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An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta 

 

Réamhrá

Na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise, 1997 agus 2003

• Tháinig an tAcht um Shaoráil Faisnéise i bhfeidhm ar an 21 Aibreán 1998 agus tugadh 
isteach cearta dlí do dhaoine lena n-áirítear an ceart 
chun rochtain a fháil ar thaifid oifigiúla atá i seilbh Ranna Rialtais agus comhlachtaí 
poiblí liostaithe eile,  

• chun faisnéis phearsanta atá i seilbh fúthu a cheartú nó a thabhairt cothrom le dáta i 
gcás go bhfuil an fhaisnéis sin neamhiomlán, mícheart nó míthreorach, agus  

• chun na cúiseanna a bhaineann le breitheanna a thugann comhlachtaí poiblí, 
breitheanna a théann i gcion orthu, a fháil.  

Tugtar ceart don phobal, chomh fada agus is féidir, de réir an Achta, teacht ar fhaisnéis 
nuair a thagann sin le leas an phobail agus le ceart príobháideachais an duine faoi réir 
díolúintí áirithe. 

Tá An Chomhairle um Oideachas Gaeltacht & Gaelscolaíochta faoin Acht ón 31 Bealtaine 
2006. 

Tagann na taifid seo leanas faoi réimse feidhme an Achta: 

• Gach taifead gur eolas pearsanta é atá faoi chúram eagrais phoiblí, is cuma cén 
uair a cruthaíodh é; 

• Taifid phearsanta a cruthaíodh faoi fhoireann an eagrais ón 21 Aibreán 1995 nó 
níos luaithe má tá siad á n-úsáid, nó go bhfuil i gceist iad a úsáid, in aghaidh bhall 
den fhoireann; 

• Gach taifead eile a cruthaíodh ón 21 Aibreán 1998 ar aghaidh faoi réir díolúintí 
áirithe; 

• Aon taifead eile atá riachtanach chun tuiscint a fháil ar thaifead reatha. 

Ullmhaíodh agus foilsíodh an leabhar tagartha seo de réir mar a éilíonn Alt 15 den Acht. 
Tá sé d’aidhm leis cuidiú leis an bpobal teacht ar fhaisnéis atá ag an gComhairle um 
Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta   trí chur síos a dhéanamh ar: 

• struchtúr agus ar fheidhmeanna na Comhairle; 
• na seirbhísí a chuirtear ar fáil agus an bealach chun teacht orthu; 
• na cineálacha taifead atá sa Chomhairle agus 
• an modh imeachta chun iarratas a dhéanamh ar thaifid ó An Chomhairle um 

Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta  faoin Acht um Shaoráil Faisnéise. 
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An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta 

 

Tugann an leabhar seo léargas chomh maith ar an mbealach chun iarratas a dhéanamh 
faoin Acht ar eolas nach mbeadh ar fáil sa ghnáth bhealach. Tá próiseas, a bhfuil 
teorainneacha ama agus díolúintí áirithe ag baint leis, leagtha síos san Acht chun iarratas 
dá leithéid a dhéanamh.  
Tugadh isteach roinnt leasuithe faoin Acht um Shaoráil Faisnéise (Leasú) 2003 ach go 
sonrach ó thaobh táillí de. 
Tá táille iarratais i gceist le gach iarratas neamhphearsanta faoi Alt 7 den Acht um Shaoráil 
Faisnéise (iarratais ar rochtain ar thaifid) agus iarratais faoi Alt 14 (Athbhreithniú 
Inmheánach) agus Alt 34 (Athbhreithniú ag an gCoimisinéir Faisnéise) a fhaightear ó 7 Iúil 
2003. 
Tá Leabhar Tagartha Alt 15 ar fáil don phobal ar shuíomh idirlín An Chomhairle um 
Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta www.cogg.ie 

 

Faisnéis a bhfuil teacht uirthi de ghnáth 
Cuireann An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta  faisnéis ar fáil don 
phobal sa ghnáth bhealach maidir le feidhmeanna, obair agus dualgais na Comhairle . 
Beidh teacht i gcónaí ag an bpobal ar bhealach neamhfhoirmeálta ar fhaisnéis dá leithéid 
gan dul i muinín an Achta um Shaoráil Faisnéise. 
Léirítear sa Leabhar Tagartha Alt 15 seo an chaoi le teacht ar eolas ginearálta dá leithéid i 
gcás gach gné d’obair an Údaráis. 

Rúndacht 
Tugann an tAcht um Shaoráil Faisnéise cosaint áirithe do bhaill den phobal a chuireann 
eolas ar fáil don Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta  faoi rún. 
Cinnteoidh an Chomhairle, chomh fada agus is féidir, go mbainfear úsáid as díolúintí uile 
an Achta chun eolas rúnda, íogair nó pearsanta a chosaint. Déanfaidh An Chomhairle um 
Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta gach iarracht aon eolas a thugtar faoi rún a 
choinneáil ina rún, ach teacht le dualgais dhlíthiúla na Comhairle, agus na hAchtanna um 
Shaoráil Faisnéise, 1997 agus 2003 san áireamh. 
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An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta 

 

Iarratas faoi fhorálacha an Achta 

Is ceart iarratais faoin Acht um Shaoráil Faisnéise a dhéanamh i scríbhinn leis an Oifigeach 
Saorála Faisnéise,  
An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta,  
22 Plás Mhic Liam, Baile Átha Cliath 2,  
Fón/faics 01 634 0831 
Ríomhphost: foi@cogg.ie  

Ní mór táille €15 (€10 i gcás sealbhóirí cárta míochaine nó a gcleithiúnaithe) a chur le gach 
iarratas ar fhaisnéis neamhphearsanta arna déanamh faoi Alt 7 de na hAchtanna um Shaoráil 
Faisnéise, 1997 & 2003. Is ceart táillí a íoc i bhfoirm ordaithe poist, dréachta bainc nó seic 
iníoctha leis  An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta (COGG). Nílimid in 
ann glacadh le híocaíocht bealach cárta sochair nó creidmheasa faoi láthair.

Tabhair do d'aire, le do thoil, le tabhairt isteach na táille caighdeánaí, atá ais-iníoctha sa chás 
go dtarraingítear siar an iarratas, nach bhfuil aon impleachtaí ann maidir le hoibleagáid na 
Comhairle táillí a fhorchur (nuair is infheidhme) de réir Alt 47 den Acht um Shaoráil Faisnéise 
do chuardach agus aisghabháil, agus/nó cóipeáil taifead. Cuirfear ar an eolas thú i gcás aon 
táillí dá leithéidí a thagann chun solais i ndáil le d'iarraidh. 

Luaigh, le do thoil, go bhfuil an t-arratas á déanamh faoi fhorálacha na nAchtanna um 
Shaoráil Faisnéise, 1997 & 2003. Tabhair le fios freisin, le do thoil, má tá tú sásta glacadh le 
scaoileadh faisnéise lasmuigh den Acht um Shaoráil Faisnéise. 

Is féidir fiosruithe i ndáil le hoibriú an Achta laistigh den Chomhairle nó na nósanna imeachta 
um iarraidh a dhéanamh leis an gComhairle a sheoladh chuig an Oifigeach Saorála Faisnéise 
ag an seoladh thuas, (teil: 01-6340831) ríomhphost  foi@cogg.ie 

NÓTA: Tá ceangal ar an gComhairle admháil go bhfuarthas iarraidh faoin Acht a thabhairt 
laistigh de dhá sheachtain agus tá oibleagáid uirthi freagra a thabhairt ar an iarraidh laistigh 
de 4 seachtaine.  
Má tá faisnéis ag teastáil i bhfoirm áirithe, (e.g. fótachóip, diosca ríomhaire, léamh i bpearsa 
srl.), is ceart é sin a lua i d'iarratas. 

• Tabhair a mhéid faisnéise is féidir, le do thoil, lena chumasú d'fhoireann na Comhairle 
an taifead a shainaithint.  

• Tabhair uimhir theileafóin ag ar féidir teagmháil a dhéanamh leat i rith an lae le gur 
féidir lenár bhfoireann a bhíonn ag déileáil le d'iarratas dul i dteagmháil má bhíonn gá 
le haon soiléiriú i ndáil le d'iarratas. 
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An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta 

 

 

Tagann na taifid seo a leanas, faoi réir díolúintí áirithe a d'fhéadfadh éirí as forálacha 
Achtanna 1997 agus 2003, faoi raon an Achta: 

• gach taifead a bhaineann le faisnéis phearsanta atá i seilbh na Comhairle cuma cén 
uair a cruthaíodh é,  

• gach taifead a cruthaíodh ón dáta tosaigh feidhme, is é sin an 21 Aibreán 1998,  
• gach taifead eile a theastaíonn chun taifead reatha a thuiscint. 

Tuilleadh faisnéise 
Tá tuilleadh faisnéise i dtaobh fheidhmeanna agus thaifid na Comhairle le fáil i Lámhleabhar 
Alt 15 de chuid na Comhairle. Beidh faisnéis i dtaobh rialacha agus chleachtais na Comhairle 
le fáil freisin i dTreoir na Comhairle maidir le Rialacha agus Cleachtais Alt 16 atá le foilsiú de 
réir an Achta um Shaoráil Faisnéise.  
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An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta 

 

Cearta Athbhreithnithe agus Achomhairc 

Leagtar amach san Acht sraith díolúintí chun cosaint a thabhairt d'fhaisnéis íogair i gcás ina 
bhféadfadh nochtadh na faisnéise sin dochar a dhéanamh do leas an Stáit nó do leas tríú 
páirtithe. I gcás ina mbainfear leas as na forálacha sin maidir le faisnéis a choimeád siar 
cuirfear an méid sin in iúl don iarratasóir. Ina theannta sin, féadfar achomharc a dhéanamh i 
leith cinntí maidir le rochtain a chur siar, maidir le táillí, maidir le cineálacha rochtana etc.  

Is féidir athbhreithniú inmheánach a lorg i dtosach agus muna bhfuiltear sásta leis an 
athbhreithniú inmheánach is féidir athbhreithniú seachtrach a lorg ón gCoimisinéir Faisnéise. 
Tá eolas ar an bpróiseas chun athbhreithniú inmheánach agus athbhreithniú seachtrach a 
éileamh tugtha anseo thíos. 

Ón 7 Iúil 2003, tá táille i gceist le hathbhreithniú inmheánach agus seachtrach ar fhaisnéis 
neamhphearsanta. 

Athbhreithniú Inmheánach 

Is féidir athbhreithniú inmheánach, déanta ag feidhmeannach níos sinsearaí ar fhoireann na 
Comhairle  ná an cinnteoir sa chéad chás, a lorg sna cásanna seo: 

• nuair a dhiúltaítear rochtain ar fhaisnéis 
• nuair nach gcuirtear an fhaisnéis iomlán ar fáil 
• nuair a dhiúltaítear taifead a leasú 
• nuair a dhiúltaítear an taifead a chur ar fáil mar gheall ar fhadhbanna riaracháin 
• má táthar míshásta leis an gcéad chinneadh a déantar, an tslí inar thángthas ar an fhaisnéis, 
costas etc 
• mura bhfaightear freagra taobh istigh de cheithre seachtaine ar an gcéad iarratas. Meastar 
mar dhiúltú ar iarratas é seo agus is féidir le hiarratasóir dul ar aghaidh agus athbhreithniú 
inmheánach a lorg. 
Ba chóir iarratas den chineál seo ar athbhreithniú inmheánach a sheoladh isteach i scríbhinn 
taobh istigh de cheithre seachtaine tar éis an chéad chinnidh. 

Tá sé de dhualgas ar COGG athbhreithniú inmheánach a chríochnú taobh istigh de thrí 
seachtaine. 

Ba chóir iarratais ar athbhreithniú inmheánach a chur chuig: 
Oifigeach um Shaoráil Faisnéise, 
COGG,  
22 Plás Mhic Liam, BÁC 2  
Fón/Faics 01 6340831  
Ríomhphost: foi@cogg.ie 

Sa ghnáth bhealach caithfidh an t-athbhreithniú inmheánach a bheith déanta sular féidir 
achomharc a éileamh ar an gCoimisinéir Faisnéise. 
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An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta 

 

Athbhreithniú an Choimisinéara Faisnéise 

Nuair atá athbhreithniú inmheánach críochnaithe agus an t-iarratasóir fós míshásta, is féidir 
athbhreithniú neamhspleách ar an gcinneadh a iarraidh ón gCoimisinéir Faisnéise. 
Chomh maith leis sin, mura bhfaightear freagra ar iarratas ar athbhreithniú inmheánach taobh 
istigh de thrí seachtaine is féidir athbhreithniú seachtrach a éileamh ar an gCoimisinéir mar go 
mbreathnaitear ar sin mar dhiúltú.Is féidir athbhreithniú seachtrach a lorg trí scríobh chuig an 
gCoimisinéir Faisnéise ag an seoladh seo a leanas: 

Oifig an Choimisinéara Faisnéise, 
18 Sráid Líosain Íochtarach, 
Baile Átha Cliath 2. 
Fón: (01) 6785222 Facs: (01) 6610570 
Ríomhphost: foi@ombudsman.irlgov.ie 
Idirlíon: http://www.irlgov.ie/oic/ 
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An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta 

Táillí 

Iarratas ar thaifid faoi Alt 7 
 
Ní mór táille iarratais caighdeánach €15.00 a bheith le hiarratas ar thaifid neamhphearsanta 
faoi Alt 7den Acht um Shaoráil Faisnéise. 
Tá táille laghdaithe €10.00 i gceist má tá cárta leighis ag an iarratasóir nó más cleithiúnaí 
sealbhóir cárta leighis é/í. 

Níl aon táille i gceist le hiarratais mar seo leanas: 
(a) Iarratas  ar thaifid phearsanta a bhaineann leis an iarratasóir 
(b) Iarratas faoi Alt 17 (ceart duine taifid/faisnéis phearsanta a cheartú); 
(c) Iarratas faoi Alt 18 (ceart duine chun faisnéise maidir le gníomhartha comhlachtaí poiblí a 
dhéanann difear don duine); 
 

Athbhreithniú Inmheánach faoi Alt 14 

Ní mór táille iarratais caighdeánach €75.00 a bheith le hiarratas ar athbhreithniú inmheánach 
faoi Alt 
Tá táille laghdaithe €25.00 i gceist má tá cárta leighis ag an iarratasóir nó más cleilthiúnaí 
sealbhóir cárta leighis é/í. 
 
Níl táille i gceist le hiarratais ar athbhreithniú inmheánach mar seo a leanas: 

(a) Iarratas faoi Alt 14 bunaithe ar chinneadh ar thaifid phearsanta a bhaineann leis an 
iarratasóir nó neasghaol nó ionadaí pearsanta duine bhásaithe); 
(b) Iarratas faoi Alt 17 (ceart duine taifid/faisnéis phearsanta a cheartú); 
(c) Iarratas faoi Alt 18 (ceart duine chun faisnéise maidir le gníomhartha comhlachtaí poiblí a 
dhéanann difear don duine); 
(d) Iarratas maidir le cinneadh táille nó éarlais a ghearradh. 
(e) Achomharc ar chinneadh a diúltaíodh de bharr gan freagra a bheith faighte laistigh de na 
teorainneacha ama riachtanacha.  

Athbhreithniú an Choimisinéara Faisnéise  

Ní mór táille iarratais caighdeánach €150.00 a bheith le hiarratas ar athbhreithniú a chuirtear 
chuig an gCoimisinéir Faisnéise  faoi Alt 34 

Tá táille laghdaithe €50.00 i gceist sna cásanna seo leanas: 
(i) Má tá cárta leighis ag an iaratasóir nó más cleithiúnaí sealbhóir cárta leighis é/í. 
(ii) Duine lena mbaineann Alt 29(2), sé sin, tríú páirtí le ceart iarratas a chur díreach chuig an 
gCoimisinéir Faisnéise nuair a chinneann eagras poiblí eolas a scaoileadh ar mhaithe le leas an 
phobail. 
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An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta 

Níl táille i gceist le hiarratais mar seo a leanas chuig an gCoimisinéir Faisnéise: 

(i) Iarratas ar thaifid phearsanta a bhaineann leis an iarratasóir nó nuair atá an 
(ii) Iarratas faoi Alt 17 (ceart duine taifid/faisnéis phearsanta a cheartú); 
(iii) Iarratas faoi Alt 18; (ceart duine chun faisnéise maidir le gníomhartha comhlachtaí poiblí a 
dhéanann difear don duine 
(iv) Iarratas maidir le cinneadh táille nó éarlais os cionn €25.00 maidir le cuardach, 
aisghabháil agus cóipeáil na dtaifead a ghearradh fai Alt 47 (ní féidir athbhreithniú a éileamh 
ar an gCoimisinéir Faisnéise ar chinneadh táille faoi bhun €25.00 a ghearradh ar chuardach, 
aisghabháil agus cóipeáil na dtaifead) 
(v) Iarratas maidir le cinneadh táille faoi Alt 47 (6A) nó táille de shuim áirithe a ghearradh faoi 
Alt47(6A) ar an mbunús nach taifid ar eolas pearsanta amháin a bhaineann leis an iarratasóir 
atá i gceist nó nach bhfuil an t-iarratasóir clúdaithe ag cárta leighis nó mar chleithiúnaí ag 
sealbhóir cárta leighis. 

Táillí i leith cuardach, aisghabháil  agus fótachóipeáil 

De réir Alt 47 an Achta um Shaoráil Faisnéise, 1997 is féidir táillí a ghearradh ar ghnéithe 
áirithe den obair atá i gceist i bpróiseáil iarratas ar thaifid faoin Acht 
Maidir le heolas pearsanta is féidir an táille ar chóipeáil na dtaifead a ghearradh, nó a 
tharscaoileadh ag brath ar acmhainn an iarratasóra agus nádúr na dtaifead atá i gceist. Ní 
ghearrtar táille ar chuardach agus aisghabháil taifid phearsanta seachas i gcás go bhfuil líon 
mór taifead i gceist. 
Ní ghearrtar táille ar an am a chaitear ag próiseáil an iarratais. Baineann táillí mar seo le 
cuardach agus cóipeáil na dtaifead amháin, cé acu ar pháipéar nó i bhfoirm leictreonach. 
Is féidir éarlais a iarraidh má bhíonn táille níos airde ná €50.80. Sna cúinsí seo tá sé de 
dhualgas ar an gComhairle gach cúnamh a thabhairt d'iarratasóir, má lorgaítear é, an t-
iarratas a leasú chun gur féidir an éarlais a laghdú nó a chealú. 

Is féidir gan táille a ghearradh sna cúinsí seo leanas nuair: 

• a bheadh costas bailithe an táille níos airde ná an táille féin  
• a bheadh an t-eolas an-úsáideach i dtuiscint ábhar a bhfuil tábhacht náisiúnta leis 
• is cóipeáil eolas pearsanta atá i gceist agus nach mbeadh sé réasúnach, ag cur san 

áireamh acmhainn an iarratasóra agus nádúr na dtaifead atá á lorg, táille a ghearradh. 

De réir Alt 47 an Achta um Shaoráil Faisnéise, 1997 is féidir táillí a ghearradh ar ghnéithe 
áirithe den obair atá i gceist i bpróiseáil iarratas ar thaifid faoin Acht. Seo leanas sceideal de 
na costais cheadaithe mar atá sonraithe faoi láthair in Ionstraim Reachtúil Uimhir 264 de 
2003,  139 de 1998 agus 13 de 1997: 

• Táille €20.95 de réir na huaire ar an am a chaitear go héifeachtach ag cuardach agus 
ag cóipeáil na dtaifead 

• Táille €0.04 an leathanach i ndáil le costas cóipeála 
• Costas €0.51 ar eolas a chuirtear ar fáil ar dhiosca bogríomhaire  
• €10.16 ar CD-ROM a gcuirtear eolas ar fáil air. 
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An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta 

Ráiteas Misin agus Cúlra ar an gComhairle um Oideachas Gaeltacha & 
Gaelscolaíochta 

Ráiteas Misin  

‘Cúraimí na Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta a chomhlíonadh go 
héifeachtach, go gairmiúil agus ar ardchaighdeán ar mhaithe le forás na h-earnála Gaeltachta 
agus lán-Ghaeilge a chur chun cinn agus ar mhaithe le múineadh na Gaeilge i scoileanna uile 
na tíre.’ 
 
Cúlra 
Bunaíodh an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta faoi fhorálacha Alt 31 
den Acht oideachais 1998 tar éis feachtais a chuir Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 
Gaelscoileanna, agus Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta ar bun le go mbeadh sainstruchtúr  
ann le freastal a dhéanamh ar riachtanais oideachais na scoileanna Gaeltachta agus na 
scoileanna lán-Ghaeilge. Tá feidhmeanna maidir le múineadh na Gaeilge i scoileanna eile na 
tíre ag an gComhairle chomh maith. 
Baineann ról na Comhairle leis an mbunoideachas agus leis an iar-bhunoideachas agus tá trí 
mhór-réimse oibre ann: 

1. Soláthar acmhainní teagaisc  
2. Seirbhísí taca  
3. Taighde 

Ceapadh comhaltaí na Comhairle – tuistí, oidí agus saineolaithe eile – i Mí Márta 2002.  
Chuaigh an Príomhfheidhmeannach i mbun oibre i mí Dheireadh Fómhair 2002. Ceapadh 
Feidhmeannach Riaracháin i mí Aibreáin 2003, Bainisteoir Taighde i mí Iúil 2005 agus 
Feidhmeannach Riaracháin i mí Meán Fómhair 2005. 
 
Breandán Mac Cormaic - Cathaoirleach 
Muireann Ní Mhóráin – Príomhfheidhmeannach – muireann@cogg.ie  
Aisling Nic Craith – Feidhmeannach Riaracháin le cúram bainistíocht na hoifige– 
aisling@cogg.ie 
Máire Ní Rianigh – Feidhmeannach Riaracháin le cúram forbairt áiseanna – maire@cogg.ie  
Pól Ó Cainín –Cúntóir Taighde & Foilseacháin – pol@cogg.ie 
 
I measc cúraimí na Comhairle um Oideachas Gaeltacht & Gaelscolaíochta 
 

• soláthar téacsleabhar agus acmhainní do mhúineadh trí Ghaeilge a  phleanáil agus 
a chomheagrú  

• comhairle a chur ar an Aire Oideachais agus Eolaíochta maidir le cur ar fáil agus 
cur chun cinn oideachas trí mheán na Gaeilge 

• seirbhísí taca a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge  
• taighde a dhéanamh ar ábhar a bhaineann leis na cúraim sin  
• comhairle a chur ar an Aire maidir le straitéisí a bhfuil de chuspóir leo feabhas a 

chur ar éifeachtacht mhúineadh na Gaeilge.  
• comhairle a thabhairt don Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta 

maidir le nithe a bhaineann le múineadh na Gaeilge, le hoideachas a chur ar fáil trí 
mheán na Gaeilge agus riachtanais oideachais daoine a chónaíonn i limistéar 
Gaeltachta.  
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An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta 

 
 
 
 
 

Struchtúr na Comhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta 
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An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta 

 
Comhaltaí na Comhairle 
 
Tá 23 chomhalta atá ar an gComhairle, eadhon: 
Ionadaithe an Aire Oideachais agus Eolaíochta 
Ionadaithe na gceardchumann 
Ionadaithe Eagras na Scoileanna Gaeltachta 
Ionadaithe Gaelscoileanna Teo. 
Ionadaí Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge 
Ionadaí Fhoras na Gaeilge  
Ionadaithe, a thoghfar le bheith ina gcomhaltaí den Chomhairle, ó na páirtnéirí oideachais idir 
thuismitheoirí, oidí agus pátrúin ag leibhéal Bhoird Bhainistíochta na scoileanna Gaeltachta 
agus ag leibhéal Bhoird Bhainistíochta na scoileanna lán-Ghaeilge.  
Beirt eile a chomhthoghtar  
 
Comhaltaí na Comhairle – 2002 - 2006 
Breandán Mac Cormaic 
Cathaoirleach 
 

Micheál Mac Aodha 
Leas-Chathaoirleach 
Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta 
 

Cathal de Paor  
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim & 
Measúnachta  
 

Catherine Fitzpatrick  
ASTI 
 

Séamas Mac Aodha  
Oidí i scoileanna Gaeltachta 

Fionnuala Ní Chaisil  
Gaelscoileanna 
 

Lorcán Mac Gabhann 
Tuismitheoirí pháistí i nGaelscoileanna 
 

Máire Ní Chuinneagáin  
Cumann Múinteoirí Éireann 
 

Deirbhile Nic Craith  
Cumann Múinteoirí Éireann 

Niamh Ní Mhaoláin  
Gaelscoileanna 
 

Máire Ní Fhlathartaigh  
Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta 
 

Pádraig Ó Ceithearnaigh  
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge 
 

Dónal Ó Conaill  
Ionadaí an Aire Oideachais & Eolaíochta  
 

Tomás Ó Céilleachair 
Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta 
 

Bríd Uí Lúing  
Bainistíocht i scoileanna Gaeltachta 
 

Maitiú Ó Murchú  
Aontas Múinteoirí Éireann 
 

Dónal Ó hAiniféin  
Oidí Ghaelscoileanna 
 

Seosamh Ó Murchú 
Foras na Gaeilge 
 

Pádraig Ó hAoláin 
Údarás na Gaeltachta 
 

Seán Ó Floinn  
An Roinn Oideachais & Eolaíochta  

Nóra Ní Loingsigh 
Gaelscoileanna 
 

Séamas Ó Súilleabháin  
Bainistíochta Ghaelscoileanna 
 

Máire Denvir  
Tuismitheoirí pháistí i scoileanna Gaeltachta 

Pádraig Ó hAoláin 
Údarás na Gaeltachta 
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An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta 

 
 
An Phríomhfheidhmeannach 
 
Tá freagracht ar an bPríomhfheidhmeannach, faoi threoir an Chathaoirligh agus chomhaltaí na 
Comhairle,  a chinntiú go gcomhlíontar na feidhmeanna mar a leagtar síos iad in Alt 31 den 
Acht Oideachais (1998), oiread agus is féidir laistigh de shrianta acmhainní na Comhairle. 
 
Teacht ar eolas: 
Is féidir teacht ar eolas faoi fheidhmiú an Phríomhfheidhmeannaigh trí teagmháil a dhéanamh 
le: 
Muireann Ní Mhóráin, Príomhfheidhmeannach 
COGG, 22 Plás Mhic Liam, BÁC 2 
Teil/faics: 01 634 0831: ríomhphost: muireann@cogg.ie 
 
Aicmí taifead 
Faoi chúram na  Rannóige Rúnaíochta agus Riaracháin 
 
 
An Rannóg Rúnaíochta agus Riaracháin 

• Tá cúraimí riaracháin; airgeadais agus cúntasaíochta; suíomh gréasáin agus cúrsaí 
teicneolaíochta; plé leis an bpobal; An tAcht um Shaoráil Faisnéise; triailscrúduithe; 

          ar an rannóg seo. Tá feidhmeannach amháin sa rannóg. 
 
 
Aicmí taifead: 
 

• Cáipéisí & miontuairiscí cruinnithe Boird & Fochoistí de chuid na Comhairle 
• Cuntais airgeadais de chuid na Comhairle 
• Comhaid Sonraisc chreidiúnaithe agus féichiúnaithe 
• Sonraí faoi sholáthraithe agus chonraitheoirí 
• Íocaíochtaí cothabhála comhaltaí 
• Comhaid léasanna an fhoirgnimh 
• Comhaid caiteachas na Comhairle 
• Comhaid triailscrúduithe 
• Comhaid tairiscintí 
• Comhaid meastacháin 
• Comhaid pearsanra 
• Comhfhreagras de chuid na Comhairle 
• Comhaid riaracháin ginearálta 
• Bunachar do scoileanna Gaeltachta agus scoileanna lán-Ghaeilge 
• Preasráiteas 

 
Teacht ar eolas: 
Is féidir teacht ar eolas faoi fheidhmiú na Rannóige Rúnaíochta agus Riaracháin trí theagmháil 
a dhéanamh le 
Aisling Nic Craith, Feidhmeannach Riaracháin 
COGG 22 Plás Mhic Liam, BÁC 2  Teil/faics: 01 634 0831: ríomhphost: aisling@cogg.ie 
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An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta 

 
 
An Rannóg Forbairt Áiseanna agus Seirbhísí Taca; 
Tá cúraimí soláthar téacsleabhar agus acmhainní do mhúineadh trí Ghaeilge a  phleanáil agus 
a chomheagrú agus seirbhísí taca a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge ar an rannóg seo.  Tá 
feidhmeannach amháin sa rannóg agus í freagrach don Phríomhfheidhmeannach 
 
Aicmí taifead: 
 

• Liosta áiseanna i nGaeilge don bunleibhéal & don iarbhunleibhéal 
• Comhaid dáileacháin 
• Comhaid orduithe agus gach ag baint leis 
• Comhaid comhfhreagras ginearálta 
• Comhaid tairiscintí 

 
 

Teacht ar eolas: 
 
Is féidir teacht ar eolas faoi fheidhmiú na Rannóige Rúnaíochta agus Riaracháin trí theagmháil 
a dhéanamh le 
Máire Ní Rianaigh, Feidhmeannach Riaracháin 
COGG 22 Plás Mhic Liam, BÁC 2 
Teil/faics: 01 634 0831: 
Ríomhphost: maire@cogg.ie 
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An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta 

 
An Rannóg Taighde : 
 
Tá an rannóg seo freagrach as taighde, aistriúchán agus eagarthóireacht na Comhairle.  
Tá fostaí amháin, cúntóir taighde agus foilseacháin, sa rannóg. 
 

 
Aicmí Taifead: 
 

• Taighde foilsithe ag COGG 
• Plécháipéis foilsithe ag COGG 
• Comhaid aistriúcháin 
• Comhaid comhfhreagras ginearálta 
• Comhaid tairiscintí 
 

 
Teacht ar eolas: 
 
Is féidir teacht ar eolas faoi fheidhmiú na Rannóige Taighde trí theagmháil a dhéanamh le 
Pól Ó Cainín, Cúntóir Taighde & Foilseacháin 
COGG 22 Plás Mhic Liam, BÁC 2 
Teil/faics: 01 634 0831: 
Ríomhphost: pol@cogg.ie 
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