
Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil libh as cuireadh a thabhairt dúinn labhairt 
libh inniu.  Tá an-mheas ag Misneach ar an obair atá á dhéanamh agaibh chun 

easpa chúram an stáit i leith na Gaeilge a fhiosrú agus molann muid bhur gcuid 
iarrachtaí go nuige seo.  

Is grúpa ón mbun aníos é Misneach a ghníomhaíonn chun athneartú na Gaeilge a 
thiomáint agus todhchaí na teanga a chinntiú trí a bheith ag obair le cosmhuintir na 
Gaeltachta agus na tíre i gcoitinne. 

Creideann Misneach go maireann an Ghaeilge in Éirinn i dtrí chomhthéacs éagsúla:  
1. Sa Ghaeltacht  

2. San iar-Ghaeltacht sna Sé Chontae is Fiche  
3. San iar-Ghaeltacht sna Sé Chontae  
Tá riachtanais éagsúla sna limistéir éagsúla seo, ach braitheann todhchaí na 

Gaeilge mar theanga bheo áit ar bith ar na croíphobail sa Ghaeltacht a thabhairt slán 
ón tsáinn ina bhfuil siad. Dar linn go mbraitheann athneartú na Gaeilge go hiomlán 

ar shlánú na Gaeltachta. Mar is eol dúinn uilig, áfach, tá géarchéim theangeolaíoch 
sa Ghaeltacht inniu agus ní mhairfidh an Ghaeilge i bhfad eile mar phríomhtheanga 
pobail áit ar bith muna ndéantar gníomh radacach gan mhoill.  

Ní féidir aghaidh a thabhairt ar an gcruachás teanga seo, áfach, gan aghaidh a 
thabhairt ar na fadhbanna eacnamaíochta, sóisialta agus polaitiúla atá ag bagairt ar 

na pobail seo.  
Tuigeann muid go bhfuil an coiste seo ag plé le leasú Acht na dTeangacha Oifigiúla 
2003. Tá géarghá lena leasú gan dabht, rud atá ar an méar fhada ag an stát le 

rófhada anois. Rinne craobh BÁC de Mhisneach moltaí don phróiseas 
comhairliúcháin phoiblí, ach ag deireadh an lae creideann Misneach go bhfuil comh-

thuiscint fhairsing i measc phobal na Gaeilge faoina bhfuil ag teastáil leis an Acht sin 
a fheabhsú. Is é sin cur i bhfeidhm mholtaí an Choimisinéara Teanga ina n-iomláine, 
gan cheist. Dá dtabharfaí brí reachtúil don mhéid atá iarrtha ag an gCoimisinéir 

Teanga, níl aon dabht ach go gcuirfeadh sé go mór le cearta teanga sa tír seo. Muna 
bhfuil an stát sásta an méid seo a dhéanamh gan mhoill, is ceap magaidh a bheas 

sna pleananna teanga atá á n-ullmhú ag pobail Ghaeltachta ar fud na tíre faoi 
láthair. 
Cé go bhfuil sé tábhachtach go mbeadh acht teanga láidir ann, áfach, creideann 

Misneach go bhfuil sé i bhfad níos tábhachtaí arís go rachaimid i ngleic go dáiríre 
leis na dúshláin reatha atá roimh an nGaeltacht agus go n-aithneofaí go hoscailte go 

bhfuil gá le hathrú ó bhonn ar chur chuige an stáit i leith na Gaeltachta.  
Cé gur fiú an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud an oileáin mar chuid de phróiseas an 
díchoilínithe, léiríonn an taighde go gceapann formhór mhuintir na hÉireann go 

mbeidh an Ghaeilge básaithe mar ghnáth-theanga má chailltear an Ghaeltacht – 
agus sin cailleadh nach bhfuil i bhfad uainn muna ndéantar infheistíocht mhór sna 

pobail sin gan mhoill. 
Deir an saineolaí ar pholasaí teanga, an tOllamh Colin Williams ó Ollscoil Cardiff, go 
dteastaíonn féinriail polaitiúil agus neamhspleáchas eacnamaíochta chun go 

mairfidh pobal mionteanga beo – ach ar ndóigh scrios polasaithe na déine iad seo i 
gcás na Gaeltachta le blianta beaga anuas. Lochtach dá raibh sé, ba chéim mhór ar 

chúl é deireadh le toghchán an Údarais a thug ionadaíocht dhaonlathach de chineál 
éigean do mhuintir na Gaeltachta. Scriosadh feidhmiúlacht na heagraíochta sin 
freisin nuair a gearradh 75% da mbuiséad, agus gearradh buiséad na Roinne 

Gaeltachta go cnámh freisin.   
Ach ní shin le rá go raibh rath an-mhór ar pholasaithe an Údarais fiú agus airgead 

acu – mar is eol do chách chuir go leor dá bhforbairtí le galldú na Gaeltachta le 



tríocha bliain anuas agus imíonn a gcliantchomhlachtaí thar sáile chomh luath is a 
bhíonn an deontas caite.  

In ionad cur chuige FDI an Údaráis seo molann Misneach comharchumainn oibre a 
bhunú ar fud na Gaeltachta. Sé sin go mbeadh comhlachtaí i seilbh iomlán a n-

oibrithe, go mbeadh siad ag teacht le riachtanais a gceantar chun fostaíocht a 
chruthú agus deiseanna chun saol níos fearr a chur ar fáil do phobal na Gaeltachta, 
agus go dtarlódh sé seo go hiomlán trí Ghaeilge.  

Ach sin uilig ráite, tuigeann  Misneach gur labhair go leor saineolaithe eile leis an 
gcoiste seo cheana. Níl fhios cé mhéad tuarascáil a scríobhadh faoi shábháil na 

Gaeltachta ó bunaíodh an stát. Ní hea nach bhfuil moltaí ann, an fhadhb atá ann ná 
go ndéantar neamhaird orthu agus leantar ar aghaidh le polasaithe  faillíocha a bhfuil 
an teanga-dhíothú mar thoradh orthu. Cé go bhfuil muid buíoch as an gcuireadh a 

bheith anseo inniu, caithfidh Misneach an cheist a chur, cén mhaith a bheith ag 
éisteacht linne ná le haon ghrúpa eile muna gcuirtear na moltaí agus na polasaithe 

seo ar fad i bhfeidhm i ndeireadh na dála. Ní comhairliúchán é muna ndéantar 
gníomh dá bharr. Agus tá Misneach agus pobal na Gaeilge ar fad tinn tuirseach den 
easpa tacaíochta agus gnímh ón stát – tinn den easpa tacaíochta don phleanáil 

teanga, don Ghaeloideachas, do bhád Thoraí, do chearta feamainne, do 
bhunchearta mhuintir an oileáin seo ar ghach bealach. 

Ar ndóigh, tuigeann Misneach go bhfuil greim ag an Roinn Airgeadais ar na ranna 
stáit is eagraíochtaí poiblí eile ar fad agus go bhfuil sé an-deacair dá bharr maoiniú 
cuí a fháil leis an obair seo a dhéanamh. Ach níl ansin ach léiriú, dar linne, ar an ngá 

le chóras eile a chuireann riachtanais chosmhuintir na tíre chun cinn, na Gaeil san 
áireamh, in áit a bheith ag sodar in dhiaidh lucht an rachmais mar atá faoi láthair. Tá 

troid le cur. Bua nó bás – fúinne atá sé.  
Coiste Náisiúnta Mhisneach 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



A chara, 
 

Seo a leanas roinnt mhaith moltaí mar gheal ar an leasú a dhéanfar ar Bhille na 
dTeangacha Oifigiúla, mar aon le roinnt moltaí ginearálta. 
 

1. Breis freagrachtaí a thabhairt don Choimisinéir Teanga, m.sh. go mbeidh 
sé mar fhreagracht air iniúchadh a dhéanamh ó thaobh na teanga de ar 

reachtaíocht mholta agus ar aon straitéis phoiblí a bhaineann le teanga 
oifigiúil a chur chun cinn 

2. Cumhachtaí pionósacha don Choimisinéir Teanga, m.sh. fíneálacha 
suntasach a ghearradh ar eagraíochtaí poiblí nach gcomhlíonann a gcuid 
dualgas teanga, nó ar eagraíochtaí príobháideacha a sháraíonn cearta 

teanga saoránach; cás cúirte a ghlacadh i gcásanna 
neamhghoilliúnachais 

3. Go dtiocfaidh gach comhlacht poiblí, agus gach feidhm de chuid an 
chomhlachta poiblí a roinnfear ar chomhlacht eile, faoi réim an Achta go 
huathoibríoch, m.sh. Dublin Bikes 

4. Deimhniú go bhfuil ceart ag gach duine seirbhísí sláinte 
(meabhairshláinte san áireamh) a fháil ina rogha de na teangacha 

oifigiúla. Dualgas a chur ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus 
ar na hinstitiúidí oideachais leighis an seirbhís seo a chur ar fáil trí 
Ghaeilge roimh spriocbhliain áirithe. Go ndéanfar comhairliúchán le 

hÚdarás na Gaeltachta agus leis na coistí pleanáil teanga ar bhonn 
leanúnach mar gheall air seo 

5. Cumas sa Ghaeilge a bheith riachtanach chun teach a cheannach nó a 
thógáil sa Ghaeltacht, nó chun gnólacht a bhunú ann 

6. Deimhniú go bhfuil sé de cheart ag aon duine a rogha de na teangacha 

oifigiúla a labhairt sa láthair oibre más le duine tuillteanach atáthar ag 
caint 

7. Cumas sa Ghaeilge a bheith riachtanach do gach post poiblí atá 
lonnaithe sa Ghaeltacht, roimh spriocbhliain áirithe 

8. Deimhniú go bhfuil sé de cheart ag aon duine oideachas a fháil tríd a 

rogha féin nó rogha a dtuismitheoirí de na teangacha oifigiúla 
9. Deimhniú go bhfuil sé de cheart ag aon duine déileáil leis na cúirteanna 

go hiomlán trí mheán na Gaeilge, de réir an bhunreachta 
10. Aitheantas oifigiúil a thabhairt do lucht labhartha na Gaeilge mar 

mhionlach bundúchasach 

11. Cumas sa Ghaeilge a bheith riachtanach don Aire le freagracht an an 
nGaeltacht sula n-ainmneofar é/í 

12. Cumhachtaí pionósacha do Chomhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta 
agus na nOileán sa chás go ndéanfar neamhaird ar toghairm dá gcuid 

13. Na focail do 10 a athrú  - leasaítear an Príomh-Acht a chur in ionad alt 

11- "gur i nGaeilge, nó i mBéarla agus i nGaeilge, a mhéid a bheith 
sonraithe" agus "seirbhísí sonraithe a sheachadadh don phobal" 

14. Earcaíocht 15-(1) alt a chur tar éis alt 24(11) ceart go leor faoi 20% 
d'earcaithe nua a bheith inniúil sa Ghaeilge ach tagairt ar bith faoi 
postanna a bheith sainaitheanta roimh earcaíocht agus ceapacháin. 

15. Ainmneacha Comhlachtaí Poiblí aon cheann acu a bhunófar tar éis 
01/01/19 i nGaeilge amháin a bheidh a ainm tá cúpla comhlacht théis 

ainm Béarla a chur chun tosaigh roimhe seo níl dualgas ar bith orthu 



16. Riaradh an Cheartais an méid a chur i ndiaidh alt 8(6) -sé sin 8(8) lá na 
Gaeilge nó suí amháin in aghaidh na bliana an leor sin an cuid eile den 

bhliain córas cúirte a reáchtáil trí Bhéarla i gCúirt Dúiche Gaeltachta gan 
coinníoll breitheamh le Ghaeilge a bheith ann chomh maith le fho-alt 8(8) 

níl Port Láirge nó Co.na Mí luaite don suí amháin in aghaidh na bliana 
17. Spriocbhliain a chur leis an gceannteideal go mbeidh Gaeilge inniúil ag ar 

a laghad 20% d’earcaithe nua sa státseirbhís go bliantúil 

18. Spriocbhliain a chur leis an gceannteideal go mbeidh na hoifigí poiblí sa 
Ghaeltacht ag feidhmiú trí Ghaeilge 

19. Spriocbhliain a chur leis an gceannteideal go mbeidh saoránach in ann a 
(h)ainm nó seoladh, nó iad araon, a úsáid i gceachtar de na teangacha 
oifigiúla leis an stát 

20. Comharthaí tráchta, lasmuigh den Ghaeltacht, leis an nGaeilge agus leis 
an mBéarla ar chomhchéim a chur san áireamh sna ceannteidil 

21. Go mbeidh comhlachtaí móra (níos mó ná 250 fostaithe) clúdaithe faoin Acht. 
22. Athraigh 20% go 39.8% bunaithe ar fhigiúirí an daonáirimh. 
23. Go mbeidh TG4 ag craoladh 100% den am as Gaeilge, fógraíocht san 

áireamh.   
24. Go mbeidh gach meaisín le rogha Gaeilge orthu. 

25. Go glactar le ainm agus seoladh Gaeilge an té gan ceist. 
26. Go glactar le fada ar na foirmeacha leictreonacha. 
27. Ceart an Gaeilge a úsáid sa láthair oibre. 

28. Ceart post trí Ghaeilge a fháil.  Fíneáil ar an Roinn Leasa Shóisialaigh munar 
cuirtear post trí Ghaeilge ar fáil. 

 
 

Is muidne, le meas, 
 

Misneach  

 
 


