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Miontuairiscí
Cruinniú Reachtúil Bliantúil 2016
Glór na nGael Teo.
Uimhir Chláraithe 364776
16 Bealtaine 2017, 16.00
Óstán Darnley
Baile Átha Buí, Co na Mí

I láthair: An Cathaoirleach Pat Carey, An tAth. Séamus Ó hÉanaigh, An tAth. Tadhg
Furlong, Micheál Walsh, Deirbhile Nic Craith, Dr Máire Ní Annracháin, Pádraig Mac
Donnacha
Leithscéalta: An tAth. Brian Ó Fearraigh, Dr Helen Ó Murchú, an tUas. Coilín Ó Cearúil,
an tUas Damien Ó Néill
Ag freastal: Lorcán Mac Gabhann (Ceannasaí), Daithí Ó Maolchoille (Iniúchóir na
cuideachta), Marcas Mac Ruairí, Nóra Welby, Seán Ó hAdhmaill, Frainc Mac Cionnaith,
Feargal Ó Cuilinn, Eoghan Mac Cormaic
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Clár an chruinnithe

Aontaíodh ar chlár an chruinnithe.
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Miontuairiscí 2016

Glacadh leis na miontuairiscí molta ag an tAthair Tadhg Furlong agus cuidithe ag Mícheál
Walsh.
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Ag éirí as na miontuairiscí

Ní raibh aon ní ag éirí astu.
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Dearbhú Iniúchóra agus a tháille

Ceapadh Daithí Ó Maolchoille mar Iniúchóir na cuideachta go dtí Cruinniú Cinn Bliana 2017
agus fágfar faoin mBord Stiúrtha a tháille a shocrú.
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Cuntais iniúctha 2016

Chuir an tUas Daithí Ó Maolchoille Ráitis Airgeadais 2016 os comhair an chruinnithe, mar
eolas. Mhínigh sé na cuntais agus an staid airgid ina raibh Glór na nGael Teo ag deireadh na
bliana 2016. Thug sé le fios go raibh farasbarr oibriúcháin na bliana cothrom le €26,311 agus
farasbarr na cuideachta ag 31/12/2015 cothrom le €253,980. Thuairiscigh sé nach raibh aon
riosca suntasach le tuairisciú.

Glacadh le Ráitis Airgid 2016 agus tuairisc an iniúchóra
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Tuarascáil ar obair na bliana 2016

Chuir an Ceannasaí tuairisc ar an méid a baineadh amach le linn na bliana 2016. Luaigh sé
buaicphointí oibre na bliana, ina measc Féasta 2016, Rith 2016, forbairt polasaithe agus
stráitéisí Gaeilge sa Teaghlach agus na dushláin ar leith a bhain leis an tionscnamh Ravelóid
2016.
Ghabh sé buíochas leis an mBord Stiúrtha, ach go háirithe leis an gCathaoirleach Pat Carey,
as ucht a thacaíochta i rith na bliana.
Ghabh sé buíochas le hurraí an chomórtais ina measc Foras na Gaeilge; Údarás na Gaeltachta;
An Roinn Ealaíon, Oidreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta; An Roinn
Oideachais agus Scileanna; An Roinn Ghnóthaí Eachtracha agus Tradála. Rinne sé cur síos ar
na comhfhiontair atá ar bun le COGG agus dul chun cinn an tionscnaimh atá bunaithe i
gcomhair leis an gCLG, Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha.
Mhol an Cathaoirleach obair na foirne le linn na bliana agus aontaíodh go bhfuil an fhoireann
ag saothrú ag leibhéal ard chaighdéan oibre.

Glacadh le Tuairisc an Cheannasaí
7

Tuairiscí na Réimsí Oibre.

Thug an Cathaoirleach cuireadh do bhainisteoirí Ghlór na nGael tuairisc a thabhairt ar a réimsí
oibre.
Thug Seán Ó hAdmhaill tuairisc ar athruithe sa phroiséas measúnaithe, ar oiliúnt agus ar
thraenáil foirne agus ar pholasaithe nua foirne. Thuairiscigh sé go raibh córas pinsin ag
feidhmiú do gach fostaí anois. Luaigh sé a ról, leis, mar bhall den Choiste Iniúchóireachta
Inmheanaigh.
Thug Frainc Mac Cionnaith tuairisc ar an réimse Forbairt Pobail, ar chruinnithe
gréasánaíochta, ar chlárú coistí, ar chlárú clubanna CLG agus ar rannpháirtíocht Ghlór na
nGael sa scéim mhaoinithe agus ar fhorbairt Fhondúireacht Sheosamh Mhic Dhonnacha.
Thuairiscigh Eoghan Mac Cormaic ar dhul chun cinn sa réimse fhiontraíochta. Thug sé
tuairisc ar thobsiopaí earraí Gaeilge, ar na feachtais Seachtain Bronntanas as Gaeilge; ar
fhreastal na foirne ar sheónna Samhraidh agus na Nollaig. Thug sé cur síos chomh maith ar
earraí nua a forbraíodh le linn 2016 agus chomhfhiontar nua margaíochta leis An Timire.
Thug Marcas Mac Ruairí léiriú ar an obair atá ar siúl i measc teaghlach atá ag tógáil páistí le
Gaeilge, ar líon na n-ócáidí, ar an tseachtain saoire Ghaeltachta, ar phicnicí Bealtaine, ar
imeachtaí éagsúla clainne, ar ghrúpaí súgartha agus ar an nuachtlitir coicísiúl a fhoilsíonn
Glór na nGael. Scaipeadh cóipeanna an leabhair nua-fhoilsithe “An Buntáiste Bréise" atá ina
áis tacaíochta do theaghlaigh.
Thug Nóra Welby tuairisc ar na comórtais le linn 2015, ar líon na rannpháirtithe, ar liosta na
mbuaiteoirí, ar an mBronnadh Náisúnta Duaiseanna, ar obair thar lear mar chuid de Ghlobal
Gaeilge. Thug sí tuairisc chomh maith ar Scoil Shamhraidh Boston 2016.

Ghlac na comhaltaí leis na tuairiscí.
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Glacadh le leasaithe Bunreachta

Pléadh leasaithe don Bhunreacht a bhain le tréimhsí agus athnuachán ballraíocht na
gComhaltaí. Mhínigh an tIniúchóir cuid leasaithe a bhí de dhíth le go mbeidh bunreacht na
cuideachta ag cloí le reachtaíocht úr.
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Ardaíodh ceist inscne ballraíocht na cuideachta agus aontaíodh go ndéanfaí iarracht teacht
ar chothromaíocht inscne.

Glacadh leis na leasaithe Bunreachta.
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Dearbhú Stiúrthóirí agus Comhaltaí

Dearbhaíodh na comhaltaí seo a leanas;
Cumann na Sagart (6 duine) -, An tAth. Séamus Ó hÉanaigh, An tAth. Tadhg Furlong,
Pádraig Mac Donnacha, an tAth. Brian Ó Fearraigh
Réimse fhorbairt an phobail (2 duine) - Dr Máire Ní Annracháin, agus Deirbhile Nic Craith
Réimse fiontraíocht/eacnamíochta/tráchtála (2 duine) - Micheál Walsh agus duine le ceapadh
Beirt tuismitheoir atá ag tógáil clainne le Gaeilge - Cóilín Ó Cearbhaill agus Dr Helen Ó
Murchú
Dearbhaíodh na Stiúrthóirí seo a leanas;
Cumann na Sagart (3 duine) - An tAth. Séamus Ó hÉanaigh, An tAth. Tadhg Furlong
agus Damien Ó Néill
Réimse fhorbairt an phobail (1 duine) - Dr Máire Ní Annracháin
Réimse fiontraíocht/eacnamíochta/tráchtála (1 duine) - Mícheál Walsh
Tuismitheoir atá ag tógáil clainne le Gaeilge - Cóilín Ó Cearbhaill
Cathaoirleach – Pat Carey

Glacadh leis an moladh seo a leanas
•

Go n-éireodh trian de na comhaltaí as oifig gach bliain ach an coibhneas idir an dá
dhlínse a choinneáil; (Beidh 25% ar a laghad de na stiúrthóirí ina gcónaí sa dá
dhlínse in Éirinn.) agus an coibhneas idir Chumann na Sagart, an réimse fhorbairt an
phobail, an réimse fiontraíochta / eacnamaíochta /tráchtála, agus tuismitheoirí atá ag
tógáil clainne le Gaeilge a choinneál feisin.

Glacadh leis an dá mholadh seo a leanas, dá bharr;
Go n-éireodh Comhaltai as oifig, mar seo a leanas
2018 - beirt ó Chumann na Sagart, tuismitheoir amháin, duine ón réimse pobail
2019 - beirt ó Chumann na Sagart, duine ón réimse fiontraíochta, Forbartha Pobail ,
2020 - beirt ó Chumann na Sagart, tuismitheoir amháin, duine ón réimse fiontraíochta
2021 - mar a bhí i 2018
2022 - mar a bhí 2019
2023 - mar a bhí 2020

Go n-éireodh Stiúrthóirí as oifig, mar seo a leanas –
2018-duine ó Chumann na Sagart agus duine ón réimse “tógail clainne le Gaeilge”
2019–duine ó Chumann na Sagart agus duine ón réimse Fiontraíochta
2020 -duine ó Chumann na Sagart agus duine ón réimse Forbartha Pobail
2021–An Cathaoirleach
2022-Mar a bhí i 2018
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2022-mar a bhí i 2019
2023-mar a bhí i 2020
2024-mar a bhí i 2018
2025- Cathoirleach nua (tréimhse cúig bliana)
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Aon Ghnó Eile

Eoghan Mac Cormaic
Leas-Cheannasaí
17 Bealtaine 2017

Síniú an Chathaoirligh
An tUas Pat Carey
22 Meitheamh 2018

_
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ACHT NA gCuideachtaÍ 2014
CUIDEACHTA FAOI THEORAINN RÁTHAÍOCHTA
NACH bhFUIL SCAIRCHAIPITEAL AICI
BUNREACHT
GLÓR NA NGAEL

Uimhir chláraithe 364776
Dáta corpraithe 6 Nollaig 2002
ACHT NA gCuideachtaÍ 2014
CUIDEACHTA FAOI THEORAINN RÁTHAÍOCHTA
NACH bhFUIL SCAIRCHAIPITEAL AICI
BUNREACHT
de chuid
GLÓR NA NGAEL
MEABHRÁN COMHLACHAIS
Ainm:
Is é ainm na Cuideachta GLÓR NA NGAEL.
Saghas na Cuideachta
Cuideachta atá inti atá faoi theorainn ráthaíochta, atá cláraithe faoi Chuid 18 d’Acht na
gCuideachtaí 2014.
Príomhchuspóir
Ar an gcoinníoll nach n-úsáidfidh an Chuideachta a cistí féin chun tacú le cuspóir nó nach
ndéanfaidh sí iarracht rialachán nó srian ar bith a fhorchur ar a comhaltaí nó ar dhaoine eile,
nó nach gcinnteoidh sí go gcloíonn a comhaltaí nó daoine eile le rialachán nó srian ar bith, a
chruthódh ceardchumann as an gCuideachta agus iad mar chuspóir aici, is é an
príomhchuspóir dá mbunaíodh an Chuideachta (“Príomhchuspóir”) chun an Ghaeilge a chur
chun cinn ag leibhéal an phobail agus aitheantas dá réir a bhronnadh ar phobail mar thoradh
ar a gcuid iarrachtaí, chun pobail a thógáil le nasc na Gaeilge agus aitheantas ar a gcuid
iarrachtaí a bhronnadh orthu agus chun comórtas náisiúnta Ghlór na nGael a reáchtáil ar fud
na hÉireann chun aitheantas a thabhairt don phobal a dhéanann an dul chun cinn is mó ó
thaobh cur chun cinn na Gaeilge agus an chultúir Ghaelaigh i rith na bliana.

Cumhachtaí
Beidh na cumhachtaí a leanas ag an gCuideachta, anuas ar na cumhachtaí a bhronn an dlí
uirthi, nach bhfuil ach ina gcumhachtaí coimhdeacha agus ina bhfochumhachtaí leis an
bPríomhchuspóir agus ní féidir ach na cumhachtaí siúd a fheidhmiú agus an Príomhchuspóir
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á chur chun cinn. Tá aon ioncam a ghin feidhmiú na gcumhachtaí seo le cur i bhfeidhm ar
chur chun cinn an Phríomhchuspóra:
Chun aon tabhartas maoine d’aon chineál agus aon réadtiomnú, leagáid nó bliantacht,
suibscríbhinn, bronntanas, ranníocaíocht nó ciste a iarraidh agus a sholáthar agus a ghlacadh
agus a fháil, ina measc trí mheán párolla a thabhairt nó trí shocruithe comhchosúla eile, agus
lena n-áirítear (ach gan teorainn a leagan ar ghinearáltacht an mhéid thuas), crannchuir a chur
ar bun i gcomhréir leis an dlí ar mhaithe leis an bPríomhchuspóir a chur chun cinn, agus an
caipiteal, anuas ar ioncam ó aon leagáid, tabhartas nó ciste den saghas sin a chur i bhfeidhm
ar an gcuspóir sin.
Aon iontaobhais charthanúla a ghabháil de láimh, a ghlacadh, a fhorghníomhú agus a riar, gan
luach saothair.
Aon chomhlachas nó institiúid, iontaobhas nó ciste carthanúil a bhunú agus tacú leo nó cabhrú
leo ina mbunú, agus chun airgead a shuibscríobh nó a ráthú d’aon chuspóir carthanúil a
mheasfaidh an Chuideachta a rinneadh a ríomh chun a Phríomhchuspóir a chur chun cinn.
Ranníocaíochtaí, tabhartais nó tiomnachtaí deonacha nó airgead a bhailiú agus a fháil atá
dírithe ar na cuspóirí thuasluaite.
Iarratas a dhéanamh thar ceann na Cuideachta ar aon údarás, bíodh údarás rialtais, áitiúil,
daonchairdiúil nó eile i gceist leis, ar chistiú airgeadais d’aon sórt.
Aon Acht den Oireachtas nó reachtaíocht eile a bhaineann go díreach le cur chun cinn an
Phríomhchuspóra a chur i bhfeidhm, a achainí nó a chur chun cinn.
Faoi réir chlásal 5, chun an fhoireann sin a fostú, agus ar na téarma siúd, atá riachtanach nó
inmhianaithe ar mhaithe leis an bPríomhchuspóir a chur chun cinn i gceart.
Chun pinsean, aiscí, liúntais nó cúnamh carthanúil a dheonú d’aon duine a d’fhéadfadh a
sheirbheáil leis an gCuideachta mar fhostaí, nó do mhná céile, fir chéile, leanaí nó
cleithiúnaithe eile an duine sin a fhad agus nach sáróidh na pinsin, aiscí, liúntais nó an cúnamh
carthanúil sin é sin a fhoráiltear i scéim pinsin atá cumhdaithe ag Cuid 30 den Acht
Comhdhlúite Cánacha 1997 agus a fhad gur oibrigh an Chuideachta an scéim pinsin sin agus
go raibh tairbhí na bpinsean, na n-aiscí, na liúntas nó an chúnaimh charthanúil, nó a gcéile nó
a dtuismitheoir, ina c(h)omhalta den scéim pinsin fad a bhí sé/sí fostaithe ag an gCuideachta;
agus chun íocaíochtaí a dhéanamh i dtreo árachais agus chun cistí coigiltis agus sochair a
fhoirmiú agus cur leo ar mhaithe le haon duine atá fostaithe ag an gCuideachta agus chun
airgead a shuibscríobh nó a ráthú do chuspóirí carthanúla.
Aon réadmhaoin, paitinní, cóipchearta, ceadúnais, cearta agus pribhléidí nó aon eastát nó leas,
dá laghad, agus aon chearta, pribhléidí agus éasúintí ar nó maidir le haon mhaoin a cheannach,
a ghlacadh ar léas nó mar mhalairt, ar fruiliú nó a fháil ar bhealach eile a d’fhéadfaí a mheas
atá riachtanach ar mhaithe le cuspóirí na Cuideachta agus chun aon talamh a fuair an
Chuideachta nó a bhfuil leas aici inti a fhorbairt agus a úsáid nó brabús a bhaint astu agus, go
háirithe, tríd an gcéanna a leagan amach agus a ullmhú ar mhaithe le foirgnimh agus áiseanna
a thógáil, a athrú, a tharraingt anuas, a mhaisiú, a chothabháil, a fheistiú suas agus trí chur,
pábháil, draenáil, feirmeoireacht, saothrú, ligean nó léasanna foirgnimh nó trí chomhaontú
tógála agus trí airgead a réamhíoc le agus iontráil isteach i gconarthaí agus socruithe do gach
cineál le tógálaithe, tionóntaí agus le daoine eile.
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Aon chuid de mhaoin na Cuideachta a fháil, a shealbhú, a dhíol, a bhainistiú, a ligean ar léas,
a mhorgáistiú, a mhalartú nó a dhiúscairt d’fhonn Príomhchuspóir na Cuideachta a chur chun
cinn, a chosaint nó a spreagadhh agus chun infheistíochtaí a éagsúlú.
Comhoibriú le haon chumann nó institiúid eile i dtabhairt faoi aon infheistíochtaí a údaraítear
leis seo chun an Príomhchuspóir a chur chun cinn.
Airgead a fháil ar iasacht agus a thiomsú ar an mbealach sin a d’fhéadfaí a mheas gurb ionann
é agus caoithiúil, agus chun bintiúir, stoc bintiúir agus urrúis eile a eisiúint, agus ar mhaithe
le haon fhiachas nó oibleagáid eile den Cuideachta a chur faoi urrús chun maoin uile nó aon
chuid de mhaoin reatha nó amach anseo na Cuideachta a mhorgáistiú nó a mhuirearú agus a
mhorgáistiú nó a mhuirearú go comhthaobhach nó de bhreis ar aon urrúis de chuid na
Cuideachta trí ghníomhas iontaobhais nó trí dhearbhú eile.
Airgead agus maoin na Cuideachta nach dteastaíonn láithreach bonn a infheistiú agus déileáil
leo ar an mbealach sin is éifeachtaí a sholáthróidh cistí chun na cuspóirí thuasluaite a chothú
agus a chur chun cinn agus áireofar leis an gcumhacht seo an chumhacht chun aon
infheistíochtaí a athrú a rinneadh fúthu, ó thráth go tráth.
Aon airgead de chuid na Cuideachta a infheistiú ar na bealaí siúd a mheasann na Stiúrthóirí is
inmhianaithe nach dteastaíonn láithreach bonn lena úsáid maidir lena Príomhchuspóir agus
chun aon airgead den sórt sin a thaisceadh le baincéirí agus le daoine eile; faoi réir, mar sin
féin, go ndéantar infheistíochtaí faoi na coinníollacha siúd (más ann dóibh) agus an toiliú sin
(más ann dó) a d’fhéadfaí a cheangal nó a fhorchur sa dlí agus faoi réir, chomh maith leis sin,
an méid a fhoráiltear anseo thíos; tá cead roimh ré le fáil ó na Coimisinéirí Ioncaim sa chás
go mbeartaíonn an Chuideachta chun cistí a charnadh i gcaitheamh tréimhse os cionn dhá
bhliain d’aon chuspóirí.
Tabhairt faoi na oibleagáidí agus aisíocaíocht nó íocaíocht na bpríomhshuimeanna agus ús
aon duine, ghnóthais nó Cuideachta nó díbhinní nó ús aon urrús, ina measc (gan dochar a
dhéanamh do chineál ginearálta an mhéid thuas) aon chuideachta arb í Cuideachta
sealbhaíochta na Cuideachta nó fochuideachta nó Cuideachta ghaolmhar de chuid na
Cuideachta, a ráthú, tacú leo nó a chur faoi urrús, cé acu trí chúnant pearsanta nó trí
cheangaltas, maoin agus sócmhainní (reatha agus amach anseo) go léir nó aon chuid díobh de
chuid na Cuideachta a mhorgáistiú nó a mhuirearú.
Billí malartaithe, nótaí gealltanais, billí luchta, barántais, bintiúir agus ionstraimí soshannta
nó inaistrithe eile a dhréachtú, a ghlacadh, a dhéanamh, a fhormhuiniú, a lascainiú, a
fhorghníomhú, a eisiúint agus a aistriú.
Chun maoin na Cuideachta a árachú i gcoinne aon riosca intuartha ar a luach iomlán agus
polasaithe eile árachais a ghlacadh chun an Chuideachta a chosaint, nuair a bhíonn gá leo.
Aon duine de na Stiúrthóirí, nó na Stiúrthóirí go léir, a árachú i gcoinne dliteanas pearsanta a
thabhaítear maidir le haon ghníomh nó easnamh arb ionann é agus sárú ar iontaobhas nó sárú
ar dhualgas nó a líomhnaítear gurb ionann é agus sarú ar iontaobhas nó sárú ar dhualgas, a
fhad agus a ghníomhaigh sé nó sí le dea-intinn agus i bhfeidhmiú a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna mar iontaobhaí carthanais (faoi mar a shainmhínítear in Acht na gCarthanas
2009).
Iarratas a dhéanamh ar aon phaitinní, brevet d’invention, ceadúnais, lamháltais agus a leithéid
agus iad a cheannach nó a fháil ar bhealach eile a bhronnann aon chearta eisiacha nó
neamheisiacha nó teoranta ar úsáid nó aon fhaisnéis rúnda nó eile maidir le haon aireagán ar
dhealraitheach go bhféadfaí é a úsáid d’aon cheann de chuspóirí na Cuideachta nó chun aon
cheann de chuspóirí siúd a fháil, a bhféadfadh go bhfuil an dealramh air go ndearnadh iad a
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ríomh go díreach nó go hindíreach chun dul chun sochair na Cuideachta, agus chun ceadúnais
a úsáid, a fheidhmiú, a fhorbairt nó a dheonú maidir le maoin, cearta nó faisnéis a fuarthas ar
an mbealach sin nó chun úsáid nó brabús a bhaint as an maoin, cearta nó faisnéis sin.
Glacadh leis an mbealach sin chun táirgí agus/nó seirbhísí na Cuideachta a chur in iúl is
dealraitheach is caoithiúil agus go háirithe, trí fhógraíocht sna nuachtáin, trí chiorcláin, trí
shaothair ealaíne nó shuime a cheannach nó a thaispeáint, trí leabhair agus tréimhseacháin a
fhoilsiú agus tríd an idirlíon agus trí dhuaiseanna, luaíochtaí agus tabhartais a dheonú.
Fóntais phoiblí a choimeád, a fheabhsú nó a sholáthar, ina measc áiseanna áineasa, cúram
leanaí, slainte poiblí, baile, áiseanna leasa agus óige, go ginearálta.
Iontráil in aon socruithe le haon rialtais nó údaráis, bíodh siad ina rialtais nó údaráis arda,
bardasacha, áitiúla nó eile a bhféadfadh gur dhealraitheach go gcuirfidís an Príomhchuspóir
chun cinn agus chun aon chearta, pribhléidí agus lamháltais a fháil ón rialtas nó údarás sin a
fhéadfaidh an Chuideachta a mheas is inmhianaithe chun tabhairt faoi aon socruithe, cearta,
pribhléidí agus lamháltais den saghas sin agus iad a fheidhmiú a chomhlíonadh.
Iontráil i gcomhpháirtíocht nó in aon chomhaontú le haghaidh brabúis a roinnt, leas a aontú,
comhoibriú, comhfhiontair, lamáltas cómhalartach nó ar bhealach eile le haon duine,
Cuideachta, cumann, iontaobhas nó comhpháirtíocht eile a bhfuil a gcuspóirí go hiomlán
carthanúil, a dtugann a gcuspóirí faoi, nó a bhfuil a gcuspóirí ar tí tabhairt faoi, aon ghnó nó
idirbheart ar féidir tabhairt faoi d’fhonn dul chun sochair na Cuideachta go díreach nó go
hindíreach agus a chuireann toirmeasc ar dháileadh ioncaim agus sócmhainní dá mhéid, dá
laghad, de bhun Chlásal 6 anseo istigh agus chun conarthaí na Cuideachta a ráthú, go
gcabhraíonn an Chuideachta, ar bhealach eile, le haon duine, Cuideachta, cumann, iontaobhas
nó comhpháirtíocht eile sin, agus chun scaireanna, stoc, bintiúir, nó stoc bintiúir agus urrúis
aon duine, Cuideachta, cumainn, iontaobhais nó comhpháirtíochta sin a tháthcheangal nó a
fháil ar bhealach eile, agus chun an céanna a dhíol, a shealbhú, a atheisiuint le ráthaíocht nó
gan ráthaíocht nó chun déileáil leis an gcéanna ar bhealach eile.
Clárú nó corprú na Cuideachta a thahbairt chun críche i ndlíthe nó faoi dhlíte aon áite lasmuigh
d’Éirinn.
Tabhairt faoi, ar bhonn aonair nó i gcomhar le daoine eile, aon trádáil nó gnó a bhféadfadh an
Chuideachta a tabhairt faoi ar bhealach buntáisteach, i dtuairim na Stiúrthóirí, i dtaca le nó
anuas ar aon cheann de ghnóthaí nó de ghnó ginearálta na Cuideachta i dtabhairt faoin
bPríomhchuspóir.
Aon chistí, comhlachais nó institúidí a bhunú, a fhóirdheonú agus cabhrú leo a dheimhnítear
a chuireann an Príomhchuspóir chun cinn nó a thugann cúnamh dó.
Ceangail a bhunú agus a choimeád le heagraíochtaí idirnáisiúnta agus náisiúnta a bhfuil a
mhacasamhail de chuspóirí acu.
Gach rud dlíthiúil eile sin a dhéanamh a mheasfaidh an Chuideachta bheith teagmhasach le
agus a chuidíonn leis an bPríomhchuspóir thuasluaite.
Chun gach ceann de na rudaí agus na ceisteanna a thuasluaitear, nó aon chinn díobh, a
dhéanamh in aon chuid den domhan agus mar phríomhoifigigh, gníomhairí, conraitheoirí,
iontaobhaithe nó mar dhaoine eile agus trí iontaobhaithe, gníomhairí nó daoine eile agus cé
acu ar bhonn aonair nó i gcomhar le daoine eile.

10

A FHAD:
i gcás go nglacfaidh an Chuideachta aon mhaoin i seilbh nó go sealbhaíonn sí aon mhaoin a
d’fhéadfadh bheith faoi réir aon iontaobhas, ní dhéileálfaidh an Chuideachta le nó ní
infheisteoidh an Chuideachta an céanna ach ar an mbealach sin a cheadaítear sa dlí agus aird
ar na hiontaobhais siúd;
ní mheasfar go gcuirtear san áireamh in aon rud a chuimsítear anseo thuas aon chuspóirí nach
bhfuil carthanúil i gcomhréir leis an dlí sna cuspóirí dá mbunaíodh an Chuideachta.
Ioncam agus Maoin
Ní chuirfear ioncam agus maoin na Cuideachta i bhfeidhm ach i dtreo chur i bhfeidhm an
Phríomhchuspóra amháin, faoi mar a leagtar amach é sa Bhunreacht seo. Ní dhéanfar aon
sciar d’ioncam agus de mhaoin na Cuideachta a íoc nó a aistriú go díreach nó go hindíreach
trí dhíbhinn, bónais nó ar bhealach eile cibé caoi trí bhrabús do comhaltaí na Cuideachta.
Ní cheapfar aon Stiúrthóir le haon oifig na Cuideachta a n-íoctar tuarastal nó taillí leis an oifig
sin, nó ní bhfaighidh aon Stiúrthóir aon luach saothair nó sochar eile in airgead nó i luach
airgid ón gCuideachta. Ní cuirfidh aon ní cosc ar an gCuideachta, afách, na nithe a leanas a
íoc le hintinn mhaith:
luach saothair réasúnta agus cuí le haon chomhalta nó seirbhíseach den Cuideachta (nach
Stiúrthóir é/í) as aon seirbhísí a soláthraíodh don Chuideachta;
ús ar ráta nach sáraíonn 1% os cionn Ráta Táirgthe Idirbhainc an Euro (Euribor) sa bhliain ar
airgead a thug Stiúrthóirí nó comhaltaí eile den Cuideachta ar iasacht leis an gCuideachta;
cíos réasúnta agus chuí ar an áitreabh a lig aon chomhalta den Cuideachta ar fhorléas agus ar
léas (aon Stiúrthóir san áireamh) leis an gCuideachta;
costais réasúnta agus cuí as póca a thabhaíonn aon Stiúrthóir maidir lena f(h)eastal ar aon
cheist a imríonn tionchar ar an gCuideachta;
táillí, luach saothair nó sochar eile in airgead nó i luach aigid le
haon
chuideachta a bhféadfadh Stiúrthóir bheith ina c(h)omhalta di nach
sealbhaíonn breis agus an céadú cuid de chaipiteal eisithe na Cuideachta sin;
aon íocaíocht a dhéanamh le duine de bhun comhaontú inar iontráladh i gcomhlíonadh alt 89
d’Acht na gCarthanas 2009 (i gcaitheamh an trátha a bhíonn sé leasaithe, sínte nó ionadaithe).
Breisiúcháin, athruithe nó leasuithe
Ní mór don Cuideachta a chinntiu go bhfuil cóip ag an Rialtóir Carthanas dá Bunreacht is
déanaí. Má bheartaítear leasú a dhéanamh ar Bhunreacht na Cuideachta óna dteastaíonn
faomhadh roimh ré a fháil ón Rialtóir Carthanas, ní mór fógra roimh ré a thabhairt, i scríbhinn,
faoi na hathruithe beartaithe don Rialtóir Carthanas chun iad a fhaomhadh, agus ní chuirfear
an leasú i bhfeidhm go dtí go bhfaightear an faomhadh sin.
Foirceannadh
Más ann d’aon mhaoin, dá laghad, i ndiaidh gach dliteanas agus fiachas a shásamh, ní íocfar
í nó ní dhéanfar í a dháileadh i measc comhaltaí na Cuideachta, ar fhoirceannadh nó ar
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dhíscaoileadh na Cuideachta. Ina ionad sin, déanfar an mhaoin sin a thabhairt nó a aistriú
chuig Cuideachta nó Cuideachtaí eile (gurb institiúid charthanúil í nó institiúidí carthanúla
iad) a bhfuil príomhchuspóirí acu atá macasamhail phríomhchuspóirí na Cuideachta. Cuirfidh
an chuideachta nó Cuideachtaí (gurb institiúid charthanúil í nó institiúidí carthanúla iad), a
bhfuil an mhaoin le tabhairt di nó dóibh nó a aistriú chuici nó chucu, cosc ar dháileadh a nioncaim agus a maoine i measc a gcomhaltaí dá mhéid sin, ar a laghad, a ghearrann an
Chuideachta faoi nó de bhua Chlásal 5 anseo istigh. Roghnóidh comhaltaí na Cuideachta an
chuideachta nó Cuideachtaí (gurb institiúid charthanúil í nó institiúidí carthanúla iad) ag nó
roimh thráth an díscaoilte, agus mura féidir agus dá mhéid nach féidir éifeacht a thabhairt do
na forálacha siúd, tabharfar nó aistreofar an mhaoin chuig cuspóir carthanúil áirithe i ndiaidh
chomhaontú an Rialtóra Carthanas a fháil. Ullmhófar agus seolfar ar aghaidh cuntais deiridh,
lena n-áireofar mír a shainaithníonn agus a dhéanann luacháil ar aon sócmhainní a aistrítear
mar aon leis na sonraí faoi na faighteoirí agus tearmaí an aistrithe.
Dliteanas Teoranta
Tá dliteanas na gcomhaltaí teoranta.

Gealladh chun Ranníocaíocht a dhéánamh
Geallann gach comhalta den Cuideachta chun ranníoc le sócmhainní na Cuideachta, má
dhéantar an Chuideachta a fhoirceannadh fad a bhíonn sé nó sí ina c(h)omhalta nó má dhéantar
an Chuideachta a fhoirceannadh laistigh de bhliain amháin i ndiaidh an dáta nach comhalta
é/í den Cuideachta a thuilleadh,
chun fiachais agus dliteanais na Cuideachta a íoc a conraíodh sula gcuirtear deireadh leis nó
léi bheith mar chomhalta a thuilleadh, agus chun costais, muirir agus speansais a bhaineann
le foirceannadh a íoc; agus
coigeartú chearta na ranníocóirí ina measc féin,
den tsuim sin a d’fhéadfadh bheith ag teastáil, nach sáraíonn €1, a íoc.
Stiúrthóirí
Is é triúr íoslíon na stiúrthóirí nach bhfuil gaolta lena chéile agus atá neamhspleách ar a chéile.
AIRTEAGAIL COMHLACHAIS
RÉAMHRÁITEACH
1.
Beidh feidhm ag forálacha Acht na gCuideachtaí 2014 maidir leis an gCuideachta ach
amháin sa mhéid go n-athraítear iad leis seo.
COMHALTAÍ
Beidh dá chomhalta dhéag ag an gCuideachta. Is iad a bheidh ina gcomhaltaí den Cuideachta
ná:
(a) seisear ainmnithe go díreach ag Cumann na Sagart,
(b) beirt ó réimse fhorbairt an phobail,
(c) beirt ó réimse fiontraíochta/eacnamaíochta/tráchtála, agus
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(d) beirt gurb tuismitheoirí iad atá ag tógáil clainne le Gaeilge
Beidh 25% ar a laghad de na comhaltaí ina gcónaí sa dá dhlínse in Éirinn.
I gcás go n-éiríonn comhalta ó 2(a) thuas as is é Cumann na Sagart a thoghfaidh comhalta
nua.
I gcás go n-éiríonn comhalta ó 2(b), 2(c) nó 2(d) thuas as is iad na comhaltaí eile ar fad a
thoghfaidh comhalta nua do na réimsí sin faoi seach.
Éireoidh trian de na comhaltaí as oifig gach bliain ach an coibhneas idir an dá dhlínse a
choinneáil agus an coibhneas idir Cumann na Sagart, réimse fhorbairt an phobail, an réimse
fiontraíochta/eacnamaíochta/tráchtála agus tuismitheoirí atá ag tógáil clainne le Gaeilge a
choinneáil freisin.

2018
2019
2020
2021
2022
2023

Éireoidh comhaltaí as oifig mar seo a leanas:
beirt ó Chumann na Sagart, tuismitheoir amháin, duine amháin ón réimse pobail
beirt ó Chumann na Sagart, duine amháin ón réimse fiontraíochta, duine amháin
ón réimse fhorbairt an phobail
beirt ó Chumann na Sagart, tuismitheoir amháin atá ag tógáil clainne le Gaeilge,
duine amháin ón réimse fiontraíochta
mar a bhí i 2018
mar a bhí i 2019
mar a bhí i 2020
agus mar sin ar aghaidh.
STIÚRTHÓIRÍ

(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Beidh naonúr ar a mhéid, comhaltaí iad go léir, mar stiúrthóirí ag an gCuideachta
mar a leanas:
triúr uathu siúd atá cáilithe faoi Rialachán 2 (a),
duine amháin uathu siúd atá cáilithe faoi Rialachán 2 (b),
duine amháin uathu siúd atá cáilithe faoi Rialachán 2 (c),
duine amháin uathu siúd atá cáilithe faoi Rialachán 2 (d),
cathaoirleach neamhspleách,
beirt, ar a mhéid, roghnaithe agus comhthofa ag na stiúrthóirí, más mian leo é,
go dtí deireadh an chéad chruinniú cinn bhliana eile.
Beidh 25% ar a laghad de na stiúrthóirí ina gcónaí sa dá dhlínse in Éirinn.
Éireoidh trian ar a laghad de na stiúrthóirí as oifig gach bliain.
Féadfar siúrthóir a bheidh ar scor dá oifig a atoghadh don dara tréimhse trí bliana.
Ní féidir stiúrthóir a cheapadh don tríú tréimhse gan bearna bliana, ar a laghad,
a bheith idir an dara tréimhse agus an tríú tréimhse.
Ceapfar cathaoirleach nua gach cúigiú bliain. Ní bheidh cathaoirleach de thuras
na huaire faoi réir na huainíochta thuasluaite.

2018
2019

Éireoidh stiurthóirí as oifig mar seo a leanas:
duine amháin ó Chumann na Sagart, duine amháin ón réimse tógáil clainne le
Gaeilge
duine amháin ó Chumann na Sagart, duine amháin ón réimse fiontraíochta
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2020
duine amháin ó Chumann na Sagart, duine amháin ó réimse fhorbairt an phobail
2022
an Cathaoirleach
2022
mar a bhí i 2018
2023
mar a bhí i 2019
2024
mar a bhí i 2020
2025
mar a bhí i 2021
2027
an Cathaoirleach (tréimhse cúig bliana)
agus mar a bhí ó 2018 ar aghaidh.
Is é triúr íoslíon na stiúrthóirí nach bhfuil gaolta lena chéile agus atá neamhspleách ar a chéile.
2

Ní bhfaighidh duine ar bith aon luach saothair as gníomhú mar stiúrthóir ar an gCuideachta,
ach féadfaidh an bord stiúrtha íocaíocht a dhéanamh le haon stiúrthóir ar aon chaiteachas as
póca nó caiteachas réasúnta taistil a thabharfaidh an stiúrthóir sin, le húdarás nó le ceadú na
stiúrthóirí agus ar an gcoinníoll sin amháin, a d'fhéadfadh sé tabhú i ngnáthghnó na
Cuideachta nó ina leith.

3

Ní bheidh aon stiúrthóir fostaithe ag an gCuideachta i gceapaíocht eile, ná ní bheidh aon
fhostaí incheaptha mar stiúrthóir ar an gCuideachta.
IMEACHTAÍ STIÚRTHÓIRÍ

6.

Féadfaidh na stiúrthóirí aon chumhachtaí dá gcuid a tharmligean chun coistí ar a mbeidh
comhalta amháin den bhord stiúrtha ar a laghad agus ar a mbeidh comhaltaí nach stiúrthóirí
ná comhaltaí den Cuideachta de réir mar a cheapfaidh an bord stiurtha. Féadfaidh gach coiste
comhaltaí eile a chomhthogadh nach stiúrthóirí ná comhaltaí den Cuideachta iad. Beidh gach
coiste freagrach don bhord stiúrtha. Is comhaltaí iad na hoifigigh de gach coiste.

7.

Féadfaidh na stiúrthóirí cuireadh a thabhairt d'aon duine nach stiúrthóir ná comhalta den
Cuideachta é freastal ar chruinniú den bhord stiúrtha gan cead vótála.
FÓGRAÍ

8.

Féadfaidh an Chuideachta fógra a thabhairt d’aon chomhalta cé acu i bpearsan nó trí é a sheoladh
sa phost nó trí bhealach leictreonach (faoi mar a shainítear in alt 2(1) de Acht na
gCuideachtaí 2014) chuig na gcomhalta ag a s(h)eoladh cláraithe poist nó ríomhphoist (nó,
mura bhfuil an seoladh cláraithe amhlaidh, chuig seoladh nó seoladh ríomhphoist an
chomhalta is déanaí ar cuireadh an Chuideachta ar an eolas air). Beidh feidhm ag Alt 218(5)
de Acht na gCuideachtaí 2014.
AN GHAEILGE

9.

Is trí Ghaeilge a dhéanfar gnó na Cuideachta a oiread agus is indéanta sin.

___________________________________________________
_____
SINNE, na daoine leithleacha a bhfuil ár n-ainmneacha agus ár seoltaí foscríofa, is mian linn
go ndéanfaí Cuideachta dínn de bhun an Mheabhráin Chomhlachais seo.
__________________________________________________________________________
_
AINMNEACHA, SEOLTAÍ AGUS TUAIRISCÍ NA SÍNITHEOIRÍ
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__________________________________________________________________________
_
Helen Ó Murchú
31 Corrán Naoimh Fhiontain
Cill Fiontain
Baile Átha Cliath 13
Riarthóir
Pádraig Ó Cuanacháin
Dún an Óir
Sean Bóthar na hEochaille
Corcaigh
Oifigeach Forbartha
Pádraig Ó Croiligh
50 Tobermore Road
Desertmartin
Magherafelt
Co Derry BT45 5LE
Sagart
Alan Mac Eochagáin
36 Sráid Líosáin Íochtarach
Baile Átha Cliath 2
Sagart
P T Mac Ruairí
6 Ascaill Bhreandáin
Baile Átha Cliath 5
Iriseoir
Pádraic Mac Donncha
Rathcairn
Áth Buí
Co na Mí
Bainisteoir Chomharchumann Rathcairn
Tadhg Furlong
Ceapach na bhFaoiteach
Tiobrad Árann
Sagart
_____________________________________________________________________
Arna dhátú an 11ú lá seo de Shamhain 2002
Finné leis na sínithe anseo thuas:
Dáithí Ó Maolchoille, Cuntasóir Cairte
75 Páirc Weston, Baile Átha Cliath 14

Uimhir chláraithe 364776

Dáta corpraithe 6 Nollaig 2002
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GLÓR NA nGAEL
(CUIDEACHTA FAOI THEORAINN RÁTHAÍOCHTA GAN SCAIRCHAIPITEAL)

RÁTH CHAIRN
ÁTH BUÍ
CO NA MÍ
C15 Y7CY
RÁITIS AIRGEADAIS
DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2017
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GLÓR NA nGAEL
(CUIDEACHTA FAOI THEORAINN RÁTHAÍOCHTA GAN SCAIRCHAIPITEAL)

CLÁR
EOLAS
TUARASCÁIL NA STIÚRTHÓIRÍ

LEATHANACH
1
2/3

RÁITEAS AR FHREAGRACHTAÍ STIÚRTHÓIRÍ

4

DEARBHÚ STIÚRTHÓIRÍ

5

TUARASCÁIL AN INIÚCHÓRA

6/10

RÁITEAS AR IONCAM AGUS AR CHAITEACHAS

11

CLÁR COMHARDAITHE

12

NÓTAÍ AR NA RÁITIS AIRGEADAIS

13/15

GLÓR NA nGAEL
(CUIDEACHTA FAOI THEORAINN RÁTHAÍOCHTA GAN SCAIRCHAIPITEAL)

EOLAS
Stiúrthóirí

Pádraig Ó Ciardha
An tAthair Séamus Ó hÉanaigh
An tAthair Tadhg Furlong
An Dr Máire Ní Annracháin
Micí Walsh
Damian Ó Néill
Máire Ní Chíosáin (ón 2 Meitheamh 2017)
Cóilín Ó Cearbhaill (go dtí an 5 Bealtaine 2017)

Rúnaí

Lorcán Mac Gabhann

Oifig Chláraithe

Ráth Chairn
Áth Buí
Co na Mí
C15 Y7CY

Uimhir Chláraithe

364776

Uimhir Charthanach

CHY15155

Baincéirí

Banc na hÉireann
Sráid Eoin
Ceannanas
Co na Mí

Iniúchóir

Dáithí Ó Maolchoille
Comhlacht Reachtúil Iniúchóireachta
75 Páirc Weston
Baile an Teampaill
Baile Átha Cliath D14 HW58

(i)11

GLÓR NA nGAEL
(CUIDEACHTA FAOI THEORAINN RÁTHAÍOCHTA GAN SCAIRCHAIPITEAL)

TUARASCÁIL NA STIÚRTHÓIRÍ
DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2017
Cuireann na stiúrthóirí na ráitis airgeadais iniúchta don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig
2017 ar fáil.
PRÍOMHGHNÍOMHACHTAÍ
Le linn na bliana 2017 rinne Glór na nGael bainistiú ar scéimeanna maoinithe go raibh
luach leo a bhí cothrom le €200,000. Is cúis áthais don chuideachta go leanann an
comhoibriú atá ar siúl aici le Cumann Lúthchleas Gael agus spéis níos mó ná 100+ club
i bhFondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonnchada.
Cuireadh tús le linn 2017 le scéim tacaíochta do theaghlaigh atá ag tógáil a bpáistí le
Gaeilge. Tá an scéim “Teanga Tí” ag feidhmiú i 20 scoilphobail fud fad na tíre, an
Ghaeltacht san áireamh, agus atá á reáchtáil le comhoibriú Fhoras na Gaeilge agus
Ghaeloideachais.
TORTHAÍ NA BLIANA AGUS STAID CÚRSAÍ AR AN 31 NOLLAIG 2017
Tá an Ráiteas ar Ioncam agus ar Chaiteachas agus an Clár Comhardaithe don bhliain dar
chríoch an 31 Nollaig 2017 ar leathanaigh 11 go 15. Tá an toradh ó
ghnáthghníomhachtaí roimh cháin le léamh sa Ráiteas ar Ioncam agus ar Chaiteachas ar
leathanach 11. Tá staid chúrsaí na cuideachta léirithe ar an gClár Comhardaithe ar
leathanach 12.
STIÚRTHÓIRÍ
Is iad seo leanas na stiúrthóirí a bhí ann le linn na bliana dar chríoch an 31 Nollaig 2017:
Pádraig Ó Ciardha
An tAthair Séamus Ó hÉanaigh
An tAthair Tadhg Furlong
An Dr Máire Ní Annracháin
Micí Walsh
Damian Ó Néill
Máire Ní Chíosáin (ón 2 Meitheamh 2017)
Cóilín Ó Cearbhaill (go dtí an 5 Bealtaine 2017)
Tá 50% de na stiúrthóirí ainmnithe ag comhaltaí na cuideachta agus 50% ainmnithe ag
Cumann na Sagart. Is féidir leis an mBord Stiúrtha daoine eile a chomhthoghadh go dtí
dáta an chéad chruinniú cinn bhliana eile agus de réir mar a cheaptar go bhfuil gá lena
leithéid.
Gníomhaíonn na stiúrthóirí go léir ar bhonn deonach.

(i)2 2

GLÓR NA nGAEL
(CUIDEACHTA FAOI THEORAINN RÁTHAÍOCHTA GAN SCAIRCHAIPITEAL)

TUARASCÁIL NA STIÚRTHÓIRÍ
DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2017
COMHALTAÍ
(ar leanúint)
Ainmníonn Cumann na Sagart 50% de chomhaltaí na cuideachta agus ainmníonn
iomlán na gcomhaltaí daoine d’aon fholúntais a éiríonn.
Beidh 25% ar a laghad de na comhaltaí agus 25% ar a laghad de na stiúrthóirí ina gcónaí
sa dá dhlínse in Éirinn.
IMEACHTAÍ TÁBHACHTACHA Ó DHEIREADH NA BLIANA
Ní raibh aon imeachtaí tábhachtacha a bhaineann leis an gcuideachta ó dheireadh na
bliana.
FORBAIRTÍ AMACH ANSEO SA GHNÓTHAS
Leanfaidh an chuideachta ag forbairt a cuid gníomhaíochtaí sa bhliain seo chugainn.
TAIFID CHUNTASAÍOCHTA
Is iad na céimeanna a ghlacann na stiúrthóirí chun slánú a dhéanamh de go bhfuil
coinníollacha Alt 281 go 285 de Acht na gCuideachtaí 2014 maidir le taifid
chuntasaíochta a choimeád á gcomhlíonadh ná: na polasaithe agus na nósmhaireachtaí
riachtanacha a fheidhmiú chun idirbhearta a chlárú; foireann chuntasaíochta chumasach,
le taithí oiriúnach, a fhostú; agus dóthain acmhainní a sholáthar chun chúram a
dhéanamh de na taifid chuntasaíochta. Coimeádtar na taifid chuntasaíochta ag oifig
chláraithe na cuideachta.
INIÚCHÓIR
Chuir Dáithí Ó Maolchoille, Cuntasóir Cairte agus Comhlacht Reachtúil
Iniúchóireachta, in iúl go bhfuil sé toilteanach leanúint in oifig de réir Alt 383(2), Acht
na gCuideachtaí 2014.
PRÍOMHRIOSCAÍ AGUS ÉIGINNTEACHTAÍ
Maoinítear an chuideachta go príomha trí dheontais agus urraíocht ó eagraíochtaí agus
aonáin in earnáil phobal na Gaeilge. Is é laghdú ioncaim ó na foinsí seo an príomhriosca
atá ag an gcuideachta.
Ar son na stiúrthóirí
PÁDRAIG Ó CIARDHA
SÉAMUS Ó hÉANAIGH
Stiúrthóirí
18 Bealtaine 2018
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GLÓR NA nGAEL
(CUIDEACHTA FAOI THEORAINN RÁTHAÍOCHTA GAN SCAIRCHAIPITEAL)

RÁITEAS AR FHREAGRACHTAÍ STIÚRTHÓIRÍ
DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2017
Tá na stiúrthóirí freagrach as tuarascáil na stiúrthóirí agus na ráitis airgeadais a
ullmhú de réir dhlíthe agus rialachán oiriúnacha.
De réir dlí cuideachta tá iallach ar na stiúrthóirí ráitis airgeadais a ullmhú i gcomhair
gach bliana airgeadais. De réir an dlí roghnaigh na stiúrthóirí na ráitis airgeadais a
ullmhú de réir Chleachtais Chuntasaíochta a bhfuil gnáth-ghlacadh leo in Éirinn. De
réir dlí cuideachtaí ní foláir do na stiúrthóirí gan ráitis airgeadais a fhaomhadh mura
bhfuil siad sásta go dtugann siad léargas fíor cothrom ar shócmhainní, dhliteanais
agus stádas airgeadais na cuideachta amhail ar dháta dheireadh bliana airgeadais agus
ar bhrabús nó caillteanas na cuideachta don bhliain airgeadais agus go ngéilleann siad
ar gach dóigh eile do Acht na gCuideachtaí 2014.
Agus na ráitis airgeadais sin á n-ullmhú acu ní foláir do na stiúrthóirí:
-

polasaithe cuntasaíochta oiriúnacha a roghnú agus ansin iad a chur i bhfeidhm
go leanúnach,

-

breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnta agus stuama,

-

a rá ar ullmhaíodh na ráitis airgeadais de réir chaighdeán cuntasaíochta is
infheidhme, na caighdeáin sin a aithint agus tionchur agus cúiseanna imeachta
ábhartha ó na caighdeáin sin a nótáil, agus

-

na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthais leantaigh ach amháin sa chás
go bhfuil sé mí-oiriúnach a cheapadh go leanfaidh an chuideachta i mbun gnó.

Tá na stiúrthóirí freagrach as a áirithiú go gcoimeádann an chuideachta nó go
gcoinníonn an chuideachta ar coimeád taifid chuí chuntasaíochta a mhíníonn agus a
chláraíonn mar is ceart idirbhearta na cuideachta, a chuireann ar a gcumas am ar bith
sócmhainní, dliteanais, stádas airgeadais agus brabús agus caillteanas na cuideachta
a aimsiú le cruinneas réasúnta, a chuireann ar a gcumas a áirithiú go gcloíonn na ráitis
airgeadais agus tuarascáil na stiúrthóirí le hAcht na gCuideachtaí 2014.
Tá siad freagrach freisin as sócmhainní na cuideachta a chosaint agus dá réir sin as
céimeanna réasúnta a ghlacadh chun calaois agus gnóthaí cama eile a chosc agus a
aimsiú.
Ar son na stiúrthóirí
PÁDRAIG Ó CIARDHA
SÉAMUS Ó hÉANAIGH
Stiúrthóirí
18 Bealtaine 2018
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GLÓR NA nGAEL
(CUIDEACHTA FAOI THEORAINN RÁTHAÍOCHTA GAN SCAIRCHAIPITEAL)

DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2017
DEARBHÚ STIÚRTHÓIRÍ
Tá na ráitis airgeadais ar leathanaigh 11 go 15 á bhfaomhadh ag an stiúrthóirí agus
deimhníonn siad go bhfuil siad freagrach astu, roghnú polasaithe cuntasaíochta cuí san
áireamh, iad a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach agus na breithiúnais thacaíochta a
dhéanamh ar bhunús réasúnta agus stuama. Ullmhaíodh iad ar bhunús gnóthais
leantaigh ar an mbonn go leanfaidh an chuideachta i mbun gnó.
Deimhníonn na stiúrthóirí gur chuir siad taifid chuntasaíochta uile na cuideachta ar fáil
don iniúchóir agus tugadh dó an fhaisnéis go léir atá riachtanach chun na ráitis
airgeadais a ullmhú.
Deimhníonn na stiúrthóirí, chomh fada agus is eol dóibh agus a chreideann siad, go
léiríonn na ráitis airgeadais idirbhearta uile na cuideachta don bhliain dar chríoch an 31
Nollaig 2017.
Ar son na stiúrthóirí
PÁDRAIG Ó CIARDHA
SÉAMUS Ó hÉANAIGH
Stiúrthóirí
18 Bealtaine 2018
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GLÓR NA nGAEL
(CUIDEACHTA FAOI THEORAINN RÁTHAÍOCHTA GAN SCAIRCHAIPITEAL)

BLIAIN DAR CHRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2017
TUARASCÁIL AN INIÚCHÓRA NEAMHSPLEÁCH DO CHOMHALTAÍ
GLÓR NA nGAEL
Tuarascáil ar an iniúchadh ar na ráitis airgeadais
Tá iniúchadh déanta agam ar na ráitis airgeadais do Glór na nGael (“an Chuideachta”)
don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2017 ar leathanaigh 11 go 15 ar a n-áirítear an
Ráiteas ar Ioncam agus ar Chaiteachas, an Clár Comhardaithe agus nótaí ar na ráitis
airgeadais ar a n-áirítear achoimre ar na polasaithe suntasacha cuntasaíochta mar atá
leagtha amach i Nóta 1. Is é an creat tuairiscíochta airgeadais a cuireadh i bhfeidhm
agus iad á n-ullmhú ná dlí na hÉireann agus Caighdeán Tuairiscíochta Airgeadais 102,
a bhfuil feidhm leis i bPoblacht na hÉireann agus sa Ríocht Aontaithe.
Tuairimí agus conclúidí ag eascairt as m’iniúchadh
I dtaca leis na ráitis airgeadais, i mo thuairimse
•
•
•

tugann siad léargas fíor cothrom ar na sócmhainní, na dliteanais agus ar staid
airgeadais na Cuideachta ar an 31 Nollaig 2017 agus ar a toradh don bhliain a
chríochnaigh ansin;
ullmhaíodh iad mar is cuí faoi réir Chaighdeán Tuairiscíochta Airgeadais 102;
agus
ullmhaíodh iad mar is cuí faoi réir cheangaltais Acht na Cuideachtaí 2014.

Bunús na Tuairime
Stiúraigh mé m’iniúchadh faoi réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta Iniúchóireachta (Éire)
{CII (Éire)} agus an dlí atá i bhfeidhm. Tá cur síos breise ar mo fhreagrachtaí faoi réir
na gcaighdeán seo sa chuid de mo thuarascáil dar teideal Freagrachtaí an iniúchóra as
iniúchadh a dhéanamh ar an ráitis airgeadais. Táim neamhspleách ar an gCuideachta
faoi réir na gceangaltas eiticiúla a bhaineann le m’iniúchadh ar ráitis airgeadais in
Éirinn, ar a n-áirítear Caighdeáin Eiticiúla d’Iniúchóirí in Éirinn, a d’eisigh Údarás
Maoirseachta Iniúchta agus Cuntasaíochta na hÉireann (ÚMICÉ) agus chomhlíon mé
mo chuid dualgas eiticiúla eile faoi réir na gceangaltas seo [ar a n-áirítear Alt 6 den
Chaighdeán Eiticiúil – Forálacha ar fáil d’Aonáin Bheaga (FafAB) (2016) faoi réir na
gcúinsí atá leagtha amach i Nóta 10 ar na ráitis airgeadais].
Creidim go bhfuil an fhianaise iniúchóireachta a fuair mé dóthanach agus cuí le go
mbeadh bunús le mo thuairim.
Tátail a bhaineann le gnóthas leantach
Níl aon ní le tuairisciú agam i dtaca leis na cúrsaí seo a leanas a bhfuil dualgas orm faoi
réir CII (Éire) a thuairisciú libh nuair:
• nach bhfuil an úsáid a bhaineann na stiúrthóirí as bonn cuntasaíochta an
ghnóthais leantaigh, agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú, cuí; nó
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GLÓR NA nGAEL
BLIAIN DAR CHRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2017
TUARASCÁIL AN INIÚCHÓRA NEAMHSPLEÁCH DO CHOMHALTAÍ
GLÓR NA nGAEL
(ar leanúint)
Tátail a bhaineann le gnóthas leantach (ar leanúint)
•

nár nocht na stiúrthóirí sna ráitis airgeadais aon éiginnteachtaí ábhartha
aitheanta a d’fhágfadh faoi amhras suntasach cumas na Cuideachta chun
leanúint de bheith ag baint úsáide as bonn cuntasaíochta an ghnó
leantaigh ar feadh tréimhse dhá mhí déag ar a laghad ón dáta ar a
n-údaraítear eisiúint na ráiteas airgeadais.

Eolas Eile
Tá na stiúrthóirí freagrach as an eolas eile. Cuimsíonn an t-eolas eile an t-eolas úd atá
sa tuarascáil bhliantúil cé is moite de na ráitis airgeadais agus de mo thuarascáil
orthusan. Ní chlúdaíonn mo thuairim ar na ráitis airgeadais an t-eolas breise agus,
seachas an méid atá ráite go sonrach i mo thuarascáil, ní thugaim aon tátal dearbhaithe
orthusan.
I dtaca le m’iniúchadh ar na ráitis airgeadais, tá freagracht orm an t-eolas breise a léamh
agus, é sin á dhéanamh agam, cíoradh a dhéanamh féachaint an bhfuil an t-eolas eile
neamhréireach go bunúsach leis na ráitis airgeadais nó le heolas ar tháinig mé air agus
mé i mbun an iniúchta, nó a fheictear dom a bheith míshonraithe go hábhartha ar aon
dóigh eile. Má thagaim ar aon neamhréireacht ábhartha nó aon mhíráiteas follasach tá
dualgas orm a chinneadh cé acu an bhfuil, nó nach bhfuil, aon mhíráiteas ábhartha sna
ráitis airgeadais nó aon mhíráiteas ábhartha san eolas eile. Má thagaim ar an dtuairim,
agus an tuairim bunaithe ar an obair atá déanta agam, go bhfuil míráiteas ann san eolas
breise, tá dualgas orm é sin a thuairisciú.
Níl aon ní le tuairisciú agam i dtaca leis seo.
Tuairimí faoi nithe eile atá leagtha síos in Acht na gCuideachtaí 2014
Agus é bunaithe ar a obair a rinne mé agus mé i mbun an iniúchta, agus air sin amháin,
tuairiscím:
• gurb í mo thuairim, go bhfuil an t-eolas uile atá tugtha i dtuarascáil na stiúrthóirí
ag teacht leis na ráitis airgeadais; agus
• gurb í mo thuairim gur ullmhaíodh tuarascáil na stiúrthóirí faoi réir Acht na
gCuideachtaí 2014.
Fuaireas gach eolas agus gach míniú a mheasaim a bheith riachtanach chun críche
m’iniúchta.
Is í mo thuairim go raibh taifid chuntasaíochta na Cuideachta dóthanach le go bhféadfaí
na ráitis airgeadais a iniúchadh go héasca agus mar is cuí agus go bhfuil na ráitis
airgeadais ag teacht leis na taifid chuntasaíochta.
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(ar leanúint)
Ábhair a bhfuil dualgas orm a thuairisciú mar eisceacht
Agus é bunaithe ar an eolas is ar an tuiscint a fuaireas ar an gCuideachta is ar a
timpeallacht agus mé i mbun an iniúchta, níor tháinig mé ar aon mhíráiteas ábhartha i
dtuarascáil na stiúrthóirí.
Leagann Acht na gCuideachtaí 2014 an dualgas orm tuairisc a thabhairt daoibh mura
mbíonn an faisnéisiú faoi luach saothair agus faoi idirbhearta na stiúrthóirí, a éilítear
faoi ailt 305 go 312 den Acht, tugtha. Níl aon ní le tuairisciú agam i dtaca leis seo.
Freagrachtaí faoi seach
Freagrachtaí na stiúrthóirí as na ráitis airgeadais
Mar atá mínithe ar bhealach níos iomláine i bhfreagrachtaí na stiúrthóirí atá leagtha
amach ar leathanach 4, tá na stiúrthóirí freagrach as ullmhú na ráiteas airgeadais agus
as bheith sásta go dtugann siad léargas fíor cothrom, agus as cibé rialú inmheánach a
mheasann siad a bheith riachtanach chun go bhféadfaí na ráitis airgeadais a ullmhú ar
dhóigh go mbeidís saor ó aon mhíráiteas ábhartha, bíodh sé mar earráid nó mar chalaois.
Agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú, tá na stiúrthóirí freagrach as cumas na Cuideachta
chun leanúint air mar ghnóthas leantach a mheas agus as nithe a bhaineann le gnóthas
leantach á nochtadh acu, mar atá infheidhmithe, agus leas á bhaint acu as bonn
cuntasaíochta an ghnóthais leantaigh mura bhfuil sé in intinn ag bainistíocht na
Cuideachta a leachtú nó éirí as gnóthaí, nó mura bhfuil aon rogha réadúil acu ach é sin
a dhéanamh.
Freagrachtaí an iniúchóra as iniúchadh a dhéanamh ar an ráitis airgeadais
Tá mar aidhmeanna agam dearbhú réasúnta a fháil faoi cé acu an bhfuil, nó nach bhfuil,
na ráitis airgeadais ina n-iomláine saor ó aon mhíráiteas ábhartha, bíodh sé mar earráid
nó mar chalaois, agus chun tuarascáil iniúchóra a eisiúint a chuimsíonn mo thuairim. Is
dearbhú d’ardchaighdeán é dearbhú réasúnta, ach ní urrús é go n-éireoidh i gcónaí le
hiniúchadh a dhéantar faoi réir CII (Éire) mírialtacht ábhartha a aimsiú nuair is ann di.
Is féidir le míráitis eascairt as calaois nó as earráid agus meastar iad a bheith ábhartha
má cheaptar go réasúnta go bhféadfaidís, ina n-aonar nó ina n-iomláine, tionchar a imirt
ar thuairimí eacnamaíochta úsáideoirí a bheadh bunaithe ar bhonn na ráiteas airgeadais
seo.
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(ar leanúint)
Faisnéis bhreise ar scóip mo fhreagrachtaí mar iniúchóir
Mar chuid d’iniúchadh faoi réir CII (Éire), tarraingím ar bhreithiúnas gairmiúil agus
coinním sceipteachas proifisiúnta le linn an iniúchta. Thairis sin:
•

•

•

•

•

Aithním agus déanaim meastóireacht ar na rioscaí a ghabhann le míráiteas
ábhartha sna ráitis airgeadais, bíodh sé mar thoradh ar chalaois nó ar earráid, ar
leagan amach nó ar ghnáthaimh fheidhmiúcháin an iniúchta bheith freagrúil do
na rioscaí seo, agus fianaise iniúchóireachta a aimsiú atá dóthanach agus cuí
chun bheith mar bhonn le mo thuairim. Is mó an baol nach n-aimseofaí míráiteas
a d’eascair as calaois ná ceann a d’eascródh as earráid, cionn is gur féidir le
claonpháirtíocht, brionnú, easnamh d’aon ghnó, bréagléiriú nó sárú rialachais
inmheánaigh bheith i gceist le calaois.
Tuiscint a fháil ar an rialachas inmheánach atá ábhartha don iniúchadh chun go
bhféadfaí gnáthaimh iniúchóireachta a dhearadh a bheadh oiriúnach do na toscaí
ach ní chun críche tuairim a nochtadh faoi éifeacht rialachas inmheánach na
Cuideachta.
Meastóireacht a dhéanamh ar chuibhiúlacht na bpolasaithe cuntasaíochta a
úsáideadh agus ar réasúntacht na meastachán cuntasaíochta agus na
bhfaisnéisithe gaolmhara a rinne na stiúrthóirí.
Teacht ar thuairim faoi cé chomh cuí is atá úsáid bhonn cuntasaíochta an ghnó
leantaigh ag na stiúrthóirí agus, i bhfianaise na faisnéise iniúchóireachta a
fuarthas, faoi cé acu an bhfuil nó nach bhfuil éiginnteacht ábhartha ann a
bhaineann le himeachtaí nó le cúinsí, a fhéadfadh amhras suntasach a
chaitheamh ar chumas na Cuideachta chun leanúint air mar ghnóthas leantach.
Má thagaim ar an dtuairim gur ann d’éiginnteacht ábhartha tá dualgas orm i mo
thuarascáil iniúchóra aird a dhíriú ar an nochtadh eolais gaolmhar sna ráitis
airgeadais nó, má tá an nochtadh gan a bheith dóthanach, mo thuairimí a leasú.
Tá mo chonclúidí bunaithe ar an bhfianaise iniúchóireachta atá faighte agam
suas le dáta mo thuarascáil iniúchóra. Mar sin féin, d’fhéadfadh imeachtaí nó
tosca amach anseo bheith ina gcúis le nach bhféadfadh an Chuideachta leanúint
air mar ghnóthas leantach.
Cur i láthair, struchtúr agus ábhar na ráiteas airgeadais a mheas, ar a n-áirítear
na nochtaithe agus faoi cé acu an léiríonn, nó nach léiríonn, na ráitis airgeadais
bun-idirbhearta ar shlí a thugann léiriú cothrom.
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Faisnéis bhreise ar scóip mo fhreagrachtaí mar iniúchóir (ar leanúint)
Tuairiscím leosan a bhfuil freagracht as rialachas orthu i leith, i measc nithe eile, scóip
agus tráthúlacht pleanáilte an iniúchta maille le nithe suntasacha a aimsítear san
iniúchadh, ar a n-áirítear aon easpa shuntasach sa rialachas inmheánach ar tháinig mé
uirthi le linn m’iniúchta.
Cuspóir m’obair iniúchóireacha agus cé do/di a bhfuil mé freagrach
Is do chomhaltaí na Cuideachta amháin, mar chomhlachas, mo thuarascáil faoi réir alt
391 d’Acht na gCuideachtaí 2014. Thug mé faoi m’obair iniúchóireachta le go
dtuairisceoinn do chomhaltaí na Cuideachta na nithe úd a bhfuil dualgas orm a
thuairisciú i mo thuairisc iniúchóireachta agus ní ar aon chúis eile. Chomh fada agus is
ceadmhach dom de réir dlí, ní ghlacaim ná ní ghabhaim chugam féin freagracht as
m’obair iniúchóireachta, as an tuarascáil seo ná as na tuairimí ar tháinig mé orthu, i leith
duine ar bith eile seachas i leith na Cuideachta agus comhaltaí na Cuideachta mar
chomhlachas.

Dáithí Ó Maolchoille
Cuntasóir Cairte
Sínithe ar a shon agus thar a cheann:
Dáithí Ó Maolchoille
Comhlacht Reachtúil Iniúchóireachta
75 Páirc Weston
Baile Átha Cliath D14 HW58
18 Bealtaine 2018
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GLÓR NA nGAEL
(CUIDEACHTA FAOI THEORAINN RÁTHAÍOCHTA GAN SCAIRCHAIPITEAL)

RÁITEAS AR IONCAM AGUS AR CHAITEACHAS
DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2017
Notaí
Ioncam

2017
€

2016
€

1,297,625 1,436,662

Caiteachas

(1,305,348)(1,410,351)
_________ _______

(Easnamh)/farasbarr oibreacháin ar
ghnáthghníomhachtaí roimh cháin

3

Cáin ar (easnamh)/fharasbarr ar ghnáthghníomhachtaí

4

______

_____

(Easnamh)/farasbarr ar
ghnáthghníomhachtaí tar éis cánach

5

(7,723)
=====

26,311
=====

Ráiteas ar ioncam agus ar chaiteachas ag tús na bliana
(Easnamh)/farasbarr na bliana
Ráiteas ar ioncam agus ar chaiteachas ag deireadh na bliana

(i)11
11

(7,723)

26,311

253,980 227,669
(7,723)
_______
246,257
======

26,311
_______
253,980
======

GLÓR NA nGAEL
(CUIDEACHTA FAOI THEORAINN RÁTHAÍOCHTA GAN SCAIRCHAIPITEAL)

CLÁR COMHARDAITHE AR 31 NOLLAIG 2017
Notaí

2017
€

2016
€

Stoc

6

59,419

87,248

Féichiúnaithe

7

SÓCMHAINNÍ REATHA

Airgead sa bhanc

126,415 131,531
205,647 205,989
_______ _______
391,481 424,768

CREIDIÚNAITHE
(iníoctha laistigh de bhliain amháin)

8

GLANSÓCMHAINNÍ REATHA

(145,224) (170,788)
_______ _______

246,257
_______
SÓCMHAINNÍ IOMLÁNA LÚIDE DLITEANAIS REATHA 246,257
======

253,980
_______
253,980
======

COTHROMAS
Ráiteas ar Ioncam agus ar Chaiteachas

5

Ar son na stiúrthóirí
PÁDRAIG Ó CIARDHA
SÉAMUS Ó hÉANAIGH
Stiúrthóirí
18 Bealtaine 2018

(i)1212

246,257 253,980
====== ======

GLÓR NA nGAEL
(CUIDEACHTA FAOI THEORAINN RÁTHAÍOCHTA GAN SCAIRCHAIPITEAL)

NÓTAÍ AR NA RÁITIS AIRGEADAIS
DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2017
1.

POLASAÍ CUNTASAÍOCHTA
Gnás Cuntasaíochta
Ullmhaítear na ráitis airgeadais ar bhonn gnóthais leantaigh agus faoi réir
caighdeán chuntasaíochta a bhfuil gnáth-ghlacadh leo in Éirinn agus faoi
reachtaíocht na hÉireann, Acht na gCuideachtaí 2014 san áireamh, faoi réir an
Ráiteas um Thuairisciú Airgeadais infheidhme i bPoblacht na hÉireann agus san
Ríocht Aontaithe (FRS 102) eisithe ag an gComhairle um Thuairisciú
Airgeadais.
Sócmhainní Inláimhsithe Dochta
Díscríobhtar sócmhainní dochta – trealamh oifige – mar chostas reatha sa
bhliain a cheannaítear iad. Tá an polasaí seo ag teacht le bonn maoine na
cuideachta.
Pinsin
Tá leasanna pinsin maoinithe thar thréimhse seirbhíse na bhfostaithe mar
ranníocaíochtaí do chiste faofa. Tá na ranníocaíochtaí bunaithe ar chomhairle
achtúireach agus tá siad curtha i gcoinne an chuntais Ioncaim agus Caiteachais
sa tréimhse lena mbaineann siad.
Stoc
Luacháiltear stoc de réir an ghnás isteach i dtosach, amach i dtosach (FIFO) ag
a mbunchostas nó ag a nglanluach inréadaithe, cibé acu is lú tar éis stoic críon
nó mallghluaiste a dhíscríobh. Áirítear i gcostas an caiteachas go léir a rinneadh
le linn gnáthchúrsaí an ghnóthais chun na hearraí a thabhairt go dtí a suíomh
agus a n-ordú reatha.

2.

FOSTAITHE AGUS TUARASTAIL
Is é líon míosúil na ndaoine a fostaíodh
le linn na bliana mar a leanas:

2017

2016

17
==

15
==

Thit leas fostaí sa bhanda €80,000 go €90,000 i gcás fostaí amháin.
Gníomhaíonn na stiúrthóirí go léir ar bhonn deonach.

(i)13
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GLÓR NA nGAEL
(CUIDEACHTA FAOI THEORAINN RÁTHAÍOCHTA GAN SCAIRCHAIPITEAL)

NÓTAÍ AR NA RÁITIS AIRGEADAIS
DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2017
(ar leanúint)
3.

(EASNAMH)/FARASBARR
OIBREACHÁIN
AR
GHNÁTHGHNÍOMHACHTAÍ ROIMH CHÁIN
2017
2016
€
€
Léirítear na torthaí roimh cháin
tar éis na ndeontas seo leanas a fháil:
Foras na Gaeilge
1,078,615 1,089,510
Foras na Gaeilge – Físeán Pleanáil Teanga
10,000
- Deontas iarchurtha
(10,000)
Foras na Gaeilge – Teanga Tí
6,000 14,000
- Deontas aistrithe go Teanga Tí
(6,000)
Gaeloideachas – Teanga Tí
6,000
Foras na Gaeilge – Fondúireacht
Sheosaimh Mhic Dhonnchada
8,000
- Deontas aistrithe go CLG
(8,000)
An Roinn Oideachais agus Scileanna
17,000 16,500
An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta
20,000 20,000
Údarás na Gaeltachta
5,000
5,000
An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta
agus Gaelscolaíochta
42,000 54,000
Cumann Lúthchleas Gael
20,000 20,000
Ravelóid
1,000
===== =====

4.

CÁIN AR THORTHAÍ AR GHNÁTHGHNÍOMHACHTAÍ
Tá stádas carthanúil faighte ag an gcuideachta ó na Coimisinéirí Ioncaim a
thugann faoiseamh ó cháin i leith ioncaim nó ghnócháin chaipitiúla a úsáidtear
agus atá inúsáidte chun críche aidhmeanna carthanúla amháin. Bronnadh an
stádas sin ar an gcuideachta i litir ó na Coimisinéirí Ioncaim dar dáta an 9 Eanáir
2003.

5.

COTHROMAS

2017
€
253,980

2016
€
227,669

(7,723)
_______
Ráiteas ar ioncam agus ar chaiteachas ag deireadh na bliana 246,257
======

26,311
_______
253,980
======

Ráiteas ar ioncam agus ar chaiteachas ag tús na bliana
(Easnamh)/farasbarr na bliana
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GLÓR NA nGAEL
(CUIDEACHTA FAOI THEORAINN RÁTHAÍOCHTA GAN SCAIRCHAIPITEAL)

NÓTAÍ AR NA RÁITIS AIRGEADAIS
DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2017
(ar leanúint)
6.

STOC

2017
2016
€
€
Leabhair agus cluichí
59,419
87,248
=====
=====
Níl difríochtaí ábhartha idir costas athsholáthair stoic agus méideanna sa chlár
comhardaithe.

7.

FÉICHIÚNAITHE
Féichiúnaithe agus réamhíocaíochtaí
Duaiseanna agus urraíocht
Cáin Bhreisluacha
Gaelphobal Thamhlachta

8.

CREIDIÚNAITHE
Creidiúnaithe ginearálta
Duaiseanna
Cáin fostaíochta

9.

2017
€
37,906
68,487
1,062
18,960
_______
126,415
======

2016
€
59,432
45,400
839
25,860
_______
131,531
======

2017
€
53,730
80,987
10,507
_______
145,224
======

2016
€
78,793
82,200
9,795
_______
170,788
======

STÁDAS NA CUIDEACHTA
Cuideachta faoi theorainn ráthaíochta gan scairchaipiteal is ea an chuideachta.
Tá ráthaíocht na gcomhaltaí teoranta go €1 an chomhalta a leanann ar feadh
bliana amháin tar éis deiridh le comhaltas aonair.

10.

SEIRBHÍSÍ CURTHA AR FÁIL AG INIÚCHÓIR NEAMHSPLÉACH
Dála a lán gnóthas eile ar chóimhéid agus den chineál céanna, cuidíonn ár
n-iniúchóir linn na ráitis airgeadais a ullmhú, tuairisceáin bhliantúla a ullmhú
agus a gcur faoi bhráid na hOifige um Chlárú Cuideachtaí.

11.

FAOMHADH NA RÁITEAS AIRGEADAIS
Ar an 18 Bealtaine 2018 d’fhaomh na stiúrthóirí na ráitis airgeadais agus
d’údaraigh siad go n-eiseofaí iad.
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GLÓR NA nGAEL
(CUIDEACHTA FAOI THEORAINN RÁTHAÍOCHTA GAN SCAIRCHAIPITEAL)

Ioncam

CUNTAS OIBRIÚCHÁIN
DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2017
2017
€

2016
€

Deontais – Foras na Gaeilge
1,078,615 1,089,510
- Foras na Gaeilge – Físeán Pleanáil Teanga
10,000
- Deontas iarchurtha
(10,000)
- Foras na Gaeilge – Teanga Tí
6,000 14,000
- Deontas aistrithe go Teanga Tí
(6,000)
- Gaeloideachas – Teanga Tí
6,000
- Foras na Gaeilge – Fondúireacht
Sheosaimh Mhic Dhonnchada
8,000
- Deontas aistrithe go CLG
(8,000)
- An Roinn Oideachais agus Scileanna
17,000 16,500
- An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta
20,000 20,000
- Údarás na Gaeltachta
5,000
5,000
- An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta
agus Gaelscolaíochta
42,000 54,000
- Cumann Lúthchleas Gael
20,000 20,000
- Ravelóid
1,000
- Foras na Gaeilge – Féasta
5,000
- An Roinn Gnóthaí Eachtracha, Clár Tacaíochta Eisimiriceach - 28,105
- An Roinn Gnóthaí Eachtracha, Clár Tacaíochta Eisimiriceach - 10,000
- An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta (Ravelóid)
- 15,943
Táillí Iontrála
Urraíocht Duaiseanna
Treabhdóireacht
Ús Tuillte
Ioncam

2,655

6,926

14,889

16,700

535

7,945

25

2,161

1,207,719 1,311,790

Caiteachas

(1,226,124) (1,300,079)
________ ______

(Easnamh)/farasbarr oibriúcháin na bliana (seachas Údar.ie) (18,405)

11,711

Údar.ie Brabús trádála na bliana

10,682
______

14,600
______

(Easnamh)/farasbarr oibriúcháin na bliana

(7,723)
=====

26,311
=====

(i) 16
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GLÓR NA nGAEL
(CUIDEACHTA FAOI THEORAINN RÁTHAÍOCHTA GAN SCAIRCHAIPITEAL)

CUNTAS OIBRIÚCHÁIN
DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2017
(ar leanúint)
2017
2016
Caiteachas
€
€
Tuarastail agus Préimheanna Pinsean
779,197 748,390
Moltóireacht
9,459 10,967
Bronnadh na nDuaiseanna
10,298 12,920
Taisteal agus Iostas
94,562 102,833
Duaiseanna - Ginearálta
70,396 73,951
Comórtas na gCumann Gaelach
10,000 10,000
Global Gaeilge
26,164 15,187
Costais 3ú Leibhéal:
Cúrsa Oiliúna na Mac Léinn
6,000
900
Costais Comhordaitheora
3,745
Cumann Lúthchleas Gael– Fondúireacht
Sheosaimh Mhic Dhonnchada
18,433 40,000
Veain - An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta
agus Gaelscolaíochta
16,608 17,165
-Tuarastal
38,763 38,762
Aonaigh Thrádála
7,864
5,927
Imeachtaí Teaghlaigh
6,135 18,401
Teanga Tí
8,802
Imeachtaí i measc an Phobail
7,236 14,954
Forbairt Áiseanna
7,380
Costais Ionduchtú agus Oiliúna
5,255
580
Féasta – Béile ceiliúrtha 1916
6,109
2,521
Cíos agus Rátaí Uisce
33,373 34,035
Árachas
4,714
4,280
Teileachumarsáid agus Postas
15,776 20,690
Leictreachas
1,844
6,097
Costais Oifige
30,151 31,254
Poiblíocht agus Margaíocht
3,516
3,274
Malartú Airgid
521
1,927
Táillí Bainc
1,435
921
Iniúchóireacht agus Cuntasaíocht
6,133
4,000
Trealamh Oifige
8,281
Táillí Gairmiúla
4,625
Ravelóid
- 38,292
Boston/Scoil Shamhraidh
- 25,200
Caiteachas

1,226,124 1,300,079
======= =======
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GLÓR NA nGAEL
(CUIDEACHTA FAOI THEORAINN RÁTHAÍOCHTA GAN SCAIRCHAIPITEAL)

CUNTAS OIBRIÚCHÁIN
DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2017
(ar leanúint)
ÚDAR.ie
2017
2016
€
€
89,906 124,872

Díolacháin
Ceannacháin

(79,224) (110,272)
_______ ________

Brabús grós

(i)1818

10,682
=====

14,600
=====

11.9%
=====

11.7%
=====

Tuarascáil ar obair na bliana 2017
Réamhrá ón gCeannasaí
D’fhág bás ár gcara agus ár gcomhghleacaí, Feargal Uí Chuilinn, rian an bhróin ar gach a
tharla agus a baineadh amach le linn 2017. Déanaim comhbhrón le gach duine go raibh aithne
acu ar Fheargal, a chomhghleacaithe, a chairde, a pháirtnéir Anna Ní Thuama agus clann
Fheargail féin - a mháthair Bríde, a iníonacha ceanúla, Louise agus Aedín, agus a máthair
siúd Jean, a dheirfiúracha, Deirdre, Fionnghuala agus Bríd agus a dheartháir Aonghus.
Níl amhras ar bith orm ach go raibh bliain mhaith oibre curtha isteach ag an bhfoireann, ag an
gCoiste Iniúchóireachta Inmheánaí agus ag an mBord Stiúrtha le linn 2017. Braithim gur
comhartha dearfach é gur beag athrú a tháinig ar chomhdhéanamh na foirne go bhfuil baill na
foirne sásta, go ginearálta, ina cuid oibre agus ina rólanna. Is deacracht é, agus ní do Ghlór
na nGael amháin, gur beag deiseanna aitheantais nó ardaithe céime atá ar fáil d’oibrí
díograsacha na heagraíochta. B’fhiú don earnáil Ghaeilge, trí chéile, easpa conair ghairme
sna heagrais dheonacha Ghaeilge a phlé agus aghaidh a thabhairt ar chleachtais fhorbartha
ghairme dá bhfostaithe.
Is cinnte go bhfuil Glór na nGael aitheanta agus go bhfuil meas uirthi i bpobal Gaeilge na tíre
agus thar lear. Cé gurb í Glór na nGael an ceanneagras náisiúnta is mó maoinithe agus
fostaíochta, b’fhéidir nach bhfuil sí mar an ceanneagras is mó aitheanta i mhór shaol na
tíre. Measaim gur cabhair mhór í Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha le stádas agus
profíl na heagraíochta a ardú i measc ghnáth phobail na tíre sna blianta amach romhainn.

Comharpháirtíocht
“Is ar scáth a chéile a mhaireann na daoine” a deir an seanfhocal agus is amhlaidh atá sé le
Glór na nGael agus í ag iarraidh teacht ar bhealaí éifeachtacha le forbairt a dhéanamh ar a clár
oibre agus ar fhorbairt na Gaeilge, dá bharr. Is cúis mhórtais don eagraíocht í go bhfuil
caidreamh bríoch aici le heagrais mhóra eile Gaeilge agus cultúrtha; ina measc;

Conradh na Gaeilge - Oifigeach na Mac Léinn Tríú Leibhéil
Conradh na Gaeilge - fostaíocht acmhainne daonna
Conradh na Gaeilge - Rith
Gael Linn - Gaelbhratach
Cumann na bhFiann - Deireadh Seachtaine Náisiúnta na dTeaghlach
Cumann Lúthchleas Gael - Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha
Gaeloideachais - Scéim Teanga Tí
Comhairle um Oideachais Gaeltachta & Gaelscolaíochta - Tionscadal Veain COGG

Tacaíocht Airgeadais
Cé go bhfuil mé den tuairim gurb iad an chomhairle agus an tacaíocht phleanála a thugann
foireann Ghlór na nGael do theaghlaigh, do choistí, do chumainn triú leibhéil, do scoil phobail
agus do chlubanna an ghné is luachmhar dár gclár oibre, tá mé bródúil go raibh ar ár gcumas
tacaíocht airgid a sholáthar le linn 2017 a bhí cothrom le €166,500 mar seo a leanas;
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Duaiseanna
Rannóg do cheantair le daonra níos lú ná 4,000 duine
1 Duais
€4,000
2 Duais
€3,000
3 Duais
€2,000
€9,000

Rannóg do cheantair le daonra idir 4,000 duine agus 20,000
1 Duais
€4,000
2 Duais
€3,000
3 Duais
€2,000
€9,000
Rannóg do cheantair le daonra níos lú ná 20,000 duine
1 Duais
€4,000
2 Duais
€3,000
3 Duais
€2,000
€9,000
Rannóg do cheantair Ghaeltachta
1 Duais
€4,000
2 Duais
€3,000
3 Duais
€2,000

€9,000

Duais Cúigeach Coisti Deonach X 4
Príomhdhuais an chomórtais - Duais an Aire

€6,000
€20,000

Iontráil Nua is Fearr

€1,000

Duaischiste na gCumann Gaelacha
Duais an Fhorais Patrúnachta
Duais Chonradh na Gaeilge
Duais an Fháinne - urraithe ag Gael Linn
Duais Ógras
Duais Chomhairle Chontae na Gaillimhe
Duais Chomhairle Chontae Dhún na nGall
Duais Chló Iar-Chonnacht (Dearbhán)
Duais COGG
Duais Chomhairle na Gaelscolaíochta

€8,000
€1,000
€1,000
€1,000
€700
€1,500
€1,500
€1,000
€2,000
€1,800 (£1,500)

Scéim Deontais Ghaeilge do chlubanna CLG
Scéim Teanga Tí

€60,000
€24,000

Costas an duaischiste tacaíochta

€166,500

Buíochas
Ba mhaith liom buíochas faoi leith a ghabháil le Helen Ó Murchú atá ag éirí as oifig mar
Chomhalta Ghlór na nGael inniu, 22 Meitheamh 2018. Bhí Helen mar an chéad
Chathaoirleach a bhí ag Glór na nGael mar aonán ann féin agus nuair a bunaíodh í mar
chuideachta teoranta siar i 2002. Bhí sí mar thaca agus mar treoir domsa nuair a ceapadh mé
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mar Cheannasaí don chéad uair i mí Dheireadh Fómhair 2002 agus braithim gur meantóir dom
é ó shin.
Gabhaim buíochas le Deirbhile Nic Craith atá ag éirí as mar chomhalta inniu feisin. Ní
ról ard-phrofíl é a bheith mar chomhalta ag Glór na nGael, ach chomhlíon Deirbhile a ról
go díograsach ón am gur ghlac sí leis i 2014.
Ba mhaith liom buíochas faoi leith a ghabháil le baill Bhord Stiúrtha Ghlór na nGael Cathaoirleach tUas. Pat Carey, an tAth. Séamus Ó hÉanaigh, an Dr Máire Ní Chíosáin, an
tUas. Mícheál Walsh, an Dr. Máire Ní Annracháin, an tUas. Damian Ó Néill agus an tAth.
Tadhg Furlong.
Tá mé fíor bhuíoch feisin do bhaill an Choiste Iniúchóireachta Inmheánaí, ina measc, an tUas
Phil Furlong, an tUas Damian Ó Néill, an tUas Harry Goff, an tUas Tony Fahy agus An Dr
Donall Ó Baoill.
Is ceart buíochas a ghabháil lenár n-urraí a dhéanann urraíocht ar roinnt mhaith duaiseanna sa
chomórtas. Cuireann a n-ionchur go mór le héagsúlacht na nduaiseanna. Is iad na heagrais atá
i gceist ná An Roinn Gnóthaí Pobail Tuaithe agus Gaeltachta - Duais an Aire, An Roinn
Oideachais agus Scileanna, Gael Linn, Cló Iar-Chonnachta, Comhairle Chontae na Gaillimhe,
Comhairle Chontae Dhún na nGall, An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus
Gaelscolaíochta, Comhairle na Gaelscolaíochta, Conradh na Gaeilge, An Timire, Ógras agus
Foras Pátrúnachta na Scoileanna lánGhaeilge.
Rinne Údarás na Gaeltachta cinneadh urraíocht de €7,000 a chur ar fáil do mhír Ghaeltachta
an chomórtais. Is cinnte nach bhféadfaí an comórtas Gaeltachta seo a eagrú gan tacaíocht ón
Údarás.
Gan amhras, tá an tacaíocht airgead a thagann ó Fhoras na Gaeilge ar bhonn bhliantúil, fíorthábhachtach do Ghlór na nGael Teo.
Tá an t-ádh le Glór na nGael go bhfuil foireann dílís agus tiománta aici. Molaim an fhoireann
agus gabhaim buíochas leo as an méid breise a thugann siad faoi, thar an méid atá dlite ortha
a dhéanamh.

Lorcán Mac Gabhann
Bealtaine 2018
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4.2. Tuairisc an Bhainisteora Acmhainní Daonna (post comhroinnte
le Conradh na Gaeilge)
Rannóg Acmhainní Daonna
Is le cúlra ciorruithe buiséide ó Fhoras na Gaeilge a fógraíodh don eagraíocht roimh dheireadh
2016, a thosaigh muid 2017. Glacadh cinneadh straitéiseach ag an staid sin, dhá oifig
réigiúnach (Oifig Dhún Garbháin & Oifig Bhaile Átha an Rí) a dhúnadh ar dhá chúis:
1. chun nach mbainfí de chlár oibre na heagraíochta ar an talamh agus
2. baill foirne na heagraíochta a chosaint ó na ciorruithe.
Is cosúil gur an cinneadh ceart a bhí ann. Níor chaill muid aon ball foirne de dheasca na
hathruithe seo ach a mhalairt tá an chosúlacht ann go bhfuil an foireann reatha níos dílse agus
níos tiomanta ná riamh roimhe seo.
Ainm

Teideal

Fostaíocht

1.

Lorcán Mac Gabhann

Ceannasaí

Lánaimseartha

2.

Eoghan Mac Cormaic

Leas-Cheannasaí
Bainisteoir
Forbartha

3.

Marcas Mac Ruairí

Bainisteoir Forbartha

Lánaimseartha

4.

Frainc Mac Cionnaith

Bainisteoir Forbartha

Lánaimseartha

5.

Seán Ó hAdhmaill

Bainisteoir
Daonna

6.

Nóra Welby

Bainisteoir

7.

Feargal Ó Cuilinn
(Ean-MF 2017)

Oifigeach Forbartha / Lánaimseartha
Bainisteoir
Tionscadal

8.

Áine Seoighe

Oifigeach Forbartha

Páirtaimseartha

9.

Áinín Uí Chasaide

Oifigeach Forbartha

Lánaimseartha

10. Nóirín Bairéad

Oifigeach Forbartha

Lánaimseartha

11. Cabríní de Barra

Oifigeach Forbartha

Lánaimseartha

12. Caitríona Nic Seoin

Oifigeach Forbartha

Lánaimseartha
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& Lánaimseartha

Acmhainní Lánaimseartha
(comhfhostaithe le CnaG)
Lánaimseartha

13. Sinéad Ní Mhearnóg

Oifigeach Forbartha

Lánaimseartha

14. Dara Ó Baoill

Oifigeach Forbartha

Lánaimseartha

15. Úna Ní Chónaire

Oifigeach Forbartha

Lánaimseartha

16. Donach Ó Lonargáin

Oifigeach Forbartha
Lánaimseartha
Comhthionscadal COGG

17. Mariah Schäler
(Ean-Beal 2017)

Comhordaitheoir
Leibhéal

Alswyn Ní Aonghusa Ní
Comhordaitheoir
Dhúill (MF 2017-)
Leibhéal

Tríú Lánaimseartha
(comhfhostaithe le
CnaG & USI) /
(comhfhostaithe le
Tríú CnaG)

18. Hannah Ní Bhaoill

Riarthóir

Lánaimseartha

19. Máirín Uí Chuinn

Riarthóir Airgeadais

Páirtaimseartha

Deiseanna Forbartha agus Oiliúna Foirne
Rinneadh scagadh ar na foirmeacha aiseolais ó na cruinnithe breithmheas feidhmíochta chun
deiseanna forbartha agus oiliúna foirne riachtanais bunaithe a aithint. Tugadh faoi na
riachtanais seo agus cinn eile a tháining aníos le linn na bliana leis na deiseanna oiliúna a
leanas:
Eagraíodh 12 ceardlann oiliúna mar chuid de chruinnithe foirne Ghlór le linn 2017:
• 2x Cheardlann ar pholasaí um chosaint leanaí na heagraíochta
• Ceardlann ar ghrianghraif agus imeachtaí a chur ar an suíomh ghréasáin
• Ceardlann ar dhearadh phóstaer le Publisher - stíl tí do chló agus téarmaíocht a aontú.
• Ceardlann ar phreaseisiúint a ullmhú.
• 2x Cheardlann oiliúna ar fhíseagarthóireacht a dhéanamh ar fhón phóca leis na
haipeanna QUIK & Splice.
• Ceardlann ar scéim nua Ghlór: Teanga Tí
• Ceardlann ar na meáin shóisialta (straitéis agus riachtanais)
• Ceardlann ar Bhréagmholtóireacht
• Ceardlann ar áiseanna spraoi
• Ceardlann ar na físeáin phleanála teanga

Athchúrsa Garchabhair Gairme
Eagraíodh athchúrsa garchabhair gairme le Slán Sábháilte Teo. mar dhea-chleachtas i dtaobh
cúrsaí sláinte agus sábháilteachta. D’fhreastal Nóirín Bairéad, Feargal Ó Cuilinn agus Seán Ó
hAdhmaill ar an gcúrsa aitheanta seo. Bhí Áine Seoighe socruithe le freastal ach bhí saoire
bhliantúla réamhshocruithe aici ar na dátaí sin. D’athcháilíodh tríúr ball foirne mar thoradh ar
an gcúrsa sainiúil seo.
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Ceardlann Scríobhnóireachta
Aithníodh riachtanas i measc na foirne, a d’eascairt go príomha, ó chaighdeán roinnt de na
dréacht-thuairiscí moltóireachta i 2016, eagraíodh ceardlann scríobhnóireachta i mí
Meitheamh agus d’fhreastal cúigear ón bhfoireann ar an gceardlann: Frainc Mac Cionnaith,
Lorcán Mac Gabhann, Dara Ó Baoill, Áine Seoighe agus Marcas Mac Ruairí.

Cúrsa Cruinnis
Gaeilge le Gaelchultúr. Ghlac naonúr ball foirne le tairiscint an chúrsa cruinnis a dhéanamh.
Tosóidh an cúrsa san athbhliain.

Dioplóma CIPD sa Bhainistíocht Acmhainní Daonna
Chríochnaigh Seán Ó hAdhmaill Dioplóma CIPD i mBainistíocht Acmhainní Daonna i mí
Bealtaine 2017 agus bronnadh cáilíocht Associate CIPD air.

Athbhreithniú ar an gCóras Breithmheas Feidhmíochta
Beartaíodh athbhreithniú a dhéanamh ar chóras breithmheas feidhmíochta ag eascairt as an
méid a d’fhoghlaim Seán ón Dioplóma CIPD i. an dioscúrsa atá ar siúl i gciorcail acmhainní
daonna faoi láthair ar thábhacht/fhiúntas an phróiseas breithmheas feidhmíochta traidisiúnta.
Rinneadh taighde ar mhúnlaí éagsúla breithmheas feidhmíochta, ina measc, córas nua
Breithmheas Feidhmíochta na hearnála phoiblí agus PWC, mar aon le cur chuigí eile molta
ag taighde CIPD, rinneadh cíoradh ar aiseolas na baill foirne thar na blianta agus rinneadh plé
ar na ceisteanna seo leiibhéal na bainistíochta. Mar thoradh ar seo, socraíodh ar chóras nua
breithmheas feidhmíochta a cuireadh i bhfeidhm i mí Mheán Fómhair 2017 (le treoir agus
tacaíocht curtha ar fáil do na bainisteoirí).
Leanadh leis an gcóras nua le cruinnithe deireadh bliana i mí na Nollaig 2017. D’fhormhór
b’aiseolas dearfach a tháinig ar ais ón bhfoireann agus ón mbainistíocht maidir leis an gcóras
nua agus an béim ar an gcomhrá agus an t-aiseolas seachas na marcanna.

Plean Forbartha an Fhostaí
Mar chuid den chóras nua a tháinig i bhfeidhm i mí Mheán Fómhair 2017 rinneadh an réimse
forbartha an fhostaí a scarúint ón mbreithmheas feidhmíochta, le freagracht ar an bhFostaí
féin Plean Forbartha an Fhostaí a líonadh isteach agus feidhmiú dá réir le monatóireacht an
bhainisteoir líne.

Dioplóma sa Phleanáil agus sa Bhuanú Teanga
Tháinig an chéad iarratas isteach ó Oifigeach Forbartha ag iarraidh tabhairt faoi Dhioplóma
sa Phleanáil agus sa Bhuanú Teanga. Cinntíodh tacaíocht mhaoinithe don chúrsa agus
bronnadh 5 lá staidéar air (gnáth nósmhaireacht na heagraíochta). Críochnóidh Dara an
Dioplóma i mí Iúil 2018.
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Oiliúint Ar Líne
Cuireadh an foireann ar an eolas faoi chúrsaí oiliúna ar líne ar lacáiste le Udemy agus agus
saorchúrsaí Garáiste Digiteach Google:
• chláraigh Frainc Mac Cionnaith le dhá chúrsa dearthóireachta (Adobe Premiere Pro
Video Editing agus Illustrator CC Masterclass) a thosaíonn i 2018.
• Rinne Áinín Uí Chaiside dhá chúrsa oiliúna le Udemy i 2017:
o Wordpress for Beginners - Master Wordpress Quickly
o The Unrevealed secrets of the perfect HTML newsletter.
• lean Seán Ó hAdhmaill ag tabhairt faoi Theastas ar líne ar Scileanna Digiteacha le
Google le críochnú i mí Bealtaine 2018.

Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí (RGCS/GDPR)
I dtreo deireadh na bliana d’fhreastal Seán Ó hAdhmaill ar cheardlann lae eagraithe ag The
Wheel ar an Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí (RGCS/GDPR).

Cosaint Leanaí
Thug Marcas Mac Ruairí faoi chúrsa Cosaint Leanaí i 2017 agus thug sé ceardlann
inmheánach ar a d’fhoghlaim sé don bhfoireann uilig.

Fiontraíocht Shóisialta
Thosaigh Áinín Uí Chaiside ar dhá chúrsa oiliúna eagraithe ag Social Enterprise NI:
• Tiomsú Airgid agus Aimsiú Maoinithe (críochnaithe)
• Conas Fiontar Shóisialta a bhunú? (le críochnú i 2018).

Ceardlanna Saincheaptha
Chuir Frainc Mac Cionnaith & Eoin Lennon, OIN Interactive, ceardlann oiliúna Wordpress
(cúltaca suíomh ghréasáin Udar.ie) ar fáil do Hannah Ní Bhaoill.
Eagraíodh ceardlann oiliúna cumarsáide (digiteach) le Síne Nic an Ailí, Feidhmeannach
Cumarsáide do Hannah Ní Bhaoill agus do Cabríní de Barra.

Péinteáil Aghaidhe
Thug Áinín Uí Chaiside faoin gceardlann seo anuraidh le Sak Designs, rud a chur go mór
lenár n-imeachtaí teaghlaigh. Rinne Sinéad Ní Mhearnóg an ceardlann i mbliana.

Achoimre Oiliúna
Thapaigh baill foirne Ghlór na nGael faoi 27 deis oiliúna éagsúla le linn 2017. Chríochnaigh
tríúr ball foirne 2017 cáilithe as ceithre cúrsa aitheanta le beirt ag obair i dtreo dhá chúrsa
aitheanta a chríochnú i 2018. Is ceardlanna praiticiúla inmheánacha agus saincheaptha is mó
a thug foireann Glór fúthú i nGlór.
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Polasaithe
Polasaithe a ullmhaíodh nó a leasaíodh le linn 2017:
• Polasaí Tiomána
• Polasaí Liúntas
• Polasaí Láimhseála Airgid
• Polasaí Úsáide Cárta Creidmheasa
• Polasaí Saoire Mháithreachais
• Polasaí um Chosaint Sonraí
• Polasaí um Chosaint Leanaí
• Cuireadh conradh leibhéal seirbhíse le chéile chun freagrachtaí grinnfhiosrúcháin a
shoiléiriú idir Ghlór na nGael agus Gael Linn.
Oiliúint ar na polasaithe éagsúla curtha ar fáil do na baill foirne, na bainisteoirí san áireamh.
Treoracha tugtha de réir mar a tháinig ceisteanna aníos ó na foirne maidir lena ndualgais agus
a gcearta, ina leith.
Cuireadh faoi bhráid na bainistíochta aon athruithe (féideartha) i reachtaíocht
fostaíochta/cearta in ainneoin nach mbaineann na hathruithe go sonrach le hobair reatha na
heagraíochta i gcónaí. Beidh muid ag breathnú ar an bpolasaí um Chosaint Sonraí i 2018 mar
thoradh ar reachtaíocht Eorpach nua a thagann i bhfeidhm i mí Bealtaine 2018.

Earcaíocht
Ról Riarthóir Ghlór na nGael fógartha agus éirithe go maith leis an bhfeachtas earcaíochta
inár scaipeadh an fógra folúntais ar 13,000+ duine, 5 léirithe spéise sa ról, cuireadh agallamh
ar cheathrar agus d'éirigh le Hannah Ní Bhaoill an post a fháil. Thosaigh sí mí i mí Iúil 2017.
Pléadh ról folamh an Oifigigh Fhorbartha atá le líonadh ag cruinniú foirne i dtreo deireadh
2017. Pléadh na moltaí éagsúla leis an gCeannasaí agus cuireadh moladh os comhair an
Bhoird Stiúrtha.

Rannpháirtíocht Fostaithe
Bheartaigh an Bainisteoir Acmhainní Daonna (BAD) ról níos réamhghníomhaí a thógáil i
mbliana ar mhaithe le rannpháirtíocht fostaithe a choinneáil ag ardleibhéal agus fadhbanna
féideartha a réiteach go luath agus go neamhfhoirmeálta. Bhí cúpla cruinniú
neamhfhoirmeálta aige le baill foirne chun ceisteanna a phlé, socraíodh na ceisteanna seo ar
bhonn sásúil do na baill foirne rannpháirteacha.
Ar iarratas ón gCeannasaí, rinne BAD taighde ar an WRC, CIPD agus na hAchtanna cuíthe
féin, mar aon le comhairle dlí a fháil ar cheist acmhainní daonna a tháinig aníos. Cuireadh an
comhairle os comhair an Bhord Stiúrtha agus glacadh cinneadh dá réir. Tugaim comhairle
leanúnach ar ghnéithe éagsúla de pholasaithe agus cleachtais na heagraíochta atá i
Lámhleabhar Foirne na heagraíochta.

Seán Ó hAdhmaill
Meitheamh 2018
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Réimse Forbartha Pobail
Clárú coistí, líonraí Gaeilge agus clár timireachta 2017
Thosaigh foireann Glór na nGael ag clárú coistí agus líonraí Gaeilge do Chomórtas 2017 go
luath i mí Eanáir agus faoi thús an tsamhraidh bhí 72 grúpa pobail cláraithe (44 coiste pobail
agus 28 líonra Gaeilge). Is ionann sin agus ardú de 13 grúpa ar fhigiúr 2016.
Thug foireann Glór na nGael, ar a laghad 3 chuairt timireachta ar gach coiste pobail le linn na
bliana chun cuidiú leo pleanáil don bhliain, athbhreathnú a dhéanamh ar phleananna agus dul
chun cinn a mheas agus chun iad a ullmhú don mholtóireacht.

Cruinnithe Gréasanaíochta
D’eagraigh Glór na nGael, i gcomhar le Conradh na Gaeilge, sraith de chruinnithe le linn 2017
chun grúpaí atá páirteach i Scéim Phobal Gaeilge de chuid Fhoras na Gaeilge a thabhairt le
chéile. Fóram oscailte a bhí sna cruinnithe seo inár roinneadh eolas agus pléadh ábhar
chomhshuime agus imní. Chuir an dá phríomheagraíocht ceardlanna eolais ar fáil ag na
cruinnithe seo chomh maith a chludaigh eolas ar Bhliain na Gaeilge, cur i láthair ag na grúpaí
féin a raibh tionscadal ar leith idir lámha acu agus pleanáil le haghaidh Seachtain na
Gaeilge. Tháinig an fóram seo le chéile faoi dhó le linn 2017 ar 12 Aibreán agus 11 Deireadh
Fómhair.

Fondúireacht Sheosaimh Mhic Donncha
Sheol Aogán Ó Fearghaíl, Uachtarán CLG, agus Pat Carey, Cathaoirleach Glór na nGael
Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha, scéim nua teanga i bPairc an Chrócaigh ar 30
Samhain 2016 agus thosaigh foireann Glór na nGael ag clárú clubanna ó thús 2017 ar aghaigh.
Chláraigh 85 club leis an Fhondúireacht nua i 2017. Thug foireann Glór na nGael treoir,
cuidiú agus comhairle don 85 club sin feadh na bliana agus iad ag pleanáil do chur chun cinn
na teanga i measc phobal an chlub. Seo thíos liosta clubanna a chláraigh leis an Fhondúireacht
in 2017:

C.L.G. Fine Ghallainn

Páirc Cuimhneacháin Uí Laighleis, Sord Cholm Cille, Co. Átha Cliath

Cill Mochuda Na Crócaigh

Teach Lorcáin, Contae Átha Cliath

Clg Eiméid Sleacht Néill

Halfgayne Road, Maghera, Co Derry

An Ghaeltacht

Gallarus, Baile Na Ngall, Trálí, Co.Chiarraí.

Clg Na Fianna

Bóthar Mobhí, Glasnaíon, Baile Átha Cliath 9

Dundrum GAC

Dundrum Co. Down

Eoghan Rua Cill Chua

92 Drumlee Road Kilcoo Co Down BT34 5JA

Droim Dhúin Éire Óg

An Maide Bán, An Muinchille, Co An Chabháin

Naomh Trea Baile Mhic Uiginn

243 Shore Road, Magherafelt, Co Derry, BT45 6LH

44

Ballinderry Shamrocks Gac

91a Ballinderry Bridge Road BT80 0BU

Caisleán Cnucha

Porterstown Road, Caisleán Cnucha

Raonaithe Na Croise

Dundalk Rd, Crossmaglen

Naoimh Mhuire Glasdromain

Quarter Road Annalong

Naomh Brónach

Mary Street, Rostrevor, Co Down

Cumann Naomh Eoin Bosco

10a Water Street Newry

Béal Áthaan Chasaidh

Tulligmore, Béal Átha An Chasaidh, Corcaigh

CLG Na Gcloigthithe Lusca

Thomas Ashe Park, Hand's Lane, Lusk, Co. Dublin

Naomh Jude

Bóthar Willington, Teach Mealóg, Baile Átha Cliath 6W

Na Magha Clg

Báile Arnóid Doire

Cumann Peile Na Sáirséalaigh Chill
Laobhain
Páirc Na Sairséalaigh, Lios Darach, Co. Mhuineacháin
St. Mary's Hurling And Camogie Club

10 Dromard, Cashel Rd., Clonmel, Co. Tipperary

Gael Cuchulainn

Omeath, Co Louth

CLG Bothar Na Tra/Cnoc Na Cathrach

Arus Bhothar Na Tra, Gaillimh

An Gaeltacht

An Rinn, Dungarbháin, Co. Portláirge

Clg Atháon

Páirc Mhic Aodha, An Garraí Nua, Líos Na Graí, Co. Luimnigh

Rynagh's Hurling Club

Beannachar, Co Uíbh Fháilí

Naomh Colm Bhaile Na Scríne

6 Bóthar An Chomhraic, Baile Na Croise

An Ríocht Clg

110 Bothar Dunnaval , Cill Chaoil, Co. An Dúin BT34 4JT

CLG Mainistir Na Corann

Mainistir Na Corann, Co Chorcaí

CLG Na Rinne

Baile Na Cuirte An Rinn Co Phort Láirge

Oileán Na Héireann

Chéide Fhearnáin, Fionnghlas

An Caisleán Glas

47 Bóthar An Mhullaigh Dhuibh

Cill Chomáin

Lena Riabhach, Gleann Na Muaidhe. Béal An Átha Co Mhaigheo

Droichead An Chláirín, Co Na Gaillimhe Droichead An Chlárín, Co Na Gaillimhe
Gormaithe Baile Nua

Newfoundwell Rd, Droichead Átha

Bredagh GAC

C/O 19 Hampton Park Belfats BT7 3Jl

Cill Chomáin

Léna Riabhach, Gleann Na Muaidhe, Béal An Atha, Co. Mhaigheo

Ó Rathaille Chluain Eo

93 Washingbay Road,Clonoe, BT714PU

Ederney St Joseph's

Drumkeen, Ederney, Co Fermanagh

CLG Naomh Colum Cille, Oileán Agus
Cluain
Clochóg, Cluain Eo, Oileán An Ghuail, Tír Eoghain
Aodh Ruadh

Béal Átha Seanaidh, Co. Dhún Na nGall

CLG Na Bpiarsaigh

Ros Muc, Co. Na Gaillimhe
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Gaeil Leitir Ceanainn

Clubtheach Gaeil Leitir Ceanainn, Bothar Na Deilge, Leitir Ceanainn

Mairéad Ní Thuathail

Cumann Liathróid Láimhe Micheál Breathnach

Cumann Luathchleas
Breathnach

Gael

Mícheál
An Cnoc Indreabhán, Co Na Gaillimh

Naomh Lomáin

An Muileann Gcearr, Co. Na hIarmhí

Na Piarsaigh Luimneach

Elm Drive, Caherdavin Lawn, Luimneach

Naomh Adhamhnáin

Pairc Uí Dhomhnaill, Leitir Ceanainn

St. Joseph's Gaa, Ballycran

Ballycran, Co. Down

An Mullach Bán Clg

Cranny Road Mullaghbawn BT35 9RF

Cumann Peile Cill Na Martra

Cill Na Martra, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí.

Ard Bó Uí Dhonnabhain Rosa C.L.G

Kilmascally Rd, Ard Bó

Clg Eochaill

Club Áras, Cnoc Uí Mhaingnéir, Eochaill, Co Chorcaí

Na Piarsaigh Luimneach

Elm Drive. Caherdavin Lawn. Limerick

St Patricks

Donagh Hill , Donagh, Lisnaskea, Co. Fermanagh

Dún Doire Clg

Dún Doire, Co. Na Mí

Coa O Dwyers

Killee, Coa, Co. Fermanagh

Na Gaeil Óga

Na Gaeil Óga, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2

An Goilín

Goilín ,Sciobairín , Iarthar Chorcaí

An T-Iompú Mag Uidhir

St Patrick's Park, Edenmore Lane, Tempo, Co Fermanagh

Droichead Mhaigh Eo Clg

4 An Seanbhóthar, Droichead Mhaigh Eo, Iúr Chinn Trá, Co. An
Dúin. BT34 2HE

Tulach An Iarainn

Tulach An Iarainn Co Phortláirge

Cumann Luthchleas Gael An Spidéal

Doire Lochain Thoir, An Spidéal, Co Na Gaillimhe

Daingean Uí Chúis

Páirc An Ághasaigh, Bóthair An Phoist, Daingean Uí Chúis, Co
Chiarraí

Mícheál Ó Duibhir An Céide

Geard Mcgleenan Park 235 Armagh Road Keady Co. Armagh BT60
3EL

Cumann Iománaíocht Lámh Dhearg, An Gerard Mcgleenan Park 235 Armagh Road Keady Co. Armagh BT60
Céide
3EL

Naomh Padráig An Céide

Gerard Mcgleenan Park 235 Armagh Road Keady Co. Armagh BT60
3EL

Cuala

Páirc De Híde, Bóthar De Híde, Deilginis. B.Á.C.

Clg Clárach

Crarach, Co Chill Chainnigh

St Peregrine's

Blakestown Road, Dublin 15

Mná Chill Chomáin

Léana Riabhach, Bun Altaí, Gleann Na Muaidhe, Béal An Átha, Co
Mhaigh Eo.

Erne Gaels

The Acres, Belleek, Co Fermanagh
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Cumann Mhic Shíoghair

Eastát Bhaile Cholmáin, An Srath Bán

Clg Ghaoth Dobhair

Machaire Gathlán, Na Doirí Beaga, Leitir Ceanainn, Tír Chonaill.

Baile Shlaine

Monknewtown, Slane

CLG Oileáin Árann

Oileáin, Árann, Cuan Na Gaillimhe

Cumann Peil Gael Na Mban Cill
Tseadhna
Beannachar Iorrais , Beal An Atha, Co.Mhaigh Eo
Erne Gaels Belleek

6 Commons Road, Belleek, BT93 3AR

Cumann Peil Na Mban Maigh Cuilinn

Páirc Mhaigh Cuilinn, Baile Dóite, Maigh Cuilinn, Co. Na Gaillimhe

CLG Wolfe Tones Na Sionna

Slí Na Mara, Baile Na Sionna, Co. An Chláir

Clg Pailís Ghréine

An Garrán Beag, Pailís Ghréine, Luimneach.

Éadan Na Dtorc

Bóthar Ros Mór, Éadan Na Dtorc

Club Dominic Naofa - Naomh Dominic

Cnoc An Chrócaire, Roscomáin

St. Oliver Plunkett Eoghan Ruadh

74 Bothar Ghleanna Aireamh, Baile An Asaigh, Baile Atha Cliath 7

Aondacht Na Gaedhilge Uí Ruiséil, Dún
Pádraig
100 Bothar Sean Chursa, Dún Pádraig, BT30 8BW

Broannadh deontais ar chlubanna chomh maith, chun cuidiú le cur i bhfeidhm na pleanann
sin, mar atá sonraithe thíos:
Deontais Fhondúireachta Sheosaimh Mhic Dhonnacha, Babhta 1, 2017
Clg Atháin

113

C.L.G. Na Bpiarsaigh

150

Dún Droma Clg

236

Na Piarsaigh Luimneach

266

Cumann Caide Na Gaeltachta

333

Gaeil Leitir Ceanainn

360

Béal Átha An Chasaidh

400

CLG Na Rinne

400

Gaeil Chúchulainn Clg

400

Naomh Eoin Bosco Glg

400

Cuchulain Gfc Mullaghbawn

400

Cumann Liathróid Láimhe Micheál Breathnach 400
CLG Mainistir Na Corann

400

An Riocht

400

Aodh Ruadh

400

Clg Mícheál Breathnach

400
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Clg Naomh Adhamhnáin
IOMLÁN

400
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Deontais Fhondúireachta Sheosaimh Mhic Dhonnacha, Babhta 2, 2017
CLG Clárach

600

Cumann Caide Na Gaeltachta

600

An Caisleán Glas, Naomh Pádraig

600

Na Magha

600

Gaeil Chúchulainn CLG

600

Ballinderry Shamrocks GAC

600

Béal Átha an Chasaidh

600

Cuchulain GFC Mullaghbawn

600

Cumann Peile na Sáirséalaigh Cill Laobhain

600

St Patricks GFC

600

Keady Michael Dwyer

600

Cumann Peil Gael na mBan Cill tSeadhna

600

Na Gaeil Óga

600

Cill Chomáin

600

Russell Gaelic Union

600

Cill Chua

600

Cuman Camógaíochta Naomh Pádraig, An Céide

600

Lámh Dhearg, An Céide

600

An Riocht

600

Raonaithe na Croise

600

Oilean na hEireann

600

Aodh Ruadh

600

CLG na bPiarsaigh

600

Commercials Hurling And Camogie Club

600

Ederney St Josephs

600

CLG Wolfe Tones na Sionna

534

Naomh Trea CLG Baile Mhic Uiginn

500

Cumann Peil na mBan Maigh Cuilinn

500

Clann na nGael

470

Cumann Mhic Shíoghair

470

CLG Naomh Colum Cille

450
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CLG Ghaoth Dobhair.

400

St. Rynagh's Hurling

400

Na Fianna

400

Cumann Naomh Peregrine

390

Saint Bronagh's

350

Na piarsaigh luimneach

300

Droichead Mhaigh Eo CLG

300

Baile Shlaine CLG

300

CLG Daingean Uí Chúis

250

Clg Scrin - Skryne GFC

210

CLG Naomh Colm Bhaile na Scríne

200

Ard Eoin Clg

180

IOMLÁN
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Bronnadh Bonn Sheosaimh Mhic Dhonncha ar 40 club, de réir mar atá sonraithe thíos, ag
ócáid bhronnta i bPáirc an Chrócaigh 16 Nollaig 2017:

Bonn Airgead:
Cumann Peile na Sáirséalaigh, Cill Laobhain, Co. Mhuineacháin
CLG Bóthar na Trá/Cnoc na Cathrach, Co. na Gaillimhe
Cumann Liathróid Laimhe Mícheál Breathnach, Co. na Gaillimhe
Cumann Caide na Gaeltachta, Co.Chiarraí
CLG An Spidéal, Co. na Gaillimhe
Naomh Colmcille, Baile an Bhiataigh, Co. na Mí
CLG Fine Ghallainn, Sord, Baile Átha Cliath
CLG Ghaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall
Na Gaeil Óga, Baile Átha Cliath
CLG na Rinne, Co. Port Láirge
CLG Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí

Bonn Cré-umha:
CLG Droichead an Chláirín, Co. na Gaillimhe
Cumann Peil na mBan, Maigh Cuilinn, Co. na Gaillimhe
CLG Béal Átha an Cheasaigh, Contae Chorcaí
CLG Eochaill, Contae Chorcaí
CLG Clárach, Co. Chill Chainnigh
CLG Eoghan Rua, Cill Chua, Co.An Dúin
Raonaithe na Croise, Crois Mhic Lionnáin, Co. Ard Mhacha
Droichead Mhaigh Eo, Co. An Dúin
Gaeil Chúchulainn, Co. Lú
Gormaithe Bhaile Nua, Droichead Átha, Co. Lú
An Ríocht CLG, Co. An Dúin
Bhulf Tón CLG, Baile Ghib, Co. na Mí
Na Fianna, Glasnaíon, Baile Átha Cliath
CLG Dún Doire, Co. na Mí
Clann na nGael, Baile Átha Buí, Co. na Mí
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Cú Chulainn, An Mullach Bán, Co. Ard Mhacha
Aontas Gaelach an Ruiséalaigh, Dún Pádraig, Co. An Dúin
Naomh Eoin Bosco, Iúr Cinn Trá, Co. An Dúin
CLG Uí Dhonnabhain Rosa, Ard Bó, Co. Thír Eoghain
An Caisleán Glas, Co. Thír Eoghain
Naomh Colm, Baile na Scríne, Co. Dhoire
Eiméid Shleacht Néill, Co. Dhoire
Na Magha, Báile Arnóid, Co. Dhoire
Naomh Pádraig, Domhnach, Co. Fhear Manach
Seamrógaí Bhaile an Doire, Co. Thír Eoghain
CLG Naomh Colum Cille, Oileán agus Cluain, Co. Thír Eoghain
Ó Rathaille Chluain Eo, Co. Thír Eoghain
Aodh Ruadh, Béal Átha Seanaidh, Co. Dhún na nGall
Naomh Adhamhnáin, Leitir Ceanainn, Co Dhún na nGall
Mícheal Ó Duibhir, An Céide, Co. Ard Mhacha

An Puball Gaeilge ag Electric Picnic 1-3 Meán Fómhair
Cuireann An Puball Gaeilge @ Electric Picnic an Ghaeilge agus ealaíontóirí Gaeilge i lár an
aonaigh ag an fhéile ceoil is ealaíne is mó in Éirinn. Deis iontachatá sa Phuball do phobal na
Gaeilge sult a bhaint as scoth na siamsaíochta ina dteanga féin agus bhí suas le 5,000 cuairteoir
chun an Phuball i mbliana. Bhí cúigear i láthair ar son Glór na nGael ag Electric Picnic i
mbliana ag cuidiú leis an An Puball Gaeilge. Thug foireann Glór na nGael cuidiú arís i
mbliana in eagrú chlár na féile, i ndearadh an chláir, poiblíocht a dhéanamh agus le foireann
d’oibrí i láthair thar an deireadh seachtaine chun cur le heispéireas an chuairteora ag an
phubaill. D’eagraigh Glór na nGael clár nua i mbliana de gnníomhíochtaí cheardaíochta do
theaghlaigh agus do dhaoine óga thaobh amuigh den phuball.

SRUTHANNA - Físeáin Pleanála Teanga
D’fhoilsigh Glór na nGael ‘SRUTHANNA’ sraith de 5 gearrfhíseán spreagúla a tugann
léargas géarchúiseach ar bhunphrionsabail na pleanála teanga ag Oireachtas na Gaeilge
2017. Sa sraith seo, tá 3 físeán a tabharfaidh idir eolas sárluachmhar agus treoir fíorúsáideach
don choiste pobail ar mhaith leis tabhairt faoin phróiseas pleanála agus 2 físeán ar phleanáil
don chlubanna CLG. Tá teacht ar na físeáin ar Youtube ag an nasc seo:
https://tinyurl.com/ycrswo2m
Script na bhfíseán scríofa agus curtha i láthair ag Hannah Ní Dhoimhín, stiúrtha agus taifeadta
ag Feilimí O’Connor agus léirithe ag Glór na nGael le maoiniú ó Fhoras na Gaeilge.

Comhairle agus cuidiú a chur ar fáil i dtaobh na pleanála teanga de
Chomh maith le clár cuimsitheach de chuairteanna rialta ar choistí, ar líonraí agus ar
chlubanna, d’eagraigh Glór na nGael ceardlanna pleanála teanga agus ócáidí eolas ar an
phleanáil teanga i gCill Dara, Doire, Dún Pádraig chomh maith le cuidiú praiticiúil a sholáthar
do ghrúpaí ag pleanáil do Bhailte Seirbhíse Gaeltachta i Leitir Ceanainn agus Dún Garbhán.

Frainc Mac Cionnaith
Meitheamh 2018
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Tuairisc Bainisteoir na gComórtas - Núra Welby
Comórtas Ghlór na nGael
I 2017 chláraigh 71 grúpa sa chomórtas - bhí cuid acu seo nach raibh ag iarraidh a bheith san
áireamh don mholtóireacht ach a bhí ag iarraidh a bheith cláraithe.
Gaeilge Amháin – Dún Garbhán
Glór Cheatharlach
Comharchumann Mhic Dara, An Cheathru Rua
Maigh Cuilinn
Comharchumann Ráth Chairn
Boirche Íochtar
Cairde Teo
Trá Lí
Muineacháín Le Gaeilge
Oidhreacht Chorca Dhuibhne/Tobar Dhuibhne
Cumann Gaelach Leath Chathail
Clochán Bhréanainn
Comharchumann Forbartha Mhuscraí
Aisleann Rann na Feirste
Tógra Mhaigh Eó
Líonra Leitir Ceanainn
Machaire Fíolta
Glór na Spéiríní
Gaeil Chill Dara
Glór Uachtar Tíre
Ionad Uíbh Eachach
An Droichead
Comharchumm Forbartha Ghaoth Dobhair
Pobal an Ghleanna
Oilean Dairbhe
Comhlacht Forbartha na Deise
Clár as Gaeilge
Pobal ar an Iúil
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UIbh Ráthach
Glór Ghleannta Liatroma
Baile Locha Riach
Cill na Martra
Dobhar
Cairde Uí Néill
Cumann Forbartha Chois Fharraige
Glór Bhreifne
Glór na Móna
Dúiche Sheoigeach/Corr na Móna
An tAonach
Gael Taca
Ionad na Fuiseoige
Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain
TURAS
Muintir Chrónain
An Carn
Gort a’ Choirce

Liosta de na coistí nach raibh ag dul faoi mholtoireacht
Céide le Chéile
Grúpa Gaeilge an tSrutháin
Glór na Banna
Grúpa Gaeilge an Phointe
Cr An Fheadha de CnaG
Tí Chulainn
Ceathrú Thaidhg
Comhlacht Forb. Áitiúil Acla
Caisleán Nua Thiar
Cr an Lorgan
Pobal Gaeilge 15
CnaG Cill Chainnigh
Gaelphobal Thamhlachta
Gaeilgeoiri Cois Laoi
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Gaeigeoiri Cois Móire
Cuinne na Gaeilge Bhré
Ciorcal Comhrá Loch Buí
Biorra Le Gaeilge
Craobh na Bóinne
Gaeilgeoiri Ros Comáin
Baile na Sionna
Maigh Nuad
Cúpla Focal Cill na Leic
Glór Muinchille
Lios Tuathail
Ó Meith
Coiste an Iúir
Gaelphobal Ard Mhacha Theas
Ciorcal Comhrá Naomh Doiminic
Ciorcal Comhrá Beannchar
Cuireadh 39 grúpa faoi mholtóireacht a tharla thar coicís i Mí na Samhna. Bhí trí fhoireann
de bheirt/tríúr ar an mbóthar ag tabhairt faoi seo. Bhí grúpa amháin ag moltoireacht sna
ceantair Gaeltachta, grúpa eile sna ceantair le daonra 4,000 – 20,000 agus an tríú grúpa ag
moltóireachta sna ceantair le daonra faoi 4,000 agus na ceantair le daonra os cionn 20,000.
De thoradh na moltóireacht sin roghnaíodh na duaiseanna rannóige agus na duaiseanna
speisialta, agus cuireadh 7 ngrúpa chun cinn don dara moltóireacht agus sin iad Comhlacht
Forbartha na nDéise, Co. Phort Láirge; Cumann Forbartha Chois Fharraige, Co. na Gaillimhe;
Comharchumann Mhic Dara, An Cheathrú Rua, Co na Gaillimhe; Coiste Forbartha Charn
Tóchair, Machaire Rátha, Co Dhoire; Cairde Teo., Ard Mhacha; Glór na Móna, Béal Feirste;
Cumann Cultúrtha Mhic Reachtainn, Béal Feirste. Siad Glór na Móna a thug an bua leo.

Fógairt na dTorthaí.
Fógraíodh na Duaiseanna Speisialta & na Duaiseanna rannóige ar RTÉ Raidió na Gaeltachta
ar an gClár Iris Aniar ar an 26 Eanáir. Bhí an clár iomlán uair a chloig faoi Ghlór na
nGael. Bhí agallaimh déanta le sé ghrúpa a bhí ag fáil duais, agus ar nós blianta eile lean an
phoiblíocht ar an Raidió i rith an lae. Bhí go leor poiblíocht sna meáin sóisialta ar an lá féin
agus ina dhiaidh sin. Is mór againn an deis seo a thugann Raidó na Gaeltachta dúinn an scéal
a scaipeadh go forleathan.

Bronnadh na nDuaiseanna
Eagraíodh searmanas an Bhronnta ar an 10ú Márta in Óstán agus Cumann Gailf Glasáin, Co
na hÍarmhí. Sé Pól ó Gallchóir, Cathaoirleach Fhoras na Gaeilge a bhronn na duaiseanna,
agus bhí Áine Ní Churaoin ó RTÉ Raidió na Gaeltachta ag cur an tsearmanais i láthair. Is iad
Glór na Móna, Béal Feirste a bhuaigh Príomhdhuais an Chomórtais, €20,000 agus Trófaí
Fhoras na Gaeilge.
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Lean neart poiblíochta an ócáid seo, go mór mór sna meáin sóisialta.

Global Gaeilge
I rith na bliana déanadh iniúchadh ar an Scéim Global Gaeilge
Clár don Lá Traenála le Cumainn Ghaelacha agus Oifigigh Ghaeilge
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Réimse na Fiontraíochta
Tuairisc ghinearálta agus cúlra
Taobh leis mo ról mar Bhainisteoir Forbartha Fiontraíochta agus Gnó, oibrím mar
leasCheannasaí Ghlór na nGael. Le linn 2017, sheas mé isteach don Cheannasaí nuair a bhí
sin de dhith. Rinne mé taifead ar chruinnithe an Bhoird Stiúrtha.

Príomh réimsí oibre na bliana le linn 2017 :
•
•

•
•
•

Feachtais díolacháin leanúnach, agus monatóireacht ar na spriocana díolacháin
inmheánach (ó Eanáir go Meitheamh 2017).
Ócáidí díolacháin, ina measc Fleadh Ceoil na hÉireann, an Comórtas
Treabhdóireachta, seónna talmhaíochta agus seilgeoireachta, Oireachtas na Samhna
agus an dá mhór ócáid dhíolachán i Halla na Cathrach Corcaigh agus san RDS.
Cruinnithe le páirtithe linn i bhforbairt Stráitéis Fiontraíochta Náisiúnta. Bhí sé i
gceist go mbeadh dréachtadh na Stráitéise críochnaithe roimh dheireadh 2017.
Forbairt earraí nua do Ghlór na nGael.
Tacaíocht agus comhairle a thabhairt d’fhiontraithe seachtracha a bhí ag forbairt
cluichí Gaeilge.

Le linn 2017 leanadh le hiarrachtaí earraí d’ardchaighdeán a sholáthar ag freastal ar éileamh
earraí oideachasúla agus earraí do theaghlaigh. Foilsíodh níos mó earraí Gaeilge le linn 2017
ná in aon bhliain roimh sin. Eagraíodh ócáid sheolta le linn Oireachtas na Samhna i gCill
Airne, Mí na Samhna, áit ar labhair Dónal Ó hAiniféin ar thábhacht na gcluichí a bhíonn Glór
na nGael ag tairgeadh le tacaíocht COGG.

Míreanna Mearaí
Foilsíodh 4 ‘Míreana Mearaí’ nua, péire le learscáil na hÉireann ach dírithe ar dhá
aois/chumas éagsúla, Míreanna Maraí ar radharcanna sraide na hÉireann, (I Lár an
Bhaile) agus Míreanna Mearaí ar théama an ghrianchórais (Spástaisteal).

Cluichí
Foilsíodh ‘Fios Feasa’, cluiche bunaithe ar eolas faoi chontaethe agus cúigí na
hÉireann. Rinneadh an cluiche seo le tacaíocht COGG, agus rinneadh é i gcomhpháirt
le forbróirí i mBéal Feirste agus i nGaillimh.
Rinneadh Biongó Bóthair i gcomhpháirt le forbróir a bhíonn ag obair le cúrsaí
ealaíne agus oidhreachta i scoileanna.
I gcomhpháirt le forbróir eile tugadh comhairle agus treoir i dtairgíocht an cluiche
“Focal Fada”, cluiche litrithe.

Earraí Na Nollag
Chuir muid ‘mátaí táblaí’ le téama Carúil na Nollag agus stocaí na Nollag ar fail i
2017, in am do mhargadh na Nollag.

Tuairisc ar Straitéis Náisiúnta Fiontraíochta
Ag deireadh Samhain 2016, cuireadh tús le sraith cruinnithe le spéisghrúpaí fiontraíochta
Ghaeilge. Bhí an chéad chruinniú in oifigí Fhoras na Gaeilge ar an 28 Samhain agus bhí
ionadaithe i láthair ó hÚdarás na Gaeltachta, ó Ghnó Mhaigh Eo, ó Gael-Taca, ó Fhoras na
Gaeilge, agus leithscéal ó Ghaillimh le Gaeilge (a chuir ionadaí chuig an chéad chruinnniú
eile). Aontaíodh téarmaí tagartha do ghrúpa oibre agus lean na cruinnithe ar aghaidh i 2017.
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Eagraíodh seiminear ar Fhiontraíocht trí Ghaeilge d’fhoireann Ghlór na nGael leis an Ollamh
Mike Danson, Ollscoil Heriott Watt, Dún Éideann, i Mí Eanáir 2017. Ar an lá céanna labhair
an tOllamh Danson le hionadaithe ó na páirtithe eile a bhfuil Glór na nGael ag obair le, le
straitéis a fhorbairt. Eagraíodh cruinnithe leis an páirtithe le linn na bliana agus roinneadh
dréacht den straitéis ar Bhord Ghlór na nGael agus na heagrais eile i Mí na Samhna 2017 (ach
faoi Meitheamh 2018 tá cruinnithe fós ag leanúint ar aghaidh le téacs a aontú).

Cuairt ar an Phortaingeal
Tugadh cuireadh do Ghlór na nGael labhairt ag seiminéar in Ollscoil Coimbra (Coimbra New
Speakers Final Whole Action Conference, Meán Fómhair 2017) agus d’fhreastal mé ar an
chomhdháil, ag labhairt ar pháinéal faoi ghnó agus fhiontraíocht agus ag labhairt ag seisiún
eile ar earraí Ghlór na nGael.

Tuairisc ar dhíolacháin an tsiopa www.udar.ie, ar luach díolachán na bliana
agus ar phlean forbartha.
Le linn an chéad sé mhí de 2017 bhí mé ag obair le Feargal Ó Cuilinn ar chúrsaí díolacháin,
ie, monatóireacht ar bhaint amach na spriocanna a aontaíodh sa phlean díolacháin a faomhadh
ag deireadh 2016. Eagraíodh cruinnithe rialta liomsa, leis an Cheannasaí agus le Feargal ag
plé na spriocanna intomhasta míosúla. Ba mhór an buille bás Fheargal duinn ar fad.

Ocáidí Díolacháin
I mbliana bhí seastáin ag Glór na nGael ag:
Fleadh Ceoil na hÉireann in Inis (1 lá)
Great Irish Game Fair (Aontroim) 2 lá)
Great Irish Game Fair (Biorra) (2 lá)
Comórtas Náisiúnta Treabhadóireacht (3 lá)
Aonach Ceardaíochta Chathair Corcaigh (4 lá)
Aonach Náisiúnta Ceardaíochta RDS (6 lá)

Comhfhiontar leis An Timire
Le linn 2017, foilsíodh altanna mar a leanas:
Les Lacs du Connemara- Dara Ó Baoill
Cosaint an Chomhshaoil sna Speiríní- Sinéad Ní Mhearnóg
Dúshláin Idir Anam agus Chorp - Lorcán Mac Gabhann
An Buntáiste Breise Marcas Mac Ruairí
Gluaiseacht na Gaeilge - Lorcán Mac Gabhann
An Mine a Mharaigh Naonúr i 1917- Donncha Ó hÉalaithe
Beidh Acht na Gaeilge Ann -Marcas Mac Ruairí
Feargal Ó Cuilinn RIP - Lorcán Mac Gabhann
Ginearálta – leathanach le torthaí Chomórtas Ghlór na nGael
Trí fhógra: clárú coistí, imeachtaí teaghlaigh, Fondúireacht Sheosamh Mhic Dhonnacha,
earraí ar fáil trí Ghaeilge.

Eoghan Mac Cormaic
Meitheamh 2018
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Tuairisc Bliana an Veain 2017
Thug an bus 146 cuairt i rith na bliana. Seo beagán níos lú ná mar is gnáth. Cailleadh cúpla lá
cuairte de bharr Stoirm Ophelia. Cailleadh deiseanna eile mar go raibh obair eile ar siúl ag an
mbus. Chaith an bus 119 oíche ar an mbóthar i rith na bliana.
Bhí an cuid is mó de na scoileanna lonnaithe i gContae an Chláir is i ndeisceart na Gaillimhe.
Don chéad bhliain riamh, thosaigh scoileanna béarla ag lorg cuairteanna. Is iad a chur glaoch
ar oifig ChOGG nó ar an tiománaí buis.
Caithfidh go bhfuil eolas is tuiscint níos fearr ag teacht ar obair ChOGG.
Tugadh deis d’ábhair oidí na h-áiseanna a fheiceáil freisin. Tháinig 1,095 ábhar oide ó
choláistí éagsúla, 614 ó choláiste Hibernia is 10 gcigire ar chuairt i rith na bliana. Ba 1,719
ábhar oide a bhuail isteach ina iomláine. Chaith an bus tréimhse na Cásca is mí Iúil ag tabhairt
cuairt ar na coláistí Gaeilge.
Buail 65 múinteoir a d’fhreastal ar chúrsa Gaeilge INTO i mBaile an Fheirtéaraigh isteach sa
bhus.
D’fhreastal an bus ar Tionól na Gaelscoileanna is ar 21 cheardlann COGG.
Ba iad scéimeanna léitheoireachta na h-áiseanna ba mhó a díoladh i rith na bliana, go mórmhór
Scéim Luathléitheoireachta Cleite. Bheadh suim mór sa cheathrú sraith, má dhéantar é.
Thaitheann cluichí leis na múinteoirí freisin.
Ní tugadh deis do na cigirí cuairt a thabhairt ar an mbus ó 2011. Bhíodar an-thógtha leis na
h–ábhair, go mórmhór cluichí iarbhunscoile.

Ioncam agus Caiteachas ón Veáin, 2017
Caiteachas
Díosal

€5,352.50

Deisiúcháin Buis

€2,560.90

Costasaí Reatha

€840.02

119 Oíche @ €105

€12,495.00

Turastal

€35,000.00

Caiteachas Iomlán

€56,248.42
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Ioncam
Eanair

€757.50

Feabhra

€4,154.40

Márta

€4,966.00

Aibreán

€243.95

Bealtaine

€4,760.50

Meitheamh

€4,099.00

Iúil

€111.00

Lúnasa

dúnta

Meán Fómhair

€3,829.00

Deireadh Fómhair

€3,119.00

Samhain

€7,865.10

Nollaig

€203.00

Ioncam Iomlán

€34108.45

Cuairteanna ar scoileanna 2017
Dáta

Ainm Scoile

U.Rolla

Contae

25ú

Casa Catherina SS

19409P

BÁC 7

25ú

Christ the King Boys’ N.S.

16988T

BÁC 7

26ú

St Gabriel’s N.S.

20035H

BÁC 7

26ú

Casa Catherina arís

19409P

BÁC 7

27ú

SN Foghlaim le Chéile, Droichead 20453C
Broome

BÁC 7

Eanar

Feabhra
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01ú

Scoil Mhuire Girls’ N.S.

17367P

BÁC 7

01ú

Dublin 7 Educate Together

20131D

BÁC 7

02ú

St Mary’s Primary School

20436C

BÁC 7

02ú

Stanhope Street Convent

09932B

BÁC 7

03ú

Gaelscoil Bharra

20047O

BÁC 7

06ú

North Dublin Muslim NS Project

20152L

BÁC 7

06ú

St John Bosco Junior Boys’ School

18632N

BÁC 7

06ú

St John Bosco Senior Boys’ School

17912O

BÁC 7

08ú

St Paul’s Primary School

16695E

BÁC 7

09ú

St Catherine’s Senior School / Dominican 17465P
Convent Girls

BÁC 7

09ú

St Catherine's Infant School

17466R

BÁC 7

09ú

Coláiste Mhuire

60450U

BÁC 7

10ú

Pelletstown Educate Together

20392I

BÁC 7

13ú

Scoil Náisiúnta Mhuire

17771W

Co na Gaillimhe

13ú

S.N. Áine Naofa

17475S

Co na Gaillimhe

14ú

Kiltiernan N.S.

17645R

Co na Gaillimhe

14ú

S.N. Naomh Thomáis

17502S

Co na Gaillimhe

15ú

St Joseph’s N.S.

15523Q

Co na Gaillimhe

15ú

Tierneevin N.S.

19377F

Co na Gaillimhe

16ú

Gaelscoil de h-Íde

19998O

Co na Gaillimhe

06ú

SN Cearn Mór

19828M

Co na Gaillimhe

06ú

Scoil Bhrighde Naofa

17772E

Co na Gaillimhe

07ú

Gort National School

20465J

Co na Gaillimhe
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07ú

Scoil na nGasúr

04506F

Co na Gaillimhe

08ú

Lakyle National School

15981A

Co na Gaillimhe

08ú

S.N. Ciarán Naofa

17869Q

Co na Gaillimhe

09ú

C.B.S. Primary

16677C

Co an Chláir

10ú

Emo Mixed N.S.

13643Q

Co Laois

13ú

Tuamgraney N.S.

14571W

Co an Chláir

13ú

Tubber N.S.

10886E

Co an Chláir

14ú

St Aidan’s N.S.

19698C

Co an Chláir

14ú

Stonehall N.S.

15350L

Co an Chláir

15ú

Holy Family Senior School

07315N

Co an Chláir

15ú

Scariff Central N.S.

19366A

Co an Chláir

16ú

St Patrick’s N.S.

05253H

Co an Chláir

20ú

Shannon Airport 1 N.S.

18739I

Co an Chláir

20ú

Ogonneloe N.S.

17563P

Co an Chláir

21ú

Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg

19838P

Co an Chláir

22ú

Raheen Wood Steiner School

20312H

Co an Chláir

22ú

Foghlaim le Chéile na h-Inse

20086B

Co an Chláir

23ú

Ceardlann COGG

24ú

Kiltartan N.S.

17789S

Co na Gaillimhe

27ú

Bridgetown N.S.

184k67B

Co an Chláir

27ú

Scoil Chríost Rí

19559L

Co an Chláir

28ú

Barefield N.S.

14830U

Co an Chláir

28ú

St John’s N.S.

18740Q

Co an Chláir

29ú

Kilmurry N.S.

13942D

Co an Chláir

29ú

Holy Family Junior School

17957N

Co an Chláir

30ú

Gaelscoil na bhFilí

20264W

Co na Gaillimhe

31ú

Inchicronan Central / Crusheen N.S.

19551S

Co an Chláir

Conamara
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Aibreán
03ú

Gaelscoil Taobh na Coille

20020R

BÁC 18

11ú

Coláiste an Phiarsaigh

Ábhair Oidí

Dún Lúiche

11ú

Coláiste Bhríde

Ábhair Oidí

Rann na Feirste

12ú

Acadamh- Gaoth Dobhair

Ábhair Oidí

Gaoth Dobhair

13ú

Coláiste Chú Chulainn

Ábhair Oidí

Gaoth Dobhair

14ú

Coláiste Chú Chulainn 2

Ábhair Oidí

Gaoth Dobhair

18ú

Coláiste Chorca Dhuibhne

Ábhair Oidí

Corca Dhuibhne

19ú

Coláiste Chamuis

Ábhair Oidí

Conamara

20ú

Acadamh- Ceathrún Rua

Ábhair Oidí

Conamara

20ú

Scoil Chuimsitheach Chiaráin

81012N

Co na Gaillimhe

20ú

Coláiste Chiaráin

Ábhair Oidí

Conamara

02 - 05ú

Coláistí Chorca Dhuibhne

Ábhair Oidí

Corca Dhuibhne

15ú

Scoil Náisiúnta Bhearna

19803T

Co na Gaillimhe

15ú

S.N. Choilm Chille

18514H

Co na Gaillimhe

16ú

Scoil Náisiúnta Sailearna

12706J

Co na Gaillimhe

16ú

Coláiste Cholmcille

71250A

Co na Gaillimhe

17ú

Scoil na Maighdine Mhuire

21027M

Co an Chláir

17ú

Scoil Náisiúnta Mhuire

02439G

Co an Chláir

18ú

St Mochulla’s N.S.

20075T

Co an Chláir

18ú

Iniscealtra National School

18109V

Co an Chláir

19ú

Boston National School

10763L

Co an Chláir

22ú

Ceardlann COGG

23ú

Clooney National School

Bealtaine

Trá Lí
15279I
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Co an Chláir

23ú

S.N. Dubh Rath

18696Q

Co an Chláir

24ú

Bodyke National School

11990E

Co an Chláir

24ú

St Fachtna & St Attracta’s N.S.

20149W

Co an Chláir

25ú

St Flannan’s N.S.

14622N

Co an Chláir

25ú

New Quay National School

19043W

Co an Chláir

26ú

Clouna National School

17270A

Co an Chláir

29ú

S.N. Árd Raithín

17007I

Co an Chláir

29ú

Lisdoonvarna N.S.

19700J

Co an Chláir

30ú

Broadford & Kilbane N.S.

20452A

Co an Chláir

30ú

S.N. Aibhistín Naofa

17847G

Co an Chláir

31ú

Scoil Mainchin, CBS N.S.

20245S

Co an Chláir

31ú

Iarbhunscoil- Scoil Mhuire

61950W

Co an Chláir

31ú

Kilmaley National School

14468G

Co an Chláir

01ú

Carron National School

18190H

Co an Chláir

01ú

Kilnamona National School

13625O

Co an Chláir

02ú

Scoil Mhuire Miliuc

18225A

Co an Chláir

12ú

Clonmoney National School

18032M

Co an Chláir

12ú

Kilnaboy National School

17832Q

Co an Chláir

13ú

Clochar Daingean

00538V

Co Chiarraí

13ú

Scoil Iognáid Rís

17603A

Co Chiarraí

13ú

Scoil Náisiúnta Eirc

16456J

Co Chiarraí

14ú

S.N. Mhaolchéadair

06227L

Co Chiarraí

14ú

S.N. Naomh Gobnait

16281A

Co Chiarraí

14ú

Scoil an Ghleanna

11248A

Co Chiarraí

15ú

S.N. Ceann Trá

15592M

Co Chiarraí

Meitheamh
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15ú

S.N. Eoin Baiste

19986H

Co Chiarraí

16ú

S.N. an Chlocháin

14987H

Co Chiarraí

20ú

Scoil Mhíchíl Naofa

19436S

Co Chiarraí

20ú

Scoil Náisiúnta Cillín Liath

19304B

Co Chiarraí

21ú

Scoil Fhionnbarra

19637F

Co Chorcaigh

21ú

Scoil Lachtain Naofa

14816D

Co Chorcaigh

22ú

S.N. Réidh na nDoirí

14993C

Co Chorcaigh

22ú

Scoil Abán Naofa

15346U

Co Chorcaigh

27ú

Scoil Nais Molaise

02124E

Co Ceatharlaigh

05ú

Cúrsa Gaeilge INTO

Múinteoirí

Baile
Fheirtéaraigh

06ú

Hibernia- Corca Dhuibhne

Ábhair Oidí

Corca Dhuibhne

07ú

Hibernia- An Rinn

Ábhair Oidí

An Rinn

11ú

Hibernia- Gaoth Dobhair

Ábhair Oidí

Gaoth Dobhair

12ú

Hibernia- Carna

Ábhair Oidí

Conamara

13ú

Hibernia- An Cheathrú Rua

Ábhair Oidí

Conamara

18 - 19ú

Hibernia 2- Gaoth Dobhair

Ábhair Oidí

Gaoth Dobhair

20ú

Hibernia 2- Carna

Ábhair Oidí

Conamara

21ú

Hibernia 2- An Cheathrú Rua

Ábhair Oidí

Conamara

25ú

Hibernia 2- An Rinn

Ábhair Oidí

An Rinn

26 - 27ú

Hibernia 2- Corca Dhuibhne

Ábhair Oidí

Corca Dhuibhne

COGG- An Cheathrú Rua

Cigírí + Ábhair An Cheathrú Rua
OIdí

Iúil
an

Lúnasa
23ú
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Meán Fómhair

12ú

Scoil Miliuc arís

18225A

Co an Chláir

13ú

Moveen National School

13876Q

Co an Chláir

13ú

St Cuan’s National School

18359V

Co an Chláir

13ú

Doonaha National School

12848G

Co an Chláir

14ú

Carrigaholt Mixed N.S.

18630J

Co an Chláir

14ú

Cross National School

14111L

Co an Chláir

14ú

Querrin National School

10568N

Co an Chláir

15ú

Moyasta National School

18565B

Co an Chláir

18ú

Gaelcholáiste Cheatharlach

70440A

Co Ceatharlaigh

18ú

Gaelscoil Eoghan Uí Thuairisc

19811S

Co Ceatharlaigh

19ú

Scoil Mhíchíl

20434V

Co an Chláir

19ú

Bansha National School

11714D

Co an Chláir

20ú

Shragh National School

16930L

Co an Chláir

20ú

Cooraclare Boys’ N.S.

17816S

Co an Chláir

21ú

S.N. Réalt na Mara

20078C

Co an Chláir

21ú

St Senan’s Primary School

20041C

Co an Chláir

22ú

Cranny National School

13804O

Co an Chláir

27ú

Ballyea Mixed National School

13418J

Co an Chláir

27ú

Clohanes National School

13730L

Co an Chláir

28ú

Dromindoora National School

18950E

Co an Chláir

29ú

Flagmount Central N.S.

19338S

Co an Chláir

09ú

Ennis National School

15042A

Co an Chláir

09ú

Cree National School

18168O

Co an Chláir

Deireadh
Fómhair
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10ú

Kilmihil National School

13826B

Co an Chláir

10ú

Burrane National School

13738E

Co an Chláir

10ú

S.N. Cnoc Doire

18327I

Co an Chláir

11ú

Labasheeda Central N.S.

19386G

Co an Chláir

11ú

Caherea National School

18541K

Co an Chláir

12ú

Rineen National School

09425H

Co an Chláir

12ú

Annagh National School

15221A

Co an Chláir

13ú

Ruan Central N.S.

19442N

Co an Chláir

16ú

Ballynacally NS- ar ceall

Stoirm Ophelia

16ú

Rockmount Mixed N.S.

Stoirm Ophelia

17ú

Kilmurry McMahon N.S.

Stoirm Ophelia

17ú

Coolmeen N.S.- ar ceall

Stoirm Ophelia

18ú

Clohanbeg N.S.

11234M

Co an Chláir

18ú

Doolin National School

17517I

Co an Chláir

19ú

Doonbeg National School

11765U

Co an Chláir

19ú

Quilty National School

17020A

Co an Chláir

20ú

Toonagh National School

03898U

Co an Chláir

23ú

Ballynacally N.S.

18639E

Co an Chláir

23ú

Mullagh National School

03928D

Co an Chláir

24ú

Kildysart National School

15301V

ar ceall

24ú

Lissycassey N.S.

18555V

Co an Chláir

25ú

Céardlann COGG

26ú

St Joseph's N.S.

18720K

Co an Chláir

26ú

Rockmount Mixed N.S.

09390O

Co an Chláir

27ú

Bray School Project

19754J

Co Chill Mhantáin

Conamara

Mí na Samhna
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07ú

Ceardlann COGG

Béal a’Mhuirthid

08ú

Ceardlann COGG

An Mhala Raithní

09ú

Ceardlann COGG- Mionlach

Cathair
Gaillimhe

10ú

Scoil Náisiúnta Bhearna

13ú

Ceardlann COGG

An Clochán Liath

14ú

Ceardlann COGG

Gaoth Dobhair

15ú

Ceardlann COGG

Gort a’Choirce

16ú

Ceardlann COGG

Leitir Ceanainn

17ú

Ceardlann COGG

Na Gleannta

20ú

Ceardlann COGG

Gael.
Amhlaigh

21ú

Ceardlann COGG

Conamara

22ú

Ceardlann COGG

An Uaimh

24ú

Tionól Gaelscoileanna

An
gCearr

27ú

Ceardlann COGG

Daingean Uí Chúis

28ú

Ceardlann COGG

An Coireán

29ú

Ceardlann COGG

Baile Buirne

30ú

Ceardlann COGG

Dún Garbháin

04ú

Ceardlann COGG

Conamara

05ú

Ceardlann COGG

An Teach Dóite

06ú

Ceardlann COGG

Conamara

07ú

Scoil Bhríde, Mionlach

17759J

Co na Gaillimhe

07ú

S.N. Eanach Dhúin

18163E

Co na Gaillimhe

19803T

na

Co na Gaillimhe

Mhic

Muileann

Mí na Nollag
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Réimse Gaeilge sa Teaghlach
Cuimsíonn an obair a dhéanaimid leis na teaghlaigh foilsiú nuachtlitir choicísiúil, eagrú
imeachtaí agus tacaíocht a thabhairt do ghrúpaí súgartha.
Faoi dheireadh 2017 bhí an bunachar sonraí do theaghlaigh a fhaigheann an nuachtlitir i
ndiaidh fás go 814 teaghlach. Foislíodh 26 nuachtlitir le linn na bliana.
Is é eagrú imeachtaí is mó a thugann an fhoireann faoi sa réimse oibre seo. Eagraíodh 83
imeacht. Ina measc seo bhí imeachtaí Seachtain na Gaeilge, picnicí na Bealtaine, seachtain
saoire sa Ghaeltacht, trí dheireadh seachtainí eachtraíochta, scéalaíocht na Samhna, sraith
imeachtaí ag Oireachtas agus imeachtaí na Nollaig. Tugann na himeachtaí seo deis do na
tuismitheoirí líonraí a chruthú agus cairdeas a dhéanamh le teaghlaigh eile Ghaeilge agus deis
do na páistí sult a bhaint as éispearas na Gaeilge lasmuigh den scoil agus de theach an
teaghlaigh.
Tá an seachtain saoire as Ghaeltacht ag fás leis agus d’fhreastal 25 teaghlach nó 106 duine
air.
Eagraíodh 80 imeacht sna 21 contae seo a leanas: Baile Átha Cliath, Corcaigh, Port Láirge,
Fear Manach, an Lú, Doire, Ros Comáin, Ard Mhacha, an Dún, Gaillimh, Liatroim, an Clár,
Tír Eoghain, Dún na nGall, Cill Mhantáin, an Mhí, Tiobráid Árainn, Luimneach, Maigh Eo,
Ciarraí agus Cill Chainnigh. Chomh maith leis na himeachtaí seo, eagraíodh ceardlanna
scéalaíochta agus ióga i mBaile Átha Cliath.
Thugamar tacaíocht do 13 grúpa súgartha sna háiteanna seo a leanas: an Chorr Chríochach,
an Ómaigh, an Sruthán, Ard Mhacha, Baile Hill, Baile Ruadhain, Caisleán Uidhlín, Droichead
na Bandan, Dún Garbhán, Gaillimh, Inis Céin, Ráth Cairn agus Sean Chill.
Bíonn go leor de na teaghlaigh ar lorg comhairle ar cad é ta le déanamh acu leis an chlann a
thógáil trí mheán na Gaeilge i sochaí ina bhfuil an Bhéarla i bhfeidhm. Chuige sin foilsíodh
lámhleabhar, an Buntáiste Breise. Clúdaíonn na caidible sa leabhar buntáistí an
dátheangachais, an próiseas sealbhú teanga, pleanáil teanga sa teaghlach, acmhainní
tacaíochta, grúpaí teacaíochta agus frásaí úsáideacha.
Foilsíodh straitéis náisiúnta le tacaíocht agus spreagadh a thabhairt do thógáil clainne le
Gaeilge, I dTreo Plean Straitéiseach don Ghaeilge mar Theanga Clainne. Tá cóipeanna den
straitéis ar fáil san oifig. Bhí Foras na Gaeilge, Muintearas, Tuismitheoirí na Gaeltachta,
Údáras na Gaeltachta, Comhar na Naíonraí Gaeltachta Teo agus Oidhreacht Chorca
Dhuibhne ag comhoibriú le Glór na nGael leis an straitéis a dhréachtú.

Marcas MacRuairí
Bainisteoir Forbartha Meitheamh 2018
D’eagraigh Glór na nGael 80 imeacht teaghlach le linn 2017 ar na dátaí agus áiteanna seo
a leanas i 21 contae:
Eanáir go Marta
12 Feabhra
16 Feabhra
17-19 Feabhra
24 Feabhra
4 Márta
5 Márta
5 Márta

6 ceardlann damhsa ar an sean-nós, Baile Átha Cliath
Siúlóid, Tír Eoghain
Ceardaíocht, Iur Cinn Trá
Deireadh Seachtaine Gaeltacht na Rinne
Cuairt ar ionad spraoi, Dún Dealgán
Cuairt ar Ice-Bowl, Dun Dónaill
Teacht le chéile, Corcaigh
Scéalaíocht, Dún Garbhán
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9 Márta
12 Márta
12 Márta
12 Márta
12 Márta
13 Márta
14 Márta
14 Márta
18 Márta
11 Márta
17 Márta
22 Márta
25 Márta
31 Márta – 2 Aib
1 Aibreán
22 Aibreán
13 Bealtaine
14 Bealtaine
14 Bealtaine
20 Bealtaine
20 Bealtaine
20 Bealtaine
21 Bealtaine
26 Bealtaine
27 Bealtaine
28 Bealtaine
10 Meitheamh
11 Meitheamh
15 Meitheamh
16 Meitheamh
17 Meitheamh
18 Meitheamh
18 Meitheamh
18 Meitheamh
25 Meitheamh
8 Iúil
9 Iúil
16 Iúil
22 Iúil
12-19 Lúnasa
16 Lúnasa
18 Lúnasa
18 Lúnasa
27 Lúnasa
10 Meán Fómhair
11 Meán Fómhair
14 Meán Fómh – 30 Sam.
16 Meán Fómahir
30 Meán Fómhair
2-8 Deireadh Fómhair
8 Deireadh Fómhair
14 Deireadh Fómhair
27 Deireadh Fómhair
29 Samhain

Leiriú Damhsa ar an Sean-nós, Baile Átha Cliath
Lá spraoi, An Rinn
Preab-Ghaeltacht do Theaghlaigh, Leitir Ceanainn
Cuairt ó Giggles an fear grinn, Gaillimh
Turas Treoraithe, Baile Átha Cliath
Drumadóireacht do theaghlaigh, Inis Ceithleann
Ceardlann phuibéid, Ciarraí
Ceardlann Tógáil Clainne le Gaeilge, Doire
Lá spraoi, Ard Mhacha
Toraíocht taisce, Port Láirge
Tionól Teaghlaigh, Baile Átha Cliath
Ceardlann Cnaguirlise, Baile Átha Cliath
Bricfeasta teaghlach, Leitir Ceanainn
Deireadh seachtaine, Doire
Amhránaíocht & Damhsa ar an Sean-Nós, Ros Comáin
Picnic, Dún Garbhán
Picnic na Bealtaine, Ard Mhacha
Picnic na Bealtaine, Tír Eoghain
Picnic na Bealtaine, Baile Átha Cliath
Bricfeasta teaghlach, Iúr Cinn Trá
Picnic na Bealtaine, Baile Locha Riach
Picnic na Bealtaine, Inis
Picnic na Bealtaine, Baile Mhúirne
Picnic na Bealtaine, An Dún
Seomra na dTeaghlach ag Fleadh Cheoil Ard Mhacha
Picnic na Bealtaine, Pairc Fóite, Corcaigh
Picnic, Baile Átha Cliath
Picnic, Cill Mhantáin
Picnic, Luimneach
Picnic, an tAonach
Picnic ag Féile na Gealaí, Ráth Cairn
Picnic, an Rinn
Picnic, Leitir Ceanainn
Picnic, Doire
Picnic, Corcaigh
Picnic, Ciarraí
Picnic, Gaillimh
Siúlóid, Cill Chainnigh
Lá Teaghlaigh, Baile Átha Cliath
Siúlóid, Cill Chainnigh
Cócaireacht do Theaghlaigh, Dun na nGall
Scéalaíocht, Fleadh Cheoil na hÉireann, Inis
Picnic agus cluichí sráide, Inis
Siúlóid, Cill Chainnigh
Ceardlann Ealaíne, Fear Manach
Scéalaíocht, Cill Dara
Naoi rang damhsa aran sean nós, Baile Átha Cliath
Tóraíocht Féiníní, Baile Átha Cliath
Lá Teaghlaigh, Ard Mhacha
Deireadh Seachtaine, Cill Fhíonáin, Luimneach
Lá Teaghlaigh, Tír Eoghain
Ceardlann scéalaíochta, Baile Átha Cliath
Scéalaíocht, Corr na Móna, Gaillimh
Cóisir na Samhna, Droichrad an Tuama, Aontroim
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1-2 Samhain
11 Samhain
12 Samhain
19 Samhain
26 Samhain
2 Nollaig
2 Nollaig
3 Nollaig
5 Nollaig
7 Nollaig
9 Nollaig
10 Nollaig
13 Nollaig
16 Nollaig
13 Nollaig
17 Nollaig
20 Nollaig
21 Nollaig

Seomra na dTeaghlach, an tOireachtas, Ciarraí
Ceardlann Ióga, Dun Laoghaire
Siúlóid teaghlaigh, Tír Eoghain
Teacht le chéile teaghlaigh
Scéalaíocht, Ciarraí
Daidí na Nollag, Iúr Cinn Trá
Daidí na Nollag, Luimneach
Lá teaghlaigh, Tír Eoghain
Amhránaíocht is cluichí, Dun Garbhán
Daidí na Nollag, Inis
Daidí na Nollag, an Caisleán Nua, an Dún
Daidí na Nollag, Cathair na Gaillimhe
Daidí na Nollag, Baile na Scríne, Doire
Scatáil Oighir, Port Láirge
Daidí na Nollag, Cathair Dhoire
Daidí na Nollag, Baile Átha Cliath
Daidí na Nollag, Caisleán a Bharraigh
Daidí na Nollag, Ionad Tacaíochta Teaghlaigh, Gaillimh

Baintear úsáid as postaeir le himeachtaí teaghlaigh de chuid Ghlór nan Gael a phoibliú. Tá
samplaí de na postaeir sin le feiceáil thíos.
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Cuideachta faoi theorainn ráthaíochta nach bhfuil scairchaipiteal aici

GLÓR NA nGAEL
BUNREACHT

Uimhir chláraithe 364776
Dáta corpraithe 6 Nollaig 2002

ACHT NA GCUIDEACHTAÍ, 2014

CUIDEACHTA FAOI THEORAINN RÁTHAÍOCHTA NACH BHFUIL SCAIRCHAIPITEAL
AICI

BUNREACHT
-de chuidGLÓR NA nGAEL
MEABHRÁN COMHLACHAIS
1.

Ainm
Is é ainm na Cuideachta GLÓR NA nGAEL, cuideachta faoi theorainn ráthaíochta.

2.

Saghas na cuideachta
Cuideachta atá inti atá faoi theorainn ráthaíochta, atá cláraithe faoi Chuid 18 d’Acht na
gCuideachtaí, 2014.

3.

Príomhchuspóir
Is é an príomhchuspóir dá mbunaíodh an Chuideachta (an “Príomhchuspóir”) chun an
Ghaeilge a chur chun cinn ag leibhéal an phobail agus aitheantas dá réir a bhronnadh ar
phobail mar thoradh ar a gcuid iarrachtaí, chun pobail a thógáil le nasc na Gaeilge agus
aitheantas ar a gcuid iarrachtaí a bhronnadh orthu agus chun comórtas náisiúnta Ghlór na
nGael a reáchtáil ar fud na hÉireann chun aitheantas a thabhairt don phobal a dhéanann an
dul chun cinn is mó ó thaobh cur chun cinn na Gaeilge agus an chultúir Ghaelaigh i rith na
bliana.

4.

Cumhachtaí
Beidh na cumhachtaí a leanas ag an gCuideachta, anuas ar na cumhachtaí a bhronn an dlí
uirthi, nach bhfuil ach ina gcumhachtaí coimhdeacha agus ina bhfochumhachtaí leis an
bPríomhchuspóir agus ní féidir ach na cumhachtaí siúd a fheidhmiú agus an
Príomhchuspóir á chur chun cinn. Tá aon ioncam a ghin feidhmiú na gcumhachtaí seo le
cur i bhfeidhm ar chur chun cinn an Phríomhchuspóra:

4.1

Chun aon tabhartas maoine d’aon chineál agus aon réadtiomnú, leagáid nó
blianacht, suibscríbhinn, bronntanas, ranníocaíocht nó ciste a iarraidh agus a
sholáthar agus a ghlacadh agus a fháil, ina measc trí mheán párolla a thabhairt nó
trí shocruithe comhchosúla eile, agus lena n-áirítear (ach gan teorainn a leagan ar
ghinearáltacht an mhéid thuas), crannchuir a chur ar bun i gcomhréir leis an dlí ar
mhaithe leis an bPríomhchuspóir a chur chun cinn, agus an caipiteal, anuas ar
ioncam ó aon leagáid, tabhartas nó ciste den saghas sin a chur i bhfeidhm ar an
gcuspóir sin.

4.2

Aon iontaobhais charthanúla a ghabháil de láimh, a ghlacadh, a fhorghníomhú agus
a riar, gan luach saothair.

4.3

Aon chomhlachas nó institiúid, iontaobhas nó ciste carthanúil a bhunú agus tacú
leo nó cabhrú leo ina mbunú, agus chun airgead a shuibscríobh nó a ráthú d’aon
chuspóir carthanúil a mheasfaidh an Chuideachta a rinneadh a ríomh chun a
Phríomhchuspóir a chur chun cinn.

4.4

Ranníocaíochtaí, tabhartais nó tiomnachtaí deonacha nó airgead a bhailiú agus a
fháil atá dírithe ar na cuspóirí thuasluaite.

4.5

Iarratas a dhéanamh thar ceann na Cuideachta ar aon údarás, bíodh údarás rialtais,
áitiúil, daonchairdiúil nó eile i gceist leis, ar chistiú airgeadais d’aon sórt.

4.6

Aon Acht den Oireachtas nó reachtaíocht eile a bhaineann go díreach le cur chun
cinn an Phríomhchuspóra a chur i bhfeidhm, a achainí nó a chur chun cinn.

4.7

Faoi réir chlásal 5, chun an fhoireann sin a fhostú, agus ar na téarmaí siúd, atá
riachtanach nó inmhianaithe ar mhaithe leis an bPríomhchuspóir a chur chun cinn
i gceart.

4.8

Chun pinsean, aiscí, liúntais nó cúnamh carthanúil a dheonú d’aon duine a
d’fhéadfadh a sheirbheáil leis an gCuideachta mar fhostaí, nó do mhná céile, fir
chéile, leanaí nó cleithiúnaithe eile an duine sin a fhad agus nach sáróidh na pinsin,
aiscí, liúntais nó an cúnamh carthanúil sin é sin a fhoráiltear i scéim pinsin atá
cumhdaithe ag Cuid 30 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997 agus a fhad gur
oibrigh an Chuideachta an scéim pinsin sin agus go raibh tairbhí na bpinsean, na
n-aiscí, na liúntas nó an chúnaimh charthanúil, nó a gcéile nó a dtuismitheoir, ina
c(h)omhalta den scéim pinsin fad a bhí sé/sí fostaithe ag an gCuideachta; agus chun
íocaíochtaí a dhéanamh i dtreo árachais agus chun cistí coigiltis agus sochair a
fhoirmiú agus cur leo ar mhaithe le haon duine atá fostaithe ag an gCuideachta agus
chun airgead a shuibscríobh nó a ráthú do chuspóirí carthanúla.

4.9

Aon réadmhaoin, paitinní, cóipchearta, ceadúnais, cearta agus pribhléidí nó aon
eastát nó leas, dá laghad, agus aon chearta, pribhléidí agus éasúintí ar nó maidir le
haon mhaoin a cheannach, a ghlacadh ar léas nó mar mhalairt, ar fruiliú nó a fháil
ar bhealach eile a d’fhéadfaí a mheas atá riachtanach ar mhaithe le cuspóirí na
Cuideachta agus chun aon talamh a fuair an Chuideachta nó a bhfuil leas aici inti a
fhorbairt agus a úsáid nó brabús a bhaint astu agus, go háirithe, tríd an gcéanna a

leagan amach agus a ullmhú ar mhaithe le foirgnimh agus áiseanna a thógáil, a
athrú, a tharraingt anuas, a mhaisiú, a chothabháil, a fheistiú suas agus trí chur,
pábháil, draenáil, feirmeoireacht, saothrú, ligean nó léasanna foirgnimh nó trí
chomhaontú tógála agus trí airgead a réamhíoc le agus iontráil isteach i gconarthaí
agus socruithe de gach cineál le tógálaithe, tionóntaí agus le daoine eile.
4.10

Aon chuid de mhaoin na Cuideachta a fháil, a shealbhú, a dhíol, a bhainistiú, a
ligean ar léas, a mhorgáistiú, a mhalartú nó a dhiúscairt d’fhonn Príomhchuspóir na
Cuideachta a chur chun cinn, a chosaint nó a spreagadh agus chun infheistíochtaí a
éagsúlú.

4.11

Comhoibriú le haon chumann nó institiúid eile i dtabhairt faoi aon infheistíochtaí a
údaraítear leis seo chun an Príomhchuspóir a chur chun cinn.

4.12

Airgead a fháil ar iasacht agus a thiomsú ar an mbealach sin a d’fhéadfaí a mheas
gurb ionann é agus caoithiúil, agus chun bintiúir, stoc bintiúir agus urrúis eile a
eisiúint, agus ar mhaithe le haon fhiachas nó oibleagáid eile den Chuideachta a chur
faoi urrús chun maoin uile nó aon chuid de mhaoin reatha nó amach anseo na
Cuideachta a mhorgáistiú nó a mhuirearú agus a mhorgáistiú nó a mhuirearú go
comhthaobhach nó de bhreis ar aon urrúis de chuid na Cuideachta trí ghníomhas
iontaobhais nó trí dhearbhú eile.

4.13

Airgead agus maoin na Cuideachta nach dteastaíonn láithreach bonn a infheistiú
agus déileáil leo ar an mbealach sin is éifeachtaí a sholáthróidh cistí chun na
cuspóirí thuasluaite a chothú agus a chur chun cinn agus áireofar leis an gcumhacht
seo an chumhacht chun aon infheistíochtaí a athrú a rinneadh fúthu, ó thráth go
tráth.

4.14

Aon airgead de chuid na Cuideachta a infheistiú ar na bealaí siúd a mheasann na
Stiúrthóirí is inmhianaithe nach dteastaíonn láithreach bonn lena úsáid maidir lena
Príomhchuspóir agus chun aon airgead den sórt sin a thaisceadh le baincéirí agus
le daoine eile; faoi réir, mar sin féin, go ndéantar infheistíochtaí faoi na
coinníollacha siúd (más ann dóibh) agus an toiliú sin (más ann dó) a d’fhéadfaí a
cheangal nó a fhorchur sa dlí agus faoi réir, chomh maith leis sin, an méid a
fhoráiltear anseo thíos; tá cead roimh ré le fáil ó na Coimisinéirí Ioncaim sa chás
go mbeartaíonn an Chuideachta chun cistí a charnadh i gcaitheamh tréimhse os
cionn dhá bhliain d’aon chuspóirí.

4.15

Tabhairt faoi na oibleagáidí agus aisíocaíocht nó íocaíocht na bpríomhshuimeanna
agus ús aon duine, ghnóthais nó cuideachta nó díbhinní nó ús aon urrús, ina measc
(gan dochar a dhéanamh do chineál ginearálta an mhéid thuas) aon chuideachta arb
í cuideachta sealbhaíochta na Cuideachta nó fochuideachta nó cuideachta
ghaolmhar de chuid na Cuideachta, a ráthú, tacú leo nó a chur faoi urrús, cé acu trí
chúnant pearsanta nó trí cheangaltas, maoin agus sócmhainní (reatha agus amach
anseo) go léir nó aon chuid díobh de chuid na Cuideachta a mhorgáistiú nó a
mhuirearú.

4.16

Billí malartaithe, nótaí gealltanais, billí luchta, barántais, bintiúir agus ionstraimí
inaistrithe nó soshannta eile a dhréachtú, a ghlacadh, a dhéanamh, a fhormhuiniú,
a lascainiú, a fhorghníomhú, a eisiúint agus a aistriú.

4.17

Chun maoin na Cuideachta a árachú i gcoinne aon riosca intuartha ar a luach iomlán
agus polasaithe eile árachais a ghlacadh chun an Chuideachta a chosaint, nuair a
bhíonn gá leo.

4.18

Aon duine de na Stiúrthóir, nó na Stiúrthóirí go léir a árachú i gcoinne dliteanas
pearsanta a thabhaítear maidir le haon ghníomh nó easnamh arb ionann é agus sárú
ar iontaobhas nó sárú ar dhualgas nó a líomhnaítear gurb ionann é agus sárú ar
iontaobhas nó sárú ar dhualgas, a fhad agus a ghníomhaigh sé nó sí le dea-intinn
agus i bhfeidhmiú a fheidhmeanna nó a feidhmeanna mar iontaobhaí carthanais
(faoi mara shainmhínítear in Acht na gCarthanas, 2009).

4.19

Iarratas a dhéanamh ar aon phaitinní, brevet d’invention, ceadúnais, lamháltais agus
a leithéid agus iad a cheannach nó a fháil ar bhealach eile a bhronnann aon chearta
eisiacha nó neamheisiacha nó teoranta ar úsáid nó aon fhaisnéis rúnda nó eile maidir
le haon aireagán ar dhealraitheach go bhféadfaí é a úsáid d’aon cheann de chuspóirí
na Cuideachta nó chun aon cheann de chuspóirí siúd a fháil, a bhféadfadh go bhfuil
an dealramh air go ndearnadh iad a ríomh go díreach nó go hindíreach chun dul
chun sochair na Cuideachta, agus chun ceadúnais a úsáid, a fheidhmiú, a fhorbairt
nó a dheonú maidir le maoin, cearta nó faisnéis a fuarthas ar an mbealach sin nó
chun úsáid nó brabús a bhaint as an maoin, cearta nó faisnéis sin.

4.20

Glacadh leis an mbealach sin chun táirgí agus/nó seirbhísí na Cuideachta a chur in
iúl is dealraitheach is caoithiúil agus go háirithe, trí fhógraíocht sna nuachtáin, trí
chiorcláin, trí shaothair ealaíne nó shuime a cheannach nó a thaispeáint, trí leabhair
agus tréimhseacháin a fhoilsiú agus tríd an idirlíon agus trí dhuaiseanna, luaíochtaí
agus tabhartais a dheonú.

4.21

Fóntais phoiblí a choimeád, a fheabhsú nó a sholáthar, ina measc áiseanna áineasa,
cúram leanaí, sláinte poiblí, baile, leasa agus áiseanna óige, go ginearálta.

4.22

Iontráil in aon socruithe le haon rialtais nó údaráis, bíodh siad ina rialtais nó údaráis,
arda, bardasacha, áitiúla nó eile a bhféadfadh gur dhealraitheach go gcuirfidís an
Príomhchuspóir chun cinn agus chun aon chearta, pribhléidí agus lamháltais a fháil
ón rialtas nó údarás sin a fhéadfaidh an Chuideachta a mheas is inmhianaithe chun
tabhairt faoi aon socruithe, cearta, pribhléidí agus lamháltais den saghas sin agus
iad a fheidhmiú a chomhlíonadh.

4.23

Iontráil i gcomhpháirtíocht nó in aon chomhaontú le haghaidh brabúis a roinnt, leas
a aontú, comhoibriú, comhfhiontair, lamháltas cómhalartach nó ar bhealach eile le
haon duine, cuideachta, cumann, iontaobhas nó comhpháirtíocht eile a bhfuil a
gcuspóirí go hiomlán carthanúil, a dtugann a gcuspóirí faoi, nó a bhfuil a gcuspóirí
ar tí tabhairt faoi, aon ghnó nó idirbheart ar féidir tabhairt faoi d’fhonn dul chun
sochair na Cuideachta go díreach nó go hindíreach agus a chuireann toirmeasc ar

dháileadh ioncaim agus sócmhainní dá mhéid, dá laghad, de bhua Chlásal 5 anseo
istigh agus chun conarthaí na Cuideachta a rathú, go gcabhraíonn an Chuideachta,
ar bhealach eile, le haon duine, cuideachta, cumann, iontaobhas nó comhpháirtíocht
eile sin, agus chun scaireanna, stoc, bintiúir, nó stoc bintiúir agus urrúis aon duine,
cuideachta, cumainn, iontaobhais nó comhpháirtíochta sin a tháthcheangal nó a
fháil ar bhealach eile, agus chun an céanna a dhíol, a shealbhú, a atheisiúint le
ráthaíocht nó gan ráthaíocht nó chun déileáil leis an gcéanna ar bhealach eile.
4.24

Clárú nó corprú na Cuideachta a thabhairt chun críche i ndlíthe nó faoi dhlíthe aon
áite lasmuigh d’Éirinn.

4.25

Tabhairt faoi, ar bhonn aonair nó i gcomhar le daoine eile, aon trádáil gnó a
bhféadfadh an Chuideachta tabhairt faoi ar bhealach míbhuntáisteach, i dtuairim na
Stiúrthóirí, i dtaca le nó anuas ar aon cheann de ghnóthaí nó de ghnó ginearálta na
Cuideachta i dtabhairt faoin bPríomhchuspóir.

4.26

Aon chistí, comhlachais nó institiúidí a bhunú, a fhóirdheonú agus cabhrú leo a
dheimhnítear a chuireann an Príomhchuspóir chun cinn nó a thugann cúnamh dó.

4.27

Ceangail a bhunú agus a choimeád le heagraíochtaí idirnáisiúnta agus náisiúnta a
bhfuil a mhacasamhail de chuspóirí acu.

4.28

Gach rud dlíthiúil eile sin a dhéanamh a mheasfaidh an Chuideachta bheith
teagmhasach le agus a chuidíonn leis an bPríomhchuspóir thuasluaite.

4.29

Chun gach ceann de na rudaí agus na ceisteanna a thuasluaitear, nó aon chinn díobh,
a dhéanamh in aon chuid den domhan agus mar phríomhoifigigh, gníomhairí,
conraitheoirí, iontaobhaithe nó mar dhaoine eile agus trí iontaobhaithe, gníomhairí
nó daoine eile agus cé acu ar bhonn aonair nó i gcomhar le daoine eile.

A FHAD:

5.

(a)

i gcás go nglacfaidh an Chuideachta aon mhaoin i seilbh nó go sealbhaíonn
sí aon mhaoin a d’fhéadfadh bheith faoi réir aon iontaobhas, ní dhéileálfaidh
an Chuideachta le nó ní infheisteoidh an Chuideachta an céanna ach ar an
mbealach sin a cheadaítear sa dlí agus aird ar na hiontaobhais siúd;

(b)

ní mheasfar go gcuirtear san áireamh in aon rud a chuimsítear anseo thuas
aon chuspóirí nach bhfuil carthanúil i gcomhréir leis an dlí sna cuspóirí dá
mbunaíodh an Chuideachta.

Ioncam agus Maoin
5.1

Ní chuirfear ioncam agus maoin na Cuideachta i bhfeidhm ach i dtreo chur i
bhfeidhm an Phríomhchuspóra/na bPríomhchuspóirí amháin, faoi mar a leagtar
amach iad sa Bhunreacht seo. Ní dhéanfar aon sciar d’ioncam agus de mhaoin na

Cuideachta a íoc nó a aistriú go díreach nó go hindíreach trí dhíbhinn, bónas nó ar
bhealach eile cibé caoi trí bhrabús do chomhaltaí na Cuideachta.
5.2

6.

Ní cheapfar aon Stiúrthóir le haon oifig na Cuideachta a n-íoctar tuarastal nó táillí
leis an oifig sin, nó ní bhfaighidh aon Stiúrthóir aon luach saothair nó sochar eile
in airgead nó i luach airgid ón gCuideachta. Ní chuirfidh aon ní cosc ar an
gCuideachta, áfach, na nithe a leanas a íoc le hintinn mhaith:
(a)

luach saothair réasúnta agus cuí le haon chomhalta nó seirbhíseach den
Chuideachta (nach Stiúrthóir é/í) as aon seirbhísí a soláthraíodh don
Chuideachta;

(b)

ús ar ráta nach sáraíonn 1% os cionn Ráta Táirgthe Idirbhainc an Euro
(Euribor) sa bhliain ar airgead a thug Stiúrthóirí nó comhaltaí eile den
Chuideachta ar iasacht leis an gCuideachta;

(c)

cíos réasúnta agus cuí ar an áitreabh a lig aon chomhalta den Chuideachta
ar fhorléas agus ar léas (aon Stiúrthóir san áireamh) leis an gCuideachta;

(d)

costais réasúnta agus chuí as póca a thabhaíonn aon Stiúrthóir maidir lena
bhfreastal ar aon cheist a imríonn tionchar ar an gCuideachta;

(e)

táillí, luach saothair nó sochar eile in airgead nó i luach airgid le haon
chuideachta a bhféadfadh Stiúrthóir bheith ina c(h)omhalta di nach
sealbhaíonn breis agus an céadú cuid de chaipiteal eisithe na cuideachta sin.

(f)

Ní chuirfidh aon ní cosc ar an gCuideachta aon íocaíocht a dhéanamh le
duine de bhun comhaontú inar iontráladh i gcomhlíonadh alt 89 d’Acht na
gCarthanas, 2009 (i gcaitheamh an trátha a bhíonn sé leasaithe, sínte nó
ionadaithe).

Breisiúcháin, athruithe nó leasuithe
Ní mór don Chuideachta a chinntiú go bhfuil cóip ag an Rialtóir Carthanas dá Bunreacht
is déanaí. Má bheartaítear leasú a dhéanamh ar Bhunreacht na Cuideachta óna dteastaíonn
faomhadh roimh ré a fháil ón Rialtóir Carthanas, ní mór fógra roimh ré a thabhairt, i
scríbhinn, faoi na hathruithe beartaithe don Rialtóir Carthanas chun iad a fhaomhadh, agus
ní chuirfear an leasú i bhfeidhm go dtí go bhfaightear an faomhadh sin.

7.

Foirceannadh
Más ann d’aon mhaoin, dá laghad, i ndiaidh gach dliteanas agus fiachas a shásamh, ní
íocfar í nó ní dhéanfar í a dháileadh i measc chomhaltaí na Cuideachta, ar fhoirceannadh
nó ar dhíscaoileadh na Cuideachta. Ina ionad sin, déanfar an mhaoin sin a thabhairt nó a
aistriú chuig institiúid charthanúil nó institiúidí carthanúla eile a bhfuil príomhchuspóirí
acu atá macasamhail phríomhchuspóirí na Cuideachta. Cuirfidh an institiúid nó na

hinstitiúidí, a bhfuil an mhaoin le tabhairt dóibh nó a aistriú chucu, cosc ar dháileadh a
n-ioncaim agus a maoine i measc a gcomhaltaí dá mhéid sin, ar a laghad, a ghearrann an
Chuideachta faoi nó de bhua Chlásal 5 anseo istigh. Roghnóidh comhaltaí na Cuideachta
an institiúid nó na hinstitiúidí ábhartha ag nó roimh thráth an díscaoilte, agus mura féidir
agus dá mhéid nach féidir éifeacht a thabhairt do na forálacha siúd, tabharfar nó aistreofar
an mhaoin chuig cuspóir carthanúil áirithe i ndiaidh chomhaontú an Rialtóra Carthanas a
fháil. Ullmhófar agus seolfar ar aghaidh cuntais deiridh, lena n-áireofar mír a
shainaithníonn agus a dhéanann luacháil ar aon sócmhainní a aistrítear mar aon leis na
sonraí faoi na faighteoirí agus téarmaí an aistrithe.
8.

Dliteanas Teoranta
Tá dliteanas na gcomhaltaí teoranta.

9.

Gealladh chun Ranníocaíocht a dhéanamh
Geallann gach comhalta den Chuideachta chun ranníoc le sócmhainní na Cuideachta, má
dhéantar an Chuideachta a fhoirceannadh fad a bhíonn sé nó sí ina c(h)omhalta nó má
dhéantar an Chuideachta a fhoirceannadh laistigh de bhliain amháin i ndiaidh an dáta nach
comhalta é/í den Chuideachta a thuilleadh,
(a)

chun fiachais agus dliteanais na Cuideachta a íoc a conraíodh sula gcuirtear
deireadh leis nó léi bheith mar chomhalta a thuilleadh, agus chun costais, muirir
agus speansais a bhaineann le foirceannadh a íoc; agus

(b)

coigeartú chearta na ranníocóirí ina measc féin,

den tsuim sin a d’fhéadfadh bheith ag teastáil, nach sáraíonn €1, a íoc.

AIRTEAGAIL CHOMHLACHAIS
RÉAMHRÁITEACH
1.

Sna hAirteagail seo, mura bhfuil rud éigin san ábhar nó sa chomhthéacs nach bhfuil
comhsheasmhach faoi iamh:
Ciallaíonn “an tAcht” Acht na gCuideachtaí, 2014.
Ciallaíonn "an Chuideachta" an Chuideachta a ainmnítear thuas.
Ciallaíonn na “Stiúrthóir” comhaltaí i dturas an ama de chuid bhord stiúrthóirí na
Cuideachta agus forléireofar “Stiúrthóir” dá réir sin.
Ciallaíonn “an Rúnaí” aon duine a cheaptar chun tabhairt faoi dhualgais Rúnaí na
Cuideachta.
Ciallaíonn “an Séala” Séala Coitianta na Cuideachta.
Forléireofar léiriú a thagraíonn do scríobh, mura dtagann an intinn chontrártha chun solais,
amhail tagairt a áireamh do chló, liteagrafaíocht, grianghrafadóireacht agus aon
mhodhanna eile a dhéanann ionadaíocht d’fhocail i bhfoirm infheicthe agus focail a
atáirgeadh i bhfoirm infheicthe.
COMHALTAÍ

2.

Ar dháta ghlacadh an Bhunreachta seo, glactar leis gurb ionann líon chomhaltaí na
Cuideachta agus dáréag ach féadfaidh an Chuideachta, ó thráth go tráth, méadú comhaltaí
a chlárú.

3.

Beidh dá chomhalta dhéag ag an gCuideachta. Is iad a bheidh ina gcomhaltaí den
Cuideachta ná:
(a) seisear ainmnithe go díreach ag Cumann na Sagart,
(b) beirt ó réimse fhorbairt an phobail,
(c) beirt ó réimse fiontraíochta/eacnamaíochta/tráchtála, agus
(d) beirt gurb tuismitheoirí iad atá ag tógáil clainne le Gaeilge
Beidh 25% ar a laghad de na comhaltaí ina gcónaí sa dá dhlínse in Éirinn.
I gcás go n-éiríonn comhalta ó 2(a) thuas as is é Cumann na Sagart a thoghfaidh comhalta
nua.
I gcás go n-éiríonn comhalta ó 2(b), 2(c) nó 2(d) thuas as is iad na comhaltaí eile ar fad a
thoghfaidh comhalta nua do na réimsí sin faoi seach.

Éireoidh trian de na comhaltaí as oifig gach bliain ach an coibhneas idir an dá dhlínse a
choinneáil agus an coibhneas idir Cumann na Sagart, réimse fhorbairt an phobail, an réimse
fiontraíochta/eacnamaíochta/tráchtála agus tuismitheoirí atá ag tógáil clainne le Gaeilge a
choinneáil freisin.
Éireoidh comhaltaí as oifig mar seo a leanas:
2018 - beirt ó Chumann na Sagart, tuismitheoir amháin, duine amháin ón réimse pobail
2019 - beirt ó Chumann na Sagart, duine amháin ón réimse fiontraíochta, duine amháin ón
réimse fhorbairt an phobail
2020 - beirt ó Chumann na Sagart, tuismitheoir amháin atá ag tógáil clainne le Gaeilge,
duine amháin ón réimse fiontraíochta
2021 – mar a bhí i 2018
2022 – mar a bhí i 2019
2023 – mar a bhí i 2020
agus mar sin ar aghaidh.
CEARTA COMHALTAÍ
4.

Níl ballraíocht na Cuideachta inaistrithe agus cuirfear deireadh léi:(a)

ar bhás nó ar fhéimheacht an chomhalta;

(b)
má théann an comhalta ar scor trí fhógra i scríbhinn a sheirbheáil ar Stiúrthóirí na
Cuideachta ag a hoifig chláraithe.
CRUINNITHE GINEARÁLTA
5.

Cuirfidh an Chuideachta cruinniú ginearálta ar bun i ngach bliain féilire ag a gcruinniú
bliantúil ginearálta ag an am agus ag an áit sin a chinnfidh na Stiúrthóirí agus sonróidh sé
an cruinniú ar leith sin amhlaidh sna fógraí a dhéanann é a ghairm a fhad agus go gcuirfear
gach cruinniú ginearálta bliantúil ar bun tráth nach faide ná cúig mhí dhéag i ndiaidh gur
cuireadh an cruinniú ginearálta bliantúil deiridh ar bun roimhe sin.

6.

Tabharfar cruinnithe ginearálta urghnácha ar gach cruinniú, seachas cruinnithe ginearálta
bliantúla.

7.

Féadfaidh Stiúrthóirí, pé uair a mheasann siad is cuí, cruinniú ginearálta urghnách a
thionól.

8.

Mura bhfuil dóthain stiúrthóirí in ann gníomhú chun líon comhaltaí a chruthú, ag aon tráth,
féadfaidh aon Stiúrthóir den Chuideachta nó aon chomhalta den Chuideachta cruinniú
ginearálta urghnách a thionól ar an mbealach céanna a mhéid agus is féidir a fhéadfaidh na
Stiúrthóirí cruinnithe a thionól.

9.

Déanfaidh Stiúrthóirí na Cuideachta, ar fhoréileamh duine amháin nó níos mó de na
comhaltaí a bhfuil 10%, ar a laghad, de chearta iomlána vótála na gcomhaltaí acu, nó i

dteannta a chéile, ag dáta thaisceadh an fhoréilimh, a bhfuil an ceart acu chun vóta a
chaitheamh ag cruinnithe ginearálta na Cuideachta, leanúint ar aghaidh láithreach bonn
chun cruinniú ginearálta urghnách na Cuideachta a thionól.
10.

Luafar san fhoréileamh cuspóirí an chruinnithe agus síneoidh na foréilitheoirí é agus
déanfaidh siad é a thaisceadh ag oifig chláraithe na Cuideachta agus féadfaidh roinnt
cáipéisí bheith i gceist leis ina mhacasamhail d’fhoirm a bhfuil gach ceann díobh sínithe
ag duine amháin nó níos mó de na foréilitheoirí.

11.

Mura leanann na Stiúrthóirí, laistigh de 21 lá i ndiaidh dháta thaiscthe an fhoréilimh, ar
aghaidh láithreach bonn chun cruinniú a thionól atá le tionól laistigh de 2 mhí i ndiaidh an
dáta sin (“dáta an fhoréilimh”), féadfaidh na foréilitheoirí, nó aon duine díobh a dhéanann
ionadaíocht do bhreis agus 50% de na cearta iomlána vótála atá acu go léir, cruinniú a
thionól iad féin, ach ní chuirfear aon chruinniú a thionóltar ar an mbealach sin i ndiaidh go
n-éagann 3 mhí i ndiaidh dháta an fhoréilimh.

12.

Aisíocfaidh an chuideachta aon chostais réasúnta a thabhaíonn na foréilitheoirí i ngeall gur
theip ar an stiúrthóirí chun cruinniú a thionól, mar is cuí, leis na foréilitheoirí agus
coimeádfaidh an chuideachta aon suim a aisíoctar ar an mbealach sin as aon suimeanna atá
dlite nó a bheidh dlite ón gCuideachta trí tháillí nó luach saothair eile maidir leis na
seirbhísí a sholáthair siad do na Stiúrthóirí siúd ar theip orthu.

13.

Chun críocha Airteagail 10 go 12, measfar nach ndearna na Stiúrthóirí, i gcás cruinniú ina
bhfuil réiteach le beartú mar réiteach speisialta, cruinniú a thionól mar is ceart mura
dtugann siad an fógra sin ina leith, faoi mar a cheanglaítear in Alt 181 den Acht.

14.

Tionólfar cruinniú a thionóltar faoi Airteagal 10 nó 12 ar an mbealach céanna a mhéid is
féidir a dhéanann stiúrthóirí cruinnithe a thionól.

15.

Beidh cathaoirleach bhord na stiúrthóirí i gceannas mar chathaoirleach ag gach cruinniú
ginearálta na Cuideachta, nó murab ann don chathaoirleach sin, nó mura bhfuil sé nó sí i
láthair laistigh de 15 nóiméad i ndiaidh an ama a cheaptar chun an cruinniú a chur ar bun
nó mura toiliúil dó nó di chun gníomhú, toghfaidh na stiúrthóirí atá i láthair duine dá líon
chun cathaoirleacht a dhéanamh ar an gcruinniú.

16.

Mura bhfuil aon stiúrthóir toiliúil chun gníomhú mar chathaoirleach nó mura bhfuil aon
stiúrthóir i láthair ag aon chruinniú laistigh de 15 nóiméad i ndiaidh an ama a cheaptar chun
an cruinniú a chur ar bun, féadfaidh na comhaltaí atá i láthair duine dá líon a roghnú chun
cathaoirleacht a dhéanamh ar an gcruinniú.

17.

Féadfaidh an cathaoirleach, le toiliú aon chruinnithe a bhfuil líon gnó i láthair ann agus
déanfaidh an cathaoirleach, má ordaíonn an cruinniú amhlaidh, an cruinniú a chur ar athlá
ó thráth go tráth agus ó áit go háit. Ní dhéanfar aon ghnó, áfach, ag aon chruinniú a cuireadh
ar athlá, seachas an gnó nár tugadh chun críche ag an gcruinniú ónar thit an t-athlá amach.
Nuair a chuirtear cruinniú ar athlá ar feadh 30 lá nó níos faide, tabharfar fógra maidir leis
an gcruinniú a cuireadh ar athlá amhail i gcás cruinniú bunúil ach, faoi réir sin, ní bheidh

sé riachtanach aon fhógra maidir le hathlá nó leis an ngnó a dhéanfar ag cruinniú a cuireadh
ar athlá a thabhairt.
18.

Mura n-éilítear vótáil i gcomhréir le hAirteagal 38, ag aon chruinniú ginearálta:
(a)

déanfar cinneadh ar réiteach i dtaca le vótáil an chruinnithe trí lámha a thaispeáint;
agus

(b)

is ionann a bheidh dearbhú ag an gcathaoirleach gur glacadh le réiteach nó gur
glacadh le réiteach d’aon ghuth, trí lámha a thaispeáint, nó trí thromlach ar leith, nó
nár éirigh leis, agus iontráil chuige sin sa leabhar ina gcuimsítear miontuairiscí ar
imeachtaí na Cuideachta agus fianaise chríochnúil i leith na caoi, gan chruthúnas i
leith líon nó chomhréir na vótaí a chuirtear i dtaifead i bhfabhar nó i gcoinne an
réitigh sin.

19.

Sa chás gurb ann do neamhionannas vótaí, cé acu trí lámha a thaispeáint nó trí vótaí a
chaitheamh, beidh cathaoirleach an chruinnithe ina n-éilítear lámha a thaispeáint nó ina
gcaitear vótaí, i dteideal an dara vóta nó vóta réitigh a chaitheamh.

20.

Faoi réir alt 193 den Acht (arna mhionathrú ag alt 1208 den Acht), beidh réiteach i
scríbhinn atá sínithe ag gach duine de chomhaltaí na Cuideachta atá i dteideal, i dturas an
ama, chun freastal agus vóta a chaitheamh ar an réiteach sin ag cruinniú ginearálta (nó ar
comhlachtaí iad atá corpraithe ag a n-ionadaithe a ceapadh go cuí) chomh bailí agus chomh
héifeachtach céanna ar gach cuspóir amhail a ritheadh an réiteach ag cruinniú ginearálta na
Cuideachta a tionóladh go cuí agus a cuireadh ar bun go cuí agus má dhéantar cur síos air
mar réiteach speisialta, measfar gurb ionann é agus réiteach speisialta laistigh de bhrí an
Achta. D’fhéadfadh roinnt cáipéisí ina macasamhail d’fhoirm, a bhfuil gach ceann díobh
sínithe ag comhalta amháin nó níos mó a bheith i gceist le haon réiteach i scríbhinn den
sórt sin. Measfar gur ritheadh é ag cruinniú a bhí ar siúl ar an dáta a shínigh an comhalta
deiridh a raibh sé le síniú aige/aici, agus, sa chás go luaitear dáta sa réiteach amhail bheith
mar an dáta a shínigh aon chomhalta é, is ionann a bheidh an ráiteas seo agus fianaise prima
facie gur shínigh sé/sí é ar an dáta sin.
FÓGRA MAIDIR LE CRUINNITHE GINEARÁLTA

21.

Déanfar cruinniú na Cuideachta, seachas cruinniú a cuireadh ar athlá, a ghairm sna cásanna
a leanas:
(a)

i gcás cruinniú ginearálta bliantúil nó cruinniú ginearálta urghnách chun réiteach
speisialta a rith, i ndiaidh fógra 21 lá, ar a laghad, a thabhairt;

(b)

i gcás aon chruinnithe ghinearálta urghnách eile, i ndiaidh fógra 7 lá, ar a laghad, a
thabhairt.

22.

Measfar go ndearnadh cruinniú na Cuideachta, in ainneoin go ndéantar é a ghairm i ndiaidh
fógra níos giorra a thabhairt ná mar a shonraítear in Airteagal 22, a ghairm go cuí má
chomhaontaítear amhlaidh:
(a)

ag gach duine de na comhaltaí atá i dteideal chun freastal ar an gcruinniú agus chun
vóta a chaitheamh ar an gcruinniú; agus

(b)

mura bhfuil aon iniúchóirí reachtúla na Cuideachta ceaptha go fóill i ngeall go raibh
fáil ag an gCuideachta ar an díolúine iniúchta, i measc iniúchóirí reachtúla na
Cuideachta.

23.

Sa chás go dtugtar fógra maidir le cruinniú tríd an bhfógra a sheoladh sa ghnáthphost
réamhíoctha chuig seoladh cláraithe comhalta, measfar, ar an ábhar sin, gur tugadh an fógra
ar éag 24 uair an chloig i ndiaidh an fógra a chur sa phost, ar mhaithe le haon saincheist
maidir le cé acu ar tugadh nó nár tugadh an tréimhse cheart fógra don chruinniú sin.

24.

Nuair a dheimhnítear cé acu ar thug nó nár thug fógra maidir le cruinniú an tréimhse cheart
fógra, ní chuirfear an lá a sheirbheáiltear an fógra ná lá an chruinnithe dá dtugadh an fógra,
san áireamh.

25.

Sonrófar san fhógra i leith cruinniú an méid a leanas:

26.

(a)

áit, dáta agus am an chruinnithe;

(b)

cineál ginearálta an ghnó atá le déanamh ag an gcruinniú;

(c)

i gcás réiteach speisialta a bheartaítear, téacs nó substaint an réitigh speisialta sin a
bheartaítear; agus

(d)

ráiteas ina bhfuil an tsuntasacht réasúnta:
(i)

go bhfuil comhalta atá i dteideal freastal agus vóta a chaitheamh i dteideal
seachvótálaí a cheapadh trí an bhfoirm a leagtar amach in Alt 184 den Acht
a úsáid nó, sa chás go gceadaítear sin, seachvótálaí amháin nó níos mó, chun
freastal, labhairt agus vótáil ina (h)ionad;

(ii)

nach gá gur comhalta seachvótálaí;

(iii)

is amhlaidh atá an t-am nach mór an seachvóta a bheith faighte faoi ag oifig
chláraithe na Cuideachta nó ag áit éigin eile laistigh den Stát agus an t-am
sin atá sonraithe sa ráiteas don chuspóir sin.

Ní dhéanfar na himeachtaí ag an gcruinniú a neamhbhailiú i ngeall ar neamhghníomh
taismeach chun fógra a thabhairt do, nó neamhfháil fógra maidir le cruinniú, ag aon duine
atá i dteideal fógra a fháil.

VÓTAÍ COMHALTAÍ
27.

Sa chás go bhfuil cinneadh á dhéanamh ar cheist (cé acu trí lámha a thaispeáint nó trí
vótáil), beidh vóta amháin ag gach comhalta i bpearsan atá i láthair agus ag gach
seachvótálaí, ach ní bheidh breis agus vóta amháin ag aon chomhalta aonair.

28.

Ní thabharfar aon chur in aghaidh chun solais maidir le cáiliú aon vótálaí seachas ag an
gcruinniú nó ag an gcruinniú a cuireadh ar athlá ina dtugtar an vóta ar cuireadh ina aghaidh
nó ina ndearnadh é a thairiscint, agus beidh gach vóta nach ndícheadaítear ag an gcruinniú
sin bailí ar gach cuspóir. Déanfar aon chur in aghaidh a rinneadh i dtráth cuí a chur faoi
bhráid chathaoirleach an chruinnithe, a mbeidh a c(h)inneadh críochnaitheach agus
conclúideach.

29.

Is féidir vótaí a chaitheamh i bpearsan nó trí sheachvóta. Sa chás gurb ann do
neamhionannas vótaí, cé acu trí lámha a thaispeáint nó trí vótaí a chaitheamh, beidh
cathaoirleach an chruinnithe ina n-éilítear lámha a thaispeáint nó ina gcaitear vótaí, i
dteideal an dara vóta nó vóta réitigh a chaitheamh.
SEACHVÓTÁLAITHE

30.

Beidh comhalta den Chuideachta atá i dteideal freastal ar chruinniú na Cuideachta agus
vóta a chaitheamh ann, i dteideal duine eile a cheapadh (bíodh comhalta i gceist leis/léi nó
a mhalairt) mar a s(h)eachvótálaí agus vóta a chaitheamh ina (h)ionad. Beidh an ceart
céanna ag seachvótálaí a cheaptar ar an mbealach sin a bhíonn ag an gcomhalta chun
labhairt ag an gcruinniú agus chun vóta a chaitheamh trí lámha a thaispeáint agus trí vótáil.

31.

Beidh an ionstraim a cheapann seachvótálaí (“Ionstraim an tSeachvótálaí”) i scríbhinn –

32.

(a)

faoi lámh an cheapaí nó a (h)aturnae atá údaraithe go cuí i scríbhinn; nó

(b)

más comhlacht corpraithe an ceapaí, cé acu faoi shéala an chomhlachta chorpraithe
nó faoi lámh oifigigh nó aturnae dá chuid atá údaraithe go cuí i scríbhinn.

Taiscfear Ionstraim an tSeachvótálaí agus an chumhacht aturnae nó an údarás eile, más ann
dó, faoinar síníodh é nó cóip atá deimhnithe ag nótaire den chumhacht nó den údarás sin,
ag oifig chláraithe na Cuideachta nó ag an áit eile sin laistigh den Stát a shonraítear chun
na críche sin san fhógra a thionólann an cruinniú, agus taiscfear é tráth nach déanaí ná an
t-am a leanas:(a)

48 uair an chloig roimh an am a chuirfear an cruinniú nó an cruinniú a cuireadh ar
athlá ar bun ag a mbeartaíonn an duine a ainmnítear san ionstraim vóta a
chaitheamh; nó

(b)

i gcás vótála, 48 uair an chloig roimh an am a cheaptar chun an vótáil a dhéanamh.

33.

Déanfar éifeacht a thabhairt do thaisceadh Ionstraim an tSeachvótálaí, seachas go
n-imríonn seoladh nó seachadadh na hionstraime tionchar uirthi, tríd an ionstraim a chur
in iúl don Chuideachta ar bhealach leictreonach (faoi mar a shainítear in alt 2 den Acht)
agus baineann an tAirteagal seo, ar an gcuma chéanna, le haon rud eile a thaisceadh dá
dtagraítear san Airteagal réamhluaite.

34.

Beidh ionstraim a cheapann seachvótálaí san fhoirm a leanas nó i bhfoirm atá chomh cosúil
leis, faoi mar a cheadaíonn na cúinsí –
GLÓR NA nGAEL (“an Chuideachta”)
Ceapann [Ainm an Chomhalta] (“an Comhalta”) a chónaíonn ag [Seoladh an
Chomhalta], ar comhaltaí é/í den Chuideachta, leis seo, [ainm agus seoladh an
tseachvótálaí] nó ina éagmais nó ina héagmais [ainm agus seoladh an tseachvótálaí
eile] mar sheachvótálaí an Chomhalta atá le freastal, le labhairt agus le vóta a
chaitheamh don Chomhalta thar ceann an Chomhalta ag cruinniú ginearálta
(bliantúil nó urghnách, de réir mar a bheidh) na Cuideachta atá le bheith ar siúl an
[dáta an chruinnithe] agus ag aon athlá den chruinniú.
Is é an seachvótálaí a bhfuil vóta le caitheamh aige/aici:Treoracha maidir le vótáil don seachvótálaí
(Tá an rogha le marcáil le “X”)
Líon nó cur
síos ar an
réiteach:
1.
2.
3.

I bhFabhar

Staonadh

I gCoinne

Mura n-ordaítear a mhalairt, caithfidh an seachvótálaí de réir mar a mheasann sé nó
sí is cuí.
Síniú an Chomhalta………………………………..
Dar dáta [dáta] …………………………………….
VÓTA A CHAITHEAMH I VÓTÁIL
35.

Ag cruinniú, féadtar vótáil a éileamh maidir le ceist (cé acu roimh nó ar dhearbhú thoradh
na taispeána lámh a bhaineann léi).

36.

Is féidir leo seo a leanas éileamh ar vótáil a dhéanamh:
(a)

cathaoirleach an chruinnithe;

(b)

ar a laghad triúr comhaltaí atá i láthair i bpearsan nó seachvótálaí;

(c)

aon chomhalta nó comhaltaí i bpearsan nó trí sheachvótálaí agus arb ionann iad
agus níos lú ná 10% de chearta iomlána vótála chomhaltaí uile na Cuideachta atá i
gceist a bhfuil an ceart chun vótála acu ag an gcruinniú.

37.

Féadfaidh an duine nó na daoine a rinne an t-éileamh éileamh ar an vótáil sin a aistarraingt.
Faoi réir Airteagal 39, má éilítear vótáil, tabharfar fúithi ar an mbealach sin a ordaíonn
cathaoirleach an chruinnithe, agus measfar gurb ionann toradh na vótála agus an réiteach,
maidir leis an gceist a bhíonn faoi chaibidil, de chuid an chruinnithe inar éilíodh an vótáil.

38.

Tabharfar faoi vótáil a éilíodh maidir le cathaoirleach a thoghadh nó maidir le ceist athlá
láithreach bonn.

39.

Tabharfar faoi vótáil ar aon cheist eile ag an tráth sin a ordaíonn cathaoirleach an
chruinnithe, agus féadtar leanúint ar aghaidh le haon ghnó eile seachas leis an gnó sin ar
éilíodh vótáil ina thaobh, ar feitheamh an vótáil a dhéanamh.

40.

Measfar, chomh maith leis sin, go ndéanfaidh an ionstraim a cheapann seachvótálaí chun
vóta a chaitheamh ag cruinniú na Cuideachta údarás a bhronnadh chun vótáil a éileamh nó
chun bheith páirteach i vótáil a éileamh, agus chun críocha Airteagail 35 agus 36, is ionann
a bheidh éileamh ag duine a fheidhmíonn mar sheachvótálaí do chomhalta agus éileamh a
rinne an comhalta.

41.

I dtaobh vótáil a dhéantar ag cruinniú na Cuideachta nó ag cruinniú aon aicme de
chomhaltaí na Cuideachta, ní gá do chomhalta, cé acu má bhíonn sé/sí i láthair i bpearsan
nó trí sheachvótálaí, atá i dteideal breis agus vóta amháin a chaitheamh, an méid a leanas
a dhéanamh má chaitheann sé nó sí vóta:(a)

a vótaí go léir a úsáid; nó

(b)

na vótaí go léir a úsáideann sé nó sí a chaitheamh ar an mbealach céanna.
STIÚRTHÓIRÍ

42.

Beidh naonúr ar a mhéid, comhaltaí iad go léir, mar stiúrthóirí ag an gCuideachta mar a
leanas:
(a) triúr uathu siúd atá cáilithe faoi Rialachán 2 (a),
(ii) duine amháin uathu siúd atá cáilithe faoi Rialachán 2 (b),
(iii) duine amháin uathu siúd atá cáilithe faoi Rialachán 2 (c),
(iv) duine amháin uathu siúd atá cáilithe faoi Rialachán 2 (d),

(v) cathaoirleach neamhspleách,
(vi) beirt, ar a mhéid, roghnaithe agus comhthofa ag na stiúrthóirí, más mian leo é, go dtí
deireadh an chéad chruinniú cinn bhliana eile.
Beidh 25% ar a laghad de na stiúrthóirí ina gcónaí sa dá dhlínse in Éirinn.
Éireoidh trian ar a laghad de na stiúrthóirí as oifig gach bliain.
Féadfar stiúrthóir a bheidh ar scor dá oifig a atoghadh don dara tréimhse trí bliana.
Ní féidir stiúrthóir a cheapadh don tríú tréimhse gan bearna bliana, ar a laghad, a bheith
idir an dara tréimhse agus an tríú tréimhse.
Ceapfar cathaoirleach nua gach cúigiú bliain. Ní bheidh cathaoirleach de thuras na huaire
faoi réir na huainíochta thuasluaite.
Éireoidh stiúrthóirí as oifig mar seo a leanas:
2018 – duine amháin ó Chumann na Sagart, duine amháin ón réimse tógáil clainne le
Gaeilge
2019 - duine amháin ó Chumann na Sagart, duine amháin ón réimse fiontraíochta
2020 - duine amháin ó Chumann na Sagart, duine amháin ó réimse fhorbairt an phobail
2022 – an Cathaoirleach
2022 – mar a bhí i 2018
2023 – mar a bhí i 2019
2024 – mar a bhí i 2020
2025 – mar a bhí i 2021
2027 – an Cathaoirleach (tréimhse cúig bliana)
agus mar a bhí ó 2018 ar aghaidh.
43.

Ní bheidh aon luach saothair iníoctha faoi aon chúinsí le haon duine de na Stiúrthóirí maidir
lena s(h)eirbhísí mar Stiúrthóir, nó ar aon Choiste de na Stiúrthóirí ar féidir na Stiúrthóirí
cumhachtaí a tharmligean dóibh faoi Airteagal 63. Féadtar gach costas taistil, óstáin agus
costas eile a íoc leis na Stiúrthóirí a thabhaíonn siad go cuí i bhfreastal ar agus i bhfilleadh
ó chruinnithe na Stiúrthóirí nó aon choiste de chuid na Stiúrthóirí nó aon chruinnithe
ginearálta de chuid na Cuideachta nó a bhaineann le gnó na Cuideachta ar bhealach eile.

44.

Bainisteoidh na Stiúrthóirí gnó na Cuideachta, a íocfaidh gach costas a thabhaítear chun an
Chuideachta a chur chun cinn agus a chlárú, agus féadfaidh siad gach cumhacht den sórt
sin de chuid na Cuideachta nach gceanglaítear san Acht nó sna hAirteagail ar an
gCuideachta a fheidhmiú i gcruinniú ginearálta, faoi réir, mar sin féin, fhorálacha an Achta
agus na nAirteagal seo agus na n-orduithe siúd, nach bhfuil comhsheasmhach leis na
forálacha a thuasluaitear, a fhéadfaidh an Chuideachta i gcruinniú ginearálta (trí réiteach
speisialta) a thabhairt. Ní dhéanfaidh aon ordú den sórt sin a thugann an Chuideachta i
gcruinniú ginearálta aon ghníomh de chuid na Stiúrthóirí a rinneadh roimhe seo a
neamhbhailiú a bheadh bailí murar tugadh an t-ordú sin.

45.

Gan dochar d’Acht 40 den Acht, féadfaidh na Stiúrthóirí aon chinn dá gcumhachtaí a
tharmligean don duine nó do na daoine siúd a mheasann siad is cuí, coistí ina measc;
cloífidh aon choiste den sórt sin, i bhfeidhmiú na gcumhachtaí a tharmligtear amhlaidh, le
haon rialacháin a bhféadfadh na Stiúrthóirí a cheangal air.

46.

Déanfar gach seic, nóta gealltanais, dréachtaí, billí malartaithe agus ionstraimí inaistrithe
eile, agus gach fáltas ar airgead a íoctar leis an gCuideachta a shíniú, a dhréachtú, a
ghlacadh, a fhormhuiniú nó a fhorghníomhú ar bhealach eile, de réir mar a bheidh, ag an
duine nó na daoine agus ar an mbealach sin a chinnfidh na Stiúrthóirí ó thráth go tráth trí
réiteach.

47.

Cuirfidh an Chuideachta faoi deara miontuairiscí a iontráil i leabhair a choimeádtar do na
cuspóirí a leanas:(a)

ceapadh gach oifigigh a dhéanann na Stiúrthóirí;

(b)

ainmneacha na Stiúrthóirí a bhíonn i láthair ag gach cruinniú de chuid na Stiúrthóirí
agus aon choiste de chuid na Stiúrthóirí;

(c)

gach réiteach agus nós imeachta ag gach cruinniú de chuid na Cuideachta agus, de
chuid na Stiúrthóirí agus choistí na Stiúrthóirí.
CUMHACHTAÍ ATURNAE

48.

Féadfaidh an Chuideachta an chumhacht a bhronnadh ar aon duine, cé acu go ginearálta nó
maidir le haon cheisteanna sonraithe, mar a haturnae, chun gníomhais a fhorghníomhú nó
chun aon cheist eile a dhéanamh thar a ceann in aon áit cé acu taobh istigh nó amuigh den
Stát. Beidh gníomhas a shíníonn an t-aturnae sin thar ceann na Cuideachta ina cheanglas
ar an gCuideachta agus beidh an tionchar céanna aige a bheadh aige dá mbeadh sé faoi
shéala coitianta.
DÍCHÁILIÚ STIÚRTHÓIRÍ

49.

Anuas ar na cúinsí a leagtar amach in alt 148(2) den Acht, déanfar oifig an Stiúrthóra a
fhágáil má chuireann Stiúrthóir deireadh le bheith cáilithe do phost iontaobhaí
carthanais/comhalta feidhmiúcháin faoi alt 55 d’Acht na gCarthanas, 2009.
ROTHLÚ STIÚRTHÓIRÍ

50.

Ag an gCruinniú Ginearálta Bliantúil gach bliain éireoidh an tríú cuid de na Stiúrthóirí i
dturas an ama as oifig, nó, murab ionann a líon agus triúr nó iolraí de thrí, éireoidh an líon
is giorra don tríú cuid as oifig.

51.

Is iad na Stiúrthóirí a rachaidh ar scor i ngach bliain iad siúd b’fhaide a bhí in oifig ó
toghadh iad an uair dheireanach, ach i gcás daoine a ndearnadh Stiúrthóirí díobh ar an lá
céanna, deimhneofar iad siúd a rachaidh ar scor (mura gcomhaontaíonn siad ar bhealach
eile ina measc féin) trí chrannchur.

52.

Beidh Stiúrthóir atá ag dul ar scor incháilithe d’atoghadh.

53.

Féadfaidh an Chuideachta, ag cruinniú óna dtéann Stiúrthóir ar scor ar bhealach a
thuasluaitear, an oifig fholamh a líonadh trí dhuine a thoghadh san oifig, agus mura
ndéanann an Chuideachta amhlaidh, measfar go ndearnadh an Stiúrthóir, má dhéanann sé/sí
é/í féin a thairiscint le haghaidh atofa, a atoghadh, mura (a) ag an gcruinniú sin go
mbeartaítear go sainráite gan an oifig fholamh sin a líonadh; nó (b) cuireadh beartú le
haghaidh atogadh an Stiúrthóra sin faoi bhráid an chruinnithe agus níor éirigh leis.
Ní bheidh aon duine, seachas Stiúrthóir a imíonn ar scor ag an gcruinniú, mura molann na
Stiúrthóirí, i dteideal bheith tofa le hoifig Stiúrthóra ag aon chruinniú ginearálta mura, tráth
nach lú ná nó nach mó ná fiche a haon lá roimh an dáta a ceapadh don chruinniú, gur fágadh
ag oifig chláraithe na Cuideachta (a) fógra i scríbhinn, atá sínithe ag comhalta atá cáilithe
go cuí chun freastal ar agus vóta a chaitheamh ag an gcruinniú dá dtugtar an fógra, go
bhfuil sé ar intinn aige/aici an duine sin a bheartú le haghaidh tofa, agus (b) fógra i scríbhinn
atá sínithe ag an duine atá i gceist go bhfuil sé/sí toilteanach a bheith tofa.

54.

55.

Féadfaidh an Chuideachta, ó thráth go tráth, trí ghnáthréiteach, an líon Stiúrthóirí a mhéadú
nó a laghdú, agus féadfaidh sí, chomh maith leis sin, a dheimhniú cén rothlú ina bhfuil an
líon méadaithe nó laghdaithe le dul as oifig.

56.

Féadfaidh an Chuideachta, trí ghnáthréiteach ar tugadh fógra sínte ina leith i gcomhréir le
halt 146 den Acht, chun aon Stiúrthóir a bhaint roimh éag a t(h)réimhse oifige, in ainneoin
aon ruda eile sna hairteagail seo nó in aon chomhaontú idir an Chuideachta agus an
stiúrthóir sin. Ní dhéanfaidh an bhaint sin dochar d’aon éileamh a d’fhéadfadh bheith ag
an stiúrthóir sin ar dhamáistí i ngeall ar shárú aon chonartha seirbhíse idir é/í féin agus an
Chuideachta.

57.

Féadfaidh an Chuideachta, trí ghnáthréiteach, duine eile a cheapadh in ionad Stiúrthóra a
baineadh ó oifige faoi Airteagal 56. Gan dochar do chumhachtaí na Stiúrthóirí faoi
Airteagal 59, féadfaidh an Chuideachta, le linn cruinniú ginearálta, aon duine a cheapadh
bheith mar Stiúrthóir, chun folúntas ócáideach a líonadh nó mar Stiúrthóir breise.

58.

Féadfaidh na Stiúrthóirí, ag aon tráth, aon duine a cheapadh le bheith mar Stiúrthóir den
Chuideachta, cé acu chun folúntas ócáideach a líonadh nó mar Stiúrthóir breise leis na
Stiúrthóirí reatha, ach ní sháróidh líon iomlán Stiúrthóirí na Cuideachta, ag aon tráth, an
líon, más ann dó, dá bhforáiltear sna hAirteagail seo. Ní shealbhóidh aon Stiúrthóir a
cheaptar amhlaidh oifig ach go dtí an chéad chruinniú ginearálta bliantúil eile, agus beidh
sé/sí incháilithe le haghaidh atofa ansin.

IMEACHTAÍ STIÚRTHÓIRÍ
59.

Féadfaidh na Stiúrthóirí casadh le chéile chun gnó a riar, a gcruinnithe a chur ar athlá agus
a rialáil ar bhealach eile, faoi mar a mheasann siad is cuí. Déanfar cinneadh ar cheisteanna
a thagann chun solais ag aon chruinniú trí thromlach vótaí. I gcás comhionannas vótaí,
beidh an cathaoirleach i dteideal an dara vóta nó vóta réitigh a chaitheamh. Féadfaidh
Stiúrthóir, agus an Rúnaí, ar fhoréileamh Stiúrthóra, ag aon tráth, cruinniú na Stiúrthóirí a
ghairm. Má bheartaíonn na Stiúrthóirí amhlaidh, ní bheidh gá fógra a thabhairt maidir le
cruinniú Stiúrthóirí d’aon Stiúrthóir, a bhfuil cónaí air/uirthi sa Stát, ach atá as láthair ón
Stát i dturas an ama.

60.

Féadfaidh na Stiúrthóirí an líon comhaltaí chun gnó na Stiúrthóirí a dhéanamh a shocrú
agus, mura ndéantar é a shocrú amhlaidh, beidh beirt (2) chomhaltaí i gceist.

61.

Féadfaidh na Stiúrthóirí leantacha gníomhú in ainneoin aon fholúntais ina líon ach, má
laghdaítear agus a fhad a laghdaítear a líon faoi bhun an lín a shocraítear ag an Acht nó de
bhun an Achta mar an líon riachtanach Stiúrthóirí, féadfaidh na Stiúrthóirí nó an stiúrthóir
leantach gníomhú ar mhaithe leis an líon Stiúrthóirí a mhéadú aníos chuig an líon sin nó ar
mhaithe le cruinniú ginearálta na Cuideachta a thionól, ach ar chuspóir ar bith eile.

62.

Mura bhfuil an cathaoirleach i láthair ag aon chruinniú laistigh de 15 nóiméad i ndiaidh an
ama a cheaptar chun an cruinniú a chur ar bun, féadfaidh na Stiúrthóirí atá i láthair duine
dá líon a roghnú chun cathaoirleacht a dhéanamh ar an gcruinniú.

63.

Féadfaidh na Stiúrthóirí aon cheann dá gcumhachtaí a tharmligean do Choistí ina bhfuil
comhalta nó comhaltaí siúd na Stiúrthóirí agus na daoine eile siúd a mheasann siad is cuí,
agus cloífidh aon choiste a fhoirmítear amhlaidh, i bhfeidhmiú na gcumhachtaí a
tharmligtear ar an mbealach sin, le haon rialacháin a leagann na Stiúrthóirí air.

64.

Féadfaidh na Stiúrthóirí cathaoirleach aon Choiste a cheapadh; mura gceaptar aon
chathaoirleach den sórt sin, nó mura bhfuil an cathaoirleach i láthair ag aon chruinniú de
chuid Coiste laistigh de chúig nóiméad déag i ndiaidh an ama a cheaptar chun an cruinniú
a chur ar bun, féadfaidh comhaltaí an choiste atá i láthair duine dá líon a roghnú chun
cathaoirleacht a dhéanamh ar an gcruinniú.

65.

Féadfaidh coiste casadh lena chéile agus cruinniú a chur ar athlá de réir mar a mheasann sé
is cuí. Déanfar cinneadh ar cheisteanna a eascraíonn as aon chruinniú coiste trí thromlach
vótaí chomhaltaí an choiste atá i láthair, agus sa chás gurb ann do neamhionannas vóta,
beidh an dara vóta nó vóta réitigh ag an gcathaoirleach.

66.

Beidh gach gníomh a dhéantar trí aon chruinniú de chuid na Stiúrthóirí nó ag aon duine a
ghníomhaíonn mar chomhalta de na Stiúrthóirí nó d’aon Choiste, dá ainneoin gur
dealraitheach ina dhiaidh go raibh locht éigin ar cheapadh aon duine den sórt sin a
ghníomhaíonn ar an mbealach thuasluaite, nó go raibh sé nó sí nó aon duine de na
Stiúrthóirí dícháilithe, chomh bailí céanna amhail a ceapadh gach duine siúd go cuí.

67.

Beidh réiteach i scríbhinn, atá sínithe ag na Stiúrthóirí go léir atá i dteideal, i dturas an ama,
fógra a fháil maidir le cruinniú na Stiúrthóirí, chomh bailí céanna amhail a ritheadh é ag
cruinniú na Stiúrthóirí a tionóladh agus a cuireadh ar bun go cuí. D’fhéadfadh roinnt
cáipéisí ina macasamhail d’fhoirm, a bhfuil gach ceann díobh sínithe ag comhalta amháin
nó níos mó de na Stiúrthóirí a bheith i gceist le haon réiteach i scríbhinn den sórt sin agus
beidh éifeacht aige, ar gach cuspóir, ón tráth a shínigh an stiúrthóir deiridh é.

68.

D’fhéadfadh comhdháil idir roinnt de na Stiúrthóirí nó na Stiúrthóirí go léir nó, de réir mar
a bheidh, comhaltaí an choiste nach bhfuil in aon áit amháin, ach a bhfuil ar chumas gach
duine díobh (go díreach nó trí mheán cumarsáid teileafóin, físchumarsáide nó trí
chumarsáid leictreonach eile) labhairt le gach duine de na daoine eile agus ar féidir le gach
duine de na daoine eile iad a chloisteáil, a bheith i gceist le cruinniú na Stiúrthóirí nó
cruinniú coiste a bhunaigh na Stiúrthóir, agus –
(a)

Measfar go bhfuil Stiúrthóir nó comhalta an choiste a ghlacann páirt ina leithéid de
chomhdháil i láthair i bpearsan ag an gcruinniú agus beidh sé/sí i dteideal vóta a
chaitheamh agus a bheith curtha san áireamh i líon dá réir; agus

(b)

measfar go gcuirtear an cruinniú sin ar bun –
(i)

sa chás go ndéantar an grúpa is mó díobh siúd a ghlacann páirt sa
chomhdháil a thionól;

(ii)

murab ann don ghrúpa sin, san áit a bhfuil cathaoirleach an chruinnithe ag
an tráth sin;

(iii)

mura mbaineann fomhír (i) nó (ii), sa láthair sin a chinneann an cruinniú
féin.
RÚNAÍ

69.

Ceapfaidh na Stiúrthóirí an Rúnaí don téarma sin agus ar an luach saothair sin agus ar na
coinníollacha sin a mheasann siad is cuí; agus féadfaidh siad aon Rúnaí a cheapann siad a
bhaint.

70.

Ní shásófar foráil an Achta nó na nAirteagal seo a cheanglaíonn nó a údaraíonn rud éigin
a dhéanann ag nó ar Stiúrthóir agus an Rúnaí má dhéanann an duine céanna é atá ag
gníomhú mar Stiúrthóir agus mar, nó ionad, an Rúnaí araon.
SÉALA

71.

Ní úsáidfear an séala ach faoi údarás na Stiúrthóirí nó coiste na Stiúrthóirí a údaraíonn na
Stiúrthóirí ina leith sin, agus déanfar gach ionstraim ar a gcuirtear an séala
(a)

a shíniú ag Stiúrthóir dá chuid nó ag duine éigin eile a ceapadh chun na críche seo
ag a Stiúrthóirí nó ag iar-choiste Stiúrthóirí; agus

(b)

a chomhshíniú ag an Rúnaí nó ag an dara Stiúrthóir dá chuid nó ag duine éigin eile
a ceapadh chun na críche seo ag a Stiúrthóirí nó ag iar-choiste Stiúrthóirí.
CUNTAIS

72.

Cuirfidh na Stiúrthóirí faoi deara go gcoimeádtar taifid leordhóthanacha chuntasaíochta.
Measfar gur coimeádadh taifid leordhóthanacha chuntasaíochta má chomhlíonann siad Alt
282(1) go dtí 282(3) den Acht agus má mhínítear iontu idirbhearta na Cuideachta agus má
éascaíonn siad ullmhú ráitis airgeadais ina dtugtar léiriú fíor agus cóir ar shócmhainní,
dliteanais, staid airgeadais agus brabús nó caillteanas na Cuideachta.

73.

Coimeádfar taifid chuntasaíochta ag an oifig chláraithe nó, faoi réir Alt 283 den Acht, ag
an áit eile sin a mheasann na Stiúrthóirí gur cuí, agus beidh siad ar oscailt ag gach tráth
réasúnta go ndéanfaidh oifigigh na Cuideachta agus daoine eile atá i dteideal de bhun an
Achta, chun cigireacht a dhéanamh orthu.

74.

Deimhneoidh na Stiúrthóirí, ó thráth go tráth, cé acu agus a mhéid agus cén tráthanna agus
áiteanna agus faoi cén coinníollacha nó rialáil go mbeidh ráitis airgeadais agus taifid
chuntasaíochta na Cuideachta nó aon chinn díobh ar oscailt go ndéanfaidh a comhaltaí,
nach Stiúrthóirí iad, cigireacht orthu. Ní bheidh aon cheart ag aon chomhalta (nach
Stiúrthóir é/í) chun cigireacht a dhéanamh ar aon ráiteas airgeadais nó taifead cuntasaíochta
de chuid na Cuideachta seachas faoi mar a bhronntar an ceart sin orthu i reacht, an
Bunreacht sin nó má údaraíonn na Stiúrthóirí nó an Chuideachta amhlaidh i gcruinniú
ginearálta.

75.

Cuirfidh na Stiúrthóirí faoi deara, i gcomhréir leis an Acht, go ndéanfar ráitis reachtúla
airgeadais na Cuideachta, tuarascáil na Stiúrthóirí maidir leis na ráitis siúd agus tuarascáil
reachtúil an iniúchóra ar na ráitis airgeadais agus tuarascáil na Stiúrthóirí siúd a ullmhú
agus a chur faoi bhráid chruinniú ginearálta bliantúil na Cuideachta, faoi mar a
cheanglaítear san Acht go ndéanfar iad a ullmhú agus a chur faoi bhráid chruinniú
ginearálta bliantúil na Cuideachta.

76.

Cuirfear cóip de ráitis reachtúla airgeadais na Cuideachta, tuarascáil na Stiúrthóirí maidir
leis na ráitis siúd agus tuarascáil sin an iniúchóra ar na ráitis airgeadais agus tuarascáil siúd
na Stiúrthóirí, tráth nach lú ná fiche a haon lá roimh dháta an chruinnithe ghinearálta
bhliantúil, faoi bhráid gach duine atá i dteideal faoi Alt 338(1) den Acht iad a fháil.
INIÚCHADH

77.

Ceapfar iniúchóirí agus déanfar a ndualgais a rialáil i gcomhréir le Caibidlí 18 agus 19 de
Chuid 6 den Acht.

FÓGRAÍ
78.

Féadfaidh an Chuideachta fógra a thabhairt d’aon chomhalta cé acu i bpearsan nó trí é a
sheoladh sa phost nó trí bhealach leictreonach (faoi mar a shainítear in alt 2(1) den Acht)
chuig an gcomhalta ag a s(h)eoladh cláraithe poist nó ríomhphoist (nó, mura bhfuil an
seoladh cláraithe amhlaidh, chuig seoladh nó seoladh ríomhphoist an chomhalta is déanaí
ar cuireadh an Chuideachta ar an eolas air). Beidh feidhm ag Alt 218(5) den Acht.
AN GHAEILGE

79.

Is trí Ghaeilge a dhéanfar gnó na cuideachta.

Buaiteoirí Comórtas 2017
Duaiseanna Speisialta
(1)Duais Ógras €1000
(2)Duais an Timire €750
(3)Duais an Oireachtais €500

Club Óige Uachtar Tíre, Co an Dúin
Glór na Móna, Béal Feirste
Cairde Teo., Ard Mhacha

(4)Duais an Fháinne(Urraithe ag Gael Linn)
Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain
(5) Duais Chomhairle Chontae Dhún na nGall €1500
Líonra Leitir Ceanainn, Co Dhún
na nGall
(6)Duais Chomhairle Chontae na Gaillimhe €1500Comharchumann Mhic Dara, An
Cheathrú Rua
(7)Duais Chló Iar-Chonnacht ( Dearbhán luach €1,000) Cáirde Uí Neill, Co. Thír
Eoghain
Duais Chomhairle na Gaelscolaíochta
Cáirde Uí Neill, Co. Thír Eoghain
(8)Duais COGG €2,000
Muineachán le Gaeilge
(9)Duais an Fhorais Patrúntachta €1,000
Craobh na Bóinne, Co na Mí
(10)Duais Chonradh na Gaeilge €1,000
Pobal ar a’n Iúil, An Ómaigh,
Co.Thír Eoghain
Duaiseanna do na Coistí Deonacha €1,500 an ceann (Urraithe ag Foras na Gaeilge)
(11) Cúige Uladh €1,500
Coiste Ghlór na nGael, Gort a’ Choirce
(12)Cúige Chonnacht €1,500
Glór Locha Riach
(13)Cúige Mumhan €1,500
Coiste Ghlór na nGael Clochán
Bhréanainn
(14)Cúige Laighean €1,500
Gaeil Chill Dara
(15 ) An Iontráil Nua is Fearr €1,000
Glór Mhachaire Fíolta, Co Dhoire
(16) Duais Aitheantais Fhondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonnacha €1,000
Cumann Gaelach Leath Chathail, Co an Dúin
(17)Comórtas na gCumann Gaelach sna Coláistí Tríú Leibhéal
( Urraithe ag an Roinn Oideachais & Scileanna)
Duais na Moltóirí €500 an ceann x 3
(18)An Cumann Gaelach,Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath
(19)An Chuallacht Coláiste na hOllscoile, Corcaigh
(20)An Cumann Dramaíochta , Coláiste na hOllscoile, Corcaigh
(21)Duais Trasteorainn €1,000
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
(22)Duais Athmhuintreas €1,000
Ollscoil na nBanríon, Béal
Feirste
(Bord 11)
3ú Áit €1,500
Cuallacht Cholmcille na Gaeilge
Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad
2ú Áit €2,000
An Cumann Gaelach, Coláiste Ollscoile
Bhaile Átha Cliath
1ú Áit €3,000
An Cumann Gaelach, Coláiste na
Gradam Ghlór na nGael
POP UP GAELTACHT
27)Rannóg Gaeltacht – urraithe ag Údarás na Gaeltachta
(29) 3ú Áit €2,000
Comhlacht Forbartha na Déise,
Port Láirge
(Bord 13)

2ú Áit €3,000
(31)1ú Áit
Cheathrú Rua

Cumann Forbartha Chois Fharraige
Comharchumann Mhic Dara, An

€4,000

Rannóg le Daonra faoi 4,000
(32) 3ú Áit €2,000
(33) 2ú Áit €3,000
(34)1ú Áit €4,000

_

_ ____________
Conradh na Gaeilge, Bóirche Íochtar, Co an Dúin
Glór Uachtar Tíre, Co an Dúin
Ghlór Charn Tóchair, Doire

(20)Rannóg le Daonra idir 4,000 & 20,000
(35)3ú Áit
€2,000
Ionad na Fuiseoige, Béal Feirste
(36) 2úÁit
€3,000
Cairde Teo, Ard Mhacha
(37)1ú Áit €4,000
Glór na Móna, Béal Feirste
(21)Rannóg le Daonra os cionn 20,000
(38) 3ú Áit €2,000
(39) 2ú Áit €3,000
(40)1ú Áit €4,000
Feirste

Glór Cheatharlach
Cultúrlann Uí Chanain, Doire
Cumann Culturtha Mhic Reachtain, Béal

Trófaí Náisiúnta Ghlór na nGael, urraithe ag Foras na Gaeilge, agus €20,000 urraithe
ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta & Gaeltachta
GLÓR NA MÓNA, BÉAL FEIRSTE

