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Scéim Foilseacháin um Shaoráil Faisnéise (SF) na Comhairle um Oideachas Gaeltachta & 

Gaelscolaíochta 

Éilítear i gCuid 8 den Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 ar chomhlachtaí um SF a mhéid faisnéise agus 

is féidir a réiteach agus a fhoilsiú ar bhealach oscailte agus inrochtana ar bhonn rialta taobh amuigh 

de SF, agus aird chuí ar phrionsabail na hoscailteachta, na trédhearcachta agus na cuntasachta. 

Ceadaíonn sé seo do thaifid a fhoilsiú nó a thabhairt taobh amuigh de SF chomh fada is nach bhfuil 

an foilsiú nó rochtain sin toirmiscthe de réir an dlí. Tiomnaítear comhlachtaí um SF sa scéim seo chun 

faisnéis a chur ar fáil mar chuid dá ngnáthghníomhaíochtaí gnó de réir na scéime seo. 

Feic thíos Scéim Fhoilseacháin um SF na Comhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta 

(COGG) . Bíonn naisc chuig an fhaisnéis ábhartha ar shuíomh gréasáin COGG i ngach tábla. 

Chun faisnéis a fháil maidir le cén chaoi le hiarratas um Shaoráil Faisnéise a fáil cliceáil anseo Conas 

Iarratas a dhéanamh 

 

Faisnéis faoi COGG 

Cúlra 

Bunaíodh an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) in 2002 faoi 

fhorálacha Alt 31 den Acht Oideachais (1998) le go mbeadh sainstruchtúr ann le freastal a dhéanamh 

ar riachtanais oideachais na scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge. Ceapadh Muireann Ní Mhóráin 

mar Príomhfheidhmeannach i 2002. 

 
Róil, freagrachtaí agus feidhmeanna 

Tá eolas ginearálta ar fáil faoi fheidhmeanna COGG ar fáil ar an suíomh idirlín Cé Muid  
 

Cé muid féin agus cad a dhéanaimid 

Faisnéis eagraíochtúil, struchtúir, láithreacha agus teagmhálacha 

• Bunú eagraíochta 

• Socruithe rialachais/bainistíochta 

• Pleananna Corparáideacha agus Straitéisí Cé Muid  

• Tuarascáil Bhliantúil Cé Muid  

https://www.cogg.ie/wp-content/uploads/C%C3%A1ip%C3%A9isSF-don-su%C3%ADomh-2.pdf
https://www.cogg.ie/wp-content/uploads/C%C3%A1ip%C3%A9isSF-don-su%C3%ADomh-2.pdf
https://www.cogg.ie/ce-muid/
https://www.cogg.ie/ce-muid/
https://www.cogg.ie/ce-muid/
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• Struchtúir Eagraíochta agus Pá/Grádúcháin 

• Láithreacha agus sonraí teagmhála don eagraíocht 

• Naisc le gníomhaireachtaí/comhlachtaí eile faoi shainchúram an chomhlachta um SF 

• Sonraí maidir le Comhaontuithe Leibhéal Seirbhíse/Meabhrán Tuisceana, más ann dóibh 

• Cairteacha do Chustaiméirí 

• Cóid Chleachtais nó Treoirlínte 

 

 

 

Socruithe rialachais/bainistíochta 

Tá forfhreagracht ar COGG maidir le dea-riaradh na heagraíochta i gcomhréir leis na cleachtais is 

fearr agus leis an gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit.  Tá Comhaontú Seachadta 

Feidhmíochta (CSF) ag COGG leis an Roinn Oideachais. Is éard atá sa CSF seo ná conradh idir COGG 

agus an Roinn Oideachais (RO) – eadhon an tAonad Beartais um Churaclam agus Measúnacht (BCM) 

agus an tAonad um Oideachas Gaeltachta (AOG) – ina leagtar síos go foirmiúil an leibhéal seirbhíse 

agus feidhmíochta atá comhaontaithe i ndáil le cur chun feidhme beart faoi Alt 31 den Acht 

Oideachais 1998 ag COGG. 

   

Coiste Iniúchóireachta & Riosca & Bainistíocht Riosca 

Tá Coiste Iniúchóireachta agus Riosca curtha ar bun ag Bord COGG le tacú leis an mBord maidir le 

saincheisteanna a bhaineann le riosca, smacht agus rialachas trí athbhreithniú a dhéanamh ar 

chuimsitheacht na ndearbhuithe ó thaobh riachtanais dearbhuithe an Bhoird de trí iontaofacht agus 

ionracas na ndearbhuithe sin a mheas. Tá feidhm ag an gCoiste maidir le rioscaí corparáideacha a 

shainaithint, a rangú agus a chur in ord tosaíochta agus chun bearta maolaithe a chur i bhfeidhm 

chun dul i ngleic leis na rioscaí sin 

Tá Clar Riosca curtha le chéile ag COGG agus tá sé mar mhír buan ar chlár cruinnithe an Bhoird 

Pleananna Corparáideacha agus Straitéisí (nasc go dtí Cé Muid) 
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Tá Plean Stráitéise 2018-2021 ar shuíomh COGG ag an Cé Muid .  Tá Plean Corporáideach COGG idir 

lámha agus beidh sé ar fáil ar an suíomh go luath. 

 

Tuarascáil Bhliantúil  

Cuirtear Tuarascáil Bhliantúil, don bhliain roimhe, ar fáil gach bliain don Aire Oideachais. Tá dualgas 

reachtúil ar COGG é seo a dhéanamh laistigh de shé mhí ó dheireadh na bliana faoi alt 30 den Acht. 

Tá fáil ar thuarascálacha bliantúla COGG ar an suíomh gréasáin – Cé Muid  

 

Cairt do chustaiméirí 

Tá rún daingean ag COGG seirbhís ghairmiúil, éifeachtach, chúirtéiseach a chur ar fáil dár 

gcustaiméirí go léir. Leagtar amach na caighdeáin seirbhíse ar féidir a bheith ag súil leo ón Oifig i 

gCairt Custaiméirí na heagraíochta. 

Tá fáil ar an gCairt Custaiméirí agus ar shonraí teagmhála sa chás nach bhfuiltear sásta leis an 

gcaighdeán seirbhíse a fuarthas ó COGG Cé Muid  

 

 

 

Cóid Chleachtais nó Treoirlínte 

Baineann Cód Caighdeán agus Iompair na Státseirbhíse le seachadadh seirbhíse ar ardchaighdeán, 

iompraíocht chuí agus na caighdeáin is airde ionracais agus státseirbhísigh i mbun dualgas. Tá cúram 

géilliúlachta uirthi, bítear ag súil leis na caighdeáin is airde chothroime, ionracais, chúirtéise, 

discréide agus rúndachta i COGG.  Tá cód iompair foirne agus boird i bhfeidhm ag COGG. 

 

 

 

Láithreacha agus sonraí teagmhála don eagraíocht 

Tá príomhoifíg COGG lonnaithe ag 23 Plás Windsor, Baile Átha Cliath 2.  Tá oifigigh oideachais don 

Polasaí don Oideachas Gaeltachta lonnaithe sa Ghorlann, Na Forbartha, Co na Gaillimhe agus 

https://www.cogg.ie/ce-muid/
https://www.cogg.ie/ce-muid/
https://www.cogg.ie/ce-muid/
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oifigeach oideachais bunscoile lonnaithe i Nás na Ríogh.  Is féidir teagmháil a dhéanamh le COGG ag 

eolas@cogg.ie nó ar 01 6340831. 

 

 

Struchtúir Eagraíochta agus Pá/Grádúcháin 
 
Tá naonúr foirne ag an gComhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta; tá a bhfeidhmeanna 

agus a ngráid rianaithe sa léaráid seo thíos. 

 
Is í an tSeirbhís Chomhroinnte Phárolla de chuid na Roinne Caiteachas Phoiblí agus Athchóirithe thar 

ceann na Roinne Oideachais a chuireann seirbhísí párolla ar fáil d’fhormhór foireann COGG. Íocann 

COGG éilimh ar chostais taistil agus chothabhála tríd córas íocaíochta COGG. Cloítear le ciorcláin na 

Roinne Airgeadais maidir le scálaí pá do státseirbhísigh agus costais taistil agus chothabhála. 

 

Cairt Eagraíochta COGG Feabhra 2020 

 

  An Cathaoirleach

Ceannaireacht ar 
COGG & a 

héifeachtacht  a 
chinntiú 

An Bord

Ráiteas misean COGG 
a chur i gcríoch

OIfigeach Oideachais 
Teicneolaíochta

Comhordú & 
bainistiú ar chúrsaí 

digiteacha, 
seirbhísí taca

Oifigeach Oideachais 
Bunscoile

Comhordú & bainistiú 
ar áiseanna teagaisc, 
seirbhísí taca, cúrsaí 

do mhúinteoirí 
bunscoile

Oifigeach Oideachais 
Iarbhunscoile

Comhordú & bainistíocht 
ar áiseanna teagaisc, 

seirbhísí taca & cúrsaí do 
mhúinteoirí 

Iarbhunscoile

Cúntóir Taighde

Eagarthóireacht, 
tairiscintí & 

comhaontaithe 
taighde   a 

chomhordú,

Oifigeach Oideachais 
Gaeltachta Bunscoile

Comhordú ar 
sheimineáir, 

cúrsaí,cruinnithe i 
dtaca leis an bPolasaí 

don OIdeachas 
Gaeltachta

Oifigeach Oideachais 
Gaeltachta 

Iarbhunscoile
Comhordú ar sheimineáir, 
cruinnithe, cúrsaí i dtaca 

leis an bPolasaí don 
Oideachas Gaeltachta

An Príomhfheidhmeannach

Feidhmiú  foriomlán 
COGG & baint amach 

a cuid spriocanna 

Oifigeach 
Feidhmiúcháin

Riarachán, 
eagarthóireacht,  

scéimeanna áiseanna a 
chomhordú, airgeadas

Ardoifigeach 
Feidhmiúcháin

Bainistiú oifige, 
airgeadas, riarachán, 
rialú corporáideach, 

rúnaí an Bhoird

mailto:eolas@cogg.ie
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Tá freagracht ar COGG agus ar gach ball foirne agus boird  féachaint chuige go gcloítear leis na 

beartais agus na gnásanna riaracháin atá leagtha síos sa gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí 

Stáit, 2016 agus san Acht um Nochtadh Cosanta, 2014. 

Sa gcás go bhfuil imní ar bhall foirne: 

go bhfuil mírialtachtaí ann i dtaca le tuairisciú airgeadais agus ábhair ghaolmhara, agus 

nár tugadh aird mar is cuí ar an gceist nuair a tharraing sé/sí an cheist sin anuas leis an 

bPríomhfheidhmeananch, nó go bhfuil imní air /uirthi go rachadh sé chun a (h)aimhleasa an 

mhírialtacht sin a nochtadh nó a tharraingt anuas le lucht bainistíochta na hOifige, 

is féidir leis an mball foirne sin a (h)imní faoi mhírialtacht a nochtadh d’Iniúchóir Inmheánach COGG, 

nó do pé duine eile atá ainmnithe chuige sin i bpolasaí na hOifige faoin Acht um Nochtadh Cosanta. 

Beidh an teagmháil sin faoi rún iomlán: ní fhiafróidh aon bhall d’fhoireann COGG den Iniúchóir 

Inmheánach faoi chéannacht an fhaisnéisí agus ní nochtfaidh an tIniúchóir an chéannacht sin don 

Phríomfheidhmeannach, d’aon bhall foirne de chuid na hOifige ná d’aon pháirtí eile. 

Is féidir leis an Iniúchóir pé fiosrúcháin is gá a dhéanamh de bhun na faisnéise sin. Má chinneann an 

tIniúchóir gurbh ann don mhírialtacht a líomhnaíodh, cuirfidh sí/sé tuairisc dá réir faoi bhráid COGG 

le moltaí chun dul i ngleic leis an mírialtacht chéanna taobh istigh de thréimhse ama a shonrófar sa 

tuairisc. 

Má thagann an tIniúchóir Inmheánach ar an tuairim nár tugadh aird a dóthain ar mholtaí a 

t(h)uairisce chuig COGG, cuirfidh sí/sé an scéal faoi bhráid Choiste Iniúchóireachta & Riosca COGG 

 

 

Beartas taistil agus costais taistil agus chothaithe 

Fágann dualgais reachtúla COGG, go mbíonn ar oifigigh taisteal chun críche gnó (cruinnithe, seisiúin 

eolais, forbairt ghairmiúil,ócáidí poiblí srl.) ar fud na tíre agus, ar bhonn eisceachtúil, thar lear. 

Cloíonn na hoifigigh leis na treoracha agus na coinníollacha atá leagtha síos sna ciorcláin ábhartha 

agus iad ag taisteal nó ag ceadú turas oifigiúil mar bhainisteoirí (Ciorclán 11/82 an ceann is 

tábhachtaí díobh). Íoctar liúntas ar chostais taistil agus chothabhála de réir na rátaí a leagtar síos ó 

am go ham don státseirbhís. 
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Deimhniú maidir le géilliúlacht COGG i gcúrsaí cánach 

Tá sé ina bheartas teastas imréitigh cánach a fháil ó sholáthróirí.   

 

Ciorcláin ar chaiteachas teicneolaíochta faisnéise 

Cloíonn an Oifig leis na ciorcláin maidir le caiteachas teicneolaíochta faisnéise. Cuirtear tuairiscí 

maidir le caiteachas sa réimse seo faoi bhráid na Roinne Oideachais, de réir mar a lorgaítear a 

leithéid ar bhonn bliantúil. 

Na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1998 & 2003 

Cloíonn COGG leis na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1998 & 2003. Cuimsíonn COGG  sonraí 

pearsanta nuair is gá ar bhealach cuí ar mhaithe le leas agus forbairt na hEagraíochta.  Tá beartas 

oifige maidir le cosaint sonraí ag COGG. 

 

An tAcht um Míchumas, 2005 

Tá Oifigeach Rochtana ceaptha ag COGG de réir fho-alt 26(2) den Acht um Míchumas, 2005. Tá an 

tOifigeach Rochtana freagrach as cabhair agus treoir a sholáthar do dhaoine atá faoi mhíchumas 

agus iad ag iarraidh teacht ar na seirbhísí a sholáthraíonn COGG. 

De réir alt 38 den Acht um Míchumas, 2005, is féidir le duine gearán a dhéanamh leis an Oifig má 

mheasann sé/sí nach bhfuil COGG ag cloí leis an Acht sin.  

 

Ráiteas Sláinte & Sábháilteachta na hOifige 

Cloíonn COGG leis an reachtaíocht sláinte agus sábháilteachta. Ullmhaítear Ráiteas Sláinte agus 

Sábháilteachta i gcomhréir le forálacha an Achta um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair.  
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Na Seirbhísí a chuirimid ar fáil 

GRAF le dul anseo – OIL 

 

 

 

 

 

Nasc anseo go dti Tuairisc Bhliantúil COGG anseo Cé Muid  

•Comhairle a chur ar an CNCM 
agus an Aire Oideachais mar is 
cuí

•Forbairt ghairmiúil a chur ar 
fáil do mhúinteoirí i bpáirt le 
seirbhísí taca eile

•Dianchúrsa Gaeilge do 
mhúinteoirí IBS

•Maoiniú le cúrsaí a chur ar fáil

•Seimineáir ghréasáin agus 
comhráite Twitter 
d'oideachasóirí a eagrú 

•Cúrsa cruinnis ar líne do 
mhúinteoirí T1 

•Sparánachtaí taighde a 
chur ar fáil go bliantúil

•Taighde a choimisiúnú
chun feidhmeanna COGG a 
cur i gcrích

•Comhordú an tsoláthair áiseanna 
teagaisc BS & IBS don teagasc trí 
Ghaeilge agus teagasc na Gaeilge

•Faisnéis faoi acmhainní teagaisc 
agus foghlama a roinnt ar 
bhunachar COGG agus trí chainéil 
éagsúla COGG ar na meáin 
dhigiteacha

•Obair i gcomhpháirt leis an Roinn 
Oideachais agus le heagraíochtaí 
eile leis an soláthar a mhéadú

•Áiseanna digiteacha cuí a a chur 
ar fáil ar líne

•Tacú le scoileanna an 
Polasaí a chur i bhfeidhm

•Seimineáir ghréasáin eolais

•Tairseach Thiomnaithe ar 
líne do Mhúinteoirí

•Líonraí do phríomhoidí 
agus do mhúinteoirí 

•Leathnú ar dheiseanna do 
líonrú agus comhroinnt 
chleachtais

•Dea-chleachtas a 
chomhroinnt maidir le 
naisc dhearfacha idir 
scoileanna agus pobail a 
chothú

•Treoirlínte a fhorbairt

An Polasaí 
don 

Oideachas 
Gaeltachta

Soláthar 
áiseanna
teagaisc

Seirbhísí 
taca

Taighde

https://www.cogg.ie/ce-muid/
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Caiteachas 

Tá freagracht ar COGG na cuntais go léir is cuí agus is gnách a choimeád ar an airgead go léir a 

gheobhaidh nó a chaithfidh sí. Cuimsíonn an dualgas an fhreagracht a chinntiú go bhfuil córas 

éifeachtach in áit agus á chur i bhfeidhm maidir le rialú inmheánach agus cinnteacht réasúnta ann go 

bhfuil na sócmhainní sábháilte, beartais údaraithe agus taifead ceart déanta orthu, agus go 

laghdaítear an baol do bhotúin thábhachtacha nó mhírialtachtaí, nó go dtabharfaí faoi ndeara iad in 

am cuí.  

Tá dualgas ar an gComhairle cuntais chearta a choimeád, a thugann léargas ar chruinneas réasúnta 

stádas airgeadais na Comhairle ag am ar bith. Tá dualgas ar an gComhairle chomh maith sócmhainní 

na Comhairle a chosaint agus, dá bharr sin, gach ní atá réasúnta a dhéanamh chun aon chalaois nó 

aon ghnóthaí cama eile a chosc agus a thabhairt faoi ndeara. 

Tá  sé ina pholasaí ag COGG córas iniúchóireachta inmheánaí  & seachtraí ar ardchaighdeán a bheith 

i bhfeidhm aici a thagann leis na cleachtais is fearr atá aitheanta chuige sin go reachtúil sa 

státchóras. Tá iniúchóir cáilithe inmheánach & seachtrach ag COGG a thagann ar cuairteanna rialta le 

hiniúchadh a dhéanamh ar chuntais airgeadais  & polasaithe reatha na hEagraíochta. Cuireann an t-

iniúchóir inmheánach & seachtrach tuairiscí faoi bhráid an choiste iniúchóireachta maidir le torthaí 

na scrúduithe a dhéantar. 

Nasc anseo go Polasaí Íocaíochta COGG Cé Muid  

 

Ráitis airgeadais 

Cuirtear na ráitis airgeadais bhliantúla neamh-iniúchta faoi bhráid na Roinne Oideachais faoi 28 

Feabhra.  Cuirtear na ráitis airgeadais  bhliantúla iniúchta faoi bhráid na Roinne faoi 30 Meithamh 

chomh maith leis an Tuarascáil Bhliantúil. Tá teacht anseo ar na ráitis airgeadais & Tuarascálacha 

Bliantúla  COGG ar an suíomh – Nasc anseo Cé Muid  

 

Mórphleananna do chaiteachas caipitiúil 

Níl aon mhórphlean ag COGG maidir le caiteachas caipitiúil. 

 

 

https://www.cogg.ie/ce-muid/
https://www.cogg.ie/ce-muid/
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Íocaíochtaí nó orduithe ceannacháin d’earraí agus seirbhísí 

Nasc anseo go dti gach iocaíocht thar €20,000 in aon ráithe amháin 

Sceideal Íocaíochtaí d'earraí & seirbhísí ós cionn €20k de réir an ráithe idir 2016-2020    

 

Maoiniú / urraíocht ar chomhlachtaí neamhphoiblí 

Nasc anseo go dti gach maoiniú/urraíocht thar €10,000 in aon bhliain amháin  

Sceideal Íocaíocht ar dheontais nó urraíocht os cionn tairseach €10,000 sa bhliain idir 2016-2020 

 

Íocaíocht phras 

Is é beartas COGG  soláthraithe a íoc go pras agus i gcomhréir le forálacha reachtúla faoin Acht um 

Íoc Pras Cuntas, 1997 (arna leasú I 2002) agus cinntí ábhartha rialtais. 

Leagtar síos sa reachtaíocht thuasluaite nach mór sonraisc bhailí a íoc taobh istigh de 30 lá ón dáta a 

bhfaightear iad. 

I gcomhréir le cinntí rialtais a rinneadh ar an 2 agus an 8 Márta 2011 (S29296), leagadh dualgas ar 

eagraíochtaí stáit córais chuí a fheidhmiú ionas go n-íocfaí sonraisc bhailí laistigh de 15 lá ón dáta a 

bhfaightear iad. Tá dualgas ar eagraíochtaí stáit, chomh maith, tuairisc ráithiúil maidir leis an ábhar 

seo a fhoilsiú ar a suíomh gréasáin. Tuarascálacha um Íoc Pras - An Roinn Oideachais 

I gcás sonrasc nach bhfuil iníoctha de dheasca easnaimh nó míchruinnis, cuirfear in iúl é don 

soláthraí, tráth nach déanaí ná 10 lá ón dáta a fuarthas an sonrasc uaidh. 

 

 

 

https://www.cogg.ie/wp-content/uploads/Sceideal_%C3%8Doc_ar-Earra%C3%AD-Seirbh%C3%ADs%C3%AD2016_2020.pdf
https://www.cogg.ie/wp-content/uploads/Sceideal%C3%8Doc_Maoini%C3%BA_16_20%C3%B3scionn10k.pdf
https://www.education.ie/ga/Foilseach%C3%A1in/Tuarasc%C3%A1lacha-Corpar%C3%A1ideacha/Tuarasc%C3%A1lacha-Airgeadais/Tuairisce%C3%A1in-%C3%8Doc-Pras/Tuarasc%C3%A1lacha-um-%C3%8Doc-Pras.html

