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Díospóireacht oscailte ar pholasaí faoin Straitéis 
20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 

 
Teimpléad le haghaidh aighneachtaí 

 
 
Beidh an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 cúig bliana ar an bhfód ag 

deireadh na bliana seo. Sa chomhthéacs sin, tá sé i gceist díospóireacht oscailte ar 

pholasaí faoin Straitéis a eagrú.  

 

Is í an aidhm atá leis an díospóireacht seo ná breathnú siar ar an méid atá déanta faoin 

Straitéis le cúig bliana anuas agus breathnú chun tosaigh ar na tosaíochtaí faoin 

Straitéis don tréimhse cúig bliana atá romhainn. Ag eascairt as an bpróiseas 

comhairliúcháin a reáchtálfar faoin díospóireacht seo, beifear ag súil na 

príomhthosaíochtaí straitéiseacha don tréimhse cúig bliana ó 2016 ar aghaidh a aithint 

agus a fhoilsiú. 

 

Le go mbeidh an deis ag an bpobal agus ag páirtithe leasmhara a bheith rannpháirteach 

sa díospóireacht oscailte, tá aighneachtaí á lorg ag an Roinn.  

 

Iarrtar ort an teimpléad comhlánaithe a sheoladh chuig an seoladh ríomhphoist: 

s20plepoibli@ahg.gov.ie tráth nach déanaí ná: 17.30 i.n. ar 18 Nollaig 2015.  

 

Is gá an leathanach cumhdaigh thíosluaite a chur ar ais in éineacht leis an aighneacht.  
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Sonraí an Fhreagróra 

 
 

 
Ainm 
 

 
Roibeard Ó hEartáin 

 
Post (más infheidhme) 
 

 
Cathaoirleach 

 
Eagraíocht (más infheidhme) 
 

 
COFG - Cumann na nOifigeach 
Forbartha Gaeilge 

 
Seoladh Poist 
 
 

 
Baile an Fheirtéaraigh, Gaeltacht 
Chorca Dhuibhne, Trá Lí, Ciarraí. 

 
Teileafón  
 

 
087 - 7989 727 

 
Seoladh Ríomhphoist 
 

 
roibeard@eircom.net 

 
Dáta  
 

 
18 Nollaig 2015 

 
 
 
An mbaineann an freagra seo le tuairim phearsanta an fhreagróra nó an bhfuil sé déanta 
thar ceann na heagraíochta thuasluaite? 
 
Pearsanta    [            ]     Thar ceann na heagraíochta thuasluaite [      X     ] 
 
 
An bhfuil tú toilteanach go bhfoilseofar an freagra seo ar shuíomh gréasáin na Roinne 
www.ahg.gov.ie? 
 
Tá   [      X      ]      Níl   [            ]     
 
 
Tabhair faoi deara gur féidir leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta eolas 
faoin aighneacht seo a chur ar fáil d’aon duine a dhéanann iarratas faoi na hAchtanna 
um Shaoráil Faisnéise 2014. 
 

 

Téamaí le breithniú  
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Réimsí gnímh 
 
 

1. Cad iad na gníomhaíochtaí sna réimsí gnímh éagsúla a fheictear duit atá ag 
feidhmiú go héifeachtach? Cén fáth go bhfeictear duit go bhfuil sé sin 
amhlaidh? 

Céim chun cinn is ea polasaí earcaíochta An Garda Síochána, áit a dheinfear 
earcaíocht ar 10% d'fhostaithe nua le Béarla agus Gaeilge Fheidhmiúil, rud a 
chabhróidh leis an Gardaí seirbhísí a sholáthar trí Ghaeilge don phobal. 
Ach, d'fhéadfadh nach mbeidh an líon seo ard a dhóthain chun freastal i gceart 
ar phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta, gan trácht ar spriocanna sa Straitéis 
20 Bliain don Ghaeilge. 

 
 

2. Cad iad na gníomhaíochtaí sna réimsí gnímh éagsúla a fheictear duit nach bhfuil 
ag feidhmiú go héifeachtach? Cén fáth go bhfeictear duit go bhfuil sé sin 
amhlaidh? 

Seachas próiseas na Roinne Oideachais chun Oideachas Gaeltachta agus 
Gaeilge a shainiú agus a láidriú, níl an cuma air go bhfuil mórán eile ag 
feidhmiú go héifeachtach. 
Tá an gearradh siar ar mhaoiniú d'Fhoras na Gaeilge agus do Roinn na 
Gaeltachta tubaisteach agus ag baint an bhoinn ón Straitéis. 
Is léir chomh maith go bhfuil an bonn bainte ó chinnireacht an Stáit don 
Straitéis de thoradh an íos-ghrádú ó Aire Sinsearach go hAire Sóisearach 
Gaeltachta & Gaeilge, sa mhéid is go bhfuil easpa threoir ón mbarr aníos anois. 

 
 

3. Cad iad na céimeanna a fheictear duit is gá a thógáil chun gur féidir na 
gníomhaíochtaí ag uimhir 2 thuas a chur i gcrích? 

1. Aire Sinsearach Gaeltachta & Gaeilge a chur thar n-ais ar Chaibinéad an 
Rialtais. 
2. Maoiniú a sholáthar d'fhorbairt agus d’fheidhmiú na bPleananna Teangan 
Gaeltachta.  
3. Maoiniú d'Fhoras na Gaeilge agus d'Údarás na Gaeltachta a mhéadú. 
4. Maoiniú a sholáthar d'fhorbairt agus d'feidhmiú Pleananna Teangan Contae. 

 
4. Cad iad na moltaí atá agat chun feabhas a chur ar sholáthar seirbhísí poiblí i 

nGaeilge? 
Polasaí earcaíochta nua a chur in áit don tSeirbhís Ceapacháin Phoiblí, agus 
don Earnáil Phoiblí i gcoitinne, arna mbeidh Gaeilge (agus Béarla) labhartha 
líofa ag 30% d’fhostaithe nua a bheidh ag feidhmiú ar an líne tosaigh san 
Earnáil Phoiblí (Grád 3, 4 & 5), suas go leibhéal 15% den bhfoireann chuí, 
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ionas gur féidir leis an Stát seirbhísí a sholáthar trí Ghaeilge go compordach. 
 
Thabharfadh polasaí earcaíochta dá leithéid na hacmhainn don Earnáil Phoiblí 
lena gcuid dualgaisí a chomhlíonadh i gceart agus go gairmiúil, gan aon 
chostas breise ar an gcáiníocóir.   
 
Thabharfadh se teachtaireacht soiléir do chainteoirí óga na Gaeilge agus na 
Gaeltachta go bhfuil an Stát i ndáiríre féna gcuid bhfreagrachtaí chun an 
teanga náisiúnta a normalú in obair laethúil an Stáit. 
 
Córas na Scéimeanna Gaeilge a thabhairt isteach go díreach fé rialacháin Acht 
na dTeangacha Oifigiúla 2003, mar atá déanta le comharthaíocht, 
stáiseanóireacht agus fógraí taifeadta béil. 
 
Bheadh sé so níos éifeachtaí ó thaobh ama agus riaracháin agus dheineadh sé 
comhchaighdeánú ar na seirbhísí atá ar fáil ó Stát trí Ghaeilge, rud a 
thabharfadh soiléiriú don phobal agus d'oifigigh ar aon. 
 

 
 

5. Cad iad na moltaí atá agat chun feasacht teanga an phobail, státseirbhísigh agus 
seirbhísigh phoiblí i leith na Gaeilge a fheabhsú? 

An Coiste Gaeilge a athbhunú idir an LGMA & COFG (Cumann na nOifigeach 
Forbartha Gaeilge), rud a chothódh ceangal beo idir iad siúd atá ag obair ar an 
líne tosaigh agus lucht bainistíochta na nÚdarás Áitiúil, rud a chuideodh go mór 
le obair agus gníomhaíochtaí cheannródaithe chun an Straitéis 20 Bliain don 
Ghaeilge a chur i bhfeidhm. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Cur i bhfeidhm 
 
 

6. Cad í do thuairim maidir leis na struchtúir atá ann chun an Straitéis a chur i 
bhfeidhm? 
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Nílid ag oibriú go héifeachtach.  Is cóir Comhchoiste Oireachtais a bhunú chun 
monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an Straitéis 20 Bliain don 
Ghaeilge. 
 

 
 

7. Cad iad na moltaí atá agat chun gníomhaíochtaí ábhartha na Straitéise a chur i 
bhfeidhm ar fud an Státchórais? 

30% d’fhostaithe nua le líofacht sa Ghaeilge (TEG B2 Pas le Gradam) agus 
caighdeán scríofa (TEG B2 Pas) a leagan síos mar chaighdeán earcaíochta don 
Earnáil Phoiblí i gcoitinne.   
 
Thabharfadh seo na hacmhainní don Earnáil Phoiblí lena gcuid dualgaisí a 
chomhlíonadh i gceart agus go gairmiúil, gan aon chostas breise ar an 
gcáiníocóir. 
 
Deireadh a chur  leis an gcéim bhreise atá ann fé láthair gur gá don Earnáil 
Phoiblí a bheith ag déanamh iarratais ar dhaoine le Gaeilge ón tSeirbhís um 
Cheapacháin Phoiblí. 
 

 
 

8. Cad iad na moltaí atá agat maidir leis an bpróiseas pleanála teanga faoi Acht na 
Gaeltachta 2012 a chur i bhfeidhm ar bhonn comhordaithe? 

Maoiniú agus struchtúr a chur in áit ar bhonn contae chun comhordú a 
dhéanamh chur chun cinn na Gaeilge. 
 
Maoiniú a sholáthar d'fheidhmiú na bPleananna Teangan Gaeltachta. 

 
 
 
 
 
 

 

Tosaíochtaí 
 
 
 

9. Cad iad na gníomhaíochtaí sna réimsí gnímh éagsúla a fheictear duit gur chóir 
tosaíocht a thabhairt dóibh don tréimhse cúig bliana atá romhainn? 
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30% d’fhostaithe nua le líofacht sa Ghaeilge (TEG B2 Pas le Gradam) agus 
caighdeán scríofa (TEG B2 Pas) a leagan síos mar chaighdeán earcaíochta don 
Earnáil Phoiblí i gcoitinne.   
 
Deireadh a chur  leis an gcéim bhreise atá ann fé láthair gur gá don Earnáil 
Phoiblí a bheith ag déanamh iarratais ar dhaoine le Gaeilge ón tSeirbhís um 
Cheapacháin Phoiblí. 
 

 
 

10. Ag tógáil san áireamh na hacmhainní srianta atá ann, cén ord tosaíochta a 
thabharfá do ghníomhaíochtaí ar leith don tréimhse cúig bliana atá romhainn? 

Má tá an Stát i ndáiríre fé dheiseanna a chothú don phobal chun Gaeilge a 
úsáid go laethúil ina gcuid gnó leis an Stát, caithfidh ligin don Státchóras 
teacht ar na hacmhainní cuí chuige sin. 
 
Is é an tslí is éifeachtaí, agus is lú costais chun seo a dhéanamh ná tríd daoine 
le Gaeilge a earcú. 
 
30% d’fhostaithe nua le líofacht sa Ghaeilge (TEG B2 pas le gradam) agus 
caighdeán scríofa (TEG B2 pas) a leagan síos mar chaighdeán earcaíochta don 
Earnáil Phoiblí i gcoitinne, suas go leibhéal 15% den bhfoireann chuí, ionas gur 
féidir leis an Stát seirbhísí a sholáthar trí Ghaeilge go compordach agus go 
gairmiúil. 

 
 

 
 


