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Ar dtús, ba mhaith liom mo bhuíochas a chur in iúl don Choiste as cead a thabhairt 

dúinn ceisteanna a fhreagairt i mBéarla. Cé go mbeidh mé ábalta an ráiteas tosaigh 

a léamh i nGaeilge, faraor, níl an caighdeán Gaeilge labhartha atá againn 

leordhóthanach chun bhur gcuid ceisteanna go léir a fhreagairt ná chun cur síos 

sásúil a dhéanamh ar obair na Roinne a cuid seirbhísí a chur ar fáil trí Ghaeilge. 

Is mise Eilís O'Connell, Rúnaí Cúnta atá freagrach as Acmhainní Daonna agus 

Gnóthaí Corparáideacha. I mo theannta tá Padraig McMahon, Príomhoifigeach, 

Ceann ár Rannóige Gnóthaí Corparáideacha, Guy Mahon, Príomhoifigeach Cúnta, 

An tAonad um Sheirbhísí do Chustaiméirí agus Deirdre Joyce, Cigire ónar nOifig i 

gCaisleán an Bharraigh. 

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis an gCoiste faoin deis seo a thabhairt dúinn 

casadh libh inniu. Bíonn suim againn i gcónaí sa Roinn feabhas a chur ar na 

seirbhísí a chuirimid ar fáil agus is dóigh linn go mbeidh tuairimí an Choiste seo 

luachmhar maidir leis sin.  

Tá mé cinnte go bhfuil a fhios ag an gCoiste faoin réimse leathan freagrachtaí atá 

leagtha ar an Roinn. Féachaimid leis na seirbhísí sin a chur ar fáil trí Ghaeilge nuair 

is féidir ach ar ndóigh i bhfianaise na praiticiúlachta, mar fáil a bheith ar bhaill foirne 

a bhfuil an cumas cuí acu sa Ghaeilge chomh maith leis na scileanna riachtanacha a 

bheith acu le dul i mbun a gcuid ról, bíonn gá i gcónaí ár n-iarrachtaí a dhíriú ar na 

réimsí is mó ina bhfuil éileamh. Mar shampla, tá an fhoireann atá lonnaithe inár 

gcuid oifigí i gceantair Ghaeltachta, Ros an Mhíl agus an Daingean, ábalta réimse 

iomlán seirbhísí trí Ghaeilge a chur ar fáil. Ina theannta sin, tá trí phost, Cigire 

Talmhaíochta, sainithe chun seirbhísí trí Ghaeilge a chur ar fáil i  Liatroim, Dún na 



nGall, Maigh Eo, Gaillimh, Corcaigh agus Ciarraí ach ar ndóigh, is féidir leo dul chuig 

contaetha eile más gá. 

Chun go mbeimid ábalta éilimh eile ar sheirbhísí trí Ghaeilge a shásamh, coinnímid 

liosta de na baill foirne atá sásta agus ábalta cuidiú le custaiméirí a bhíonn ag glaoch 

atá ag iarraidh seirbhís trí Ghaeilge. Tugtar ainmneacha na mball foirne ar an liosta 

seo atá ábalta an obair a bhaineann le sainréimsí gnó a chur i gcrích chomh maith le 

liosta de na baill foirne a bhfuil Gaeilge acu atá ábalta cuidiú sa chás is nach 

mbeadh ball foirne a bhfuil Gaeilge aige ag obair i réimse spéise an ghlaoiteora. Faoi 

láthair, tá 12 oifigeach ar an liosta sin agus tá an liosta sin ar fáil do na baill foirne 

eile ar fad ar fhaitíos go bhfaigheadh siad glaoch i nGaeilge. 

Ar an mbealach céanna, déanann an Roinn cinnte go bhfuil príomhcháipéisí agus 

eolas ar fáil i nGaeilge chomh maith len iad a bheith ar fáil i mBéarla. Tá cáipéisí mar 

ár Ráiteas Straitéise, Tuarascáil Bhliantúil agus níos tábhachtaí fós, ár leabhar 

Scéimeanna & Seirbhísí le fáil sa dá theanga.    

Ba mhaith liom aird na gcomhaltaí a tharraingt ar ár gcuid Preasráiteas. Táimid ag 

teannadh le foilsiú dátheangach 100% seachas an sprioc 20% a bhí leagtha amach. 

Shocraíomar an feabhas sin a dhéanamh mar go rabhamar ag iarraidh go mbeadh 

teachtaireachtaí tábhachtacha ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla. Bhíomar ábalta sin a 

dhéanamh áfach laistigh de na hacmhainní atá ar fáil dúinn agus is téama coitianta a 

bheidh sa teorainn sin. Cé go bhfuil suim ag an Roinn a cuid seirbhísí a chur ar fáil 

trí Ghaeilge, tá srian orainn ó thaobh acmhainní, agus ní mór dúinn ár gcuid seirbhísí 

a chur ar fáil ar bhealach atá éifeachtúil chomh maith le bheith éifeachtúil ó thaobh 

costais de. Is éard is brí leis sin ná go gcuirimid na hacmhainní Gaeilge ar na réimsí 

ina bhfuil a fhios againn go bhfuil éileamh orthu in ord tosaíochta. 

Ach an méid sin ráite, is dearcadh seachtrach luachmhar a bheidh i dtuairimí an 

Choiste inniu dúinn. Tá sé thar a bheith tráthúil chomh maith, mar go mbeimid ag 

dréachtú an tríú Scéim Teanga faoi cheann cúpla mí agus beimid ábalta aon mholtaí 

a gheobhaimid inniu a bhreithniú go praiticiúil. 

  

 



Mar a dúirt mé ar ball, tá Deirdre Joyce, duine de na Cigirí Talmhaíochta atá againn, 

anseo in éineacht linn. Is ball foirne í a théann i mbun cigireachtaí ar fheirmeacha 

agus dá bhrí sin tá sise ábalta seirbhís trí Ghaeilge a chur ar fáil ar an bpointe boise 

do na custaiméirí. Dá mba mhaith leis an gCoiste, tá sí sásta cur síos a dhéanamh 

ar a bhfuil i gceist leis an bpost atá aici agus ceist ar bith atá ag na comhaltaí maidir 

le gnéithe praiticiúla na seirbhíse sin a fhreagairt.  

 

Ba mhór an tairbhe dúinne réiteach don chur i láthair seo. Cé gur maith an rud é fios 

a bheith againn ar réimsí a bhfuil dul chun cinn déanta bhí sé níos tábhachtaí fós 

eolas a fháil ar na réimsí ina bhféadfaimis déanamh níos fearr. Tuigim go mbeidh 

ceisteanna go leor ag na comhaltaí agus freagróidh mé féin agus mo chuid 

comhghleacaithe na ceisteanna seo chomh maith agus is féidir. Táim ag súil freisin 

go mbeidh moltaí ag an gCoiste agus geallaim go mbreithneofar na moltaí sin go 

cúramach nuair a bheifear i mbun pleanála ar Scéim nua Teanga na Roinne. 

 

Gabhaim buíochas leis na comhaltaí ar fad faoi éisteacht a thabhairt dúinn.  



Cur síos gairid ar na hathruithe móra atá tarlaithe ó chuireamar freagraí chugaibh ar 

an gceistneoir dhá bhliain ó shin: 

 

1. Cé chomh tiomanta, dar leat, atá do Roinn / d’Oifig seirbhísí trí Ghaeilge ar 
chaighdeán ard a sholáthar don phobal ar bhonn leanúnach? 
 

Tá an Roinn fós thar a bheith tiomanta dá cuid seirbhísí a chur ar fáil i nGaeilge 

Faraor, ó freagraíodh an cheist sin, ní rabhthas ábalta oifigeach dátheangach a 

shannadh chuig Aonad na Gaeilge. Ní raibh sé praiticiúil an post seo a fhágáil 

folamh mar go bhfuil go leor dualgas breise eile nach mbaineann leis an 

nGaeilge i gceist leis an bpost sin. Is mar gheall air sin arbh éigean an post sin 

a líonadh ar bhonn seasta agus níl cumas dátheangach faoi láthair ag an duine 

a sannadh chuig an bpost. 

 

Déanfaidh mé cur síos áfach ar na socraithe atá déanta againn chun seirbhísí 

trí Ghaeilge a chur ar fáil do na daoine ar mian leo iad a fháil.  

 

2. Cé chomh rathúil, dar leat, atá do Roinn / d’Oifig seirbhísí trí Ghaeilge ar 
chaighdeán ard a sholáthar don phobal? Cad é an líon agus an réimse 
seirbhísí a sholáthraíonn do Roinn agus cad é caighdeán na seirbhísí seo i 
gcomparáid le caighdeán na seirbhísí a sholáthraíonn do Roinn / d’Oifig trí 
Bhéarla? 

 

i) Mar a dúirt mé ar ball, tá an fhoireann atá sa dá oifig atá againn sna 

ceantair Ghaeltachta: Ros an Mhíl agus an Daingean, ábalta a gcuid 

dualgas a chur i gcrích trí Ghaeilge. Maidir leis an trí bhall foirne déag 

(13) atá sá dá láthair eile, tá deichniúr (10) ábalta gach feidhm a chur i 

gcrích trí Ghaeilge agus tá an triúr (3) eile ábalta comhrá a bheith acu i 

nGaeilge. Tá duine den triúr (3) sin ag tabhairt faoi chúrsa staidéir faoi 

láthair chun a chumas sa teanga a fheabhsú. 

  

ii) Tá trí phost Cigire Talmhaíochta againn atá sannta chun seirbhísí trí 

Ghaeilge a chur ar fáil i Liatroim, Dún na nGall, Maigh Eo, Gaillimh, 

Corcaigh agus Ciarraí. 

 



iii) Mar a mhínigh mé ar ball, tá liosta lárnach coinnithe againn de na baill 

foirne atá sásta agus ábalta cuidiú maidir le daoine a ghlaonn a bhfuil 

Gaeilge acu agus táimid anois ag teannadh le 100% dár gcuid 

preasráiteas a fhoilsiú i nGaeilge. 

 

3. An bhfuil scéim teanga reatha ar bun i do Roinn / i d’Oifig agus mura bhfuil cén 
fáth nach bhfuil? Cad iad dáta tosaigh na scéime agus dáta críochnaithe na 
scéime? Más rud é gur imigh an scéim in éag, an bhfuil athnuachan déanta 
agat uirthi nó cathain a dhéanfar sin? 

 

Is gearr go mbeidh deireadh le dara scéim teanga na Roinne agus cuirfear tús 

leis an bpleanáil maidir leis an tríú scéim i Ráithe 2 na bliana seo. 

 

4. Cad iad na straitéisí atá curtha i bhfeidhm ag do Roinn / d’Oifig chun seirbhís trí 
Ghaeilge a chur ar fáil atá ar an gcaighdeán céanna leis an tseirbhís a 
sholáthraítear trí Bhéarla? Cén monatóireacht a dhéanann do Roinn / d’Oifig ar 
na straitéisí sin? 
 

i) Tá na poist sa dá oifig atá lonnaithe sa Ghaeltacht sannta ag an Roinn 

mar phoist ina bhfuil cumas sa Ghaeilge de dhíth agus déantar na poist 

sin a líonadh ar an mbonn sin. Faoi láthair, tá an fhoireann ar fad 

ábalta comhrá a bheith acu i nGaeilge agus tá an chuid is mó díobh 

ábalta a gcuid dualgas ar fad a chur i gcrích trí Ghaeilge. 

 

ii) Chun a chinntiú nach mbeadh aon easnamh ann ina chumas seirbhísí 

a sholáthar trí Gaeilge reáchtáil an Roinn próiseas iomaíoch soláthair i 

mí Bealtaine 2018 i gcomhar leis an OGP agus chuaigh i mbun 

conartha ina dhiaidh sin le soláthraí seirbhíse chun seirbhísí 

aistriúcháin Gaeilge a chur ar fáil. Tá tráthúlacht na seirbhísí 

aistriúcháin a chuirtear ar fáil don Roinn feabhsaithe de bharr an 

chonartha seo. 

 

iii) Déanann an Roinn monatóireacht ar: 

- An líon foirne sa dá oifig atá sa Ghaeltacht i dtaobh a bheith ábalta 

seirbhísí a chur ar fail trí Ghaeilge. 

- An céatadán de Phreasráitis a fhoilsítear go dátheangach 



- An t-éileamh atá ar chigireachtaí i nGaeilge 

- An t-éileamh atá ar aistriúchán go Gaeilge ar chomhfhreagras 

- Coinníonn liosta lárnach de na baill foirne atá ábalta seirbhís trí 

Ghaeilge a chur ar fáil 

- Leibhéal na scileanna Gaeilge atá ag foireann na Roinne trí chéile 

agus cibé an bhfuil tuilleadh oiliúna sa teanga de dhíth. 

 

iv) Déanfar athbhreithniú ar an scéim reatha nuair a bheidh an Roinn i 

mbun dréachtú ar a tríú scéim. 

 

5. An bhfuil aon oifigeach ar leith i do Roinn / d’Oifig a bhfuil sé de dhualgas go 
sonrach air nó uirthi an mhonatóireacht seo a eagrú agus tuarascálacha rialta a 
dhéanamh uirthi? 
 

i) Cinntíonn Aonad na Gaeilge go ndéantar Preasráitis a fhoilsiú i 

nGaeilge. 

 

ii) Cuidíonn Aonad na Gaeilge le rannáin sa chás go bhfaightear 

comhfhreagras i nGaeilge. 

 

iii) Tuigimid go dteastaíonn an tuairisciú a dhéantar ar na seirbhísí a 

sholáthraítear trí Ghaeilge a fheabhsú. 

6. Cad iad na seirbhísí a sholáthraíonn do Roinn/d'Oifig? 

 

i) Feidhmíonn an Roinn réimse leathan scéimeanna agus seirbhísí agus 

tá sí ábalta idirghníomhú lena cuid custaiméirí i mBéarla nó i nGaeilge. 

Tá sonraí gach scéime le fáil i nGaeilge agus i mBéarla. 

 

ii) Maidir le scéimeanna atá ar líne, ní raibh sé praiticiúil an tseirbhís 

chéanna a chur ar fáil i nGaeilge agus atá i mBéarla. Is féidir teagmháil 

a dhéanamh le hoifigí áitiúla áfach atá in ann cúnamh trí Ghaeilge a 

shocrú. 

 

7. Cad é an céatadán de na rudaí seo a leanas a sholáthraíonn do Roinn/d’Oifig? 



 

i) Is é an gnás anois go mbeadh comharthaí ar fad na Roinne 

dátheangach. 

ii) Is é ár sprioc go ndéanfaí 100% de Phreasráitis a chur ar fáil i 

nGaeilge agus i mBéarla. 

iii) Tá ár láithreáin gréasáin leagtha amach le haistriú de réir leagan 

amach Gov.ie. Tapóimid an deis seo féachaint ar bhealaí le húsáid 

níos fearr a bhaint as leaganacha Gaeilge ár gcuid ábhair. 

 

8. Cad iad na seirbhísí a sholáthraíonn do Roinn / d’Oifig do phobal na Gaeltachta 
nach bhfuil ar fáil dóibh ach trí Bhéarla? 
 

Tá míniú tugtha cheana féin ar chúrsaí foirne i gceantair Ghaeltachta. Tá an 

Roinn tiomanta a chinntiú go mbeidh sé riachtanach a bheith dhátheangach 

chun post a fháil sna hoifigí sin. Ní mór don Roinn, áfach, an ceart atá aici post 

a thabhairt do dhuine nach bhfuil aon Ghaeilge aige a fhorchoimeád mura 

dtiocfaidh duine a bhfuil Gaeilge aige chun cinn atá cuícháilithe. Táthar ag súil 

nach mbeidh gá sin a dhéanamh ach ní mór don Roinn a bheith ábalta a cuid 

feidhmeanna riachtanacha sna Lárionaid Chuanta Iascaigh a chomhlíonadh. 

 

9. Cad é an líon státseirbhíseach i do Roinn / d’Oifig arb eol go bhfuil líofacht acu 
sa Ghaeilge agus atá toilteanach seirbhís a sholáthar don phobal trí Ghaeilge?  
 

Mar a ndearnadh cur síos air níos luaithe, tá 12 bhall foirne a bhfuil sé tugtha le 

fios go hoifigiúil acu go bhfuil siad sásta agus ábalta seirbhís trí Ghaeilge a 

chur ar fáil. Tá a fhios againn go bhfuil baill foirne eile sa Roinn a chuireann 

seirbhís den chineál sin ar fáil le linn a gcuid oibre ach nach bhfuil ag iarraidh 

go mbeidh sin ina chuid fhoirmeálta dá gcuid dualgas.  

 

Bunaithe ar an suirbhé a rinneadh le gairid, dúirt 64% de na baill foirne nach 

bhfuil cumas ag aon leibhéal acu chun an Ghaeilge a labhairt. Ní dúirt ach 12% 

áfach go raibh siad ábalta comhrá a dhéanamh i nGaeilge nó ábalta dul i mbun 

a gcuid oibre a dhéanamh go hiomlán trí Ghaeilge. Ba é an catagóir ab airde 

ná an 46% de bhaill foirne a dúirt go raibh siad ábalta comhrá an-bhunúsach a 

dhéanamh i nGaeilge. An ghné is tairbhí a tháinig chun cinn ón suirbhé sin ná a 



fháil amach gur mhaith le 36% de na baill foirne a bheith ábalta a gcuid oibre a 

dhéanamh trí Ghaeilge ach nach bhfuil siad ábalta sin a dhéanamh. Is é sin an 

limistéar a bhfuil sé i gceist againn díriú air i gcomhar lenár nAonad Oiliúna.  

 

10. Ar iarr do Roinn / d’Oifig ar an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí fostaithe a 
chur chuici atá líofa sa Ghaeilge agus atá toilteanach seirbhís a sholáthar don 
phobal trí Ghaeilge?  

 

Bíonn Rannóg AD na Roinne i dteagmháil le Ceannasaithe na Rannóg ar fud na 

Roinne mar chuid den phróiseas chun an Fórsa Oibre a Phleanáil chun na 

riachtanais earcaíochta atá againn a mheas. Oibríonn an Roinn i gcomhar leis na 

páirtithe earcaíochta atá againn, leis an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí (PAS) 

chun na riachtanais acmhainní atá againn a líonadh.  Ó am go chéile, tionólann 

PAS sainfheachtais earcaíochta do shaineolaithe Gaeilge agus bainfidh an Roinn 

leas as na seirbhísí sin i gcomhréir le riachtanais ghnó.   


