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Ráiteas Tosaigh 

1. RÉAMHRÁ 
Fáiltíonn Foras na Gaeilge roimh an deis tuairimí a léiriú i leith ‘Na hEalaíona agus An 

Ghaeilge’.  

2. STAIR FHORAS NA GAEILGE 
Bunaíodh Foras na Gaeilge i Mí na Nollag 1999, an comhlacht atá freagrach as an 

nGaeilge a chur chun cinn ar fud oileán na hÉireann. I measc na bhfreagrachtaí atá ar 

Fhoras na Gaeilge, tá cur chun cinn labhairt agus scríobh na Gaeilge sa saol poiblí agus 

sa saol príobháideach i bPoblacht na hÉireann.  

 

Tá freagracht ar leith ar Fhoras na Gaeilge freisin tacú le hoideachas trí mheán na Gaeilge 

agus le múineadh na Gaeilge.  

 

Tá ról ag Foras na Gaeilge i dtaca le comhairle a chur ar lucht Rialtais, thuaidh agus 

theas, agus ar chomhlachtaí poiblí agus ghrúpaí eile sna hearnálacha príobháideacha agus 

deonacha i ngach réimse a bhaineann leis an nGaeilge.  

3. FEIDHMEANNA REACHTÚLA FHORAS NA GAEILGE:  
De réir Chuid 5 den reachtaíocht faoinar bunaíodh Foras na Gaeilge, AN tACHT UM 

CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN, 1999, tá na feidhmeanna seo a 

leanas ag Foras na Gaeilge: 

 an Ghaeilge a chur chun cinn;  

 úsáid na Gaeilge a éascú agus a spreagadh sa chaint agus sa scríbhneoireacht, sa 

saol poiblí agus sa saol príobháideach, sa Deisceart agus, i gcomhthéacs Chuid III 

den Chairt Eorpach do Theangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh, i dTuaisceart 

Éireann mar a mbeidh éileamh cuí ann; 

 comhairle a thabhairt don dá lucht riaracháin, do chomhlachtaí poiblí agus do 

ghrúpaí eile san earnáil phríobháideach agus dheonach; 

 tionscadail tacaíochta a ghabháil de láimh, agus cúnamh deontais a thabhairt do 

chomhlachtaí agus do ghrúpaí de réir mar a mheasfar is gá; 

 taighde, feachtais tionscnaimh, agus caidreamh poiblí agus caidreamh leis na 

meáin, a ghabháil de láimh; 

 téarmaíocht agus foclóirí a fhorbairt; agus 

 tacú le hoideachas trí mheán na Gaeilge agus le múineadh na Gaeilge.   

Tá Bord de 16 ag Foras na Gaeilge agus is é an Chomhairle Aireachta Thuaidh/Theas a 

cheapann na comhaltaí Boird.  

Aistríodh foireann Bhord na Gaeilge, an Gúm (teach foilsitheoireachta) agus an Choiste 

Téarmaíochta (forbairt na téarmaíochta) agus a ngníomhaíochtaí ar fad go dtí Foras na 

Gaeilge. Ó shin, aistríodh cúram Bhord na Leabhar Gaeilge (Clár na Leabhar Gaeilge 

mar atá anois) chuig Foras na Gaeilge (01 Eanáir 2008) agus cúram Cholmcille in Éirinn 

thuaidh agus theas (01 Aibreán 2008). 
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Mar atá ráite thuas tá ról ag Foras na Gaeilge i dtaca le comhairle a chur ar lucht rialtais, 

thuaidh agus theas, agus ar chomhlachtaí poiblí agus ghrúpaí eile sna hearnálacha 

príobháideacha agus deonacha i ngach réimse a bhaineann leis an nGaeilge. Ina theannta 

sin, cuirimid tionscadail thacaíochta ar bun agus tugaimid cúnamh deontais do 

chomhlachtaí agus do ghrúpaí ar fud oileán na hÉireann. 

Tá Foras na Gaeilge freagrach don Chomhairle Aireachta Thuaidh/Theas (CATT) agus 

tuairiscímid don CATT trín na hAirí sna Ranna Urraíochta – An Roinn Ealaíon, 

Oidhreachta Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta ó dheas agus an Roinn Pobal, 

ó thuaidh.  

Faoi láthair, tá oifigí ag Foras na Gaeilge i mBaile Átha Cliath – Sráid Amiens, i mBéal 

Feirste, i Ráth Chairn, Dún Seachlainn, agus i nGaoth Dobhair.  

4. An Ghaeilge agus na hEalaíona  
Sna cúraimí atá leagtha ar Fhoras na Gaeilge de réir na reachtaíochta bunaidh, cuirmid 

riachtanais na Gaeilge ó thuaidh agus ó dheas sa áireamh.  

 

 Tá réimse leathan scéimeanna maoinithe ag Foras na Gaeilge chun cúnamh a chur 

ar fáil don phobal an Ghaeilge a shealbhú agus a úsáid. Bíonn na scéimeanna sin, 

scéimeanna a thacaíonn le féilte, complachtaí drámaíochta, foilsitheoirí agus 

scríbhneoirí san áireamh, ar fáil don phobal sa dá dhlínse. 

 

Ba mhór an onóir dúinn cuireadh a fháil labhairt le Comhchoiste um Chultúr, Oidhreacht 

agus Gaeltacht agus beidh áthas orainn aon cheist atá agaibh a fhreagairt.  


