
ACHT NA gCUIDEACHTAÍ 2014 

 

CUIDEACHTA FAOI THEORAINN RÁTHAÍOCHTA  

NACH bhFUIL SCAIRCHAIPITEAL AICI 

 

 

BUNREACHT 

 
de chuid 

 
GAELOIDEACHAS 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uimhir chláraithe 317146 

 

Dáta corpraithe 15 Nollaig 1999 

 

 



ACHT NA gCUIDEACHTAÍ 2014 

 

CUIDEACHTA FAOI THEORAINN RÁTHAÍOCHTA  

NACH bhFUIL SCAIRCHAIPITEAL AICI 

 

BUNREACHT 

 

de chuid 

 

GAELOIDEACHAS 

 

MEABHRÁN COMHLACHAIS 

 

1. Ainm 

 

Is é ainm na cuideachta GAELOIDEACHAS. 

 

2. Saghas na cuideachta 

 

Cuideachta atá inti atá faoi theorainn ráthaíochta, atá cláraithe faoi Chuid 18 d’Acht na 

gCuideachtaí 2014. 

 

3. Príomhchuspóirí 

 

Is iad seo leanas na príomhchuspóirí dá mbunaíodh an Chuideachta (na 

“Príomhchuspóirí”): 
 

(a) Chun feidhmiú thar ceann scoileanna bunoideachais agus iarbhunoideachais, ar 

oileán na hÉireann arb é a bpolasaí oideachas a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge, sa scoil 

ina iomláine nó i gcuid den scoil, agus chun cearta, riachtanais agus polasaithe na 

scoileanna sin, a chur in iúl agus a mhíniú d’institiúidí Stáit agus don phobal; 

 

(b) Chun tabhairt faoi bhunú agus forbairt scoileanna arb é a bpolasaí oideachas a chur 

ar fáil trí mheán na Gaeilge, ar oileán na hÉireann; 

 

(c)  Chun cuidiú le tuismitheoirí a gcearta maidir le hoideachas trí Ghaeilge a 

dheimhniú agus a dhearbhú, agus a gceart a bheith rannpháirteach i bhforbairt agus i 

bhfoghlaim a gcuid páistí sa bhaile, sa phobal agus sa scoil a threisiú; 

 

(d) Chun comhoibriú a chothú in earnáil na réamhscolaíochta agus chun leanúnachas 

ó leibhéal go leibhéal sa chóras oideachais lánGhaeilge agus Gaeltachta a éascú agus a 

dheimhniú; 

 

(e) Chun rannpháirtíocht ghníomhach a ghlacadh i bhforbairt leanúnach pholasaí 

oideachais agus teanga an Stáit; 



(f) Chun tionscadail a chur chun cinn a bhfuil sé mar chuspóir acu pobal na Gaeilge 

agus na Gaeltachta a bhunú, a bhuanú nó a threisiú; 

 

(g) Chun pé cúrsaí eile a eagrú a bheidh, de thuras na huaire, ina gcúrsaí carthanúla de 

réir bhrí Ailt 207, Acht Comhdhlúite Cánacha 1997, nó aon síneadh modhnaithe nó 

athachtú a dhéanfaí air. 
 

4. Fochuspóirí 

 

Mar chuspóirí atá teagmhasach agus coimhdeach le baint amach na bPríomhchuspóirí, 

beidh na fochuspoirí a leanas ag an gCuideachta: 
 

(a) Fochuspóirí Tacaíochta 

(i) Chun comhairle, oiliúint, ábhair agus seirbhísí tacaíochta eile, a chur ar fáil do 

scoileanna arb é a bpolasaí oideachas a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge; do scoileanna eile 

de réir mar a shocróidh Bord Stiúrthóirí na Cuideachta ó am go chéile; agus do sheirbhísí 

réamhscoile atá ag feidhmiú trí mheán na Gaeilge; 

 

(ii) Chun cúrsaí oiliúna, cúrsaí eile, áiseanna oiliúna, seimineáir, agus cruinnuithe do 

bhunaitheoirí, do bhainisteoirí, do thuismitheoirí agus d’fhoirne scoileanna, do sheirbhísí 

réamhscoile agus do fhorais eile a reachtáil, a chur ar fáil, a chothú agus a fhorbairt. 

 

    (b) Fochuspóirí Abhcóideachta 

(i) Chun feidhmiú mar pháirtnéir oideachais, aitheanta ag an Roinn Oideachais agus 

Scileanna chun na gcuspóirí sin, agus abhcóideacht a dhéanamh thar ceann scoileanna agus 

seirbhísí réamhscoile arb é a bpolasaí oideachas agus seirbhísí a chur ar fáil trí mheán na 

Gaeilge, agus ar cheisteanna ábharthacha eile a bhaineann le polasaithe oideachais, 

polasaithe teanga agus polasaithe Gaeltachta; 

 

(ii) Chun cruinnithe poiblí, cruinnithe eile, seimineáir, cúrsaí de gach aon chineál, agus 

aon áis chuí a mheastar a bheith oiriúnach agus inmholta a reachtáil, a chur ar fáil, a chothú 

agus a fhorbairt agus chun cuidiú lena leithéid in aon bhealach is cuí d’fhonn eolas agus 

tuiscint ar an nGaelscolaíocht, ar oideachas Gaeltachta agus ar an réamhscolaíocht 

lánGhaeilge a chraobhscaoileadh. 

 

(c) Feidhmeanna Taighde agus Dea-chleachtais 

(i) Chun staidéar a dhéanamh, taighde a thionscnamh agus scéimeanna píolóiteacha a 

chur sa tsúil, maidir le haon cheann de na cuspoirí atá luaite thuas; 

 

(ii) Chun plé, staidéar, taighde agus scrúdú a dhéanamh ar fhorais, ar chórais agus ar 

fhoinsí idirnáisiúnta de réir mar is cuí i ngach a mbaineann le cur chun cinn cuspóirí na 

Cuideachta, agus cruinnithe, seimineáir agus cúrsaí éagsúla a reachtáil go leithleasach nó i 

gcomhpháirt le forais idirnáisiúnta sa Stát nó taobh amuigh de, nó úsáid ar bith a bhaint as 

imeachtaí nó áiseanna aon fhorais idirnáisiúnta ar bith ar mhaithe le cur chun cinn 

aidhmeanna agus cuspóirí na Cuideachta agus comhoibriú agus tacaíocht a thabhairt 

d’eagraíochtaí oideachasúla mionteangacha i dtíortha eile a gcuid cuspóirí a bhaint amach. 



(d) Comhoibriú le Páirtithe Leasmhara eile 

(i) Chun comhoibriú le haon eagraíocht eile, bíodh sí ag feidhmiú in aon 

ghníomhaíocht oideachasúil nó ná bíodh, chun aon cheann de na cuspóirí atá luaite anseo 

a chur chun cinn agus chun áiseanna, cúrsaí oiliúna agus obair thaighde i leith aon cheann 

de na cuspóirí atá luaite anseo a chur chun cinn ach go háirithe; 

 

(ii) Chun idirbheartaíocht i gcomhar leis na húdaráis dhlisteanacha chuí agus faoina 

réir a dhéanamh nuair is cuí, leis an Roinn Oideachais agus Scileanna, le ranna stáit eile, le 

gach údarás agus foras poiblí, oideachasúil agus eile, le tuismitheoirí agus le dreamanna 

eile, agus le duine ar bith eile, agus idir aon nó gach dream díobh seo, am ar bith, i ngach 

a mbaineann le cuspóirí na Cuideachta mar a shonraítear sa Bhunreacht seo iad, fad is nach 

gcuireann an mhír seo aon srian ná bac d’aon chineál ar fheidhmiú (c) (ii) thuas; 

 

(iii) Chun deontais thacaíochta a chur ar fáil le haghaidh tionscadal, i ndiaidh scrúdú a 

dhéanamh ar iarratais, do scoileanna, d’forais nó d’institiúidí a bhfuil mar aidhm acu 

oideachas lán-Ghaeilge a chur chun cinn; 

 

(iv) Chun feidhmiú mar phátrún i gcomhpháirt nó go leithleach ar scoileanna, ar 

choláistí agus ar fhorais eile mar is cuí. 

 

(e) Fochuspóirí Oiliúna agus Forbartha Ghairmiúil 

(i) Chun scéimeanna, deontais agus scoláireachtaí a thionscnamh le haghaidh oiliúna 

gairmiúla do dhaoine oiriúnacha atá nó a bheadh ag iarraidh dul i mbun oibre san oideachas 

trí mheán na Gaeilge nó i ngníomhaíochtaí gaolmhara; 

 

(ii) Chun sainchomhairle, cúrsaí teagaisc, múinteoireacht, léachtaí, taispeántais agus 

litríocht a sholáthar maidir leis na cuspóirí seo nó le haon chuspóir díobh. 

 

(f) Fochuspóirí Fostaíochta 

(i) Chun a bhfuil riachtanach de phearsanra a fhostú agus gach a bhfuil riachtanach nó 

inmhianaithe nó úsáideach de threalamh, d'innealra, d'earraí, d'ábhair agus de rudaí a chur 

ar fáil le haghaidh na gcuspóirí sin nó le haon chuspóirí de chuid na Cuideachta; 

 

(ii) Chun pearsanra a theagasc agus a oiliúint de réir mar a mheasfar a bheith 

fóirsteanach ar mhaithe le haon cheann nó le gach ceann de chuspóirí na Cuideachta; 

 

(iii)      Chun lucht foirne na Cuideachta a chur ar pinsean agus airgead scoir a dheonú 

dóibh, faoi réir cibé coinníollacha is cuí leis an gCuideachta agus, más gá sin, ciste scoir a 

chur ar fáil le haghaidh na gcuspóirí sin. 

 

(g) Fochuspóirí Caidrimh Chumarsáide agus Foilseacháin 

(i) Chun poiblíocht de chineál ar bith a dheanamh chun cuspóirí na Cuideachta a 

chothú agus chun litríocht, catalóga, póstaeir, cláir, irisí, leabhair, paimfléid, fístéipeanna, 

caiséid, ceirníní, dlúthdhioscaí agus cd-romanna, bogearraí, nó aon áis chumarsáide eile a 

réiteach, a chlóbhualadh, a fhoilsiú, a scaipeadh, a dhíol nó a cheannach, nó na nithe sin nó 



aon chuid de na nithe sin a dhéanamh i gcomhpháirt le haon ghrúpa nó duine eile agus aon 

chonradh is gá agus is cuí chuige sin a cheangal leis an bpáirtí eile; 

 

 (ii) Chun aon irisí nó foilseacháin, foclóirí, catalóga, páipéir, paimfléid agus leabhair 

de gach sórt a sholáthar, a chur i gcló, a fhoilsiú, a chur in eagar nó cuidiú, gníomhú, 

comhfhreagairt, tacaíocht nó páirtíocht a thabhairt chun iad a sholáthar. 

 

(h) Fochuspóirí Airgeadais agus Maoine 

(i) Chun feidhmiú mar Cheanneagraíocht i réimse an oideachais agus an 

réamhoideachais lánGhaeilge agus Gaeltachta, faoi réir comhaontú le Foras na Gaeilge i 

dtaca le maoiniú a chur ar fáil chun na feidhmeanna atá sonraithe in Aguisín 1 den 

chomhaontú sin, agus faoi réir mar a leasófar an Aguisín sin ó am go ham, a chomhlíonadh; 

 

(ii) Chun síntiús de gach cineál a iarraidh, a bhailiú nó a fháil, bídís faoi choinníoll nó 

ná bíodh, agus deontais a ghlacadh gan choinníollacha nó ar choinníollacha speisialta fhad 

is a réitíonn na coinníollacha speisialta sin leis na cuspóirí a bhfuil an Chuideachta bunaithe 

orthu; 

 

(iii) Chun crannchuir, aonaigh shaothair, bailiúcháin phoiblí, agus bealaí eile chun 

airgead agus maoin a chruinniú, a reachtáil, a chur ar siúl, a chothú, agus a fhorbairt go 

leithleach nó i gcomhpháirt le duine nó grúpa eile; 

 

(iv) Chun aon mhaoin réadach nó phearsanta agus aon cheart nó pribhléid a cheannach, 

a thógáil ar léas nó mar mhalairt ar rud nó ar cíos nó in aon slí eile agus foirgnimh nó 

déanmhais a thógáil, a chothú agus a aistriú agus chun aon chuid de mhaoin nó de chearta 

na Cuideachta a dhíol, a fheabhsú, a bhainistiú, a ligean nó a thógáil ar léas, a fhorbairt 

agus a thabhairt mar mhalairt ar rud, a mhorgáistiú nó a stiúradh in aon slí eile ar bith; 

 

(v) Chun airgead a fháil ar iasacht, ar chuntas bainc nó in aon slí eile nó íocaíocht airgid 

a bhaint amach trí mhorgáiste, trí bhannaí, trí bhintiúir, trí bhillí malairte, trí nótaí 

gealltanais nó trí urraíocht ar bith eile ón gCuideachta agus maoin nó sócmhainní na 

Cuideachta nó aon chuid díobh a chur ina muirear; 

 

(vi) Chun aon chuid d’airgead agus d’acmhainn na Cuideachta nach bhfuil ag teastáil 

láithreach chun críche cuspóirí na Cuideachta a chur ar ús, trí bhannaí nó a chaitheamh ar 

mhaoin ar bith a cheaptar a bheith oiriúnach; 

 

(vii) Chun cibé polasaithe árachais a mheasfaidh na stiúrthóirí a bheith riachtanach a 

cheannach; 

 

(viii) Chun aon mhaoin réadach nó phearsanta a cheannach trí aistriú, trí thíolacas, trí 

dheonú, trí shannadh nó trí léas, í a mhalartú, a fhruiliú nó a fháil ar dhóigh eile ar maoin í 

a fhéadfar a theachtadh go dlíthiúil, maille leis na cearta uile nó eile is dóigh leis an 

gCuideachta a bheith riachtanach nó áiseach chun críche a cuspóirí; 



(ix) Chun gníomhú mar iontaobhaí aon mhaoine, réadach nó phearsanta i gcomhair aon 

chuspóra díobh sin nó i gcomhair cuspóra ar bith eile a dhealródh a bheith fábhrach do 

chuspóirí na Cuideachta; 

 

(x) Chun deontais, síntiúis agus bronntanais, ar mhodh ar bith (cibé acu d’eastát 

réadach nó d’eastát pearsanta iad) agus réadtiomnaithe agus tiomnachtaí i gcomhair gach 

ceann nó aon cheann de na cuspóirí réamhráite a ghlacadh, a iarraidh agus a bhailiú, agus 

chun gach eastát réadach (léasachtaí san áireamh) a bhailiú agus chun gach eastát réadach 

(léasachtaí san áireamh) a gheofar amhlaidh agus nach gá nó nach féidir a áitiú chun críche 

na Cuideachta a dhíol agus a dhiúscairt nó (sa mhéid a cheadaíonn an dlí é) a léasú agus 

glacadh le géilleadh léasaí, agus bainistí a dhéanamh air, agus go ginearálta an t-airgead 

agus an mhaoin go léir is leis an gCuideachta a bhainistiú, a infheistiú agus a chaitheamh; 

 

(xi) Chun airgead a fháil ar iasacht nó a chruinniú ar cibé dóigh is cuí leis an 

gCuideachta agus go háirithe trí bhintiúir, suthain nó eile, a eisiúint, agus aisíocaíocht a 

urrú ar aon airgead a fuarthas, a cruinníodh, nó a bheidh dlite trí mhorgáiste, trí mhuirear 

nó trí lian ar gach cuid nó aon chuid de mhaoin nó de shócmhainní na Cuideachta, 

láithreach nó todhchaí, agus trí mhorgáiste, muirear nó lian dá shamhail sin freisin, chun 

comhlíonadh ag an gCuideachta ar aon oibleagáid nó dliteanas a ghlacfaidh sí uirthi féin a 

urrú agus a ráthú; 

 

(xii) Chun aon fhoirgnimh nó oibreacha is gá nó is oiriúnach chun críche na Cuideachta 

a dhéanamh, a chothabháil, a athrú agus a fheabhsú. 

 

(i) Fochuspóirí Rialachais agus Carthanais 
(i) Chun aon chomhlachais nó institiúidí carthanúla a bhunú agus tacaíocht a thabhairt 

dóibh nó cabhrú lena mbunú agus lena dtacú, agus chun airgead a thabhairt nó a ráthú le 

haghaidh cuspóirí carthanúla a bhaineann ar dhóigh ar bith le cuspóirí na Cuideachta nó is 

cosúil a bheith tairbheach dá cuspóirí; 

 

(ii) Chun dul in aon chomhaontú le haghaidh comhoibriú nó comhdheonú 

cómhalartach le haon rialtais nó údaráis (uachtarach, bardasach, áitiúil nó eile), le 

comhlachtaí corpraithe, comhlachais neamhchorpraithe nó daoine a dhealródh a bheith 

fábhrach le gnóthú cuspóirí na Cuideachta nó aon chuspóirí díobh, agus chun aon 

chairteacha, conarthaí, foraitheanta, cearta, pribhléidí agus deonuithe is inmhianaithe leis 

an gCuideachta a fháil ó aon rialtas, údarás, cuideachta, gnólacht nó duine den sórt sin, 

agus aon chairteacha, conarthaí, foraitheanta, cearta, pribhléidí agus deonuithe den sórt sin 

a chur i gcrích a fheidhmiú agus a chomhlíonadh; 

 

(iii) Chun cuideachtaí nó comhlachais arna gceapadh ar mhaithe le haon chuspóirí de 

chuid na Cuideachta nó le haon chuspóirí dá samhail a bhunú nó a thionscnamh nó chun 

comhoibriú, cabhrú nó foscríobh leo; 

 

 



(iv) Chun coistí a cheapadh nó a thionscnamh a bheidh comhdhéanta go hiomlán nó go 

páirteach de chomhaltaí den Chuideachta nó de dhaoine eile chun fiosrú a dhéanamh, 

tuairisc agus comhairle a thabhairt faoi ábhar ar bith a bhaineann le cuspóirí na Cuideachta; 

 

(v) Chun gach ní eile a dhéanamh a mheasfaidh an Chuideachta a bheith bainteach nó 

fábhrach le gnóthú nó le forbairt na gcuspóirí thuasluaite nó aon chuspóirí díobh. 

 

5. Ioncam agus Maoin 

 

5.1 Ní chuirfear ioncam agus maoin na Cuideachta i bhfeidhm ach i dtreo chur i 

bhfeidhm 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, bónais nó ar bhealach eile cibé caoi trí 

bhrabús do comhaltaí na Cuideachta.  

 

5.2 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: 

 

(a) luach saothair réasúnta agus cuí le haon chomhalta nó seirbhíseach den 

Cuideachta (nach Stiúrthóir é nó 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 chuí 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 cuí as póca a thabhaíonn aon Stiúrthóir maidir lena 

f(h)eastal ar aon cheist a imríonn tionchar ar an gCuideachta; 

 

(e) 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;  

 

(f) 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). 

 

6. 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. 

 

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 comhaltaí 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 aistrú chuici nó 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 tearmaí an aistrithe. 

 

8. Dliteanas Teoranta 

 

Tá dliteanas na gcomhaltaí teoranta. 

 

9. Gealladh chun Ranníocaíocht a dhéánamh 

 

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 nó 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 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.  

 

(a) Sna hAirteagail seo is é is brí le  “scoil” scoileanna, coláistí, nó forais eile oideachais ag 

an mbunleibhéal agus an dara leibhéal atá aitheanta mar scoil faoi fhorálacha an Achta 

Oideachais, 1998 nó faoi fhorálacha an Ordú Oideachais agus Leabharlanna (Tuaisceart 

Éireann) 1986. 

 

(b) Is Stiúrthóir é nó í gach Oifigeach de chuid na Cuideachta.  

 

2. COMHALTAÍ 

 

(a) Is iad a bheidh ina ngnáthchomhaltaí den Chuideachta gach aon scoil bunoideachais agus 

iarbhunoideachais ar oileán na hÉireann,  arb é a bpolasaí oideachas a chur ar fáil trí mheán 

na Gaeilge, sa scoil ina iomláine nó i gcuid den scoil, agus a dhearbhaíonn go bhfuil siad 

ag cur dea-chleachtais an mhúnla tumoideachais a bhaineann lena scoil i bhfeidhm, agus a 

ghlacann le Bunreacht na Cuideachta agus a bhfuil táille chláraithe mar a shocrófar gach 

bliain ag an gcruinniú ginearálta bliantúil íoctha ag Bord Bainistíochta na scoile; 

 

(b) Is iad a bheidh ina gcomhaltaí comhlach den Chuideachta: 

 

(i) Coistí daoine a thagann le chéile chun scoil lánGhaeilge a bhunú ar oileán na hÉireann 

agus a ghlacann le Bunreacht na Cuideachta agus a bhfuil táille chláraithe mar a 

shocrófar gach bliain ag an gcruinniú ginearálta bliantúil íoctha thar a gceann; 

 

(ii) Daoine aonair a thacaíonn le treisiú na scolaíochta lánGhaeilge ar oileán na hÉireann 

agus a ghlacann le Bunreacht na Cuideachta agus a bhfuil táille chláraithe mar a 

shocrófar gach bliain ag an gcruinniú ginearálta bliantúil íoctha thar a gceann; 

 

(c) Tá gach iarratas ar bhallraíocht coinníollach ar a bheith faofa ag an mBord Stiúrthóirí agus 

na critéir chlárúcháin, mar a shocraíonn an Bord Stiúrthóirí iad ó am go ham, a bheith á 

gcomhlíonadh ag an scoil; 

 

(d) Beidh cead freastail agus vótála ag na hionadaithe ó na scoileanna, mar a shonraítear ag 

rialachán 2(a) iad, agus ag na stiúrthóirí, ar a n-áirítear na hoifigigh agus comhaltaí an 

Bhord Stiúrthóirí a thoghtar faoi réir fhorálacha rialachán 3(b) de na hAirteagail seo, ag na 

cruinnithe ginearálta uile de chuid na Cuideachta; 

 

(e) Beidh cead freastail, gan cead vótála, ag na hionadaithe ó na coistí, mar a shonraítear ag 

rialachán 2(b)(i) iad, ag cruinnithe ginearálta uile na Cuideachta agus ní bheidh cead acu 

rún a mholadh de réir rialachán 5 de na hAirteagail seo; 

 



(f) Beidh cead freastail, gan cead vótála, ag cruinnithe ginearálta uile na Cuideachta ag 

comhaltaí mar a shonraítear ag rialachán 2(b)(ii) iad, agus ní bheidh cead acu rún a mholadh 

de réir rialachán 5 de na hAirteagail seo; 

 

(g) Féadfaidh aon chomhalta den Chuideachta éirí as ballraíochta sa Chuideachta trí fhógra i 

scríbhinn a chur ar fáil d’oifig na Cuideachta agus beidh feidhm leis an éirí as sin chomh 

luath agus a dhéantar é a thaifead i miontuairiscí an Bhord Stiúrthóirí; 

 

(h) Imeoidh comhaltacht an chomhalta i léig sa chás nach mbeidh foirm chlárúcháin reatha 

comhlíonta agus an táille chláraithe chuí íoctha roimh nó ar an 30 Meán Fómhair don 

tréimhse bliana ina dhiaidh sin; 

  

(i) Faoi chúinsí a shocróidh an Bord Stiúrthóirí is féidir glacadh le foirm chlárúcháin 

comhlíonta tar éis an 30 Meán Fómhair in aon bhliain, ach ní níos deireanaí ná an dáta a 

bheith 28 lá roimh an dáta ar a reáchtálfar cruinniú ginearálta bliantúil na Cuideachta an 

bhliain sin. 

 

3. BORD RIALÚCHÁIN NA CUIDEACHTA 

 

(a) Bord Rialúcháin na Cuideachta 

Beidh Bord Rialúcháin na Cuideachta comhdhéanta de: 

 

 (i) Bord Stiúrthóirí na Cuideachta; agus 

 

(ii) Coistí Comhairleach na Cuideachta mar a shonraítear faoi rialachán 3(f)(i) de na 

hAirteagail seo iad. 

 

(b) An Bord Stiúrthóirí 

Beidh uasmhéid de ochtar déag stiúrthóir ar Bhord Stiúrthóirí na Cuideachta, comhdhéanta 

mar seo a leanas: 

(i) An tUachtarán, an LeasUachtarán agus an tIarUachtarán don tréimhse díreach caite. 

 

(ii) 6 stiúrthóir ainmnithe ag na 6 réigiúin, mar a shonraítear iad i rialachán 3(d). 

 

(iii) 6 stiúrthóir comhdhéanta de bheirt ó gach ceann de na hearnála seo a leanas: 

a. bunscoileanna lánGhaeilge. 

b. buscoileanna Gaeltachta. 

c. Iarbhunscoileanna lánGhaeilge agus Gaeltachta. 

 

(iv) 3 stiúrthóir a bheidh comhthofa ag an mBord Stiúrthóirí chun cothromaíocht inscne, 

earnála, saintaithí agus rannpháirtíocht na bpáirtithe leasmhara inmheánacha i 

gcomhdhéanamh an Bhord a dheimhniú. 

 



(v) Féadfaidh na stiúrthóirí ag am ar leith, nó ó am go ham, stiúrthóirí eile a 

chomhthoghadh chun folúntais a líonadh fhad is nach mbeidh líon na stiúrthóirí san 

iomlán níos mó ná ochtar déag. 

 

(vi) Feidhmeoidh gach stiúrthóir comhthofa go dtí an chéad chruinniú ginearálta 

bliantúil eile i ndiaidh na bliana inar déanadh é nó í a chomhthoghadh. 

 

(vii) Ní mór rún i scríbhinn le fógra deich lá glan ar a laghad a bheith tugtha do gach aon 

stiúrthóir chun gur féidir duine a chomhthoghadh mar stiúrthóir, agus ní mór ainm 

an té sin a bheith tugtha sa rún maille le dearbhú i scríbhinn ón té sin go n-aontaíonn 

sé nó sí leis an rún, agus freisin ainm an stiúrthóra atá ag moladh an té atá le 

comhthoghadh. 

 

(viii) I gcás go gcailleann stiúrthóir ar bith trí chruinniú i ndiaidh a chéile gan leithscéal 

a bheith curtha in iúl atá inghlachta ag an mBord Stiúrthóirí ní áireofar an duine sin 

mar stiúrthóir a thuilleadh. 

 

(ix) Is tréimhse oifige bliana a bheidh ag gach stiúrthóir agus ní féidir le duine a bheith 

tofa mar ghnáth stiúrthóir níos mó ná seacht dtréimhse as a chéile, nó deich 

dtréimhse as a chéile ar a mhéid le tréimhsí mar Rúnaí agus/nó mar Chisteoir curtha 

san áireamh. 

 

(c) Na hOifigigh 
(i) Ag cruinniú den Bhord Stiúrthóirí a reáchtálfar ar a laghad 28 lá roimh an gcruinniú 

ginearálta bliantúil ainmneoidh an Bord Stiúrthóirí Uachtarán agus LeasUachtarán 

le cur faoi bhráid an chruinnithe ginearálta bhliantúil le daingniú, de réir an chórais 

rothlach a shonraítear i rialachán 3(c)(ii)-(iv); 

 

(ii) Sa chéad bhliain den chóras rothlach, eadhon, don chéad chruinniú ginearálta 

bliantúil tar éis teacht i bhfeidhm na rialachán seo ainmneofar ionadaí ó earnáil na 

mBunscoileanna LánGhaeilge mar Uachtarán agus ionadaí ó earnáil na 

mBunscoileanna Gaeltachta mar LeasUachtarán; 

 

(iii) Sa dara bliain den chóras rothlach ainmneofar ionadaí ó earnáil na mBunscoileanna 

Gaeltachta mar Uachtarán agus ionadaí ó earnáil na nIarbhunscoileanna mar 

LeasUachtarán; 

 

(iv) Sa tríú bliain den chóras rothlach ainmneofar ionadaí ó earnáil na 

nIarbhunscoileanna mar Uachtarán agus ionadaí ó earnáil na mBunscoileanna  

LánGhaeilge mar LeasUachtarán; 

 

(v) Sa chás nach bhfuil ionadaí ar fáil don Bhord Stiúrthóirí ón earnáil cuí in aon bhliain 

faoi leith ainmneofar ionadaí ón gcéad earnáil eile sa chóras rothlach; 

 

(vi) Sa chás nach ndaingníonn an cruinniú ginearálta bliantúil aon cheann de na 

hainmiúcháin do phost an Uachtaráin nó an LeasUachtaráin toghfar ionadaí ón 



earnáil chuí sa phost sin ó ainmiúcháin a dhéantar ag an gcruinniú ginearálta 

bliantúil; 

 

(vii) Sa chás nach dtoghtar duine i bpost an Uachtaráin nó an LeasUachtaráin ag an 

gcruinniú ginearálta bliantúil toghfaidh an Bord Stiúrthóirí duine de stiúrthóirí an 

Bhoird sa phost sin ag a gcéad chruinniú tar éis an chruinnithe ginearálta bliantúil; 

 

(viii) Ag a gcéad chruinniú tar éis an chruinnithe ginearálta bliantúil toghfaidh an Bord 

Stiúrthóirí na hoifigigh seo a leanas as a measc féin: Rúnaí agus Cisteoir; 

 

(ix) Sa chás nach féidir leis an mBord Stiúrthóirí Rúnaí agus Cisteoir a thoghadh as a 

measc féin, is féidir Rúnaí agus/nó Cisteoir a chomhthoghadh faoi rialachán 

3(b)(v); 

 

(x) Mairfidh ceapachán na nOifigeach ar feadh tréimhse bliana agus ní ceadmhach aon 

stiúrthóir a cheapadh sa phost céanna níos mó ná cúig bliana as a chéile; 

 

(xi) Ag a gcéad chruinniú tar éis an chruinnithe ginearálta bhliantúil cuirfidh an Bord 

Stiúrthóirí tús le próiseas chun suas le triúr ionadaí a chomhthoghadh ó na 

hearnálacha cuí chun cothromaíocht inscne, earnála, saintaithí agus rannpháirtíocht 

na bpáirtithe leasmhara inmheánacha i gcomhdhéanamh an Bhoird a dheimhniú. 

 

(d) Na Réigiúin 

(i) Beidh comhaltaí na Cuideachta cláraithe leis an réigiún lena mbaineann siad; 

 

(ii) Beidh sé réigiún ann agus déanfaidh an Bord Stiúrthóirí teorainneacha agus 

comhdhéanamh na réigiúin a shocrú agus athrú de réir mar is cuí, chun gur féidir le 

gach scoil a bheith cláraithe sa réigiún is oiriúnaí dóibh; 

 

(iii) Beidh Coiste Stiúrtha ag gach réigiún, a bheidh ionadaíoch ar na hearnálacha sa 

reigiún, agus a fheidhmeoidh faoi rialacháin a bheidh faofa ag Bord Stiúrthóirí na 

Cuideachta; 

 

(iv) Toghfar Cathaoirleach agus Oifigigh Choiste Stiúrtha an Réigiúin ag cruinniú 

ginearálta bliantúil an Réigiúin; 

 

(v) Féadfaidh Coiste Stiúrtha an Réigiúin coiste oibre a bhunú chun imeachtaí a reáchtáil 

ag leibhéal earnála agus i limistéir faoi leith laistigh den Réigiún de réir mar is cuí.; 

 

(vi)  Toghfar ionadaithe an Réigiúin ar Bhord Stiúrthóirí na Cuideachta ag cruinniú 

ginearálta bliantúil an Réigiúin, nó trí pé córas eile a shocróidh Coiste Stiúrtha an 

Réigiúin, faoi chúinsí a shocróidh Bord Stiúrthóirí na Cuideachta; 

 



(vii) Beidh ionadaithe an Réigiúin ar Bhord Stiúrthóihrí na Cuideachta ina mbaill                      

ex- officio de Choiste Stiúrtha an Réigiúin; 

 

(viii) Reachtáilfidh Coiste Stiúrtha an Réigiúin cruinnithe agus imeachtaí sa réigiún: 

a. A bheidh chun leasa múinteoirí, tuismitheoirí agus boird bhainistíochta scoileanna 

an réigiúin; 

b. A leathfaidh eolas faoi pholasaithe agus obair na Cuideachta i measc pháirtithe 

leasmhara na cuideachta; 

c. Chun daoine a ainmniú ar Bhord Stiúrthóirí na Cuideachta agus chun rúin a aontú 

le cur faoi bhráid cruinniú ginearálta bliantúil na Cuideachta 

 

(e) Na hEarnála 

(i) Toghfar beirt ionadaí ó gach ceann de na hearnála seo a leanas ar Bhord Stiúrthóirí na 

Cuideachta: 

a. Bunscoileanna LánGhaeilge 

b. Bunscoileanna Gaeltachta 

c. Iarbhunscoileanna LánGhaeilge agus Gaeltachta 

 

(ii) Toghfar duine gur oide scoile é nó í agus comhalta boird bainistíochta scoile nach oide 

scoile é nó í ó gach earnáil, faoi seach. 

 

(iii)Sa chás nach bhfuil comhalta boird bainistíochta nach oide scoile é nó í ag seasamh sa 

toghchán d’aon cheann de na hearnála a liostáiltear faoi rialachán 3(e)(i) is féidir oide 

scoile a thoghadh chun an folúntas sin a líonadh. 

 

(iv) Toghfar ionadaithe na nEarnála ag cruinniú ginearálta bliantúil na Cuideachta gach 

bliain, ag réamhchruinniú den earnáil ag tús an chruinnithe. 

 

(v) Sa chás nach dtoghfar dhá ionadaí ó aon cheann de na hEarnálacha ag an gcruinniú 

ginearálta bliantúil, féadfaidh an Bord Stiúrthóirí duine a chomhthoghadh chun an 

folúntas sin a líonadh. 

 

(f) Coistí Comhairleach 

(i) Beidh na Coistí Comhairleach seo a leanas ag feidhmiú mar chuid de Bhord 

Rialúcháin na Cuideachta chun comhairle agus tacaíocht a chur ar fáil don Bhord 

Stiúrthóirí: 

a. Coiste Comhairleach do na Luathbhlianta LánGhaeilge, 

b. Coiste Comhpháirtíochta don Ghaeloideachas i dTuaisceart Éireann ar Bhonn 

Uile Éireann, 

c. Coiste Comhairleach Rialacháin. 

 

(ii) Féadfar Coistí Comhairleach eile a cheapadh faoi chúinsí a shocróidh Bord 

Stiúrthóirí na Cuideachta. 



(iii) Beidh gach Coistí Comhairleach comhdhéanta de: 

a. bheirt stiúrthóirí de chuid an Bhord Stiúrthóirí a bheith ainmnithe ag an 

mBord Stiúrthóirí, 

b. triúir ionadaithe leis an saineolas cuí a bheidh comhthofa ag an mBord 

Stiúrthóirí, 

c. Daoine eile a cheapfaidh an Bord Stiúrthóirí, de réir mar is cuí, 

d. Beidh  an tUachtarán nó a ionadaí agus Ard-Fheidhmeannach na Cuideachta 

nó a ionadaí ina mbaill ex officio de gach Coiste Comhairleach. 

 

(iv) Ainmneoidh an Bord Stiúrthóirí Cathaoirligh na gCoistí Comhairleach as baill an 

Choiste Comhairleach. 

 

(v) Feidhmeoidh gach Coiste Comhairleach faoi réir na dtéarmaí tagartha a bheidh 

leagtha síos ag an mBord Stiúrthóirí don Choiste Comhairleach sin agus i gcomhréir 

le polasaithe agus rialacha seasta na Cuideachta, mar a bheidh leagtha síos ag 

cruinniú ginearálta bliantúil agus ag Bord Stiúrthóirí na Cuideachta. 

 

(vi) Sonróidh an Bord Stiúrthóirí na téarmaí tagartha agus na cleachtais oibre a bheidh 

ag gach Coiste Comhairleach agus déanfar iad a athbhreithniú agus a athnuachan 

gach trí bliana, nó de réir mar is cuí faoi chúinsí a shocróidh an Bord Stiúrthóirí.  

 

4. CRUINNITHE GINEARÁLTA NA CUIDEACHTA 

 

(a) Tionólfaidh an Cuideachta, gach bliain cruinniú ginearálta mar chruinniú ginearálta 

bliantúil na Cuideachta, i dteannta aon chruinnithe eile sa bhliain sin, agus sonróidh sé an 

cruinniú amhlaidh sna fógraí á ghairm, agus ní mór an cruinniú ginearálta bliantúil sin a 

bheith ann lá éigin nach luaithe ná an chéad lá de Dheireadh Fómhair agus nach déanaí ná 

an lá deiridh de Shamhain in aon bhliain, seachas i gcás cúinsí eisceachtúla, a shonróidh 

Bord Stiúrthóirí na Cuideachta. 

 

(b) Ní dhéanfar gnó ar bith ag aon chruinniú ginearálta mura mbíonn córam comhaltaí i láthair 

nuair a rachaidh an cruinniú i mbun gnó. Is córam ionadaí amháin a bheith i láthair go 

dlisteanach thar ceann trian de na comhaltaí mar a shonraítear ag rialachán 2(a) iad, móide 

duine amháin eile le vóta, a bheidh i láthair go pearsanta nó caoga ionadaí dlisteanach a 

bheith i láthair. Leagtar amach i Rialacha Imeachta an Chruinnithe Ginearálta an sonraíocht 

a bhaineann le hath-reáchtáil an chruinnithe ginearálta sa chás nach mbíonn córam ann.  

 

(c) Is é nó í an  tUachtarán, a thoghfar faoi rialachán 3(c) a bheidh i gceannas mar 

chathaoirleach ag gach cruinniú ginearálta den Chuideachta, nó mura mbeidh an 

tUachtarán ann is é nó í an LeasUachtarán a bheidh i gceannas, nó mura mbeidh ceachtar 

acu i láthair faoi cheann 15 nóiméad tar éis an ama a ceapadh chun an cruinniú a thionól, 

nó mura mbeidh siad toilteanach gníomhú, toghfaidh na stiúrthóirí a bheidh i láthair duine 

dá líon féin chun bheith ina chathaoirleach ar an gcruinniú. 

 



(d) Iarrfar ar Bhord Bainistíochta gach comhalta mar a shonraítear ag rialachán 2(a) iad triúr 

ionadaí a chur chuig gach cruinniú ginearálta de chuid na cuideachta, comhdhéanta mar 

seo a leanas: 

(i) Ionadaí amháin gur tuismitheoir reatha na scoile é no í; 

(ii) Ionadaí amháin gur oide sa scoil é nó í; 

(iii) Ionadaí amháin roghnaithe astu siúd atá ar an mbord bainistíochta mar ionadaí an 

phátrúin nó mar ionadaí an phobail. 

 

Sa chás nach bhfuil ionadaí ar fáil ó cheann amháin den trí ghrúpa atá luaite ag rialachán 

4(d)(i)-(iii) thuas, féadfaidh an Bord Bainistíochta beirt ionadaí a ainmniú ó cheann den dá 

ghrúpa eile chun feidhmiú thar ceann an Bhoird mar chomhalta don chruinniú ginearálta.  

 

Ní ceadmhach níos mó ná beirt as aon cheann de na grúpaí atá luaite ag rialachán 

4(d)(i)-(iii) thuas, a ainmniú chun feidhmiú thar ceann an Bhoird mar chomhalta don 

chruinniú ginearálta.  

 

 Beidh vóta amháin ag gach duine díobh seo a bheidh i láthair go pearsanta ag cruinnithe 

ginearálta de chuid na cuideachta. 

 

(e) Féadfaidh gach comhalta mar a shonraítear ag rialachán 2(a) iad, ionadaithe eile de chuid 

na scoile a chur chuig gach cruinniú ginearálta de chuid na Cuideachta, chun feidhmiú mar 

bhreathnóirí agus a bheith rannpháirteacht ar bhealaí eile in imeachtaí na gcruinnithe sin, 

ach ní bheidh cead vótála ag na hionadaithe sin. 

 

(f) Beidh aon vóta amháin ag gach oifigeach nó comhalta den Bhord Stiúrthóirí a bheidh i 

láthair go pearsanta ag cruinniú ginearálta de chuid na Cuideachta. 

 

(g). Beidh aon vóta amháin ag baill de chuid Choistí Comhairleach na Cuideachta, nach baill 

den Bhord Stiúrthóirí iad, a bheith i láthair go pearsanta ag cruinniú ginearálta de chuid na 

Cuideachta. 

 

(h) Beidh ionadaithe ó na Réigiúin a ainmnítear mar ionadaí an réigiúin ar Bhord Stiúrthóirí 

na Cuideachta faoi rialachán 3(d)(vi) ina n-ionadaithe ex officio thar ceann na Réigiún 

chuig an cruinniú ginearálta bliantúil agus beidh vóta ag gach duine acu a bheidh i láthair 

go pearsanta. 

 

5. RÚIN 

(a) Ní foláir an córas seo a leanas a chur i gcrích maidir le fógraí rúin le haghaidh an 

chruinnithe ginearálta bhliantúil: 

 

(i) Tabharfaidh Rúnaí na Cuideachta réamhfhógra i scríbhinn le dáta an chruinnithe 

ginearálta bhliantúil do na comhaltaí mar a shonraítear ag rialachán 2(a) iad ocht 

seachtain ar a laghad roimh dháta an chruinnithe, ach má ráiníonn trí thimpiste go 

mbíonn comhalta nó comhaltaí díobh gan an réamhfhógra seo a fháil ní bheidh an 

cruinniú ar neamhéifeacht. 

 



(ii) Más áil le comhalta nó comhaltaí mar atá sonraithe ag rialachán 2(a) rún nó rúin a 

mholadh don chruinniú ginearálta bliantúil, ní foláir an rún nó na rúin a chur i 

scríbhinn faoi ainm nó ainmneacha na moltóirí, agus an rún nó na rúin sin a bheith 

sínithe ag Bord Bainistíochta na scoile nó na scoileanna atá i gceist agus a bheith 

tugtha i lámha an rúnaí sé sheachtain roimh dháta an chruinnithe. 

 

(iii) Más áil le stiúrthóir nó stiúrthóirí de chuid na Cuideachta rún nó rúin a mholadh 

don chruinniú ginearálta bliantúil, ní foláir an rún nó na rúin a chur i scríbhinn faoi 

ainm nó ainmneacha na moltóirí, agus an rún nó na rúin sin a bheith sínithe go cuí 

agus a bheith tugtha i lámha an rúnaí sé sheachtain roimh dháta an chruinnithe. 

 

(iv) Más áil le Coiste Comhairleach de chuid na Cuideachta rún nó rúin a mholadh don 

chruinniú ginearálta bliantúil, ní foláir an rún nó na rúin a chur i scríbhinn faoi ainm 

an Choiste Comhairligh, agus an rún nó na rúin sin a bheith sínithe ag  an Choiste 

agus a bheith tugtha i lámha an rúnaí sé sheachtain roimh dháta an chruinnithe. 

 

(v) Más áil le Réigiúin de chuid na Cuideachta rún nó rúin a mholadh don chruinniú 

ginearálta bliantúil, ní foláir an rún nó na rúin a chur i scríbhinn faoi ainm an 

Choiste Stiúrtha Réigiúin agus an rún nó na rúin sin a bheith sínithe ag an Choiste 

agus a bheith tugtha i lámha an rúnaí sé sheachtain roimh dháta an chruinnithe. 

 

(vi) Más áil leis an mBord Stiúrthóirí rún nó rúin a mholadh don chruinniú ginearálta 

bliantúil, ní foláir an rún nó na rúin a chur i scríbhinn faoi ainm an Uachtaráin, agus 

an rún nó na rúin sin a bheith sínithe go cuí agus a bheith tugtha i lámha an rúnaí 

sé sheachtain roimh dháta an chruinnithe. 

 

(vii) Bunóidh an Bord Stiúrthóirí fochoiste faoi leith chun scagadh a dhéanamh ar na 

rúin agus iad a leasú de réir mar is cuí, tar éis dul i gcomhairle le moltóirí na rún, 

sula gcuirfear iad faoi bhráid an chruinnithe gineárálta. 

 

(b) Ag aon chruinniú ginearálta, déanfar rún a chuirfear faoi vóta an chruinnithe a chinneadh 

le taispeáint lámh ach amháin i gcás vótaíocht a éileamh (roimh an taispeáint lámh nó tar 

éis a toradh a fhógairt): 

 

(i) Ag an Uachtarán; nó 

 

(ii) Ag moltóir an Rúin; nó 

 

(iii) Ag deichniúr n-ionadaí ar a laghad a bheidh i láthair go pearsanta. 

 

Féadfar an t-éileamh ar vótaíocht a tharraingt siar. 

 

Mura rud é go  n-éileofar vótaíocht amhlaidh, beidh dearbhú ón Uachtarán go ndearnadh, 

ar thaispeáint lámh, rún a rith, nó é a rith d’aon ghuth nó ag tromlach áirithe, nó a 

chailleadh, agus taifead sa chiall sin sa leabhar ina gcoimeádfar na miontuairiscí ar 



imeachtaí na Cuideachta, ina fhianaise dhochloíte go ndearnadh amhlaidh, gan cruthúnas 

ar líon nó cionúireacht na vótaí a tugadh i bhfabhar nó i gcoinne an rúin sin. 

 

(c) Sa chás nach bhfuil ionadaí i láthair, ainmnithe faoi rialachán 4(d), ag an gcruinniú 

ginearálta thar ceann an chomhalta a mholann rún faoi rialachán 5(a) chun an rún a chur i 

láthair, ní rithfear an rún. 

 

(d) Sa chás nach bhfuil stiúrthóir a mholann rún faoi rialachán 5(a)(iii) i láthair ag an gcruinniú 

ginearálta chun an rún a chur i láthair, ní rithfear an rún. 

 

(e) Sa chás nach bhfuil ionadaí i láthair ag an gcruinniú ginearálta thar ceann an Choiste 

Comhairligh a mholann rún faoi rialachán 5(a)(iv) chun an rún a chur i láthair, ní rithfear 

an rún. 

 

(f) Sa chás nach bhfuil ionadaí i láthair ag an gcruinniú ginearálta thar ceann an Choiste 

Stiúrtha Réigiún a mholann rún faoi rialachán 5(a)(iv) chun an rún a chur i láthair, ní 

rithfear an rún. 

 

6. IMEACHTAÍ AN BHORD STIÚRTHÓIRÍ 

  

(a) Tionólfaidh an Bord Stiúrthóirí cúig cinn de chruinnithe ar a laghad gach bliain. 

 

(b) Féadfaidh an Bord Stiúrthóirí cinneadh a ghlacadh ag am ar bith cruinniú nó cruinnithe den 

Bhord Stiúrthóirí a ghairm le haghaidh gnó ar bith de chuid na Cuideachta a phlé nó le rún 

a mheas, agus is féidir an cinneadh seo a ghlacadh ag cruinniú de chuid na stiúrthóirí nó trí 

rún i scríbhinn arna shíniú ag dhá thrian de na stiúrthóirí agus fógra deich lá glan ar a laghad 

a bheith tugtha do na stiúrthóirí agus gnó an chruinnithe sonraithe go beacht sa bhfógra sin. 

 

(c) Féadfaidh an tUachtarán, nó féadfaidh cruinniú de na hoifigigh, cruinniú den Bhord 

Stiúrthóirí a ghairm ag am ar bith ach fógra deich lá glan ar a laghad ina mbeidh gnó an 

chruinnithe sonraithe go beacht, a thabhairt do na stiúrthóirí  go léir. 

 

(d) Féadfaidh na stiúrthóirí teacht le chéile chun gnó a chur i gcrích, agus féadfaidh siad a 

gcruinnithe a chur ar atráth agus a rialú thairis sin mar is cuí leo. Déanfar ceisteanna a 

éireoidh ag aon chruinniú a chinneadh le tromlach simplí vótaí.  I gcás comhionannas vótaí, 

beidh an dara vóta nó vóta réitigh ag an Uachtarán. 

 

(e) Ní dhéanfar aon chinneadh ag cruinniú den Bhord Stiúrthóirí gan córam a bheith i láthair. 

Is é trian de na stiúrthóirí reatha móide duine amháin an córam.  

 

(f) Féadfaidh an Chuideachta gach costas taistil, lóistín agus aon chostas eile a íoc leis na 

stiúrthóirí nó na comhaltaí nó a n-ionadaithe fhad is a tharraingeofar na costais sin orthu 

trí bheith ag freastal ar nó ag filleadh ó chruinnithe stiúrthóirí nó aon chruinnithe de choiste 

stiúrthóirí nó aon chruinnithe eile a bhaineann leis an gCuideachta nó le haon ghnó eile a 

bhaineann le gnó na Cuideachta agus atá ceadaithe go cuí ag an mBord Stiúrthóirí nó ag 

cruinniú ginearálta. 



(g) Féadfaidh na stiúrthóirí na cumhachtaí uile a fheidhmiú a bheidh ag an gCuideachta chun 

airgead a fháil ar iasacht, agus chun a ghnóthas agus a mhaoin nó aon chuid den ghnóthas 

agus den mhaoin chéanna, a mhorgáistiú nó a mhuirearú, agus chun bintiúir, agus urrúis 

eile eisiúint, go glan amach nó mar urrús ar aon fhiach, dliteanas nó oibleagáid de chuid na 

Cuideachta nó aon tríú páirtí. 

 

(h) Más rud é ag aon chruinniú nach mbeidh an tUachtarán nó an LeasUachtarán i láthair faoi 

cheann 15 nóiméad i ndiaidh an ama a ceapadh chun an chruinniú a thionól, féadfaidh na 

stiúrthóirí a bheidh i láthair duine dá líon féin a roghnú chun bheith ina chathaoirleach ar 

an gcruinniú nó go dtagann an tUachtarán nó an LeasUachtarán. 

 

(i) Beidh rún i scríbhinn arna shíniú ag na stiúrthóirí go léir a bheidh de thuras na huaire i 

dteideal fógra a fháil faoi chruinniú de na stiúrthóirí chomh bailí agus dá mbeadh sé arna 

rith ag cruinniú de na stiúrthóirí a comóradh agus a tionóladh go cuí. 

 

(j) Féadfaidh na stiúrthóirí aon chumhachtaí dá gcuid a tharmligean chun fochoistí ar a mbeidh 

comhalta amháin den bhord ar a laghad agus ar a mbeidh comhaltaí nach stiúrthóirí ná 

comhaltaí den chuideachta ná de Choiste Comhairleach iad, de réir mar a cheapfaidh an 

bord. Féadfaidh gach fochoiste comhaltaí eile a chomhthoghadh nach stiúrthóirí ná 

comhaltaí den Chuideachta ná de Choiste Comhairleach iad.  Beidh gach coiste freagrach 

don Bhord Stiúrthóirí. Beidh an tUachrarán agus an tArdfheidhmeannach ina mbaill ex 

officio de gach fochoiste. 

 

(k) Féadfaidh an Bord Stiúrthóirí cuireadh a thabhairt d’aon duine nach stiúrthóir ná comhalta 

den Chuideachta ná den choiste comhairleach é nó í freastal ar chruinniú den bhord gan 

cead vótála. 

 

(l) Ní bheidh aon stiúrthóir fostaithe ag an gCuideachta i gceapaíocht eile, ná ní bheidh aon 

fhostaí incheaptha mar stiúrthóir ar an gCuideachta. 

 

 

7. TEANGA FEIDHMIÚCHÁIN NA CUIDEACHTA 

 

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 Bhunreachta seo. 
_____________________________________________________________________ 
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