNCM agus ar an fhóram 
luathbhlianta de chuid an RLGÓ 

Tionchar a imirt agus comhairle a 
chur ar an ROS trí fhóram 
comhoibrithe  

Tionchar a imirt agus comhairle a 
chur ar an ROS trí fhóram 
comhoibrithe  

Tionchar a imirt agus comhairle a 
chur ar an ROS trí fhóram 
comhoibrithe  

Maoiniú a chinntiú don Scéim 
Ghaelbhratach trí Ghael Linn 

Maoiniú a chinntiú don Scéim 
Ghaelbhratach trí Ghael Linn 

Maoiniú a chinntiú don Scéim 
Ghaelbhratach trí Ghael Linn 

Maoiniú a chur ar fáil do na 
Ceanneagraíochtaí seo a leanas – 
Gael Linn agus Gaeloideachas  

Maoiniú a chur ar fáil do na 
Ceanneagraíochtaí seo a leanas – 
Gael Linn agus Gaeloideachas 

Maoiniú a chur ar fáil do na 
Ceanneagraíochtaí seo a leanas – 
Gael Linn agus Gaeloideachas 
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Mórchuspóir 3 
 
 
Fónamh do leas na Gaeilge sa tsochaí trí chéile trí mheán tionchair agus 
comhairle 

Fochuspóir 3a: 
 
Ról aitheanta comhairle bainte amach ag Foras na Gaeilge san earnáil phoiblí, go háirithe i réimse an 
oideachais, agus i réimse na n-údarás áitiúil 
 

Mar a thabharfaimid faoi : 
 

2020 2021 2022 

Tionchar a imirt agus comhairle a 
chur ar an ROS agus ar an RLGÓ trí 
fhóraim chomhoibrithe 

Tionchar a imirt agus comhairle a 
chur ar an ROS agus ar an RLGÓ trí 
fhóraim chomhoibrithe 

Tionchar a imirt agus comhairle a 
chur ar an ROS agus ar an RLGÓ trí 
fhóraim chomhoibrithe 

Tionchar a imirt agus comhairle a 
chur ar an ROS trí struchtúr 
foirmiúil — Foras na Gaeilge 
aitheanta mar fhoinse saineolais 

Tionchar a imirt agus comhairle a 
chur ar an ROS trí struchtúr 
foirmiúil —  Foras na Gaeilge 
aitheanta mar fhoinse saineolais 

Tionchar a imirt agus comhairle a 
chur ar an ROS trí struchtúr 
foirmiúil — Foras na Gaeilge 
aitheanta mar fhoinse saineolais 

Ionadaíocht chuí déanta ar COGG, 
ar an CNCM agus ar an fhóram 
luathbhlianta de chuid an RLGÓ 

Ionadaíocht chuí déanta ar COGG, 
ar an CNCM agus ar an fhóram 
luathbhlianta de chuid an RLGÓ 

Ionadaíocht chuí déanta ar COGG, 
ar an CNCM agus ar an fhóram 
luathbhlianta de chuid an RLGÓ 

Deiseanna comhairliúcháin a úsáid 
chun an Ghaeilge i réimse an 
oideachais a chur chun tosaigh nó 
a chosaint 

Deiseanna comhairliúcháin a úsáid 
chun an Ghaeilge i réimse an 
oideachais a chur chun tosaigh nó 
a chosaint 

Deiseanna comhairliúcháin a úsáid 
chun an Ghaeilge i réimse an 
oideachais a chur chun tosaigh nó 
a chosaint 

Trí thacaíocht a thabhairt do CnaG 
riar ar an fheidhm seo 

Trí thacaíocht a thabhairt do CnaG 
riar ar an fheidhm seo 

Trí thacaíocht a thabhairt do CnaG 
riar ar an fheidhm seo 

Scéim do Sholáthróirí Sainchúrsaí 
Oiliúna Gaeilge don Earnáil Phoiblí 
a riar 

Scéim do Sholáthróirí Sainchúrsaí 
Oiliúna Gaeilge don Earnáil Phoiblí 
a riar 

Scéim do Sholáthróirí Sainchúrsaí 
Oiliúna Gaeilge don Earnáil Phoiblí 
a riar 

Scéim na nOifigeach Gaeilge i 
ndlínse an Fheidhmeannais a riar 

Scéim na nOifigeach Gaeilge i 
ndlínse an Fheidhmeannais a riar 

Scéim na nOifigeach Gaeilge i 
ndlínse an Fheidhmeannais a riar 
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Fochuspóir 3a (ar lean) 

 

Tacú le / rannpháirteach i 
gcruinnithe choiste na nOifigeach 
Gaeilge i ndlínse an 
Fheidhmeannais 

Tacú le / rannpháirteach i 
gcruinnithe choiste na nOifigeach 
Gaeilge i ndlínse an 
Fheidhmeannais 

Tacú le / rannpháirteach i 
gcruinnithe choiste na nOifigeach 
Gaeilge i ndlínse an 
Fheidhmeannais 
 

Tacaíocht a chur ar fáil d’earnáil 
an aistriúcháin agus cur le 
gairmiúlacht na hearnála tríd an 
Córas Creidiúnaithe d’Aistritheoirí 

Tacaíocht a chur ar fáil d’earnáil 
an aistriúcháin agus cur le 
gairmiúlacht na hearnála tríd an 
Córas Creidiúnaithe d’Aistritheoirí 

Tacaíocht a chur ar fáil d’earnáil 
an aistriúcháin agus cur le 
gairmiúlacht na hearnála tríd an 
Córas Creidiúnaithe d’Aistritheoirí 
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Fochuspóir 3b: 
 
Straitéisí forbartha le tuiscint polaiteoirí ar cheist na Gaeilge a mhéadú 
 

Mar a thabharfaimid faoi : 

2020 2021 2022 

Mapa páirtithe leasmhara a 
fhorbairt agus a riar – mar a tá 
molta ag an tIniúchóir 
Inmheánach 

Mapa páirtithe leasmhara a 
fhorbairt agus a riar – mar a tá 
molta ag an tIniúchóir Inmheánach 

Mapa páirtithe leasmhara a 
fhorbairt agus a riar – mar a tá 
molta ag an tIniúchóir 
Inmheánach 

Trí thacaíocht a thabhairt do 
CnaG riar ar an fheidhm seo 

Trí thacaíocht a thabhairt do CnaG 
riar ar an fheidhm seo 

Trí thacaíocht a thabhairt do CnaG 
riar ar an fheidhm seo 
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Fochuspóir 3c: 
 
Comhpháirtíocht maidir le húsáid na Gaeilge a aontú le heagraíochtaí i réimsí an spóirt, an chultúir, an 
ghnó agus na hóige 
 

Mar a thabharfaimid faoi : 

2020 2021 2022 

Maoiniú a chur ar fáil don phost 
mar Oifigeach Forbartha Gaeilge 
le Comhairle Uladh CLG (páirt-
mhaoinithe) 

  

Scéim Tacaíochta Gnó a riar   Scéim Tacaíochta Gnó a riar Scéim Tacaíochta Gnó a riar 

Mar bhall agus páirteach sa 
Ghrúpa Oibre ar Straitéis 
Fiontraíochta 

Mar bhall agus páirteach sa 
Ghrúpa Oibre ar Straitéis 
Fiontraíochta 

Mar bhall agus páirteach sa 
Ghrúpa Oibre ar Straitéis 
Fiontraíochta 

Córas aitheantais Q-Mharc Gnó le 
Gaeilge a riar 

Córas aitheantais Q-Mharc Gnó le 
Gaeilge a riar 

Córas aitheantais Q-Mharc Gnó le 
Gaeilge a riar 

Tionscadail urraíochta agus 
comhpháirtíochta a bhunú i 
réimsí an spóirt, an chultúir, an 
ghnó agus na n-ealaíon 

Tionscadail urraíochta agus 
comhpháirtíochta a fhorbairt i 
réimsí an spóirt, an chultúir, an 
ghnó agus na n-ealaíon 

Tionscadail urraíochta agus 
comhpháirtíochta a leathnú i 
réimsí an spóirt, an chultúir, an 
ghnó agus na n-ealaíon 

Trí chomhairle agus éascaíocht a 
chur ar fáil do ghrúpaí agus 
eagraíochtaí atá ag iarraidh 
caidreamh is comhpháirtíocht le 
hAlban 

Trí chomhairle agus éascaíocht a 
chur ar fáil do ghrúpaí agus 
eagraíochtaí atá ag iarraidh 
caidreamh is comhpháirtíocht le 
hAlban 

Trí chomhairle agus éascaíocht a 
chur ar fáil do ghrúpaí agus 
eagraíochtaí atá ag iarraidh 
caidreamh is comhpháirtíocht le 
hAlban 

Caidreamh agus comhpháirtíocht 
le Bòrd na Gàidhlig 

Caidreamh agus comhpháirtíocht 
le Bòrd na Gàidhlig 

Caidreamh agus comhpháirtíocht 
le Bòrd na Gàidhlig 

  



41 
 

Mórchuspóir 4 
 
 
Tuiscint agus feasacht ar an nGaeilge a mhéadú i measc an phobail i gcéin agus 
i gcóngar 
 

Fochuspóir 4a: 
 
Méadú ar thuiscint agus feasacht ar áit na Gaeilge sa saol agus sa tsochaí – fostaíocht, cúrsaí sóisialta, 
spóirt agus teaghlaigh 
 

Mar a thabharfaimid faoi : 

2020 2021 2022 

Nuashonrú agus forbairt ar 
shuíomh an CT 

Cur le líon na dtéarmaí faofa sa 
ghnáthshlí, gnáthfheidhmiú an CT, 
agus cothabháil agus leasuithe ar 
téarma.ie 

Cur le líon na dtéarmaí faofa sa 
ghnáthshlí, gnáthfheidhmiú an CT, 
agus cothabháil agus leasuithe ar 
téarma.ie 

Cur le líon na dtéarmaí faofa sa 
ghnáthshlí, gnáthfheidhmiú an CT 

Cur le líon na dtéarmaí faofa sa 
ghnáthshlí, gnáthfheidhmiú an CT 

Cur le líon na dtéarmaí faofa sa 
ghnáthshlí, gnáthfheidhmiú an CT 

Conarthaí nua forbartha agus 
óstála i bhfeidhm 

  

Réimsí nua téarmaí a mholadh 
agus a fhaomhadh 

Réimsí nua téarmaí a mholadh 
agus a fhaomhadh 

Réimsí nua téarmaí a mholadh 
agus a fhaomhadh 

Trí thacaíocht a thabhairt do 
CnaG riar ar an fheidhm seo 

Trí thacaíocht a thabhairt do CnaG 
riar ar an fheidhm seo 

Trí thacaíocht a thabhairt do CnaG 
riar ar an fheidhm seo 

Clár feasachta Do Ghairm le 
Gaeilge a reáchtáil i gcomhpháirt 
le Gradireland  

Clár feasachta Do Ghairm le 
Gaeilge a reáchtáil i gcomhpháirt 
le Gradireland  

Clár feasachta Do Ghairm le 
Gaeilge a reáchtáil i gcomhpháirt 
le Gradireland  

Comórtas Beo, an comórtas 
amhráin Gaeilge do dhaoine idir 
11 bhliain agus 18 mbliana d’aois 
a reáchtáil 

Comórtas Beo, an comórtas 
amhráin Gaeilge do dhaoine idir 
11 bhliain agus 18 mbliana d’aois a 
reáchtáil 

Comórtas Beo, an comórtas 
amhráin Gaeilge do dhaoine idir 
11 bhliain agus 18 mbliana d’aois a 
reáchtáil 

Scéim Sparánachta Cholmcille a 
riar 

 

Scéim Sparánachta Cholmcille a 
riar 

Scéim Sparánachta Cholmcille a 
riar 
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Fochuspóir 4b: 
 
Tuiscint agus feasacht ar dheiseanna úsáide na teanga méadaithe 
 

Mar a thabharfaimid faoi : 
 

2020 2021 2022 

Poiblíocht agus fógraíocht, 
náisiúnta agus idirnáisiúnta araon 

Poiblíocht agus fógraíocht, 
náisiúnta agus idirnáisiúnta araon 

Poiblíocht agus fógraíocht, 
náisiúnta agus idirnáisiúnta araon 

Scéim Líonraí Gaeilge a riar Scéim Líonraí Gaeilge a riar Scéim Líonraí Gaeilge a riar 

An Próiseas le Bailte Seirbhísí 
Gaeltachta a riar 

An Próiseas le Bailte Seirbhísí 
Gaeltachta a riar 

An Próiseas le Bailte Seirbhísí 
Gaeltachta a riar 

Comharba Scéim Pobail Gaeilge a 
riar 

Comharba Scéim Pobail Gaeilge a 
riar 

Comharba Scéim Pobail Gaeilge a 
riar 

Trí thacaíocht a thabhairt do 
CnaG riar ar an fheidhm seo 

Trí thacaíocht a thabhairt do CnaG 
riar ar an fheidhm seo 

Trí thacaíocht a thabhairt do CnaG 
riar ar an fheidhm seo 

Athbhreithniú, nuashonrú agus 
cothabháil leanúnach ar 
shuíomhanna gréasáin Fhoras na 
Gaeilge 

Athbhreithniú, nuashonrú agus 
cothabháil leanúnach ar 
shuíomhanna gréasáin Fhoras na 
Gaeilge  

Athbhreithniú, nuashonrú agus 
cothabháil leanúnach ar 
shuíomhanna gréasáin Fhoras na 
Gaeilge  

Trí straitéis a bhunú do na meáin 
shóisialta d’fhonn feasacht a ardú 
faoin nGaeilge agus faoi Fhoras 
na Gaeilge 

Trí straitéis a chur i bhfeidhm ar na 
meáin shóisialta d’fhonn feasacht 
a ardú faoin nGaeilge agus faoi 
Fhoras na Gaeilge 

Trí straitéis a chur i bhfeidhm ar na 
meáin shóisialta d’fhonn feasacht 
a ardú faoin nGaeilge agus faoi 
Fhoras na Gaeilge 

Scéim na bhFéilte a riar Scéim na bhFéilte a riar Scéim na bhFéilte a riar 

Scéim na Mór-Imeachtaí Ealaíon a 
riar 

Scéim na Mór-Imeachtaí Ealaíon a 
riar 

Scéim na Mór-Imeachtaí Ealaíon a 
riar 

Scéim na gCompántas 
Drámaíochta a riar 

Scéim na gCompántas 
Drámaíochta a riar 

Scéim na gCompántas 
Drámaíochta a riar 
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Fochuspóir 4c: 
 
Tuiscint agus feasacht méadaithe sna meáin Bhéarla, maidir le gnéithe éagsúla den Ghaeilge 
 

Mar a thabharfaimid faoi : 
 

2020 2021 2022 

Trí thacaíocht a thabhairt do 
CnaG riar ar an fheidhm seo 

Trí thacaíocht a thabhairt do CnaG 
riar ar an fheidhm seo 

Trí thacaíocht a thabhairt do CnaG 
riar ar an fheidhm seo 

Trí dheiseanna maidir le 
tionscadail urraíochta, forlíontaí, 
gné-ailt agus fógraíocht a aithint 
agus a fhorbairt d’fhonn próifíl 
Fhoras na Gaeilge agus feasacht 
teanga a mheádú 

Trí dheiseanna maidir le 
tionscadail urraíochta, forlíontaí, 
gné-ailt agus fógraíocht a aithint 
agus a fhorbairt d’fhonn próifíl 
Fhoras na Gaeilge agus feasacht 
teanga a mheádú 

Trí dheiseanna maidir le 
tionscadail urraíochta, forlíontaí, 
gné-ailt agus fógraíocht a aithint 
agus a fhorbairt d’fhonn próifíl 
Fhoras na Gaeilge agus feasacht 
teanga a mheádú 

Trí straitéis a bhunú do na meáin 
shóisialta d’fhonn feasacht a ardú 
faoin nGaeilge agus faoi Fhoras 
na Gaeilge 

Trí straitéis a fhorbairt ar na meáin 
shóisialta d’fhonn feasacht a ardú 
faoin nGaeilge agus faoi Fhoras na 
Gaeilge 

Trí athbhreithniú a dhéanamh ar  
straitéis atá á cur i bhfeidhm ar na 
meáin shóisialta d’fhonn feasacht 
a ardú faoin nGaeilge agus faoi 
Fhoras na Gaeilge 

Scéim na nOifigeach Gaeilge a riar Scéim na nOifigeach Gaeilge a riar Scéim na nOifigeach Gaeilge a riar 

Tacú le / rannpháirteach i 
gcruinnithe choiste na nOifigeach 
Gaeilge i ndlínse an 
Fheidhmeannais 

Tacú le / rannpháirteach i 
gcruinnithe choiste na nOifigeach 
Gaeilge i ndlínse an 
Fheidhmeannais 

Tacú le / rannpháirteach i 
gcruinnithe choiste na nOifigeach 
Gaeilge i ndlínse an 
Fheidhmeannais 
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Fochuspóir 4d: 
 
Straitéisí curtha i bhfeidhm chun tuiscint ar cheist na Gaeilge a mhéadú i measc lucht ceannais na hearnála 
poiblí agus stáit  
 

Mar a thabharfaimid faoi : 
 

2020 2021 2022 

Trí thacaíocht a thabhairt do 
CnaG riar ar an fheidhm seo 

Trí thacaíocht a thabhairt do CnaG 
riar ar an fheidhm seo 

Trí thacaíocht a thabhairt do CnaG 
riar ar an fheidhm seo 

Ról comhairleach a bhunú trí 
ionadaíocht, comhpháirtíocht 
agus ábhar feasachta a sholáthar 
do lucht ceannais na hearnála 
poiblí agus stáit 

Ról comhairleach a fhorbairt trí 
ionadaíocht, comhpháirtíocht agus 
ábhar feasachta a sholáthar do 
lucht ceannais na hearnála poiblí 
agus stáit 

Ról comhairleach a dhaingniú trí 
ionadaíocht, comhpháirtíocht agus 
ábhar feasachta a sholáthar do 
lucht ceannais na hearnála poiblí 
agus stáit 

Straitéis a aontú leis an Roinn 
Cumarsáide, Gníomhaithe ar son 
na hAeráide agus Comhshaoil 
maidir le seirbhísí o hÚdaráis 
Áitiúla sa dá theanga a sholáthar 
don phobal 

Oifigeach Forbartha Gaeilge agus 
Coiste Forbartha Gaeilge a bheith 
ag feidhmiú i ngach Údarás Aitiúil 

Athbhreithniú a dhéanamh ar an 
gcur chuige 
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Fochuspóir 4e: 

Straitéisí forbartha le tuiscint a mhéadú ar cheist na Gaeilge i measc lucht ceannais na bhforas cultúir 
 

Mar a thabharfaimid faoi : 
 

2020 2021 2022 

Ról comhairleach a bhunú trí 
ionadaíocht, comhpháirtíocht 
agus ábhar feasachta a sholáthar 
do lucht ceannais na bhforas 
cultúir 

Ról comhairleach a fhorbairt trí 
ionadaíocht, comhpháirtíocht agus 
ábhar feasachta a sholáthar do 
lucht ceannais na bhforas cultúir 

Ról comhairleach a dhaingniú trí 
ionadaíocht, comhpháirtíocht agus 
ábhar feasachta a sholáthar do 
lucht ceannais na bhforas cultúir 
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Mórchuspóir 5 
 

 
Seirbhísí corparáideacha (airgeadas, acmhainní daonna, pleanáil eagraíochtúil, 
taighde agus teicneolaíocht na faisnéise) a chur ar fáil d’Fhoras na Gaeilge a 
chinnteoidh feidhmiú éifeachtach na heagraíochta agus cur i gcrích 
éifeachtach a cláir oibre 
 

Fochuspóir 5a: 
 
Seirbhís éifeachtach airgeadais agus rialachais chorparáidigh a chinnteoidh go mbeidh ár gcaiteachas 
éifeachtach agus trédhearcach 
 

Mar a thabharfaimid faoi : 
 

2020 2021 2022 
Tuarascail Bhliantúil (TB) 2019 a 
sholáthar roimh 31.03.2020 

TB 2020 a sholáthar roimh 
31.03.2021 

TB 2021 a sholáthar roimh 
31.03.2022 

Cuntais 2019 a sholáthar roimh 
31.03.2020 

Cuntais 2020 a sholáthar roimh 
31.03.2021 

Cuntais 2021 a sholáthar roimh 
31.03.2022 

Tuarascáil Bhliantúil & Cuntais 
(TB&C) 2018 a leagan sna Tithe 
Rialtais agus a fhoilsiú go poiblí*  

TB&C 2019 a leagan sna Tithe 
Rialtais agus a fhoilsiú go poiblí* 

TB&C 2020 a leagan sna Tithe 
Rialtais agus a fhoilsiú go poiblí* 

Dualgais reachtúla a chomhlíonadh gach aon bliain (agus tuairisciú orthu nuair is cuí) trasna réimse leathan 
gnóthaí airgeadais agus rialachais chorparáidigh (prasíocaíochtaí, tuairisciú i leith míchumais, saoráil 
faisnéise, Rialachán Ginearálta Chosaint Sonraí,  úsáid fuinnimh, eolas timpeallachta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Lorgófar comhairle ó SSC faoi 
impleachtaí polasaithe no 
athruithe ábhartha in 2020 sách 
luath sa phróiseas forbartha gur 
féidir í a chur san áireamh 

Lorgófar comhairle ó SSC faoi 
impleachtaí polasaithe no 
athruithe ábhartha in 2021 sách 
luath sa phróiseas forbartha gur 
féidir í a chur san áireamh 

Lorgófar comhairle ó SSC faoi 
impleachtaí polasaithe no 
athruithe ábhartha in 2022 sách 
luath sa phróiseas forbartha gur 
féidir í a chur san áireamh 

Dleachtanna agus cúraimí 
éigeantacha riaracháin agus 
íocaíochta 

Dleachtanna agus cúraimí 
éigeantacha riaracháin agus 
íocaíochta 

Dleachtanna agus cúraimí 
éigeantacha riaracháin agus 
íocaíochta 

*Tá sé seo ag brath ar chomhoibriú na bpáirtithe ábhartha eile. Mura n-athraítear sceidil na bpáirtithe ábhartha (m.sh. Ard-
Reachtairí Cuntas agus Ciste) níl sé réadúil níos mó ná TB&C amháin a leagan agus a fhoilsiú in aghaidh na bliana. 
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Fochuspóir 5b: 
 
Seirbhís acmhainní daonna a sholáthar a thugann tacaíocht agus comhairle do bhaill foirne aonair Fhoras 
na Gaeilge agus don chóras bainistíochta a chinnteoidh leas ár mbaill foirne agus a bhforbairt ghairmiúil le 
spriocanna eagraíochtúla a bhaint amach 
 

Mar a thabharfaimid faoi : 
 

2020 2021 2022 
Faireachán á dhéanamh ar 
reachtaíocht agus treoracha 
ábhartha i réimse na n-acmhainní 
daonna 

Faireachán á dhéanamh ar 
reachtaíocht agus treoracha 
ábhartha i réimse na n-acmhainní 
daonna 

Faireachán á dhéanamh ar 
reachtaíocht agus treoracha 
ábhartha i réimse na n-acmhainní 
daonna 

Próisis chaighdeánacha a 
fhorbairt agus a fheidhmiú (ms.h. 
próiseas ionduchtaithe le 
feidhmiú ó 2020 ar aghaidh, 
straitéis oiliúna le forbairt   

Próisis chaighdeánacha a fhorbairt 
agus a fheidhmiú (ms.h., straitéis 
oiliúna le feidhmiú)    

Próisis chaighdeánacha a fhorbairt 
agus a fheidhmiú (ms.h., straitéis 
oiliúna le feidhmiú)    

Feidhm earcaíochta a sholáthar 
agus faireachán á dhéanamh ar 
raon polasaithe i réimse na 
hearcaíochta(m.sh. athbhreithniú 
ar Chód Earcaíochta an Fhorais 
Teanga) 

Feidhm earcaíochta a sholáthar 
agus faireachán á dhéanamh ar 
raon polasaithe i réimse na 
hearcaíochta 

Feidhm earcaíochta a sholáthar 
agus faireachán á dhéanamh ar 
raon polasaithe i réimse na 
hearcaíochta 

Faireachán agus coigeartuithe 
leanúnacha a chur i bhfeidhm 
maidir le cúrsaí pá agus pinsin 
agus na dualgais reachtúla agus 
eile atá ábhartha leo a 
chomhlíonadh 

Faireachán agus coigeartuithe 
leanúnacha a chur i bhfeidhm 
maidir le cúrsaí pá agus pinsin 
agus na dualgais reachtúla agus 
eile atá ábhartha leo a 
chomhlíonadh 

Faireachán agus coigeartuithe 
leanúnacha a chur i bhfeidhm 
maidir le cúrsaí pá agus pinsin 
agus na dualgais reachtúla agus 
eile atá ábhartha leo a 
chomhlíonadh 
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Fochuspóir 5c: 
 
Seirbhís sa phleanáil gnó (1bl) agus chorparáideach (3bl) bheith curtha ar fáil faoi réir na dTreoracha cuí  ar 
bhealach a ligfidh dúinn ár gcuid  pleananna a chur i láthair an phobail agus na rialtas de réir dea-
chleachtais 
 

Mar a thabharfaimid faoi : 
 

2020 2021 2022 
Dréachtphlean Gnó  2021 a 
sholáthar faoi réir  ‘Treorach’ 
oifigiúla agus in am le bheith 
faofa roimh thús na bliana 2021* 

Dréachtphlean Gnó 2022 a 
sholáthar faoi réir  ‘Treorach’ 
oifigiúla agus in am le bheith faofa 
roimh thús na bliana 2022* 

Dréachtphlean Gnó 2023 a 
sholáthar faoi réir  ‘Treorach’ 
oifigiúla agus in am le bheith faofa 
roimh thús na bliana 2023* 

  
Dréachtphlean Corparáideach 
2023-2025 a sholáthar faoi réir  
‘Treorach’ oifigiúla agus in am le 
bheith faofa roimh thús na 
tréimhse ábhartha (is é sin roimh 
Eanáir 2023)* 

Go hidéalach, faoi anáil an dea-chleachtais, bheadh próisis chomhairliúcháin ann faoi mholtaí polasaí agus 
pleanála – pleananna gnó agus corparáideach san áireamh. Táimid ag iarraidh thar an tréimhse trí bliana 
seo: 

a) bealaí nua a fhorbairt  le comhairliúchán a dhéanamh fúthu, trí leas a bhaint as an gCur Chuige 
Comhpháirtíochta ar an gcéad dul síos; agus  

b) dul i gcion ar na Ranna Coimircíochta le próisis mar seo a éascú trí amchlár leasaithe a fhorbairt 
do na Treoracha agus do na próisis lena bhfaomhtar na pleananna. 
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Fochuspóir 5d: 
 
Taighde a dhéanamh a thabharfaidh léargas ar éifeachtacht ár scéimeanna, ár gclár oibre agus ár 
dtionscadal 

Mar a thabharfaimid faoi : 
 

2020 2021 2022 
‘Deais’ de scálaí tomhais* idir 
airgeadúil agus eile a fhorbairt le 
léiriú beo a thabhairt ar staid 
reatha agus dul chun cinn  

Athbhreithniú a dhéanamh ar an 
deais agus an leas a baineadh aisti 
i dtréimhse bliana iomláine  

Athbhreithniú a dhéanamh ar an 
deais agus an leas a baineadh aisti 
i dtréimhse bliana iomláine  

Athbhreithnithe: Athbhreithniú ar 
na socruithe maoinithe faoin gCur 
Chuige Comhpháirtíochta –; 

Athbhreithniú ar Scéim Pobal 
Gaeilge 2016-2020 

Athbhreithniú ar 
scéimeanna/tionscadail eile mar 
a bheadh sonraithe áiteanna eile 
sa Phlean seo 

Scéim do Soláthróirí Sainchúrsaí 
Oiliúna Gaeilge 2019-2021 

Athbhreithniú ar 
scéimeanna/tionscadail eile mar a 
bheadh sonraithe áiteanna eile sa 
Phlean seo agus cinn a thiocfaidh 
chun cinn san idirlinn 

Féidearthachtaí maidir le Scéim 
na gCampaí Samhraidh agus 
Scéim na nImeachtaí Óige a 
nascadh 

Scéim nua a bhunú bunaithe ar 
athbhreithniú na scéimeanna a 
nascadh (2020) 

Athbhreithniú déanta ar Scéim na 
Scoláireachtaí 2020 – 2022  

Luacháil agus measúnú ar 
thionscadal/táirgí an fhoclóra 

Luacháil agus measúnú ar 
thionscadail/táirgí na rannóg 
(Gúm/CT/CLG) 

Luacháil agus measúnú ar 
thionscadail/táirgí na rannóg 
(Gúm/CT/CLG) 
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Fochuspóir 5e: 
 
Riar éifeachtúil a dhéanamh ar Infrastruchtúr Teicniúil na hEagraíochta 
 

Mar a thabharfaimid faoi : 
 

2020 2021 2022 
Ríomhphost a chur sa néal Córas Comhad a chur sa néal – 

Uasghrádú Microsoft Office 
 

Forbairt ar chóras do dheontais ar 
líne 

Córas Deontais ar líne a chur i 
bhfeidhm 

Córas Deontais ar líne a dhaingniú 
agus a leathnú amach  

Anailís ar chaiteachas / luach Anailís ar chaiteachas / luach Anailís ar chaiteachas / luach 
Aitheantas a thabhairt do chúrsaí 
teicneolaíochta mar uirlis lárnach 
eagraíochtúil trí oideachas agus 
chumarsáid 

Foireann le heolas teicneolaíochta 
a leathnú amach 

 

 
 
 
 
 

 

 

 


