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DÁIL ÉIREANN

BBILLE NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA (LEASÚ), 2019
—ROGHCHOISTE

OFFICIAL LANGUAGES (AMENDMENT) BILL 2019
—SELECT COMMITTEE

Leasuithe
Amendments

ALT 1
1. I leathanach 7, idir línte 8 agus 9, an méid seo a leanas a chur isteach:

“tá le “Coimisinéir” an bhrí a shanntar dó le halt 2(1) den Phríomh-Acht, eadhon, Oifig 
Choimisinéir na dTeangacha Oifigiúla a bhunaítear le halt 20 den Acht sin nó sealbhóir 
na hoifige sin de thuras na huaire.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

ALT 2
2. I leathanach 7, idir línte 8 agus 9, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar theideal fada an Phríomh-Achta
2. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur in ionad a theidil fhada:

“ACHT CHUN ÚSÁID NA GAEILGE A CHUR CHUN CINN CHUN GACH 
CRÍCHE OIFIGIÚLA SA STÁT; CHUN SOCRÚ A DHÉANAMH MAIDIR LE 
DHÁ THEANGA OIFIGIÚLA AN STÁIT A ÚSÁID IN IMEACHTAÍ 
PARLAIMINTE, IN ACHTANNA AN OIREACHTAIS, I RIARADH AN 
CHEARTAIS, LE LINN CUMARSÁID A DHÉANAMH LEIS AN bPOBAL NÓ 
SEIRBHÍSÍ A SHOLÁTHAR DON PHOBAL AGUS LE LINN OBAIR 
COMHLACHTAÍ POIBLÍ A DHÉANAMH; CHUN DUALGAIS 
COMHLACHTAÍ DEN SÓRT SIN I LEITH THEANGACHA OIFIGIÚLA AN 
STÁIT A LEAGAN AMACH; AGUS CHUN NA gCRÍOCH SIN, CHUN SOCRÚ 
A DHÉANAMH MAIDIR LE BUNÚ OIFIG CHOIMISINÉIR NA 
dTEANGACHA OIFIGIÚLA AGUS CHUN A FEIDHMEANNA A MHÍNIÚ; 
CHUN SOCRÚ A DHÉANAMH MAIDIR LEIS AN gCOIMISINÉIR 
D’FHOILSIÚ FAISNÉIS ÁIRITHE A BHAINEANN LE CRÍOCHA AN ACHTA 
SEO; AGUS CHUN SOCRÚ A DHÉANAMH I dTAOBH NITHE 
GAOLMHARA.”.”.
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—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

3. I leathanach 7, idir línte 8 agus 9, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar theideal fada an Phríomh-Achta
2. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur in ionad a theidil fhada:

“ACHT CHUN ÚSÁID NA GAEILGE A CHUR CHUN CINN CHUN CRÍOCH 
OIFIGIÚIL SA STÁT; CHUN COMHIONANNAS CEART AGUS PRIBHLÉIDÍ 
COMHIONANNA A CHOTHÚ MAIDIR LE hÚSÁID TEANGACHA 
OIFIGIÚLA, GO hÁIRITHE MAIDIR LENA nÚSÁID IN IMEACHTAÍ 
PARLAIMINTE, IN ACHTANNA AN OIREACHTAIS, I RIARADH AN 
CHEARTAIS, LE LINN CUMARSÁID A DHÉANAMH LEIS AN bPOBAL NÓ 
SEIRBHÍSÍ A SHOLÁTHAR DON PHOBAL AGUS LE LINN OBAIR 
COMHLACHTAÍ POIBLÍ A DHÉANAMH; CHUN DUALGAIS 
COMHLACHTAÍ DEN SÓRT SIN I LEITH THEANGACHA OIFIGIÚLA AN 
STÁIT A LEAGAN AMACH; AGUS CHUN NA gCRÍOCH SIN, CHUN SOCRÚ 
A DHÉANAMH MAIDIR LE BUNÚ OIFIG CHOIMISINÉIR NA 
dTEANGACHA OIFIGIÚLA AGUS CHUN A FEIDHMEANNA A MHÍNIÚ; 
CHUN SOCRÚ A DHÉANAMH MAIDIR LEIS AN gCOIMISINÉIR 
D’FHOILSIÚ FAISNÉIS ÁIRITHE A BHAINEANN LE CRÍOCHA AN ACHTA 
SEO; AGUS CHUN SOCRÚ A DHÉANAMH I dTAOBH NITHE 
GAOLMHARA.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

4. I leathanach 7, idir línte 8 agus 9, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar theideal fada an Phríomh-Achta
2. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur in ionad a theidil fhada:

“ACHT CHUN ÚSÁID NA GAEILGE A CHUR CHUN CINN CHUN CRÍOCH 
OIFIGIÚIL SA STÁT; CHUN SOCRÚ A DHÉANAMH MAIDIR LE DHÁ 
THEANGA OIFIGIÚLA AN STÁIT A ÚSÁID IN IMEACHTAÍ PARLAIMINTE, 
IN ACHTANNA AN OIREACHTAIS, I RIARADH AN CHEARTAIS, LE LINN 
CUMARSÁID A DHÉANAMH LEIS AN bPOBAL NÓ SEIRBHÍSÍ A 
SHOLÁTHAR DON PHOBAL AGUS LE LINN OBAIR COMHLACHTAÍ 
POIBLÍ A DHÉANAMH; CHUN DUALGAIS COMHLACHTAÍ DEN SÓRT SIN 
I LEITH THEANGACHA OIFIGIÚLA AN STÁIT A LEAGAN AMACH; AGUS 
CHUN NA gCRÍOCH SIN, CHUN SOCRÚ A DHÉANAMH MAIDIR LE BUNÚ 
OIFIG CHOIMISINÉIR NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA AGUS CHUN A 
FEIDHMEANNA A MHÍNIÚ; CHUN SOCRÚ A DHÉANAMH MAIDIR LEIS 
AN gCOIMISINÉIR D’FHOILSIÚ FAISNÉIS ÁIRITHE A BHAINEANN LE 

2



[ALT 2]

CRÍOCHA AN ACHTA SEO; AGUS CHUN SOCRÚ A DHÉANAMH I 
dTAOBH NITHE GAOLMHARA AGUS FORÁLACHA 
ILGHNÉITHEACHA.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

5. I leathanach 7, idir línte 8 agus 9, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar alt 1 den Phríomh-Acht
2. Leasaítear alt 1 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh an lá tar éis an tAcht seo a rith agus, 
maidir leis na forálacha sonracha den Acht seo, a bhfuil lá socraithe 
faoin Acht seo chun iad do theacht i ngníomh, tiocfaidh siad i ngníomh 
an lá sin, mar a bheidh socraithe do gach ceann de na forálacha sin 
faoin Acht seo.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

6. I leathanach 7, idir línte 21 agus 22, an méid seo a leanas a chur isteach:

“(c) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar ‘comhlacht poiblí’:

“ciallaíonn ‘comhlacht poiblí’—

(a) gach  comhlacht,  eagraíocht  nó  grúpa  a  fhaigheann  airgead  go 
díreach ó Aire den Rialtas, ó Roinn Stáit, ón bPríomh-Chiste nó ó 
chomhlacht  poiblí  eile  in  imthosca  inarb  éard  é  an  méid,  nó 
comhiomlán na méideanna, a fhaightear amhlaidh 50 faoin gcéad 
nó níos mó de chaiteachas reatha an chomhlachta, na heagraíochta 
nó an ghrúpa sin i mbliain airgeadais,

(b) aon chomhlacht, eagraíocht nó grúpa ar comhlacht poiblí é nó í an 
dáta  a  thiocfaidh  an  fo-alt  seo  i  ngníomh ach  a  thiocfaidh  faoi 
úinéireacht  phríobháideach  agus  faoi  rialú  príobháideach  ina 
dhiaidh sin,

(c) aon chomhlacht, eagraíocht nó grúpa a chomhlíonann feidhmeanna 
a bhí dílsithe le dlí roimhe sin do chomhlacht, eagraíocht nó grúpa 
faoi úinéireacht phoiblí nó rialú poiblí,

(d) aon chomhlacht,  eagraíocht nó grúpa eile a bhfuil  feidhmeanna i 
ndáil  leis  an  bpobal  i  gcoitinne,  nó  le  haicme  den  phobal  i 
gcoitinne,  tugtha nó ceadaithe  dó nó di  le  haon achtachán nó le 
haon chonarthaí oibleagáide seirbhíse poiblí nó le haon cheadúnas 
nó údarás arna thabhairt faoi aon achtachán, nó

(e) aon chomhlacht a shonraítear i bhfomhíreanna (1), (2), (3) nó (4) 
den Chéad Sceideal;”,”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.
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7. I leathanach 7, idir línte 21 agus 22, an méid seo a leanas a chur isteach:

“(c) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar ‘cúirt’:

“ciallaíonn  ‘cúirt’  aon  bhinse  de  chuid  comhlacht  poiblí  a 
gcumhachtaítear dó le dlí cearta agus dliteanais na bpáirtithe atá os a 
chomhair a chinneadh;”,”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

8. I leathanach 7, idir línte 21 agus 22, an méid seo a leanas a chur isteach:

“(c) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar ‘an tAire’:

“ciallaíonn  ‘an  tAire’  an  tAire  Turasóireachta,  Cultúir,  Ealaíon, 
Gaeltachta,  Spóirt  agus  Meán nó  cibé  Roinn  ar  a  bhfuil  freagracht 
maidir  le  dualgais  i  dtaobh  na  Gaeilge,  na  Gaeltachta  nó  phobal 
labhartha na Gaeilge;”,”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

9. I leathanach 7, idir línte 24 agus 25, an méid seo a leanas a chur isteach:

“ciallaíonn ‘inniúlacht’ i gcomhthéacs na Gaeilge san Acht seo, agus in 
aon  reachtaíocht  eile,  líofacht  de  leibhéal  B2  nó  níos  airde  ar  an 
gCreat Comhchoiteann Tagartha Eorpach le haghaidh Teangacha;”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

10. I leathanach 9, idir línte 1 agus 2, an míniú seo a leanas a chur isteach:

“  ciallaíonn  ‘foirm oifigiúil’ foirm a  úsáideann  comhlacht  poiblí  i 
dtaca leis an gcomhlacht sin do sholáthar seirbhíse;”.

—Aire Stáit ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán.

11. I leathanach 9, idir línte 1 agus 2, an méid seo a leanas a chur isteach:

“ciallaíonn  ‘foirm  oifigiúil’  foirm  ar  bith,  lena  n-áirítear  foirm 
chruachóipe agus foirm ar líne, arna déanamh ag comhlacht poiblí, nó 
thar a cheann, a bheidh le comhlánú ag duine, lena n-áirítear duine 
dlítheanach nach ball  den Stát  é  nó í,  nó thar ceann duine den sórt 
sin;”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

ALT 3
12. I leathanach 9, idir línte 3 agus 4, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar alt 3 den Phríomh-Acht
3. Leasaítear alt 3 den Phríomh-Acht trí “, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais é,” a 

scriosadh.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

4

file:///svn/lwb/Oireachtas/2019/Amendments/D?il/Deltas/3rd Stage (Committee)/B10419D.odt.lrm/an tAire Cult?ir, Oidhreachta agus Gaeltachta/B10419D-DCGovernment-0001/Fragments/Frag-B10419D.odt.lrm-00005.odt.lrm
file:///svn/lwb/Oireachtas/2019/Amendments/D?il/Deltas/3rd Stage (Committee)/B10419D.odt.lrm/an tAire Cult?ir, Oidhreachta agus Gaeltachta/B10419D-DCGovernment-0001/Fragments/Frag-B10419D.odt.lrm-00001.odt.lrm


[ALT 3]

13. I leathanach 9, idir línte 3 agus 4, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar alt 4 den Phríomh-Acht
3. Leasaítear alt 4(1) den Phríomh-Acht trí “, le toiliú an Aire Airgeadais” a scriosadh.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

14. I leathanach 9, líne 8, “féadfaidh” a scriosadh agus “déanfaidh” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail, Caitríona Ní Chonghaile.

15. I leathanach 9, líne 9, an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh “shainainmniú”:

“laistigh de 28 lá ón dáta a tharla an folúntas i bpost phríomhoifigeach 
an chomhlachta phoiblí”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

16. I leathanach 9, idir línte 10 agus 11, an méid seo a leanas a chur isteach:

“(1A) Tiocfaidh an fhoráil  seo i  ngníomh ar an agus ón dáta a thiocfaidh 
Acht  na dTeangacha Oifigiúla (Leasú),  2021 i  ngníomh,  d’ainneoin 
aon achtachán eile.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

17. I leathanach 9, líne 12, “a luaithe is féidir tar éis a dhéanta” a scriosadh agus an méid seo a 
leanas a chur ina ionad:

“laistigh  de  28  lá  ón  dáta  a  tharla  an  folúntas  i  bpost  an 
phríomhoifigigh ar chomhlacht poiblí”.

—Caitríona Ní Chonghaile.

18. I leathanach 9, líne 16, “faoin ordú.”.” a scriosadh agus “faoin ordú.” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

19. I leathanach 9, idir línte 16 agus 17, an méid seo a leanas a chur isteach:

“(3)  (a) Déanfaidh gach ceann comhlachta phoiblí duine a cheapadh agus a 
shainainmniú  óna  fhoireann  nó  óna  foireann  shinsearach 
bainistíochta, is duine a bhfuil ról aige nó aici i bhfeidhmeannacht 
nó  i  mbainistíocht  an  chomhlachta,  chun  bheith  freagrach  as 
forálacha Achtanna na dTeangacha Oifigiúla a chur i ngníomh sa 
chomhlacht sin, a mhéid a bhaineann siad leis an gcomhlacht sin, 
agus  aon  dualgais  reachtúla  eile  i  leith  teanga  oifigiúil  a 
chomhlíonadh.

(b) Déanfaidh  an  duine  sin  tuarascáil  i  scríbhinn  a  sholáthar  don 
cheann, gach sé mhí ar a laghad, ina dtabharfar tuairisc ar an dul 
chun cinn a bheidh déanta agus á dhéanamh faoin am a scríobhadh 
an tuarascáil  sin.  Foilseoidh  ceann an chomhlachta  phoiblí  gach 
tuarascáil  ar  shuíomh idirlín an chomhlachta  phoiblí  a  luaithe  is 
féidir, ach tráth nach déanaí ná mí amháin ón dáta a gheobhaidh sé 
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nó sí í.

(c) Déanfaidh an comhalta foirne a bheidh sainainmnithe faoi mhír (a) 
den  fho-alt  seo,  tar  éis  comhairle  a  dhéanamh  leis  an  gCoiste 
Comhairleach, poist a shainainmniú sa chomhlacht lena mbaineann 
coinníollacha  inniúlachta  teanga,  go  háirithe  chun  dualgais 
reachtúla  de  chuid  an  chomhlachta  maidir  le  haicmithe  a 
chomhlíonadh.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

ALT 4
20. I leathanach 9, idir línte 16 agus 17, an méid seo a leanas a chur isteach: 

“Cairt na Gaeilge
4. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an gCuid nua seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Chuid 

1 (Réamhráiteach agus Ginearálta):

“CUID 1A

CAIRT NA GAEILGE

Teanga Náisiúnta agus Príomhtheanga Oifigiúil na hÉireann
5. (1) Is í an Ghaeilge teanga náisiúnta na hÉireann.

(2) Is í an Ghaeilge príomhtheanga oifigiúil na hÉireann.

Bunchearta Teanga
6. (1) Beidh ceart ag gach duine go ndéanfadh na comhlachtaí seo a leanas 

cumarsáid  leis  nó  léi  i  nGaeilge:  comhlachtaí  riaracháin  shibhialta, 
comhlachtaí  seirbhísí  sláinte  agus  sóisialta,  na  cuideachtaí  fóntais 
phoiblí,  cuideachtaí  Stáit,  na  heagraíochtaí  státmhaoinithe,  na 
heagraíochtaí  atá  maoinithe  ag  an  Aontas  Eorpach,  na  corparáidí 
gairmiúla, na ceardchumainn, agus gach cuideachta a dhéanann gnó sa 
Ghaeltacht.

(2) In aon tionól poiblí, beidh ceart ag gach duine Gaeilge a labhairt.

(3) Beidh ceart  ag oibrithe sa Ghaeltacht  a gcuid oibre a dhéanamh trí 
mheán na Gaeilge.

(4) Beidh  ceart  ag  tomhaltóirí  earraí  agus  seirbhísí  sa  Ghaeltacht  go 
gcuirfí  ar  an eolas  iad i  nGaeilge agus go ndéanfaí  freastal  orthu i 
nGaeilge.

(5) Beidh  ceart  ag  gach  duine  atá  i  dteideal  oideachas  sa  Stát  an  t-
oideachas sin a fháil trí mheán na Gaeilge.

Dualgais an Stáit
7. Ós í an Ghaeilge an phríomhtheanga oifigiúil, tá sé de dhualgas ar an Stát 
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gach a dhéanamh laistigh dá raon gníomhaíochta chun í a bhunú agus a 
chaomhnú ina  stádas  mar  an  teanga  náisiúnta  agus í  a  aithint  mar  an 
teanga náisiúnta chun gach críche oifigiúla.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Piaras Ó Dochartaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

21. I leathanach 9, idir línte 16 agus 17, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar alt 5 den Phríomh-Acht
4. Leasaítear  alt  5  den  Phríomh-Acht  trí  “,  agus  a  chur  faoi  bhráid  Chomhchoiste  na 

Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge,” a chur isteach i ndiaidh “gach 
Teach den Oireachtas”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

22. I leathanach 9, idir línte 16 agus 17, an méid seo a leanas a chur isteach: 

“Leasú ar alt 6 den Phríomh-Acht
4. Leasaítear alt 6 den Phríomh-Acht, i bhfo-alt (1), trí “Is iad an Ghaeilge agus an Béarla 

teangacha oifigiúla Thithe an Oireachtais, agus beidh” a chur isteach in ionad “Beidh”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

23. I leathanach 9, idir línte 16 agus 17, an méid seo a leanas a chur isteach: 

“Leasú ar alt 6 den Phríomh-Acht
4. Leasaítear alt 6 den Phríomh-Acht, i bhfo-alt (1), trí “gach duine” a chur isteach in ionad 

“comhalta de cheachtar Teach den Oireachtas”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

24. I leathanach 9, idir línte 16 agus 17, an méid seo a leanas a chur isteach: 

“Leasú ar alt 6 den Phríomh-Acht
4. Leasaítear alt 6 den Phríomh-Acht, i bhfo-alt (1), trí “de chuid Thithe an Oireachtais” a 

chur in ionad “sa Teach sin nó de chuid coiste de cheachtar Teach, comhchoiste den dá 
Theach nó fochoiste de choiste nó de chomhchoiste den sórt sin”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

25. I leathanach 9, idir línte 16 agus 17, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar alt 6 den Phríomh-Acht
4. Leasaítear alt 6 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh 

fho-alt (3):

“(4)  (a) Cuirfear faoi deara go ndéanfar cibé saoráidí is cuí a chur ar fáil 
chun ateangaireacht chomhuaineach nó chomhleanúnach ó theanga 
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oifigiúil  amháin  go  dtí  an  teanga  oifigiúil  eile  a  dhéanamh  ar 
dhíospóireachtaí  agus  ar  aon  imeachtaí  eile  de  chuid  Thithe  an 
Oireachtais.

(b) Tiocfaidh an fo-alt seo i ngníomh an 1 Eanáir 2026.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

26. I leathanach 9, idir línte 16 agus 17, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar alt 6 den Phríomh-Acht
4. Leasaítear alt 6 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh 

fho-alt (3):

“(4)  (a) Gach seirbhís tacaíochta a chuirfidh Tithe an Oireachtais ar fáil dá 
gcuid comhaltaí  chun a gcuid oibre a dhéanamh nó don phobal, 
cuirfear ar fáil í trí Ghaeilge nó trí Ghaeilge agus trí Bhéarla araon.

(b) Tiocfaidh an fo-alt seo i ngníomh an 1 Eanáir 2026.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

27. I leathanach 9, idir línte 16 agus 17, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar alt 7 den Phríomh-Acht
4. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 7:

“7. (1) Déanfar gach Bille agus gach Acht den Oireachtas a achtú, a chló agus 
a fhoilsiú go comhuaineach i ngach ceann de na teangacha oifigiúla.

(2) Déanfar Riar na hOibre agus an Tuarascáil Oifigiúil do gach Teach den 
Oireachtas  agus  an  Iris  Oifigiúil  a  chló  agus  a  fhoilsiú  go 
comhuaineach i ngach ceann de na teangacha oifigiúla.

(3) Déanfar gach ionstraim reachtúil lena mbaineann an tAcht Ionstraimí 
Reachtúla, 1947 a dhéanamh, a chló agus a fhoilsiú go comhuaineach i 
ngach ceann de na teangacha oifigiúla.

(4) Déanfaidh an Rialtas gach beart is féidir chun a chinntiú go ndéanfar 
aon  chonradh  nó  coinbhinsiún  idir  Éire  agus  stát  nó  stáit  eile  a 
fhíordheimhniú i ngach ceann de na teangacha oifigiúla.

(5) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 1 Eanáir 2025.

(6) Ní choiscfidh aon ní san alt  seo Bille nó Acht a achtú, a chló nó a 
fhoilsiú  go comhuaineach  i  ngach  ceann de  na  teangacha  oifigiúla, 
Riar na hOibre d’aon Teach den Oireachtas ná an Iris Oifigiúil a chló 
nó  a  fhoilsiú  go  comhuaineach  i  ngach  ceann  de  na  teangacha 
oifigiúla,  ionstraim reachtúil  a  dhéanamh,  a  chló  nó  a  fhoilsiú  go 
comhuaineach i ngach ceann de na teangacha oifigiúla, ná conradh ná 
coinbhinsiún  a  fhíordheimhniú  i  ngach  ceann  de  na  teangacha 
oifigiúla.”.”.
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—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

28. I leathanach 9, idir línte 16 agus 17, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar alt 7 den Phríomh-Acht
4. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 7:

“Achtanna an Oireachtais
7. (1) Déanfar gach Bille agus gach Acht den Oireachtas a achtú, a chló agus 

a fhoilsiú go comhuaineach i ngach ceann de na teangacha oifigiúla.

(2) Déanfar Riar  na hOibre do gach Teach den Oireachtas agus an Iris 
Oifigiúil a chló agus a fhoilsiú go comhuaineach i ngach ceann de na 
teangacha oifigiúla.

(3) Déanfar gach ionstraim reachtúil lena mbaineann an tAcht Ionstraimí 
Reachtúla, 1947, a dhéanamh, a chló agus a fhoilsiú go comhuaineach 
i ngach ceann de na teangacha oifigiúla.

(4) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 1 Eanáir 2022. Ní choiscfidh aon 
ní  san  alt  seo  Bille  nó  Acht  a  achtú,  a  chló  nó  a  fhoilsiú  go 
comhuaineach i ngach ceann de na teangacha oifigiúla, Riar na hOibre 
d’aon Teach den Oireachtas nó an Iris Oifigiúil a chló nó a fhoilsiú go 
comhuaineach i ngach ceann de na teangacha oifigiúla ná ionstraim 
reachtúil a dhéanamh, a chló nó a fhoilsiú go comhuaineach i ngach 
ceann de na teangacha oifigiúla.”.”.

—Bríd Nic Gabhann.

29. I leathanach 9, idir línte 16 agus 17, an t-alt nua seo a leanas a chur isteach:

“4. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 7:

“Achtanna an Oireachtais
7.      (1) Déanfar gach Bille agus gach Acht den Oireachtas a achtú, a chló agus 

a fhoilsiú go comhuaineach i ngach ceann de na teangacha oifigiúla.

(2) Déanfar Riar  na hOibre do gach Teach den Oireachtas agus an Iris 
Oifigiúil a chló agus a fhoilsiú go comhuaineach i ngach ceann de na 
teangacha oifigiúla.

(3) Gach  ionstraim  reachtúil  lena  mbaineann  an  tAcht  Ionstraimí 
Reachtúla, 1947, déanfar, clófar agus foilseofar í go comhuaineach i 
ngach ceann de na teangacha oifigiúla.

(4) Déanfaidh an Rialtas gach beart is féidir chun a chinntiú go ndéanfar 
aon  chonradh  nó  coinbhinsiún  idir  Éire  agus  stát  nó  stáit  eile  a 
fhíordheimhniú i ngach ceann de na teangacha oifigiúla.

(5) Tiocfaidh  fo-alt  (1)  i  ngníomh  an  1  Eanáir  2022,  d’ainneoin  aon 
achtachán eile. Tiocfaidh fo-ailt (2), alt (3) agus (4) i ngníomh an 1 
Eanáir 2029 d’ainneoin aon achtachán eile.
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(6) Ní choiscfidh aon ní san alt  seo Bille nó Acht a achtú, a chló nó a 
fhoilsiú  go comhuaineach  i  ngach  ceann de  na  teangacha  oifigiúla, 
Riar na hOibre d’aon Teach den Oireachtas nó an Iris Oifigiúil a chló 
nó  a  fhoilsiú  go  comhuaineach  i  ngach  ceann  de  na  teangacha 
oifigiúla,  ionstraim reachtúil  a  dhéanamh,  a  chló  nó  a  fhoilsiú  go 
comhuaineach i ngach ceann de na teangacha oifigiúla, ná conradh nó 
coinbhinsiún  a  fhíordheimhniú  i  ngach  ceann  de  na  teangacha 
oifigiúla.”.”.

—Caitríona Ní Chonghaile.

30. I leathanach 9, idir línte 16 agus 17, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Úsáid na dTeangacha Oifigiúla sa Rialtas
4. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt nua seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 7:

“Úsáid na dTeangacha Oifigiúla sa Rialtas
7A. Cuirfear faoi deara go ndéanfar cibé saoráidí is cuí a chur ar fáil  chun 

ateangaireacht  chomhuaineach  nó  chomhleanúnach  ó  theanga  oifigiúil 
amháin go dtí an teanga oifigiúil eile a dhéanamh don lucht éisteachta ar 
aon imeachtaí oifigiúla nó ráitis oifigiúla béil de chuid an Rialtais.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

31. I leathanach 9, idir línte 16 agus 17, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar alt 8 den Phríomh-Acht
4. Leasaítear  alt  8  den  Phríomh-Acht,  i  bhfo-alt  (3),  trí  “déanfaidh”  a  chur  in  ionad 

“féadfaidh”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

32. I leathanach 9, idir línte 16 agus 17, an méid seo a leanas a chur isteach: 

“Leasú ar alt 8 den Phríomh-Acht
4. Leasaítear alt 8 den Phríomh-Acht trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-

alt (3):

“(3A) Beidh dualgas ar gach cúirt, seachas an Chúirt Uachtarach ina suí mar 
Chúirt iomlán le gach breitheamh di ina suí, in aon imeachtaí sibhialta 
os a comhair, a chinntiú—

(a) i gcás gurb í an Ghaeilge an teanga atá roghnaithe ag na páirtithe a 
úsáid sna himeachtaí os a comhair in aon chás ar leith, go mbeidh 
gach  breitheamh  nó  oifigeach  eile  a  éistfidh  na  himeachtaí  sin 
inniúil  ar  fhianaise  agus aighneachtaí  as  Gaeilge  a  thuiscint  gan 
cúnamh ó ateangaire,

(b) i gcás gurb é an Béarla an teanga atá roghnaithe ag na páirtithe a 
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úsáid sna himeachtaí os a comhair in aon chás ar leith, go mbeidh 
gach  breitheamh  nó  oifigeach  eile  a  éistfidh  na  himeachtaí  sin 
inniúil  ar  fhianaise  agus  aighneachtaí  as  Béarla  a  thuiscint  gan 
cúnamh ó ateangaire, agus

(c) i gcás gurb iad an Ghaeilge agus an Béarla araon na teangacha atá 
roghnaithe ag na páirtithe a úsáid sna himeachtaí os a comhair in 
aon chás ar leith, go mbeidh gach breitheamh nó oifigeach eile a 
éistfidh na himeachtaí sin inniúil ar fhianaise agus aighneachtaí as 
Gaeilge agus as Béarla araon a thuiscint gan cúnamh ó ateangaire.

(3B) Beidh dualgas ar gach cúirt choiriúil, seachas an Chúirt Uachtarach ina 
suí mar Chúirt iomlán le gach breitheamh di ina suí, in aon triail nó 
achomharc os a comhair, a chinntiú—

(a) i gcás gurb í an Ghaeilge an teanga atá roghnaithe ag an gcúisí a 
úsáid sna himeachtaí os a comhair in aon chás ar leith, go mbeidh 
gach breitheamh a éistfidh na himeachtaí  sin inniúil  ar  fhianaise 
agus aighneachtaí as Gaeilge a thuiscint gan cúnamh ó ateangaire, 
agus

(b) i  gcás gurb é an Béarla  an teanga atá  roghnaithe ag an gcúisí  a 
úsáid sna himeachtaí os a comhair in aon chás ar leith, go mbeidh 
gach breitheamh a éistfidh na himeachtaí  sin inniúil  ar  fhianaise 
agus aighneachtaí as Béarla a thuiscint gan cúnamh ó ateangaire.

(3C) Tiocfaidh forálacha fho-ailt 3A agus 3B i ngníomh an 1 Eanáir 2026 
d’ainneoin aon achtachán eile.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

33. I leathanach 9, idir línte 16 agus 17, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar alt 8 den Phríomh-Acht
4. Leasaítear alt 8 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh 

fho alt (4):

“(4A)  (a) Seolfar ionchúiseamh coiriúil sa teanga oifigiúil atá roghnaithe ag 
an gcúisí a úsáid sna himeachtaí agus, más gá, seolfar trialacha ar 
leith i gcás comhchúisithe chun an ceart sin a chur i bhfeidhm.

(b) Más rud é nach roghnaíonn cúisí teanga oifigiúil ar leith a úsáid sna 
himeachtaí,  déanfaidh an t-ionchúisitheoir cibé teanga oifigiúil  is 
dealraitheach  dó  nó  di  a  bheith  réasúnach,  ag  féachaint  do  na 
himthosca, a úsáid sna himeachtaí.

(c) Ní foláir don bhreitheamh a dtagann an cúisí os a chomhair nó os a 
comhair i gcéaduair an ceart sin a chur in iúl dó nó di.

(d) Na forálacha a leagtar amach i míreanna (a), (b) agus (c) tiocfaidh 
siad i ngníomh an 1 Eanáir 2026 d’ainneoin aon achtachán eile.”.”.
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—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

34. I leathanach 9, idir línte 16 agus 17, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar alt 8 den Phríomh-Acht
4. Leasaítear alt 8 den Phríomh-Acht trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-

alt (6):

“(7) Beidh dualgas ar gach cúirt in aon imeachtaí os a comhair a chinntiú—

(a) i gcás gurb í an Ghaeilge an teanga atá roghnaithe ag na páirtithe a 
úsáid  sna  himeachtaí  os  a  comhair  in  aon  chás  ar  leith,  gur  i 
nGaeilge a thabharfar gach breithiúnas agus doiciméad cúirte agus 
a dhréachtófar gach ordú sa chás;

(b) i gcás gurb é an Béarla an teanga atá roghnaithe ag na páirtithe a 
úsáid  sna  himeachtaí  os  a  comhair  in  aon  chás  ar  leith,  gur  i 
mBéarla a thabharfar gach breithiúnas agus doiciméad cúirte agus a 
dhréachtófar gach ordú sa chás, agus

(c) i gcás gurb iad an Ghaeilge agus an Béarla araon na teangacha atá 
roghnaithe ag na páirtithe a úsáid sna himeachtaí os a comhair in 
aon chás ar leith, gur i nGaeilge agus i mBéarla araon a thabharfar 
gach breithiúnas agus doiciméad cúirte agus a dhréachtófar  gach 
ordú sa chás.

(8) Na forálacha a leagtar amach i bhfo-alt (7) tiocfaidh siad i ngníomh an 
1 Eanáir 2026 d’ainneoin aon achtachán eile.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

35. I leathanach 9, idir línte 16 agus 17, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar alt 8 den Phríomh-Acht
4. Leasaítear alt 8 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh 

fho-alt (6):

“(7)  (a) I gcás suí cúirte laistigh den Ghaeltacht, is trí mheán na Gaeilge a 
sheolfar na himeachtaí gan dochar do chearta aon pháirtí nó finné a 
rogha teanga a úsáid faoi réir na bhforálacha sin roimhe seo.

(b) Tiocfaidh an fhoráil seo i ngníomh an 1 Eanáir 2026 d’ainneoin aon 
achtachán eile.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

36. I leathanach 9, idir línte 16 agus 17, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar alt 8 den Phríomh-Acht
4. Leasaítear alt 8 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh 

fho-alt (6):
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“(7)  (a) I gcás dúiche den Chúirt Dúiche nó cuaird den Chúirt Chuarda a 
bhfuil limistéar Gaeltachta inti, reáchtálfar suí amháin den Chúirt 
Dúiche agus suí amháin den Chúirt Chuarda sa limistéar sin ar a 
laghad  in  aghaidh  na  bliana.  Reáchtálfar  suí  amháin  den  Chúirt 
Dúiche ar a laghad agus suí amháin den Chúirt Chuarda ar a laghad 
in aghaidh an téarma dlí i nGaeltacht Dhún na nGall, i nGaeltacht 
Chonamara agus i nGaeltacht Chorca Dhuibhne.

(b) Tiocfaidh an fhoráil seo i ngníomh an 1 Eanáir 2026 d’ainneoin aon 
achtachán eile.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Piaras Ó Dochartaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

37. I leathanach 9, idir línte 16 agus 17, an méid seo a leanas a chur isteach: 

“Comhlacht Poiblí
4. Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) tríd an gCéad Sceideal a scriosadh,

(b) trí na tagairtí seo a leanas den Chéad Sceideal a leasú:

(i) in alt 2(1), trí “alt 8A” a chur in ionad “an Chéad Sceidil”;

(ii) in alt 4(1)(c), trí “in alt 8A” a chur in ionad “i bhfomhír (3), (4) nó (5) de 
mhír 1 den Chéad Sceideal”;

(iii) in  alt  4(3),  trí  “nó  chun  críocha  mhír  1(5),  nó  faoi  mhír  3,  den  Chéad 
Sceideal” a scriosadh;

(iv) trí alt 4(5) a scriosadh;

(v) in alt 10, trí “(seachas comhlacht, eagraíocht nó grúpa a bheidh forordaithe 
de  bhun  rialachán  chun  críocha  chlásal  (b)  de  mhír  1(5)  den  Chéad 
Sceideal)” a scriosadh;

(vi) in alt 27(1), trí “(seachas comhlacht poiblí a bheidh forordaithe chun críocha 
mhír 1(5) den Chéad Sceideal)” a scriosadh;

(vii) in alt 36, trí “Roinn Stáit  nó duine eile a shonraítear in alt 8A” a chur in 
ionad “Roinn Stáit nó duine eile a shonraítear i gCuid 1 den Chéad Sceideal 
a ghabhann leis an Acht sin”,

(c) i gCuid 3, tríd an alt seo a leanas a chur isteach:

‘Comhlacht Poiblí
8A. Faoi réir an ailt seo, is comhlacht poiblí gach ceann díobh seo a leanas 

chun críocha an Achta seo—

(a) Gach  Roinn  Rialtais,  gach  oifig  nó  eagraíocht  atá  bunaithe  i 
mBunreacht na hÉireann, agus na hoifigí seo a leanas:

(i) An Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí;
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(ii) Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim;

(iii) Oifig an Stiúrthóra Gnóthaí Tomhaltóirí;

(iv) Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí; agus

(v) An Phríomh-Oifig Staidrimh,

(b) Gach  eintiteas  eile  arna  bhunú  le  haon  achtachán  nó  faoi  aon 
achtachán (seachas Achtanna na gCuideachtaí),

(c) Gach  eintiteas  eile  arna  bhunú  (seachas  faoi  Achtanna  na 
gCuideachtaí)  nó  arna  cheapadh  ag  an  Rialtas  nó  ag  Aire  den 
Rialtas, lena n-áirítear eintiteas arna bhunú ag Aire den Rialtas faoi 
aon scéim, ordú, nó barántas,

(d) Gach gníomhaireacht,  bord,  agus cuideachta  stáit  (tráchtála  agus 
neamhthráchtála),

(e) Údarás áitiúil,

(f) Bord sláinte agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte,

(g) Bainc mhiondíola,

(h) Gach comhlacht, eagraíocht, cuideachta, fochuideachta nó grúpa a 
fhaigheann maoiniú go díreach ó Aire den Rialtas, ó Roinn Stáit, ón 
bPríomh-Chiste nó ó chomhlacht poiblí eile in imthosca inarb éard 
é an méid, nó comhiomlán na méideanna, a fhaightear amhlaidh 50 
faoin gcéad nó níos mó de chaiteachas reatha an chomhlachta, na 
heagraíochta nó an ghrúpa sin i mbliain airgeadais,

(i) Aon chomhlacht, eagraíocht, cuideachta, fochuideachta nó grúpa ar 
comhlacht poiblí é nó í an dáta a thiocfaidh an fo-alt seo i ngníomh 
ach  a  thiocfaidh  faoi  úinéireacht  phríobháideach  agus  faoi  rialú 
príobháideach ina dhiaidh sin,

(j) Aon chomhlacht, eagraíocht, cuideachta, fochuideachta nó grúpa a 
chomhlíonann  feidhmeanna  a  bhí  dílsithe  le  dlí  roimhe  sin  do 
chomhlacht, eagraíocht nó grúpa faoi úinéireacht phoiblí nó rialú 
poiblí, 

(k) Aon chomhlacht,  eagraíocht,  cuideachta,  fochuideachta  nó grúpa 
eile a bhfuil feidhmeanna i ndáil leis an bpobal i gcoitinne, nó le 
haicme den phobal i gcoitinne, tugtha nó ceadaithe dó nó di le haon 
achtachán nó le haon chonarthaí oibleagáide seirbhíse poiblí nó le 
haon  cheadúnas  nó  údarás  arna  thabhairt  faoi  aon  achtachán,  a 
mhéid  a  bhaineann  le  comhlíonadh  na  bhfeidhmeanna  áirithe 
sin.’.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.
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38. I leathanach 9, idir línte 16 agus 17, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Seirbhísí a fháil ó chomhlachtaí poiblí sna teangacha oifigiúla
4. Leasaítear an Príomh-Acht, i gCuid 3, trí na hailt seo a leanas a chur isteach:

“An ceart chun déileáil le comhlachtaí poiblí, agus seirbhísí a fháil uathu, 
sna teangacha oifigiúla
8B. (1) Tá ceart  ag gach duine cumarsáid a  dhéanamh le  haon chomhlacht 

poiblí,  agus  seirbhísí  atá  ar  fáil  a  fháil  uaidh,  i  gceachtar  de  na 
teangacha oifigiúla.

(2) Le linn ceart a thugtar d’aon duine leis an alt seo a bheith á fheidhmiú, 
ní fhéadfaidh aon duine nó aon chomhlacht poiblí nó an Stát inniúlacht 
an  duine  sin  i  gceachtar  de  na  teangacha  oifigiúla  a  thabhairt  faoi 
cheist.

Dualgais  comhlachtaí  poiblí  a chinntiú gur féidir le  daoine cumarsáid a 
dhéanamh leo, agus seirbhísí a fháil uathu, sna teangacha oifigiúla.
8C. Cinnteoidh  comhlacht  poiblí  gur  féidir  le  haon  duine  den  phobal 

cumarsáid  a  dhéanamh  leis,  agus  seirbhísí  atá  ar  fáil  a  fháil  uaidh,  i 
gceachtar de na teangacha oifigiúla.

8D. Tiocfaidh ailt  8B agus 8C i  ngníomh cibé lá  nó laethanta  a  shocrófar 
chuige sin ach tráth—

(a) nach déanaí ná aon bhliain amháin tar éis an tAcht seo a rith i gcás 
na gcomhlachtaí poiblí atá luaite i bhfo-alt (1) d’alt 1 den Chéad 
Sceideal ina gcumarsáid le daoine laistigh de limistéir Ghaeltachta, 
agus

(b) nach  déanaí  ná  trí  bliana  tar  éis  an  tAcht  seo  a  rith  i  gcás  na 
gcomhlachtaí  poiblí  atá  luaite  i  bhfo-alt  (1)  d’alt  1  den  Chéad 
Sceideal  ina  gcumarsáid  le  daoine  lasmuigh  de  limistéir 
Ghaeltachta, agus

(c) nach déanaí ná sé mhí tar éis don Aire aicmithe teanga a dhaingniú 
faoi alt 19, i gcás comhlachtaí poiblí eile.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

39. I leathanach 9, idir línte 16 agus 17, an méid seo a leanas a chur isteach: 

“Leasú ar alt 8 den Phríomh-Acht
4. Leasaítear alt 8 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh 

fho-alt (6):

“(7)  (a) San  fho-alt  seo,  ciallaíonn  ‘Acht  1961’  Acht  na  gCúirteanna 
(Forálacha Forlíontacha), 1961.

(b) Leasaítear alt  5 d’Acht 1961 tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur 
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isteach i ndiaidh fho-alt (7):

‘(8)   (a) Beidh an cumas ag aon duine cáilithe de réir an ailt seo 
Bunreacht  na  hÉireann  a  léamh  agus  a  thuiscint  ina 
iomláine sa dá theanga oifigiúla sula gceapfar é nó í ina 
Bhreitheamh nó ina Breitheamh den Chúirt Uachtarach.

(b) Beidh  feidhm  ag  an  bhfo-alt  seo  maidir  le  gach 
ceapachán a dhéanfar tar éis theacht i ngníomh Acht na 
dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2021.’.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

40. I leathanach 9, idir línte 16 agus 17, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar alt 8 den Phríomh-Acht
4. Leasaítear alt 8 den Phríomh-Acht trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-

alt (6):

“(7) Ní ghlacfaidh an Príomh-Bhreitheamh aon duine chun cleachtadh mar 
abhcóide dlí  sna Cúirteanna mura rud é,  sula nglacfar  an duine sin 
amhlaidh,  gur  deimhin  leis  an  bPríomh-Bhreitheamh,  de  réir  cibé 
fianaise a fhorordóidh an Príomh-Bhreitheamh, go bhfuil eolas inniúil 
ag an duine sin ar an nGaeilge: an choinníoll i gcónaí nach gcoiscfear 
ar  an bPríomh-Bhreitheamh le haon ní  san alt  seo aon chomhalta a 
ghlacadh  chun  cleachtadh  mar  abhcóide  dlí  sna  Cúirteanna,  is 
comhalta ag a mbeidh seasamh trí bliana ag aon Bharra eile agus dár 
thug  Cumann  Onórach  Óstaí  an  Rí,  Baile  Átha  Cliath  céim  mar 
abhcóide  dlí  de  bhun socrú cómhalartach  trínar  féidir  comhaltaí  de 
Bharra na hÉireann a ghlacadh chun cleachtadh ag an mBarra eile sin.

(8)  (a) I dteannta na scrúduithe atá luaite in alt 8 den Solicitors (Ireland) 
Act,  1898,  údaraítear  do  Dhlí-Chumann  na  hÉireann  agus, 
ceanglaítear  orthu  leis  seo,  céadscrúdú  in  ábhar  na  Gaeilge  (dá 
ngairtear céadscrúdú sa Ghaeilge san Acht seo) agus dara scrúdú in 
ábhar na Gaeilge (dá ngairtear dara scrúdú sa Ghaeilge san Acht 
seo) a sheoladh uair amháin ar a laghad gach bliain, agus bainfidh 
na forálacha atá san alt sin 8 le gach scrúdú den sórt sin in ábhar na 
Gaeilge ar an modh céanna ar a mbainfidh siad leis na scrúduithe 
atá luaite san alt sin ach amháin nach ndéanfaidh ach scrúdaitheoirí 
a bheidh ceadaithe de thuras na huaire ag an Aire Oideachais na 
scrúduithe sin in ábhar na Gaeilge a stiúradh, agus go bhforordófar 
agus  go  stiúrfar  gach  dara  scrúdú  sa  Ghaeilge  ar  shlí  lena  n-
áiritheofar  go  mbeidh  eolas  inniúil  ar  an  nGaeilge  ag  daoine  a 
gheobhaidh pas sa scrúdú sin.

(b) D’ainneoin aon ní sa Solicitors (Ireland) Act, 1898, ní bheidh aon 
duine inchurtha faoi cheangal dintiúirí printíseachta chun seirbhís a 
thabhairt mar phrintíseach ag aturnae mura bhfuil deimhniú faighte 
aige nó aici ó Dhlí-Chumann na hÉireann á rá go bhfuil pas faighte 
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aige nó aici i gcéadscrúdú sa Ghaeilge, agus ní ghlacfar aon duine 
ina aturnae nó ina haturnae mura mbeidh deimhniú faighte aige nó 
aici ó Dhlí-Chumann na hÉireann á rá go bhfuil pas faighte aige nó 
aici i ndara scrúdú sa Ghaeilge laistigh de bhliain roimh chríochnú 
théarma a phrintíseachta nó a printíseachta nó laistigh de bhliain 
roimh é nó í a ghlacadh amhlaidh.

(9) Aisghairtear fo-ailt (2), (3), (4), (5), (6), (7) agus (8) d’alt 1 agus alt 3 
d’Acht na nDlí-Chleachtóirí (An Ghaeilge), 2008.

(10) Aisghairtear míreanna 40 (2A) (c), (d), (e), (f), (g) agus (h) den Acht 
Aturnaethe, 1954.

(11) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 31 Nollaig 2025.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

41. I leathanach 9, idir línte 16 agus 17, an méid seo a leanas a chur isteach: 

“Leasú ar alt 9 den Phríomh-Acht
4. Leasaítear  alt  9  den  Phríomh-Acht,  i  bhfo-alt  (1),  trí  “Féadfaidh”  a  scriosadh  agus 

“Déanfaidh” a chur ina ionad.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail, Bríd Nic Gabhann, Caitríona 
Ní Chonghaile.

42. I leathanach 9, idir línte 16 agus 17, an méid seo a leanas a chur isteach: 

“Leasú ar alt 9 den Phríomh-Acht
4. Leasaítear alt 9 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh 

fho-alt (1):

“(1A)  (a) San fho-alt seo—

ciallaíonn ‘Acht 1961’ an tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 1961;

tá le ‘sín tráchta’ an bhrí chéanna atá leis in alt 95 (arna leasú le 
halt 37(a)(ii) den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 1994) d’Acht 1961.

(b) Tá  feidhm ag an bhfo-alt  seo maidir  le  síneacha tráchta  lena n-
áirítear na síneacha sin a bhfuil feidhm ag Rialacháin faoi alt 95(2) 
d’Acht  1961 maidir  leo agus na síneacha sin a bhfuil  feidhm ag 
ordachán faoi alt 95(16) den Acht sin maidir leo.

(c) Faoi  réir  fhorálacha an fho-ailt  seo,  maidir  le  haon sín tráchta a 
chuirfear in airde in aon suíomh sa Stát, is i nGaeilge nó i nGaeilge 
agus i mBéarla a bheidh sí d’ainneoin aon achtachán eile. I gcás sín 
tráchta i nGaeilge agus i mBéarla araon:

(i) beidh an téacs i nGaeilge ann ar dtús;

(ii) beidh  an  téacs  i  nGaeilge  chomh  feiceálach  leis  an  téacs  i 

17



[ALT 4]

mBéarla nó níos feiceálaí ná é, chomh sofheicthe leis nó níos 
sofheicthe ná é, agus chomh hinléite leis nó níos inléite ná é, 
agus beidh sé sa chlófhoireann chéanna, faoin gcló céanna agus 
sa stíl chéanna;

(iii) ní  bheidh  na  litreacha  sa  téacs  i  nGaeilge  níos  lú,  ó  thaobh 
méide de, ná na litreacha sa téacs i mBéarla;

(iv) maidir leis an téacs i  nGaeilge, cuirfidh sé in iúl an fhaisnéis 
chéanna leis an bhfaisnéis a chuireann an téacs i mBéarla in iúl;

(v) ní dhéanfar focal sa téacs i nGaeilge a ghiorrú mura rud é go 
bhfuil an focal sa téacs i mBéarla, arb é an t-aistriúchán air é, 
giorraithe freisin;

(vi) i gcás gurb ionann an téacs i nGaeilge agus an téacs i mBéarla 
nó gurb ionann logainm nó fuaimniú logainm i nGaeilge agus i 
mBéarla, is leor an leagan Gaeilge;

(vii) d’ainneoin  ghinearáltacht  an  fho-ailt  seo,  féadfar  síneacha 
tráchta  a  chur  in  airde  ar  síneacha  iad  atá  de  réir  Chóras 
Idirnáisiúnta  na  nAonad  arna  ghlacadh  ag  an  Bureau 
Internationale des Poids et Mesures, arna bhunú le Coinbhinsiún 
an Mhéadair a síníodh i bPáras in 1875; agus 

(viii) i gcás ordú logainmneacha faoi alt 32 a bheith i bhfeidhm de 
thuras na huaire, déanfar an leagan Gaeilge den fhocal nó de na 
focail  a  bheidh  sonraithe  san  ordú  a  úsáid  in  aon  síneacha 
tráchta a chuirfear in airde.

(d) I  gcás  go  mbeartófar  sín  tráchta  i  nGaeilge  agus  i  mBéarla  a 
shuíomh, agus de thoradh téacs sa dá theanga sin a bheith uirthi, go 
mbeadh an tsín ró-mhór, gur dheacair í a léamh nó gur dhócha go 
mbeadh sí ina bacainn, nó gur dhócha, le linn do dhaoine í a léamh, 
gur bhaol dóibh féin nó do dhaoine eile a bheadh inti, féadfar, ina 
ionad sin, dhá shín a chur ar an suíomh sin, a mbeidh an fhaisnéis 
lena mbaineann i nGaeilge ar cheann amháin díobh agus i mBéarla 
ar  an  gceann  eile,  ar  choinníoll  go  ndéanfar  na  forálacha  i 
bhfomhíreanna (c)(ii) go (viii) a chomhlíonadh.

(e) I gcás coimhlint nó díospóid maidir le logainm i suíomh ar bith sa 
Stát,  déanfaidh an Coimisiún Logainmneacha a luaitear in alt  31 
den Acht seo, nó cibé daoine a roghnóidh an tAire faoi alt 32 den 
Acht  seo,  cinneadh  maidir  leis  an  leagan  oifigiúil  ceart,  agus 
cloífidh gach comhartha bóthair lena gcinntí.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.
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43. I leathanach 9, idir línte 16 agus 17, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar alt 9 den Phríomh-Acht
4. Leasaítear alt 9 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh 

fho-alt (1):

“(1A)  (a) San  fho-alt  seo,  ciallaíonn  ‘Acht  1972’ Acht  na  gComhphobal 
Eorpach, 1972.

(b) Baineann an fo-alt  seo le ceanglais teanga maidir le lipéadú lena 
mbaineann rialacháin faoi alt 3 d’Acht 1972.

(c) Faoi réir fhorálacha an fho-ailt seo, aon cheanglais teanga maidir le 
faisnéis shainordaitheach ar  tháirgí  atá  ar  fáil  nó á ndíol  leis  an 
bpobal sa Stát cinnteoidh Aire Stáit le rialacháin go mbeidh siad de 
réir na gcoinníollacha seo a leanas faoin 31 Nollaig 2025—

(i) déanfar faisnéis shainordaitheach maidir le haon táirge a bheidh 
ar  fáil  nó  á  dhíol  leis  an  bpobal  lasmuigh  de  limistéir 
Ghaeltachta a chur in iúl i nGaeilge agus i mBéarla araon,

(ii) déanfar faisnéis shainordaitheach maidir le haon táirge a bheidh 
ar fáil nó á dhíol leis an bpobal i limistéar Gaeltachta a chur in 
iúl i nGaeilge amháin nó i nGaeilge agus i mBéarla araon,

(iii) i  gcás  faisnéis  shainordaitheach  i  nGaeilge  agus  i  mBéarla 
araon—

(I) beidh an téacs i nGaeilge ann ar dtús,

(II) beidh an téacs i nGaeilge chomh feiceálach leis an téacs i 
mBéarla  nó níos  feiceálaí  ná  é,  chomh sofheicthe leis  nó 
níos sofheicthe ná é, agus chomh hinléite leis nó níos inléite 
ná  é,  agus  beidh  sé  sa  chlófhoireann chéanna,  faoin  gcló 
céanna agus sa stíl chéanna,

(III) ní bheidh na litreacha sa téacs i nGaeilge níos lú, ó thaobh 
méide de, ná na litreacha sa téacs i mBéarla,

(IV) maidir leis an téacs i nGaeilge, cuirfidh sé in iúl an fhaisnéis 
chéanna leis an bhfaisnéis a chuireann an téacs i mBéarla in 
iúl;

(V) ní dhéanfar focal sa téacs i nGaeilge a ghiorrú mura rud é go 
bhfuil an focal sa téacs i mBéarla, arb é an t-aistriúchán air 
é, giorraithe freisin,

(VI) i  gcás  gurb  ionann  an  téacs  i  nGaeilge  agus  an  téacs  i 
mBéarla, is leor an leagan Gaeilge.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.
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44. I leathanach 9, idir línte 16 agus 17, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar alt 9 den Phríomh-Acht
4. Leasaítear alt 9 den Phríomh-Acht, i bhfo-alt (2), trí “nó ar na meáin shóisialta” a chur 

isteach i ndiaidh “leis an bpost leictreonach”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

45. I leathanach 9, idir línte 16 agus 17, an méid seo a leanas a chur isteach: 

“Leasú ar alt 9 den Phríomh-Acht
4. Leasaítear alt 9 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh 

fho-alt (2):

“(2A) Más  é  an  comhlacht  poiblí  féin  a  thionscnaíonn an  chumarsáid,  ní 
foláir dó é sin a dhéanamh sa dá theanga oifigiúla, nó féadfaidh sé é a 
dhéanamh sa Ghaeilge amháin más eol dó gur i limistéar Gaeltachta 
atá cónaí ar an duine lena bhfuil cumarsáid á déanamh aige.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

46. I leathanach 9, idir línte 16 agus 17, an méid seo a leanas a chur isteach: 

“Leasú ar alt 9 den Phríomh-Acht
4. Leasaítear  alt  9  den  Phríomh-Acht,  i  bhfo-alt  (3),  trí  “,  lena  n-áirítear  aon  ábhar 

margaíochta  de  chuid  an  chomhlachta  nó  aon  ábhar  lena  ndéantar  margaíocht  ar  an 
gcomhlacht poiblí féin nó ar a chuid seirbhísí,” a chur isteach idir “chun faisnéis” agus “a 
thabhairt”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

47. I leathanach 9, idir línte 16 agus 17, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar alt 9 den Phríomh-Acht
4. Leasaítear alt 9 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh 

fho-alt (3):

“(4) Cuirfidh  comhlacht  poiblí  an  pobal  ar  an  eolas,  trí  thairiscint 
ghníomhach,  faoi  na  seirbhísí  a  fhéadfaidh daoine a  fháil  uaidh  trí 
mheán na Gaeilge.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

48. I leathanach 9, idir línte 16 agus 17, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar alt 9 den Phríomh-Acht
4. Leasaítear alt 9 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh 

fho-alt (3):
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“(4) Faoi réir fhorálacha an fho-ailt seo, maidir le haon fhógra rabhaidh ar 
aon táirge a chuirfear ar an margadh sa Stát, lena n-áirítear na táirgí sin 
lena  mbaineann  alt  12  den  Acht  Sláinte  Poiblí  (Alcól),  2018,  is  i 
nGaeilge agus i mBéarla a bheidh sé d’ainneoin aon achtachán eile. I 
gcás na bhfógraí rabhaidh sin,—

(a) beidh an téacs i nGaeilge ann ar dtús,

(b) beidh an téacs i nGaeilge chomh feiceálach, chomh sofheicthe agus 
chomh  hinléite  leis  an  téacs  i  mBéarla,  agus  beidh  sé  sa 
chlófhoireann chéanna, sa chló céanna agus sa stíl chéanna,

(c) ní bheidh na litreacha sa téacs i nGaeilge níos lú, ó thaobh méide 
de, ná na litreacha sa téacs i mBéarla,

(d) maidir  leis  an  téacs  i  nGaeilge,  cuirfidh  sé  in  iúl  an  fhaisnéis 
chéanna leis an bhfaisnéis a chuireann an téacs i mBéarla in iúl, 
agus

(e) ní dhéanfar focal sa téacs i nGaeilge a ghiorrú mura rud é go bhfuil 
an focal sa téacs i mBéarla, arb é an t-aistriúchán air é, giorraithe 
freisin.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

49. I leathanach 9, idir línte 16 agus 17, an méid seo a leanas a chur isteach: 

“Leasú ar alt 9 den Phríomh-Acht
4. Leasaítear alt 9 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh 

fho-alt (3):

“(4) Déanfaidh gach comhlacht poiblí 20 faoin gcéad dá chuid fógraíochta 
in aon bhliain ar leith, lena n-áirítear fógraíocht tráchtála, fógraíocht ar 
líne, fógraíocht scríofa, fógraíocht fuaime, fógraíocht físe agus eile, trí 
mheán na Gaeilge agus déanfaidh gach comhlacht poiblí 5 faoin gcéad 
dá chuid fógraíochta in aon bhliain ar leith ar na meáin Ghaeilge.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail, Dara Mac Giolla Laoire, 
Éamon Ó Cuív, Aindrias Ó Muimhneacháin, Seosamh Mac Aodha, Fergus Ó Dubhda, Marc 

Ó Cathasaigh..

50. I leathanach 9, idir línte 16 agus 17, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar alt 9 den Phríomh-Acht
4. Leasaítear alt 9 den Phríomh-Acht, i bhfo-alt (3), trí “, lena n-áirítear ábhar margaíochta 

de chuid an chomhlachta phoiblí,” a chur isteach i ndiaidh “chun faisnéis”.”.

—Bríd Nic Gabhann, Caitríona Ní Chonghaile, Dara Mac Giolla Laoire, Éamon Ó Cuív, 
Aindrias Ó Muimhneacháin, Seosamh Mac Aodha, Fergus Ó Dubhda, Marc Ó Cathasaigh.
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51. I leathanach 9, idir línte 16 agus 17, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar alt 9 den Phríomh-Acht
4. Leasaítear alt 9 den Phríomh-Acht, trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-

alt (3):

“(4) Déanfaidh gach comhlacht poiblí 20 faoin gcéad dá chuid fógraíochta 
in aon bhliain ar leith, lena n-áirítear fógraíocht tráchtála, fógraíocht ar 
líne, fógraíocht scríofa, fógraíocht fuaime, fógraíocht físe agus eile,  i 
nGaeilge agus déanfaidh gach comhlacht poiblí 5 faoin gcéad dá chuid 
fógraíochta in aon bhliain ar leith ar na meáin Ghaeilge. 

(5) Faoi réir fhorálacha an fho-ailt seo, maidir le haon fhógra rabhaidh ar 
aon táirge deochanna alcólacha a chuirfear ar an margadh sa Stát, is i 
nGaeilge agus i mBéarla a bheidh sé d’ainneoin aon achtachán eile. I 
gcás na bhfógraí rabhaidh sin—

(a) beidh an téacs i nGaeilge ann ar dtús,

(b) beidh an téacs i nGaeilge chomh feiceálach, chomh sofheicthe agus 
chomh hinléite  céanna  leis  an téacs  i  mBéarla  agus  beidh  sé  sa 
chlófhoireann chéanna, sa chló céanna agus sa stíl chéanna,

(c) ní bheidh na litreacha sa téacs i nGaeilge níos lú, ó thaobh méide 
de, ná na litreacha sa téacs i mBéarla,

(d) maidir  leis  an  téacs  i  nGaeilge,  cuirfidh  sé  in  iúl  an  fhaisnéis 
chéanna leis an bhfaisnéis a chuireann an téacs i mBéarla in iúl, 
agus

(e) ní dhéanfar focal sa téacs i nGaeilge a ghiorrú mura rud é go bhfuil 
an focal sa téacs i mBéarla, arb é an t-aistriúchán air é, giorraithe 
freisin.”.”.

—Bríd Nic Gabhann.

52. I leathanach 9, idir línte 16 agus 17, an méid seo a leanas a chur isteach:

“4. Leasaítear alt 8 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh 
fho-alt (6):

“(7) Tiocfaidh na forálacha seo i ngníomh an 31 Nollaig 2025 d’ainneoin 
aon achtachán eile.”.”.

—Caitríona Ní Chonghaile.

53. I leathanach 9, idir línte 16 agus 17, an méid seo a leanas a chur isteach:

“4. Leasaítear alt 9 den Phríomh-Acht trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (3):

“(4) Nuair a bheidh ainm Gaeilge agus ainm Béarla araon ar chomhlacht 
poiblí, úsáidfidh an comhlacht poiblí sin an t-ainm Gaeilge amháin, nó 
úsáidfidh sé  an t-ainm Gaeilge  agus an t-ainm Béarla  le  chéile  ina 
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dhoiciméid, ina chomhfhreagras, ina bhillí agus ina fhógraí uile agus 
tríothu  uile,  gan  eisceacht.  Nuair  a  úsáidfidh  nó  nuair  a  luafaidh 
comhlacht  poiblí  a  ainm,  is  é  a  ainm Gaeilge  amháin,  nó  a  ainm 
Gaeilge agus a ainm Béarla le chéile, a ghairfidh sé de féin i gcónaí.

(5) Nuair a bheidh ainm Gaeilge agus ainm Béarla araon ar chomhlacht 
poiblí, úsáidfidh an comhlacht poiblí sin an t-ainm Gaeilge amháin, nó 
úsáidfidh  sé  an  t-ainm Gaeilge  agus  an  t-ainm Béarla  le  chéile,  i 
seoladh a shuímh gréasáin, ina sheoladh ríomhphoist agus ina chuid 
seoltaí leictreonacha eile go léir.

(6) Beidh lógó dátheangach ag gach comhlacht poiblí. Nuair a dhéanfaidh 
aon chomhlacht poiblí athnuachan, athrú nó leasú ar shlí eile ar a lógó 
féin,  nó  ar  lógó  a  chruthaíonn  sé  le  haghaidh  seirbhísí  nó 
gníomhaíochtaí  dá  chuid,  cinnteoidh  sé  go  mbeidh  an  lógó 
dátheangach.

(7) Maidir le gach uile iarratas, foirm, leabhrán, bille agus doiciméad eile 
a  eiseoidh  comhlacht  poiblí,  déanfar  iad  a  eisiúint  go  dátheangach 
agus beidh an leagan amach seo a leanas orthu:

(a) beidh an leagan Gaeilge agus an leagan Béarla mar dhá chuid de 
dhoiciméad amháin seachas mar dhá dhoiciméad ar leith;

(b) beidh an leagan Gaeilge agus an leagan Béarla taobh le taobh ar 
leathanaigh  os  comhair  a  chéile  sa  doiciméad  céanna  agus  ní 
chuirfear ar dhá cheann an doiciméid iad;

(c) beidh an téacs Gaeilge chomh feiceálach, chomh sofheicthe agus 
chomh  hinléite  céanna  leis  an  téacs  Béarla  agus  beidh  sé  sa 
chlófhoireann chéanna agus sa chló céanna agus sa stíl chéanna;

(d) ní bheidh na litreacha sa téacs Gaeilge níos lú, ó thaobh méide de, 
ná na litreacha sa téacs Béarla;

(e) maidir leis an téacs Gaeilge, cuirfidh sé in iúl an fhaisnéis chéanna 
leis an bhfaisnéis a chuireann an téacs i mBéarla in iúl;

(f) ní dhéanfar focal sa téacs Gaeilge a ghiorrú, mura rud é go mbeidh 
an  focal  sa  téacs  Béarla,  arb  é  an  t-aistriúchán  air  é,  giorraithe 
freisin; agus

(g) i gcás gurb ionann an téacs Gaeilge agus an téacs Béarla nó gurb 
ionann logainm Gaeilge agus Béarla is leor an leagan Gaeilge.

(8) Déanfaidh an tAire dearadh na bhfoirmeacha oifigiúla sa dá theanga 
oifigiúla a shonrú.

(9) Tiocfaidh na forálacha seo i  ngníomh an 1 Eanáir 2025, d’ainneoin 
aon achtachán eile.”.”.

—Caitríona Ní Chonghaile.
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54. I leathanach 9, línte 19 go 42 a scriosadh agus, i leathanach 11, línte 1 go 13 a scriosadh agus 
an méid seo a leanas a chur ina n-ionad:

“Dualgas comhlachtaí poiblí maidir le hainmneacha agus seoltaí i nGaeilge
9A. (1) Beidh sé  de  dhualgas  ar  gach comhlacht  poiblí  ainm nó teideal  nó 

seoladh duine i nGaeilge, nó gach ceann acu sin, a thaifeadadh agus a 
úsáid i gceart i nGaeilge.

(2) Beidh  feidhm  ag  an  bhforáil  seo  maidir  le  gach  uile  sheirbhís  a 
thairgeann nó a sholáthraíonn an comhlacht poiblí.

(3) Cinnteoidh gach comhlacht poiblí go mbeidh na córais faisnéise agus 
chumarsáide, agus aon chórais eile (cibé acu is córais leictreonacha nó 
neamhleictreonacha  iad),  a  úsáideann  an  comhlacht  le  linn  dó 
cumarsáid a dhéanamh leis an bpobal i  gcoitinne, nó le haicme den 
phobal i gcoitinne, de réir mar is cuí, cumraithe ar shlí a fhágann gur 
féidir, leis na córais sin, ainm nó teideal nó seoladh duine i gceachtar 
de  na teangacha  oifigiúla  nó sa  dá  theanga oifigiúla,  a  thaifeadadh 
agus  a  úsáid  i  gceart  i  ndáil  leis  na  seirbhísí  a  thairgeann  nó  a 
sholáthraíonn sé.

(4) Beidh  an  rogha  ag  gach  duine  teideal  i  gceachtar  den  dá  theanga 
oifigiúla a úsáid, nó gan teideal den sórt sin a úsáid, roimh a ainm nó a 
hainm,  de réir  mar  is  mian  leis  nó léi.  Tagann idirghníomhaíochtaí 
clóite agus leictreonacha le comhlacht poiblí faoi réim na forála seo 
freisin.

(5) Beidh  foráil  i  gconradh  Shealbhóir  an  Cheadúnais  um  Bainistiú 
Postchód lena gceanglófar ar Shealbhóir an Cheadúnais um Bainistiú 
Postchód, mar chuid den chonradh sin, seirbhís iomlán dhátheangach a 
sholáthar.  Beidh  saoráid  ina  cuid  den  tseirbhís  a  sholáthróidh 
Sealbhóir an Cheadúnais um Bainistiú Postchód trínar féidir le gach 
duine a ainm agus a sheoladh nó a hainm agus a seoladh a chlárú i 
gceachtar den dá theanga oifigiúla, chun a chumasú do gach tríú páirtí, 
lena n-áirítear trína gcórais taifeadta leictreonacha éagsúla, an t-ainm 
agus an seoladh a thabharfar a úsáid is cuma cén teanga oifigiúil de 
chuid an Stáit a mbeidh an t-ainm agus an seoladh cláraithe inti.

(6) Déanfar trádainm Shealbhóir an Cheadúnais um Bainistiú Postchód a 
athrú ó ‘Eircode’ go ‘Éirchód’.”.

—Caitríona Ní Chonghaile.

55. I leathanach 9, línte 21 go 29 a scriosadh agus an méid seo a leanas a chur ina n-ionad: 

“9A. (1) Cinnteoidh gach comhlacht poiblí go mbeidh”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

56. I leathanach 9, línte 21 go 38 a scriosadh agus an méid seo a leanas a chur ina n-ionad: 

“9A. (1) Beidh sé  de  dhualgas  ar  gach comhlacht  poiblí  ainm nó teideal  nó 
seoladh duine i nGaeilge (lena n-áirítear an síneadh fada), nó iad go 
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léir, a thaifeadadh agus a úsáid i gceart i nGaeilge.

(2) Beidh  feidhm  ag  an  bhforáil  seo  maidir  le  gach  uile  sheirbhís  a 
thairgeann nó a sholáthraíonn an comhlacht poiblí. 

(3) Cinnteoidh gach comhlacht poiblí go mbeidh na córais faisnéise agus 
chumarsáide, agus aon chórais eile (cibé acu is córais leictreonacha nó 
neamhleictreonacha  iad),  a  úsáideann  an  comhlacht  le  linn  dó 
cumarsáid a dhéanamh leis an bpobal i  gcoitinne, nó le haicme den 
phobal i gcoitinne, de réir mar is cuí, cumraithe ar shlí gur féidir leis 
na  córais  sin  ainm nó  teideal  nó  seoladh  duine  i  gceachtar  de  na 
teangacha oifigiúla, nó iad go léir, a thaifeadadh agus a úsáid i gceart i 
ndáil leis na seirbhísí a thairgeann nó a sholáthraíonn an comhlacht.

(4) Beidh  an  rogha  ag  gach  duine  teideal  i  gceachtar  de  dhá  theanga 
oifigiúla an Stáit a úsáid nó gan teideal a úsáid roimh a ainm nó roimh 
a  hainm.  Clúdóidh  an  fhoráil  seo  idirghníomhaíochtaí  clóite  agus 
leictreonacha le comhlacht poiblí. 

(5) Beidh foráil sa chonradh do Shealbhóir an Cheadúnais um Bainistiú 
Postchód  nach  foláir  do  Shealbhóir  an  Cheadúnais  um  Bainistiú 
Postchód, mar chuid den chonradh sin, seirbhís iomlán dhátheangach a 
sholáthar. Beidh sé mar chuid den tseirbhís a sholáthraíonn Sealbhóir 
an Cheadúnais um Bainistiú Postchód go mbeidh saoráid ann chun gur 
féidir le gach duine a ainm agus a sheoladh nó a hainm agus a seoladh 
a chlárú i gceachtar de dhá theanga oifigiúla an Stáit, ionas gur féidir 
le gach tríú páirtí an t-ainm agus an seoladh a thugtar dó nó di a úsáid, 
lena n-áirítear a gcórais taifeadta leictreonacha éagsúla, gan beann ar 
cibé acu de dhá theanga oifigiúla an Stáit a gcláraítear an t-ainm agus 
an seoladh inti.

(6) Déanfar trádainm Shealbhóir an Cheadúnais um Bainistiú Postchód a 
athrú ó ‘Eircode’ go ‘Éirchód’.

(7) Beidh na forálacha seo i bhfeidhm tráth nach déanaí ná an 1 Eanáir 
2025.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

57. I leathanach 9, línte 21 go 38 a scriosadh agus an méid seo a leanas a chur ina n-ionad: 

“9A. Cinnteoidh  gach  comhlacht  poiblí  go  mbeidh  na  córais  faisnéise  agus 
chumarsáide, agus aon chórais eile (cibé acu córais leictreonacha nó eile), 
a úsáideann an comhlacht ina chumarsáidí leis an bpobal i gcoitinne, nó le 
haicme den phobal i  gcoitinne, de réir mar is cuí,  cumraithe ar mhodh 
lena gceadófar, leis na córais sin, ainm (lena n-áirítear foirm athartha nó 
foirm  mháthartha  an  ainm),  seoladh  nó  teideal  duine  i  nGaeilge  a 
thaifeadadh agus a úsáid i gceart i ndáil leis na seirbhísí a thairgeann nó a 
sholáthraíonn an comhlacht tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2025.”.

—Gearóid Mac Fhionnáin.
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58. I leathanach 9, líne 23, “féadfaidh” a scriosadh agus “déanfaidh” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail, Bríd Nic Gabhann, Gearóid 
Mac Fhionnáin, Caitríona Ní Chonghaile.

59. I leathanach 9, idir línte 26 agus 27, an méid seo a leanas a chur isteach: 

“(1A) Aithnítear  leis  an  Acht  seo  nach  gá  go  mbainfeadh  leagan  ainm i 
dteanga oifigiúil amháin le leagan ainm sa teanga oifigiúil eile, agus 
go bhfuil  sé de cheart  ag gach duine a ainm féin nó a hainm féin, 
déanta  d’aon  litreacha  nó  síntí  fada  atá  in  aibítear  an  dá  theanga 
oifigiúla, a úsáid agus a bheith aitheanta in aon ghnó atá ar bun aige nó 
aici sa Stát.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

60. I leathanach 9, líne 27, “Féadfaidh” a scriosadh agus “Déanfaidh” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail, Bríd Nic Gabhann ,Gearóid 
Mac Fhionnáin Caitríona Ní Chonghaile.

61. I leathanach 9, línte 30 go 38 a scriosadh agus an méid seo a leanas a chur ina n-ionad:

“(3) Cinnteoidh  gach comhlacht  poiblí  a  fhorordófar  faoi  fho-alt  (1)  go 
mbeidh na córais  faisnéise agus chumarsáide,  agus aon chórais  eile 
(cibé acu córais leictreonacha nó eile), a úsáideann an comhlacht ina 
chumarsáidí  leis  an  bpobal  i  gcoitinne,  nó  le  haicme  den  phobal  i 
gcoitinne, de réir mar is cuí, cumraithe ar mhodh lena gceadófar, leis 
na córais sin, ainm (lena n-áirítear foirm athartha nó foirm mháthartha 
an ainm agus an síneadh fada ar ghutaí sa Ghaeilge), seoladh (lena n-
áirítear an síneadh fada ar ghutaí sa Ghaeilge) nó teideal duine (lena n-
áirítear an síneadh fada ar ghutaí sa Ghaeilge) i nGaeilge a thaifeadadh 
agus  a  úsáid  i  gceart  i  ndáil  leis  na  seirbhísí  a  thairgeann  nó  a 
sholáthraíonn an comhlacht tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2025.”.

—Bríd Nic Gabhann, Caitríona Ní Chonghaile.

62. I leathanach 9, na focail ó “ainm” ar líne 35 síos chomh fada le “nGaeilge” ar líne 36 go huile a 
scriosadh agus an méid seo a leanas a chur ina n-ionad:

“ainm (lena n-áirítear  foirm athartha  nó foirm mháthartha  an ainm, 
ainm áitiúil, agus síntí  fada ar ghutaí sa Ghaeilge), seoladh (lena n-
áirítear  síntí  fada  ar  ghutaí  sa  Ghaeilge)  nó  teideal  duine  (lena  n-
áirítear síntí fada ar ghutaí sa Ghaeilge) sa Ghaeilge”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

63. I leathanach 9, líne 36, “an ainm), seoladh nó teideal duine” a scriosadh agus an méid seo a 
leanas a chur ina ionad:

“an ainm agus an síneadh fada ar ghuta sa Ghaeilge), seoladh (lena n-
áirítear an síneadh fada ar ghuta sa Ghaeilge) nó teideal duine (lena n-
áirítear an síneadh fada ar ghuta sa Ghaeilge),”.
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—Gearóid Mac Fhionnáin.

64. I leathanach 9, líne 38, “, is seirbhísí ar ina leith a fhorordófar amhlaidh é” a scriosadh.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

65. I leathanach 9, líne 38, “, tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2025.” a chur isteach i ndiaidh “a 
fhorordófar amhlaidh é”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

66. I leathanach 9, líne 39, “Déanfaidh” a chur in ionad “Féadfaidh”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

67. I leathanach 9, líne 39, “leis an gCoiste Comhairleach, leis an gCoimisinéir Teanga, agus” a 
chur isteach i ndiaidh “a dhéanamh”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

68. I leathanach 9, líne 41, “laistigh de 3 mhí tar éis an t-alt seo a achtú” a chur isteach i ndiaidh “a 
eisiúint”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

69. I leathanach 11, líne 3, “Comhlíonfaidh gach comhlacht poiblí na treoirlínte” a chur in ionad 
“Beidh aird ag comhlacht poiblí ar na treoirlínte”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

70. I leathanach 11, línte 6 agus 7, “Déanfaidh an tAire aon treoirlínte a eiseofar faoi mhír (a) a 
fhoilsiú, ar an dáta céanna a eiseofar iad,” a chur in ionad “Déanfaidh an tAire, a luaithe is 
indéanta, aon treoirlínte a eiseofar faoi mhír (a) a fhoilsiú”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

71. I leathanach 11, línte 7 agus 8, “Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán” 
a chur in ionad “Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

72. I  leathanach  11,  líne  9,  “tar  éis  dó  nó  di  comhchomhairle  a  dhéanamh  leis  an  gCoiste 
Comhairleach agus leis an gCoimisinéir Teanga,” a chur isteach i ndiaidh “an tAire,”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

73. I leathanach 11, línte 15 go 42 a scriosadh agus, i leathanach 13, línte 1 go 6 a scriosadh agus 
an méid seo a leanas a chur ina n-ionad:

“9B. (1) Maidir le haon fhoirm oifigiúil arna déanamh ag comhlacht poiblí, nó 
thar a cheann, a bheidh le comhlánú ag duine, nó thar ceann duine, 
lena n-áirítear duine dlítheanach nach saoránach den Stát, is i nGaeilge 
nó i nGaeilge agus i mBéarla a bheidh an fhoirm sin d’ainneoin aon 
achtachán  eile.  I  gcás  foirm  oifigiúil  i  nGaeilge  agus  i  mBéarla 
araon—

(a) beidh an téacs i nGaeilge ann ar dtús,
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(b) beidh an téacs i nGaeilge chomh feiceálach, chomh sofheicthe agus 
chomh leis an téacs i mBéarla, agus beidh sé sa chló céanna agus sa 
stíl  chéanna  agus  ar  an  taobh  céanna  den  leathanach  lena 
mbaineann,

(c) ní bheidh na litreacha sa téacs i nGaeilge níos lú, ó thaobh méide 
de, ná na litreacha sa téacs i mBéarla,

(d) maidir  leis  an  téacs  i  nGaeilge,  cuirfidh  sé  in  iúl  an  fhaisnéis 
chéanna leis an bhfaisnéis a chuireann an téacs i mBéarla in iúl,

(e) ní dhéanfar focal sa téacs i nGaeilge a ghiorrú mura rud é go bhfuil 
an focal sa téacs i mBéarla, arb é an t-aistriúchán air é, giorraithe 
freisin, agus

(f) i gcás ordú logainmneacha faoi alt 32 a bheith i bhfeidhm de thuras 
na huaire, déanfar an leagan Gaeilge den fhocal nó de na focail a 
bheidh sonraithe san ordú a úsáid in aon fhoirm oifigiúil.

(2) D’ainneoin  ghinearáltacht  an  fho-ailt  seo,  más  rud  é  go  rachaidh 
leagan dátheangach d’fhoirm oifigiúil  thar 8 leathanach, féadfar dhá 
leagan den fhoirm oifigiúil a chur ar fáil, ceann i nGaeilge agus ceann 
i mBéarla agus an fhaisnéis chéanna sa dá leagan, an dá leagan sa chló 
céanna agus den stíl chéanna leis an téacs den mhéad céanna gan aon 
ghiorrúchán sa téacs Gaeilge mura rud é go bhfuil an focal sa téacs i 
mBéarla,  arb aistriúchán ar  an bhfocal  Gaeilge é,  giorraithe  freisin, 
agus beidh an ceart ag gach duine rochtain a bheith aige nó aici chomh 
héasca céanna ar an leagan Gaeilge den fhoirm oifigiúil agus a bheadh 
aige nó aici ar an leagan Béarla agus cuirfear in iúl ar aghaidh gach 
foirme amhlaidh go bhfuil leagan di ar fáil sa teanga oifigiúil eile ach í 
a iarraidh.

(3) Beidh gach foirm oifigiúil lena mbaineann an fo-alt seo ar fáil ar líne i 
bhfoirm iníoslódáilte nó inchomhlánaithe ar líne. 

(4) Tiocfaidh  an  fo-alt  seo  i  ngníomh  an  1  Eanáir  2025  maidir  le 
foirmeacha oifigiúla ar líne agus foirmeacha oifigiúla clóite.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

74. I leathanach 11, línte 15 go 42 a scriosadh agus i leathanach 13, línte 1 go 6 a scriosadh agus an 
méid seo a leanas a chur ina n-ionad:

“9B. (1) Maidir le haon fhoirm oifigiúil arna táirgeadh ag comhlacht poiblí, nó 
thar a cheann, a bheidh le comhlánú ag duine, nó thar ceann duine, 
lena n-áirítear duine dlítheanach nach ball den Stát é, is i nGaeilge nó i 
nGaeilge  agus  i  mBéarla  a  bheidh  an  fhoirm  sin  d’ainneoin  aon 
achtachán eile. I gcás foirmeacha oifigiúla a bheidh i nGaeilge agus i 
mBéarla araon—

(a) beidh an téacs i nGaeilge ann ar dtús,

(b) beidh an téacs i nGaeilge chomh feiceálach leis an téacs i mBéarla 
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nó níos feiceálaí ná é, chomh sofheicthe leis nó níos sofheicthe ná 
é, agus chomh hinléite leis nó níos inléite ná é, agus beidh sé sa 
chlófhoireann chéanna, faoin gcló céanna agus sa stíl chéanna agus 
ar an taobh céanna den leathanach lena mbaineann,

(c) ní bheidh na litreacha sa téacs i nGaeilge níos lú, ó thaobh méide 
de, ná na litreacha sa téacs i mBéarla,

(d) maidir  leis  an  téacs  i  nGaeilge,  cuirfidh  sé  in  iúl  an  fhaisnéis 
chéanna leis an bhfaisnéis a chuireann an téacs i mBéarla in iúl,

(e) ní dhéanfar focal sa téacs i nGaeilge a ghiorrú mura rud é go bhfuil 
an focal sa téacs i mBéarla, arb é an t-aistriúchán air é, giorraithe 
freisin,

(f) i gcás ordú logainmneacha faoi alt 32 a bheith i bhfeidhm de thuras 
na huaire, déanfar an leagan Gaeilge den fhocal nó de na focail a 
bheidh sonraithe san ordú a úsáid in aon fhoirm oifigiúil.

(2) D’ainneoin ghinearáltacht an ailt seo, dá mba rud é go rachadh leagan 
dátheangach d’fhoirm oifigiúil thar 8 leathanach, féadfar dhá leagan 
den fhoirm oifigiúil chéanna a tháirgeadh, ceann i nGaeilge agus an 
ceann eile i  mBéarla,  agus beidh an fhaisnéis chéanna sa dá leagan 
agus beidh an dá leagan sa chlófhoireann chéanna agus sa stíl chéanna. 
Beidh an téacs sa leagan Gaeilge den mhéid céanna leis an téacs sa 
leagan Béarla agus ní dhéanfar téacs i nGaeilge a ghiorrú mura rud é 
go bhfuil  an focal  sa  téacs  i  mBéarla,  arb é  an t  aistriúchán air  é, 
giorraithe freisin. Beidh an ceart ag gach duine rochtain a bheith aige 
nó aici chomh héasca céanna ar an leagan Gaeilge den fhoirm oifigiúil 
agus a bheidh ar an leagan Béarla agus cuirfear in iúl ar aghaidh gach 
foirme den sórt sin go bhfuil leagan di ar fáil sa teanga oifigiúil eile 
ach í a iarraidh.

(3) Beidh gach foirm oifigiúil lena mbaineann an t-alt seo ar fáil ar líne i 
bhfoirm is féidir a íoslódáil nó a chomhlánú ar líne.

(4) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 1 Eanáir 2024 maidir le foirmeacha 
ar líne agus maidir le haon fhoirm a ndéanfar breis agus 1,000 cóip di 
a chló in aghaidh na bliana agus tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh maidir 
le  gach  foirm  eile  nó  maidir  le  haon  aicme  eile  d’fhoirmeacha  a 
fhorordóidh an tAire cibé lá nó laethanta a fhorordóidh an tAire agus, i 
gcás ar bith, tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2030.”.

—Bríd Nic Gabhann, Gearóid Mac Fhionnáin, Caitríona Ní Chonghaile.

75. I leathanach 11, líne 16, “déanfaidh” a chur in ionad “féadfaidh”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

76. I leathanach 11, líne 17, “leis an gCoiste Comhairleach, leis an gCoimisinéir Teanga, agus” a 
chur isteach i ndiaidh “a dhéanamh”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.
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77. I leathanach 11, líne 20, “Déanfaidh” a chur in ionad “Féadfaidh”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

78. I leathanach 11, idir línte 24 agus 25, an méid seo a leanas a chur isteach:

“(2A) I gcás foirm oifigiúil i nGaeilge agus i mBéarla araon—

(a) beidh an téacs i nGaeilge ann ar dtús má tá an dá theanga ar an 
leathanach céanna,  nó beidh sé  ar  an leathanach tosaigh agus ar 
gach leathanach ar dheis ina dhiaidh sin más i bhfoirm leabhráin 
atá  sé  ina  ndéanann  an  leagan  Gaeilge  agus  an  leagan  Béarla 
uainíocht ar a chéile,

(b) beidh  an  téacs  i  nGaeilge  chomh  feiceálach,  chomh  hinfheicthe 
agus chomh hinléite céanna leis an téacs i  mBéarla agus sa chló 
céanna  agus  den  stíl  chéanna  agus  ar  an  taobh  céanna  den 
leathanach lena mbaineann.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

79. I leathanach 11, líne 26, na focail “cloífidh an tAire leis” a chur in ionad “beidh aird ag an Aire 
ar”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

80. I leathanach 11, líne 29 a scriosadh agus an méid seo a leanas a chur ina hionad:

“(a) an chuid den téacs i nGaeilge a bheith ann roimh an gcuid den téacs 
i  mBéarla,  nó  í  a  bheith  ar  an  leathanach  tosaigh  agus  ar  gach 
leathanach ar dheis ina dhiaidh sin más i bhfoirm leabhráin atá sé 
ina ndéanann an leagan Gaeilge agus an leagan Béarla uainíocht ar 
a chéile;”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

81. I leathanach 11, idir línte 32 agus 33, an mhír nua seo a leanas a chur isteach:

“(ba) an chuid den téacs i nGaeilge gan bheith i gcló níos lú ná an chuid 
den  téacs  i  mBéarla  agus  í  a  bheith  chomh  feiceálach,  chomh 
sofheicthe agus chomh hinléite leis an gcuid den téacs i mBéarla;”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

82. I leathanach 11, línte 37 agus 38, “agus an ceart gan aon teidil a úsáid a chinntiú” a chur isteach 
i ndiaidh “i ngach teanga”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

83. I leathanach 13, línte 3 agus 4, “agus an ceart gan aon teidil a úsáid a chinntiú” a chur isteach i 
ndiaidh “i ngach teanga”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

84. I leathanach 13, línte 8 go 11 a scriosadh agus an méid seo a leanas a chur ina n-ionad:

“9C. (1) Cinnteoidh comhlacht  poiblí,  ar  agus ó thosach feidhme an ailt  seo 
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agus, i gcás ar bith, tráth nach déanaí ná an 1 Eanáir 2024, i gcás go 
mbeidh  a  lógó  á  athnuachan  nó  á  athrú  aige,  gur  i  nGaeilge  nó  i 
nGaeilge agus i mBéarla araon a bheidh téacs is cuid den lógó nua nó 
den lógó athraithe.”.

—Dara Mac Giolla Laoire, Éamon Ó Cuív, Aindrias Ó Muimhneacháin, Seosamh Mac 
Aodha, Fergus Ó Dubhda, Marc Ó Cathasaigh.

85. I leathanach 13, líne 8, “agus, i gcás ar bith, tráth nach déanaí ná an 1 Eanáir 2026,” a chur 
isteach i ndiaidh “feidhme an ailt seo,”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

86. I leathanach 13, líne 8, “agus in aon chás, tráth nach déanaí ná an 1 Eanáir 2024,” a chur isteach 
i ndiaidh “ó thosach feidhme an ailt seo,”.

—Bríd Nic Gabhann, Gearóid Mac Fhionnáin, Caitríona Ní Chonghaile.

87. I leathanach 13,  líne 10,  “lena n-áirítear  giorrúcháin agus acrainmneacha,” a chur isteach i 
ndiaidh “a bheidh téacs,”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

88. I leathanach 13, líne 30, “, seachas comhlacht a luaitear faoi mhír 1(1) den Chéad Sceideal,” a 
chur isteach i ndiaidh “reachtúil”.

—Bríd Nic Gabhann, Caitríona Ní Chonghaile.

89. I  leathanach  13,  líne  31,  “ach  amháin  comhlacht  a  fhorordófar  faoi  mhír  1(1)  den  Chéad 
Sceideal,” a chur isteach i ndiaidh “an ailt seo,”.

—Gearóid Mac Fhionnáin.

90. I leathanach 13, línte 31 agus 32, na focail “nó i nGaeilge agus i mBéarla araon a bheidh sé” a 
scriosadh agus na focail “a bheidh sé, seachas iad sin a luaitear sa Chéad Sceideal i mír 1(1),” a 
chur isteach ina n-ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

91. I leathanach 13, líne 31, “nó i nGaeilge agus i mBéarla araon” a scriosadh.

—Bríd Nic Gabhann, Caitríona Ní Chonghaile.

92. I leathanach 13, líne 33, “, seachas comhlacht a luaitear faoi mhír 1(1) den Chéad Sceideal,” a 
chur isteach i ndiaidh “reachtúil”.

—Bríd Nic Gabhann, Caitríona Ní Chonghaile.

93. I  leathanach  13,  líne  34,  “ach  amháin  comhlacht  a  fhorordófar  faoi  mhír  1(1)  den  Chéad 
Sceideal,” a chur isteach i ndiaidh “an ailt seo,”.

—Gearóid Mac Fhionnáin.

94. I leathanach 13, línte 34 agus 35, “nó i nGaeilge agus i mBéarla araon a bheidh sé” a scriosadh 
agus na focail “a bheidh sé, seachas iad sin a luaitear sa Chéad Sceideal i mír 1(1)”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.
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95. I leathanach 13, línte 34 agus 35, “nó i nGaeilge agus i mBéarla araon” a scriosadh.

—Bríd Nic Gabhann, Caitríona Ní Chonghaile.

96. I leathanach 13, líne 43, “agus” a scriosadh.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

97. I leathanach 15, líne 3, “freisin.”.” a scriosadh agus an méid seo a leanas a chur ina ionad:

“freisin,

(d) úsáidfidh an comhlacht  poiblí  sin  an t-ainm Gaeilge  amháin,  nó 
úsáidfidh sé an t-ainm Gaeilge agus an t-ainm Béarla le chéile, ina 
dhoiciméid,  ina  chomhfhreagras,  ina  bhillí  agus  ina  fhógraí  uile 
agus  tríothu  uile,  gan  eisceacht.  Nuair  a  úsáidfidh  nó  nuair  a 
luafaidh comhlacht poiblí a ainm, is é a ainm Gaeilge amháin, nó a 
ainm Gaeilge agus a ainm Béarla le chéile, a ghairfidh sé de féin i 
gcónaí, agus

(e) úsáidfidh an comhlacht  poiblí  sin  an t-ainm Gaeilge  amháin,  nó 
úsáidfidh sé an t-ainm Gaeilge agus an t-ainm Béarla le chéile, i 
seoladh a shuímh gréasáin, ina sheoladh ríomhphoist agus ina chuid 
seoltaí leictreonacha eile go léir.

(4) Tiocfaidh míreanna (d) agus (e) d’fho-alt (3) i ngníomh an 1 Eanáir 
2026, d’ainneoin aon achtachán eile.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

98. I leathanach 15, idir línte 3 agus 4, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Dualgas comhlachtaí poiblí maidir le doiciméid a eisítear
9E. (1) Maidir  le  gach  uile  leabhrán,  bille  agus  doiciméad  eile  a  eiseoidh 

comhlacht poiblí, déanfar iad a eisiúint go dátheangach, agus beidh an 
leagan amach seo a leanas orthu—

(a) beidh an leagan Gaeilge agus an leagan Béarla mar dhá chuid de 
dhoiciméad amháin seachas mar dhá dhoiciméad ar leith,

(b) beidh an leagan Gaeilge agus an leagan Béarla taobh le taobh ar 
leathanaigh  os  comhair  a  chéile  sa  doiciméad  céanna  agus  ní 
chuirfear ar dhá cheann an doiciméid iad,

(c) beidh an téacs Gaeilge chomh feiceálach, chomh hinfheicthe agus 
chomh hinléite leis an téacs Béarla, agus beidh sé faoin gcló céanna 
agus sa stíl chéanna,

(d) ní bheidh na litreacha sa téacs Gaeilge níos lú, ó thaobh méide de, 
ná na litreacha sa téacs Béarla,

(e) maidir leis an téacs Gaeilge, cuirfidh sé in iúl an fhaisnéis chéanna 
leis an bhfaisnéis a chuireann an téacs Béarla in iúl,

(f) ní dhéanfar focal sa téacs Gaeilge a ghiorrú, mura rud é go mbeidh 
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an focal sa téacs Béarla, arb aistriúchán ar an téacs giorraithe sin é, 
giorraithe freisin, agus

(g) i gcás gurb ionann an téacs Gaeilge agus an téacs Béarla nó gurb 
ionann logainm Gaeilge agus Béarla is leor an leagan Gaeilge.

(2) Na forálacha a leagtar amach i bhfo-alt (1) tiocfaidh siad i ngníomh an 
1 Eanáir 2026.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

99. I leathanach 15, idir línte 3 agus 4, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Dualgas comhlachtaí poiblí maidir le cóid alfa-uimhriúla
9E. Cinnteoidh gach Aire agus gach comhlacht poiblí, i gcás aon chód alfa-

uimhriúil oifigiúil a eiseofar faoina riar agus a bheidh bunaithe ar fhocail 
nó  logainmneacha,  lena  n-áirítear  marc  innéacs  d’fheithiclí  agus  cód 
poist, gur bunaithe ar fhocail nó logainmneacha Gaeilge amháin a bheidh 
siad ón 1 Eanáir 2026 amach.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

100.I leathanach 15, idir línte 3 agus 4, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Dualgas  comhlachtaí  poiblí  maidir  le  seirbhísí  ar  líne  agus 
idirghníomhacha
9E. Maidir  le  gach  faisnéis  a  chuirfear  ar  fáil  ar  shuíomh  idirlín  nó  ar 

sheirbhís idirghníomhach de chuid chomhlacht poiblí, is i nGaeilge nó i 
nGaeilge agus i mBéarla araon go comhuaineach a chuirfear ar line í.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

101.I leathanach 15, idir línte 3 agus 4, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Dualgas maidir le seirbhísí sláinte
9E. Ní foláir d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte a chinntiú go mbeidh an 

ceart  ag  gach  duine  seirbhísí  sláinte,  lena  n-áirítear  seirbhísí 
meabhairshláinte, a fháil sa teanga oifigiúil is rogha leis nó léi. Déanfaidh 
an tAire Sláinte agus na hinstitiúidí oideachais liachta, i dteannta Údarás 
na Gaeltachta, gach iarracht chun go mbeidh seirbhísí trí Ghaeilge ar fáil i 
limistéir Ghaeltachta roimh an 31 Nollaig 2025, agus sa chuid eile den tír 
roimh an 31 Nollaig 2030.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Piaras Ó Dochartaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

102.I leathanach 15, idir línte 3 agus 4, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Dualgas maidir le seirbhísí oideachais
9E. Cinnteoidh an tAire Oideachais agus Scileanna go gcuirfear gach ceann 

de na seirbhísí a luaitear in alt 7 (1)(a) den Acht Oideachais, 1998, ar fáil 
trí Ghaeilge agus trí Bhéarla ar comhchéim.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Donnchadh Ó Laoghaire, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.
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103.I leathanach 15, idir línte 3 agus 4, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Dualgas maidir le seirbhísí oideachais
9E. Cinnteoidh an tAire Oideachais agus Scileanna go mbeidh an deis, faoin 

31  Nollaig  2030,  ag  gach  dalta  san  oideachas  luathbhlianta  nó  sa 
bhunoideachas trí Ghaeilge agus, faoin 31 Nollaig 2040, ag gach dalta san 
oideachas  luathbhlianta  nó  sa  bhunoideachas  bunoideachas  agus  iar-
bhunoideachas a fháil trí mheán na Gaeilge.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Donnchadh Ó Laoghaire, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail, 
Ruairí Ó Murchú.

104.I leathanach 15, idir línte 3 agus 4, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Dualgas maidir le seirbhísí oideachais
9E. Ullmhóidh agus eiseoidh an tAire Oideachais agus Scileanna nó an tAire 

Breisoideachais  agus  Ardoideachais,  Taighde,  Nuálaíochta  agus 
Eolaíochta, de réir mar is cuí, agus cuirfidh sé nó sí i bhfeidhm, beartais 5 
bliana  don  oideachas  Gaeltachta  agus  don  oideachas  trí  Ghaeilge 
lasmuigh de na ceantair  Ghaeltachta gach 5 bliana ón mbliain 2022 ar 
aghaidh, tar éis iarracht réasúnach a dhéanamh dul i gcomhairle leis an 
gcomhlacht arna bhunú faoi alt 31 den Acht Oideachais, 1998, le pátrúin, 
le cumainn náisiúnta tuismitheoirí, le cumainn tuismitheoirí i scoileanna, 
le heagraíochtaí aitheanta bainistíochta scoile, le ceardchumainn aitheanta 
agus comhlachais  foirne atá  ionadaitheach do mhúinteoirí  agus le cibé 
daoine eile a bhfuil spéis ar leith acu i nithe a bhaineann le hoideachas trí 
Ghaeilge nó a bhfuil  eolas acu maidir  leis  na nithe sin, lena n-áirítear 
daoine nó grúpaí daoine a bhfuil spéis ar leith acu in oideachas mac léinn 
ag  a  bhfuil  riachtanais  speisialta  oideachais,  nó  a  bhfuil  taithí  acu  ar 
oideachas den sórt  sin, de réir  mar is  cuí  leis  an Aire, ar sholáthar an 
oideachais agus seirbhísí tacaíochta trí Ghaeilge—

(a) ar a laghad ag na leibhéil seo a leanas—

(i) leibhéal na luathbhlianta,

(ii) leibhéal na bunscolaíochta,

(iii) leibhéal na hiar-bhunscolaíochta,

(iv) an tríú leibhéal agus breisoideachas, agus

(v) forbairt  ghairmiúil  múinteoirí  le  haghaidh  an  oideachais 
Gaeltachta agus an oideachais trí Ghaeilge,

agus

(b) do dhaoine atá faoi mhíchumas nó a bhfuil  riachtanais speisialta 
eile oideachais acu ag gach ceann de na leibhéil  a luaitear i  mír 
(a).”.

—Aengus Ó Snodaigh, Donnchadh Ó Laoghaire, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail, 
Ruairí Ó Murchú.
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105.I leathanach 15, idir línte 3 agus 4, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Dualgas maidir le seirbhísí oideachais
9E. Ní fhéadfaidh aon scoil  nó múinteoir a mholadh do mhac léinn gan an 

teanga náisiúnta a fhoghlaim, ná a rá leis nó léi nach mbainfeadh sé nó sí 
tairbhe aisti,  nó nach mbeadh sé ar a chumas nó a cumas inniúlacht  a 
bhaint amach sa Ghaeilge, agus déanfaidh gach scoil gach taca réasúnta a 
thabhairt do gach mac léinn an Ghaeilge a fhoghlaim mar is cuí.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Donnchadh Ó Laoghaire, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

106.I leathanach 15, idir línte 3 agus 4, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Seirbhísí don Oideachas Gaeilge agus Gaeltachta a chinntiú
9E. Déanfaidh an tAire Oideachais agus Scileanna, faoin 31 Nollaig 2022, an 

comhlacht daoine lena mbaineann alt  31 den Acht  Oideachais,  1998, a 
bhunú mar chomhlacht corpraithe le hordú de réir alt  54 den Acht sin, 
agus  tabharfar  an  Chomhairle  um  Oideachas  Gaeltachta  agus 
Gaelscolaíochta ar an gcomhlacht sin.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Donnchadh Ó Laoghaire, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

107.I leathanach 15, idir línte 3 agus 4, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Dualgas maidir leis na healaíona
9E. Déanfaidh an tAire a chuid nó a cuid dualgas faoi alt 5 den Acht Ealaíon, 

2003 a chomhlíonadh trí  na healaíona a chur chun cinn sa dá theanga 
oifigiúla laistigh agus lasmuigh den Stát.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

108.I leathanach 15, idir línte 3 agus 4, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Dualgas maidir le craolachán
9E. Cinnteofar  le  gach  conradh  craolacháin  fuaime  a  aontóidh  Údarás 

Craolacháin na hÉireann de réir alt 66 den Acht Craolacháin, 2009—

(a) go ndéanfaidh an conraitheoir 10 faoin gcéad ar a laghad de líon 
uaireanta  na  gclár  raidió  in  aghaidh  na  bliana  a  chraoladh  trí 
Ghaeilge roimh an 31 Nollaig 2030; 20 faoin gcéad roimh an 31 
Nollaig 2035; agus 30 faoin gcéad roimh an 31 Nollaig 2040, agus

(b) go ndéanfaidh an conraitheoir 20 faoin gcéad ar a laghad de líon 
uaireanta  na  gclár  raidió  in  aghaidh  na  bliana  a  chraoladh  trí 
Ghaeilge roimh an 31 Nollaig 2030; 30 faoin gcéad roimh an 31 
Nollaig 2035; agus 40 faoin gcéad roimh an 31 Nollaig 2040, más i 
leith limistéar réigiúnach nó áitiúil ina bhfuil limistéar Gaeltachta 
ar áireamh ann atá an conradh.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.
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109.I leathanach 15, idir línte 3 agus 4, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Dualgas maidir le craolacháin
9E. (1) Cinnteofar le gach conradh seirbhíse clár teilifíse a aontóidh Údarás 

Craolacháin na hÉireann de réir alt 70 den Acht Craolacháin, 2009 go 
ndéanfaidh an conraitheoir 10 faoin gcéad ar a laghad de líon uaireanta 
na gclár teilifíse in aghaidh na bliana a chraoladh trí Ghaeilge roimh 
an 31 Nollaig 2030; 20 faoin gcéad roimh an 31 Nollaig 2035; agus 30 
faoin gcéad roimh an 31 Nollaig 2040.

(2) Cinnteoidh RTÉ go gcraolfaidh siad 20 faoin gcéad ar a laghad de líon 
uaireanta na gclár teilifíse in aghaidh na bliana trí Ghaeilge roimh an 
31 Nollaig 2030; 30 faoin gcéad roimh an 31 Nollaig 2035; agus 40 
faoin gcéad roimh an 31 Nollaig 2040.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

110. I leathanach 15, idir línte 3 agus 4, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Dualgas maidir le craolachán
9E. Maidir  leis  na  hamanna  iomlána  in  aghaidh  an  lae  chun  fógráin  a 

chraoladh  faoi  rialú  Údarás  Craolacháin  na  hÉireann  ar  sheirbhísí 
craolacháin clár teilifíse—

(a) beidh 50 faoin gcéad ar a laghad de na fógráin in aon uair an chloig 
trí Ghaeilge faoin 31 Nollaig 2025,

(b) as  na  fógráin  a  chraolfaidh  Teilifís  na  Gaeilge,  beidh  100 faoin 
gcéad díobh trí Ghaeilge faoin 31 Nollaig 2030.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

111. I leathanach 15, idir línte 3 agus 4, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Dualgas maidir le craolachán
9E. Déanfaidh Údarás Craolacháin na hÉireann suirbhéireacht gach bliain ar 

chraoladh i nGaeilge agus i mBéarla ar na stáisiúin teilifíse agus raidió go 
léir, agus ullmhóidh siad tuarascáil ar thorthaí na suirbhéireachta sin agus 
cuirfidh siad an tuarascáil  sin faoi bhráid an Aire Comhshaoil, Aeráide 
agus  Cumarsáide,  agus  Chomhchoiste  Oireachtais  na  Gaeilge,  na 
Gaeltachta,  agus  Phobal  Labhartha  na  Gaeilge  roimh  dheireadh  na 
bliana.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

ALT 5
112. I leathanach 15, idir línte 3 agus 4, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Earcaíocht don Gharda Síochána
5. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt nua seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 10:

“10A. (1) Beidh inniúlacht sa Ghaeilge agus inniúlacht sa Bhéarla ag 50 faoin 
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gceád díobh siúd a earcaítear don Gharda Síochána, ardú céime san 
áireamh,  agus  beidh  an  fhoráil  seo  i  ngníomh  ón  1  Eanáir  2030 
d’ainneoin aon achtachán eile.

(2) Beidh inniúlacht sa Ghaeilge agus inniúlacht sa Bhéarla ag 40 faoin 
gceád de líon foirne iomlán an Gharda Síochána, agus beidh an fhoráil 
seo i ngníomh ón 1 Eanáir 2030.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

113. I leathanach 15, idir línte 3 agus 4, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Earcaíocht don Earnáil Phoiblí
5. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt nua seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 10:

“10A. (1) Beidh inniúlacht i nGaeilge ag gach duine a earcófar i gcomhair post i 
gcomhlacht  poiblí  atá  lonnaithe  sa  Ghaeltacht,  nó  a  earcófar  i 
gcomhair aon oifig, rannóg, rannán nó roinn den chomhlacht poiblí atá 
lonnaithe  sa  Ghaeltacht.  Tiocfaidh  an  fhoráil  seo  i  ngníomh  an  1 
Eanáir 2024.

(2) Beidh inniúlacht i  nGaeilge ag gach seirbhíseach poiblí a bheidh ag 
obair  sa Ghaeltacht  agus beidh lánfheidhm ag an bhforáil  seo ón 1 
Eanáir 2025 d’ainneoin aon achtachán eile.

(3) Beidh  inniúlacht  i  nGaeilge  agus  inniúlacht  i  mBéarla  ag  20 faoin 
gcéad de  na  seirbhísigh  phoiblí  ar  fad  a  earcófar  chun  folúntais  a 
líonadh  i  gcomhlachtaí  poiblí,  lena  n-áirítear  arduithe  céime,  agus 
beidh  an  fhoráil  seo  i  bhfeidhm ón  1  Eanáir  2025  d’ainneoin  aon 
achtachán eile.

(4) Beidh  seirbhísí  iomlána  i  nGaeilge  ar  fáil  ó  oifigí  áitiúla  agus 
réigiúnacha  atá  lonnaithe  sa  Ghaeltacht.  Beidh  seirbhísí  iomlána  i 
nGaeilge ar fáil  ó oifigí áitiúla agus réigiúnacha ina bhfuil  limistéir 
Ghaeltachta nó líonra Gaeilge ina gceantair feidhme. Beidh an fhoráil 
seo i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2025 d’ainneoin aon achtachán eile.

(5) Beidh seirbhísí iomlána i gceachtar de dhá theanga oifigiúla an Stáit ar 
fáil ó gach comhlacht poiblí agus beidh an fhoráil seo i bhfeidhm ón 1 
Eanáir 2026 d’ainneoin aon achtachán eile.

(6) Maidir  le  gráid ar  leith  sa  tseirbhís phoiblí,  agus i  gcás go mbeidh 
cinneadh déanta go mbunófar painéal de bheirt nó níos lú mar thoradh 
ar chomórtas ar leith i gcomhair post nó ardú céime ar leith, déanfaidh 
an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe  agus le  haon Aire  eile  nó  le  haon cheann comhlachta 
phoiblí  a  mheasfaidh  an  tAire  is  gá,  a  ordú  don  tSeirbhís  um 
Cheapacháin Phoiblí nó don chomhlacht poiblí an comórtas a reáchtáil 
trí cheann amháin den dá theanga oifigiúla. Ní eiseoidh an tAire ordú 
den  sórt  sin  ach  amháin  má  tá  na  cúiseanna  ar  gá  an  comórtas  a 
reáchtáil trí cheann amháin de dhá theanga oifigiúla an Stáit curtha in 

37



[ALT 5]

iúl  i  scríbhinn  ag  an  tSeirbhís  um Cheapacháin  Phoiblí  nó  ag  an 
gcomhlacht poiblí dó nó di. Ar ordú den sórt sin a eisiúint, déanfaidh 
an tAire a chinneadh nó a cinneadh agus an bunús atá leis a chur in iúl 
don Choimisinéir Teanga. Aon ordú a eiseoidh an tAire, beidh feidhm 
aige maidir  le  haon chomórtas  ar  leith  amháin agus ní  bheidh sé  i 
bhfeidhm ach go ceann bliain ón dáta ar ar eisíodh é. Beidh an fhoráil 
seo i ngníomh ó 1 Eanáir 2025 d’ainneoin aon achtachán eile.

(7) Beidh na forálacha agus na rialacháin a bhaineann leis an gcóras  20 
faoin gcéad i  bhfeidhm i  ngach comhlacht  poiblí  ón 1 Eanáir  2025 
d’ainneoin aon achtachán eile. 

(8) Beidh na forálacha agus na rialacháin a bhaineann leis an gcóras  20 
faoin gcéad i  bhfeidhm i gcomhair gach comórtais  earcaíochta agus 
gach comórtais ardaithe céime, idir sheachtrach agus inmheánach, ón 1 
Eanáir 2025 d’ainneoin aon achtachán eile. 

(9) Bainfidh riachtanas dátheangachais le haon phost trína soláthrófar aon 
seirbhís  don  phobal,  nó  do  thríú  páirtí,  más  duine,  comhlacht  nó 
eagraíocht d’aon saghas é an tríú páirtí, agus beidh an fhoráil  seo i 
bhfeidhm ó 1 Eanáir 2030 d’ainneoin aon achtachán eile.

(10) Nuair a gheobhaidh duine post nó ardú céime tríd an gcóras 20 faoin 
gcéad  ,  beidh sé mar  chuid dá chonradh fostaíochta  nó dá conradh 
fostaíochta go mbeidh dualgas air  nó uirthi  feidhmiú i  gceachtar  de 
dhá theanga oifigiúla an Stáit fad a fhanfaidh sé nó sí sa phost sin, nó 
nuair a gheobhaidh sé nó sí ardú céime díreach as an bpost sin a bheith 
aige nó aici, agus fad a fhanfaidh sé nó sí sa phost ardaithe céime sin. 
Má fhaigheann an duine  sin  post  eile  taobh amuigh den chóras  20 
faoin gcéad, ní  bheidh an dualgas  sin  ar  an duine sin  a  thuilleadh. 
Beidh  an  fhoráil  seo  i  bhfeidhm ó  1  Eanáir  2025  d’ainneoin  aon 
achtachán eile.

(11) Beidh  sé  de  dhualgas  ar  an  gcomhlacht  poiblí  an  oiliúint  agus  an 
uasoiliúint leanúnach is gá in dhá theanga oifigiúla an Stáit a chur ar 
fáil d’aon duine a bheidh fostaithe faoin gcóras 20 faoin gcéad le linn 
a shaoil oibre nó a saoil oibre. Beidh an fhoráil seo i bhfeidhm ó 1 
Eanáir 2025 d’ainneoin aon achtachán eile.

(12) Beidh  sé  de  cheart  ag  gach  fostaí  de  chuid  comhlacht  poiblí  aon 
idirghníomhaíocht  a  dhéanfaidh  sé  nó  sí  leis  an  gcomhlacht  poiblí, 
agus  a  bhainfidh  lena  fhostaíocht  phearsanta  nó  lena  fostaíocht 
phearsanta, a dhéanamh trí cheachtar de dhá theanga oifigiúla an Stáit 
is rogha leis nó léi féin, agus beidh sé de dhualgas ar an gcomhlacht 
poiblí  a  chinntiú  gurb  indéanta  é  sin  trí  na  háiseanna  agus  na 
foirmeacha  cuí  a  bheith  ar  fáil  don  fhostaí.  Beidh  an  fhoráil  seo  i 
bhfeidhm ó 1 Eanáir 2021 d’ainneoin aon achtachán eile.

(13) Ceapfaidh gach comhlacht poiblí Oifigeach Forbartha Dátheangachais 
ar leibhéal an Leas-Phríomhoifigigh nó níos airde, agus tabharfaidh sé 
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cumhachtaí agus cúraimí sainiúla dó nó di. Cinnteoidh an  tOifigeach 
Forbartha Dátheangachais  go gcomhlíonfaidh an comhlacht  poiblí  a 
chuid dualgas go léir faoi Achtanna na dTeangacha Oifigiúla agus faoi 
fhorálacha na hearnála ina mbeidh sé. Beidh an fhoráil seo i bhfeidhm 
ó 1 Eanáir 2021 d’ainneoin aon achtachán eile.

(14) Beidh dualgas ar gach comhlacht poiblí tuarascáil a ullmhú agus í a 
leagan  faoi  bhráid  Thithe  an  Oireachtais  gach  bliain.  Áireofar  na 
sonraí seo a leanas sa tuarascáil sin:

(a) liosta de na seirbhísí a chuireann an comhlacht poiblí ar fáil don 
phobal,  agus do thríú páirtithe eile,  go dátheangach, trí  Ghaeilge 
amháin, agus trí Bhéarla amháin;

(b) sonraí faoi líon na ndaoine atá fostaithe ag an gcomhlacht poiblí 
san iomlán, sonraí faoi líon na ndaoine atá fostaithe faoin gcóras 20 
faoin gcéad, liosta de líon na bhfostaithe a bhfuil sé de dhualgas 
orthu seirbhís dhátheangach a chur ar fáil don phobal nó do thríú 
páirtithe eile;

(c) sonraí faoi líon na gceapachán agus na n-arduithe céime a rinne an 
comhlacht poiblí i rith na bliana roimhe, agus sonraí faoi líon na 
gceapachán agus na n-arduithe céime a rinne sé tríd an gcóras  20 
faoin gcéad i rith na bliana roimhe;

(d) sonraí  faoin  méid  uaireanta  a  d’iarr  an  comhlacht  poiblí  ar  an 
tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí fostaí dátheangach a chur chuige 
agus  liosta  den  mhéid  uaireanta  a  rinne  an  tSeirbhís  um 
Cheapacháin Phoiblí amhlaidh;

(e) liosta  de  na  hoifigigh  (cúram,  ainm,  grád,  rannóg  agus  sonraí 
teagmhála gach oifigigh) sna rannóga éagsúla sa chomhlacht poiblí 
atá freagrach as seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil;

(f) ainm, grád, sonraí teagmhála, cúraimí agus cumhachtaí an Oifigigh 
Forbartha Dátheangachais;

(g) liosta de na gearáin a cuireadh i leith an chomhlachta phoiblí i rith 
na  bliana  roimhe  mar  gheall  ar  aon  tráth  a  mhainnigh  nó  a 
dhiúltaigh sé seirbhís dhátheangach a chur ar fáil nuair a iarradh air 
é  sin  a  dhéanamh,  agus  sonraí  faoin  gcinneadh  a  rinne  an 
comhlacht poiblí agus faoi na beartais a chuir sé i bhfeidhm chun 
an fhadhb a réiteach agus chun an tseirbhís dhátheangach a chur ar 
fáil ina dhiaidh sin;

(h) liosta de na tionscnaimh a chuir an comhlacht poiblí i bhfeidhm i 
rith na bliana roimhe chun an dátheangachas a chur chun cinn agus 
a spreagadh agus chun tacú leis.

(15) Beidh na forálacha a leagtar síos i bhfo-alt (14) i bhfeidhm ón 1 Eanáir 
2025 d’ainneoin aon achtachán eile.
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(16) Déanfaidh  an  tAire  grúpa  comhairleach  a  bhunú  ar  a  mbeidh 
ionadaithe  don  Roinn  Caiteachais  Phoiblí  agus  Athchóirithe,  don 
tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí, don Roinn Turasóireachta, Cultúir, 
Ealaíon,  Gaeltachta,  Spóirt  agus  Meán  (nó  cibé  Roinn  ar  a  bhfuil 
freagracht maidir le  dualgais i  dtaobh na Gaeilge, na Gaeltachta nó 
phobal labhartha na Gaeilge), d’Oifig an Choimisinéara Teanga, agus 
d’aon chomhlacht poiblí eile, de réir mar is cuí, chun comhairle a chur 
ar  an  tSeirbhís  um  Cheapacháin  Phoiblí  maidir  leis  na  comórtais 
earcaíochta i gcomhthéacs na gcuspóirí arb éard iad líon na gcainteoirí 
Gaeilge  atá  in  ann feidhmiú  go dátheangach a  mhéadú sa  tseirbhís 
phoiblí  agus  an  soláthar  cainteoirí  Gaeilge  in  oifigí  atá  lonnaithe  i 
limistéir  Ghaeltachta  nó  a  fhreastalaíonn  ar  limistéir  Ghaeltachta  a 
chinntiú.  Tiocfaidh  an  fhoráil  seo  i  ngníomh ar  an  agus  ón  dáta  a 
thiocfaidh  Acht  na  dTeangacha Oifigiúla  (Leasú),  2021 i  ngníomh, 
d’ainneoin aon achtachán eile.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

114. I leathanach 15, idir línte 3 agus 4, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Comhaltas Bord Stáit
5. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt nua seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 10:

“10A. Nuair a bheidh comhaltaí bord Stáit á n-ainmniú tar éis teacht i bhfeidhm 
don fhoráil seo, cinnteoidh gach Aire den Rialtas go mbeidh inniúlacht sa 
Ghaeilge ag 20 faoin gcéad ar a laghad de chomhaltaí gach boird Stáit.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

115. I leathanach 15, idir línte 3 agus 4, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Comhaltas Bord Stáit
5. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt nua seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 10:

“10A. Nuair a bheidh comhaltaí na Comhairle Ealaíon á n-ainmniú de réir alt 11 
den Acht Ealaíon, 2003, tar éis teacht i bhfeidhm don fhoráil seo, beidh 6 
dhuine acu ar a laghad sách inniúil sa Ghaeilge chun leas a bhaint aisti 
gan dua le linn a gcuid oibre.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

116. I leathanach 15, idir línte 3 agus 4, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Comhaltas Bord Stáit
5. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt nua seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 10:

“10A. Nuair a bheidh comhaltaí bhord RTÉ á n-ainmniú de réir alt 82 den Acht 
Craolacháin,  2009,  tar  éis  teacht  i  bhfeidhm don fhoráil  seo,  ní  foláir 
comhalta as gach beirt ar a laghad a bheith in ann cumarsáid a dhéanamh 
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go hinniúil i nGaeilge.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

117. I leathanach 15, idir línte 3 agus 4, an méid seo a leanas a chur isteach:

“5. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 9:

“Earcaíocht don Earnáil Phoiblí
10A. (1) Beidh  Gaeilge  líofa  agus  Béarla  líofa  ag  gach  duine  a  earcófar  i 

gcomhair post i  gcomhlacht poiblí  atá lonnaithe sa Ghaeltacht, nó a 
earcófar i gcomhair aon oifig, rannóg, rannán nó roinn den chomhlacht 
poiblí atá lonnaithe sa Ghaeltacht. Tiocfaidh an fhoráil seo i ngníomh 
an 31 Nollaig 2022 d’ainneoin aon achtachán eile.

(2) Beidh Gaeilge líofa agus Béarla líofa ag gach seirbhíseach poiblí  a 
bheidh ag obair sa Ghaeltacht, agus beidh lánfheidhm ag an bhforáil 
seo ón 31 Nollaig 2025 d’ ainneoin aon achtachán eile.

(3) Beidh Gaeilge líofa agus Béarla líofa ag 20 faoin gcéad de dhaoine a 
earcófar i gcomhair post i ngach comhlacht poiblí, agus tiocfaidh an 
fhoráil seo i ngníomh ón 31 Nollaig 2025 d’ainneoin aon achtachán 
eile.

(4) Beidh  Gaeilge  líofa  agus  Béarla  líofa  ag  20  faoin  gcéad  de 
sheirbhísigh phoiblí a bheidh ag obair i ngach comhlacht poiblí agus 
beidh lánfheidhm ag an bhforáil  seo ón 31 Nollaig 2025 d’ainneoin 
aon achtachán eile.

(5) Beidh seirbhísí i gceachtar de dhá theanga oifigiúla an Stáit ar fáil go 
hiomlán ó oifigí áitiúla agus réigiúnacha atá lonnaithe sa Ghaeltacht, 
agus beidh an fhoráil seo i bhfeidhm ón 31 Nollaig 2025 d’ainneoin 
aon achtachán eile.

(6) Beidh seirbhísí i gceachtar de dhá theanga oifigiúla an Stáit ar fáil go 
hiomlán  ó  oifigí  áitiúla  agus  réigiúnacha  ina  bhfuil  limistéir 
Ghaeltachta nó líonra Gaeilge ina gceantair  feidhme, agus beidh an 
fhoráil seo i bhfeidhm ón 31 Nollaig 2025 d’ainneoin aon achtachán 
eile.

(7) Beidh seirbhísí i gceachtar de dhá theanga oifigiúla an Stáit ar fáil go 
hiomlán  ó  gach  chomhlacht  poiblí  agus  beidh  an  fhoráil  seo  i 
bhfeidhm ón 31 Nollaig 2025 d’ainneoin aon achtachán eile.

(8) Maidir  le  gráid  áirithe  sa  tseirbhís  phoiblí,  agus  i  gcás  go  mbeidh 
cinneadh déanta go mbunófar painéal de bheirt nó níos lú mar thoradh 
ar chomórtas ar leith i gcomhair post nó ardú céime ar leith, déanfaidh 
an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe  agus le  haon Aire  eile  nó  le  haon cheann comhlachta 
phoiblí  a  mheasfaidh  an  tAire  is  gá,  a  ordú  don  tSeirbhís  um 
Cheapacháin Phoiblí nó don chomhlacht poiblí an comórtas a reáchtáil 
trí cheann amháin den dá theanga oifigiúla. Ní eiseoidh an tAire ordú 
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den  sórt  sin  ach  amháin más rud é  go ndéanfaidh  an  tSeirbhís  um 
Cheapacháin Phoiblí nó an comhlacht poiblí na cúiseanna atá leis an 
gcomórtas a reáchtáil trí cheann amháin de dhá theanga oifigiúla an 
Stáit a chur in iúl i scríbhinn dó nó di. Ar ordú den sórt sin a eisiúint, 
déanfaidh an tAire a chinneadh nó a cinneadh agus an bunús atá leis a 
chur  in  iúl  don  Choimisinéir.  Aon ordú  a  eiseoidh  an  tAire,  beidh 
feidhm aige maidir le comórtas ar leith agus ní bheidh sé i bhfeidhm 
ach go ceann bliain ón dáta ar  ar eisíodh é.  Beidh an fhoráil  seo i 
ngníomh ón 31 Nollaig 2025 d’ainneoin aon achtachán eile.

(9) Beidh feidhm ag na forálacha agus na rialacháin a bhaineann leis an 
gcóras 20 faoin gcéad i leith gach comhlachta phoiblí ón 31 Nollaig 
2025 d’ainneoin aon achtachán eile.

(10) Beidh feidhm ag na forálacha agus na rialacháin a bhaineann leis an 
gcóras 20 faoin gcéad i  leith  gach comórtais  earcaíochta  agus gach 
comórtais  ardaithe  céime,  idir  chomórtais  sheachtracha  agus 
inmheánacha, ón 31 Nollaig 2025 d’ainneoin aon achtachán eile.

(11) Bainfidh riachtanas dátheangach le haon phost  trína soláthrófar  aon 
seirbhís  don  phobal,  nó  do  thríú  páirtí,  más  duine,  comhlacht  nó 
eagraíocht d’aon chineál é an tríú páirtí, agus beidh an fhoráil seo i 
bhfeidhm ó 31 Nollaig 2025 d’ainneoin aon achtachán eile.

(12) Nuair a gheobhaidh duine post nó ardú céime tríd an gcóras 20 faoin 
gcéad,  beidh  sé  mar  chuid  dá  chonradh  fostaíochta  nó  dá  conradh 
fostaíochta go mbeidh dualgas air  nó uirthi  feidhmiú i  gceachtar  de 
dhá theanga oifigiúla an Stáit fad a fhanfaidh sé nó sí sa phost sin, nó 
nuair a gheobhaidh sé nó sí ardú céime díreach mar gheall ar an bpost 
sin a bheith aige nó aici, fad a fhanfaidh sé nó sí  sa phost ardaithe 
céime sin.  Má fhaigheann an duine sin post  eile taobh amuigh den 
chóras 20 faoin gcéad, ní bhainfidh an dualgas sin leis an duine sin a 
thuilleadh.  Beidh  an  fhoráil  seo  i  bhfeidhm  ón  31  Nollaig  2025 
d’ainneoin aon achtachán eile.

(13) Beidh  sé  de  dhualgas  ar  an  gcomhlacht  poiblí  an  oiliúint  agus  an 
uasoiliúint leanúnach is gá in dhá theanga oifigiúla an Stáit a chur ar 
fáil d’aon duine a bheidh fostaithe faoin gcóras 20 faoin gcéad le linn 
a shaoil oibre nó a saoil oibre. Beidh an fhoráil seo i bhfeidhm ón 31 
Nollaig 2025 d’ainneoin aon achtachán eile.

(14) Beidh  sé  de  cheart  ag  gach  fostaí  de  chuid  comhlacht  poiblí  aon 
idirghníomhaíochtaí a dhéanfaidh sé nó sí leis an gcomhlacht poiblí, 
agus  a  bhainfidh  lena  fhostaíocht  phearsanta  nó  lena  fostaíocht 
phearsanta, a dhéanamh trí cheachtar de dhá theanga oifigiúla an Stáit, 
agus beidh sé de dhualgas ar an gcomhlacht poiblí é a éascú amhlaidh 
trí na háiseanna agus na foirmeacha cuí a bheith ar fáil don fhostaí. 
Beidh an fhoráil seo i bhfeidhm ón 31 Nollaig 2025 d’ainneoin aon 
achtachán eile.
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(15) Déanfaidh gach comhlacht poiblí Oifigeach Forbartha Dátheangachais 
a  cheapadh ar  leibhéal  an  leas-phríomhoifigigh nó  níos  airde,  agus 
déanfaidh sé cumhachtaí agus freagrachtaí sainiúla a shannadh dó nó 
dí.  Cinnteoidh  an  tOifigeach  Forbartha  Dátheangachais  go 
gcomhlíonfaidh  an  comhlacht  poiblí  a  chuid  dualgas  go  léir  faoi 
Achtanna na dTeangacha Oifigiúla agus faoi  fhorálacha arna leagan 
amach don earnáil lena mbaineann. Beidh an fhoráil seo i bhfeidhm ón 
31 Nollaig 2025 d’ainneoin aon achtachán eile.

(16) Beidh dualgas ar gach comhlacht poiblí tuarascáil a ullmhú agus í a 
leagan  faoi  bhráid  Thithe  an  Oireachtais  gach  bliain.  Áireofar  na 
sonraí seo a leanas sa tuarascáil sin:

(a) liosta de na seirbhísí a chuireann an comhlacht poiblí ar fáil don 
phobal,  agus do thríú páirtithe eile,  go dátheangach, trí  Ghaeilge 
amháin agus trí Bhéarla amháin;

(b) sonraí faoi líon na ndaoine atá fostaithe ag an gcomhlacht poiblí 
san iomlán, sonraí faoi líon na ndaoine atá fostaithe faoin gcóras 20 
faoin gcéad, liosta de líon na bhfostaithe a bhfuil sé de dhualgas 
orthu seirbhís dhátheangach a chur ar fáil don phobal nó do thríú 
páirtithe eile;

(c) sonraí faoi líon na gceapachán agus na n-arduithe céime a rinne an 
comhlacht poiblí le linn na bliana roimhe, agus sonraí faoi líon na 
gceapachán agus na n-arduithe céime a rinne sé tríd an gcóras 20 
faoin gcéad le linn na bliana roimhe sin;

(d) sonraí  faoin  méid  uaireanta  a  d’iarr  an  comhlacht  poiblí  ar  an 
tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí fostaí dátheangach a chur chuige 
agus  liosta  den  mhéid  uaireanta  a  rinne  an  tSeirbhís  um 
Cheapacháin Phoiblí amhlaidh;

(e) liosta  de  na  hoifigigh  (cúram,  ainm,  grád,  rannóg  agus  sonraí 
teagmhála) sna rannóga éagsúla sa chomhlacht poiblí atá freagrach 
as seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil;

(f) ainm, grád, sonraí teagmhála, cúraimí agus cumhachtaí an Oifigigh 
Forbartha Dátheangachais;

(g) liosta de na gearáin a cuireadh i leith an chomhlachta phoiblí le linn 
na  bliana  roimhe  sin  mar  gheall  ar  aon  tráth  a  mhainnigh nó  a 
dhiúltaigh sé seirbhís dhátheangach a chur ar fáil nuair a iarradh air 
amhlaidh, agus sonraí faoin gcinneadh a rinne an comhlacht poiblí 
agus  faoi  na  beartais  a  chuir  sé  i  bhfeidhm chun  an  fhadhb  a 
réiteach  agus  chun  an  tseirbhís  dhátheangach  a  chur  ar  fáil  ina 
dhiaidh sin;

(h) liosta de na tionscnaimh a chuir an comhlacht poiblí i bhfeidhm le 
linn na bliana roimhe sin chun an dátheangachas a chur chun cinn 
agus  a  spreagadh  agus  chun  tacú  leis.  Beidh  an  fhoráil  seo  i 

43



[ALT 5]

bhfeidhm ón 31 Nollaig 2022 d’ainneoin aon achtachán eile.

(17) Déanfaidh  an  tAire  grúpa  comhairleach  a  bhunú  ar  a  mbeidh 
ionadaithe de chuid na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, 
na  Seirbhíse  um  Cheapacháin  Phoiblí,  na  Roinne  Turasóireachta, 
Cultúir,  Ealaíon,  Gaeltachta,  Spóirt  agus  Meán,  de  chuid  Oifig 
Choimisinéir na dTeangacha Oifigiúla, agus de chuid aon chomhlacht 
poiblí eile, de réir mar is cuí, chun comhairle a chur ar an tSeirbhís um 
Cheapacháin  Phoiblí  maidir  leis  na  comórtais  earcaíochta  i 
gcomhthéacs na gcuspóirí arb éard iad líon na gcainteoirí Gaeilge atá 
in ann feidhmiú go dátheangach a mhéadú sa tseirbhís phoiblí agus an 
soláthar  cainteoirí  Gaeilge  in  oifigí  atá  lonnaithe  i  limistéir 
Ghaeltachta  nó a  fhreastalaíonn ar  limistéir  Ghaeltachta  a  chinntiú. 
Tiocfaidh an fhoráil  seo i  ngníomh ar an agus ón dáta a thiocfaidh 
Acht  na  dTeangacha Oifigiúla  (Leasú),  2021 i  ngníomh,  d'ainneoin 
aon achtachán eile.”.”.

—Caitríona Ní Chonghaile.

118. I leathanach 15, idir línte 3 agus 4, an méid seo a leanas a chur isteach:

“5. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 11:

“Caighdeán
11A. (1) Déanfar  gach  comhlacht  poiblí  a  aicmiú  i  gceann  amháin  de  thrí 

earnáil. Déanfar tríú páirtí, pearsa aonair nó comhlacht a sholáthraíonn 
seirbhísí thar ceann comhlacht poiblí a aicmiú san earnáil chéanna ina 
mbeidh an comhlacht poiblí, ar thar a cheann a sholáthraíonn sé nó sí 
na seirbhísí  sin, aicmithe. I gcás go soláthraíonn tríú páirtí  seirbhísí 
thar ceann níos mó ná comhlacht poiblí amháin, cuirfear an tríú páirtí 
sin  in  aicmí  ar  leithligh i  leith  na  seirbhísí  a  sholáthraíonn sé  thar 
ceann gach ceann de na comhlachtaí poiblí éagsúla.

(2) Is iad Earnáil  1,  Earnáil  2 agus Earnáil  3  na trí  earnáil.  Déanfaidh 
comhlachtaí poiblí agus tríú páirtithe a sholáthraíonn aon seirbhísí thar 
ceann aon chomhlacht poiblí agus a bheidh aicmithe in Earnáil 1 an 
caighdeán  is  airde  a  chomhlíonadh  maidir  le  seirbhísí  poiblí  a 
sholáthar  trí  mheán an dá theanga oifigiúla.  Déanfaidh comhlachtaí 
poiblí agus tríú páirtithe a sholáthraíonn aon seirbhísí thar ceann aon 
chomhlacht poiblí agus a bheidh aicmithe in Earnáil 2 caighdeán níos 
ísle a chomhlíonadh maidir le seirbhísí poiblí a sholáthar trí mheán an 
dá theanga oifigiúla. Déanfaidh comhlachtaí poiblí agus tríú páirtithe a 
sholáthraíonn aon seirbhísí thar ceann aon chomhlacht poiblí agus a 
bheidh  aicmithe  in  Earnáil  3  an  caighdeán  is  ísle  a  chomhlíonadh 
maidir le seirbhísí poiblí a sholáthar trí mheán an dá theanga oifigiúla.

(3) Is sa dá theanga oifigiúla a sholáthróidh comhlacht  poiblí  a  bheidh 
aicmithe  in  Earnáil  1  na  seirbhísí  go  léir.  Beidh  na  seirbhísí  sin  a 
sholáthróidh sé ar comhchéim ó thaobh caighdeáin, inrochtaineachta, 
cáilíochta agus tráthúlachta de, is cuma cén teanga oifigiúil  ar trína 
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meán  a  bheidh  sé  ag  soláthar  seirbhíse.  Maidir  le  tríú  páirtithe  a 
sholáthraíonn seirbhísí thar ceann an chomhlachta phoiblí, soláthróidh 
siad na seirbhísí sin de réir na gcaighdeán céanna.

(4) Déanfaidh  comhlacht  poiblí  a  bheidh  aicmithe  in  Earnáil  2  líon 
comhaontaithe seirbhísí a sholáthar trí mheán an dá theanga oifigiúla. 
Déanfaidh  sé  na  seirbhísí  sin  a  sholáthar  de  réir  caighdeáin 
chomhaontaithe,  ó  thaobh  inrochtaineachta,  cáilíochta  agus 
tráthúlachta de. Maidir le tríú páirtithe a sholáthraíonn seirbhísí thar 
ceann an chomhlachta phoiblí, soláthróidh siad na seirbhísí sin de réir 
na gcaighdeán céanna.

(5) Déanfaidh  comhlacht  poiblí  a  bheidh  aicmithe  in  Earnáil  3  líon 
comhaontaithe seirbhísí a sholáthar trí mheán an dá theanga oifigiúla. 
Déanfaidh  sé  na  seirbhísí  sin  a  sholáthar  de  réir  caighdeáin 
chomhaontaithe,  ó  thaobh  inrochtaineachta,  cáilíochta  agus 
tráthúlachta de. Maidir le tríú páirtithe a sholáthraíonn seirbhísí thar 
ceann an chomhlachta phoiblí, soláthróidh siad na seirbhísí sin de réir 
na gcaighdeán céanna.

(6) Socróidh an Coimisinéir na caighdeáin fhoriomlána i leith gach ceann 
de na trí earnáil. Sannfaidh sé nó sí gach comhlacht poiblí d’earnáil 
áirithe  tar  éis  dó nó di  dul  i  gcomhairle  leis  an gcomhlacht  poiblí. 
Maidir  le  hEarnáil  2 agus le hEarnáil  3,  beidh an chumhacht ag an 
gCoimisinéir  chun athrú ar  na caighdeáin a chuirfear  chun feidhme 
maidir  le  comhlachtaí  poiblí  éagsúla  a  chomhaontú  laistigh  de  na 
teorainneacha  foriomlána   a  bheidh  socraithe  do  gach  ceann de  na 
hearnálacha sin.

(7) Maidir leis na comhlachtaí poiblí agus na tríú páirtithe a sholáthraíonn 
aon seirbhísí thar ceann aon chomhlacht poiblí agus a bheidh aicmithe 
in Earnáil 2 nó in Earnáil 3, ní ceadmhach d’aon cheann díobh fanacht 
san earnáil  sin ar feadh tréimhse is faide ná 5 bliana. Déanfar gach 
comhlacht  poiblí  agus  tríú  páirtí  a  sholáthraíonn  aon  seirbhísí  thar 
ceann aon chomhlacht poiblí a aistriú chuig earnáil is airde tar éis 5 
bliana ionas  gur in  Earnáil  1 a  bheidh siad aicmithe laistigh de 10 
mbliana.

(8) Déanfaidh an Coimisinéir faireachán ar fheidhmíocht gach comhlachta 
phoiblí  agus tríú páirtí  a sholáthraíonn aon seirbhísí  thar ceann aon 
chomhlacht  poiblí  de réir  na gcaighdeán don earnáil  ina mbeidh an 
comhlacht poiblí sin nó an tríú páirtí sin aicmithe.

(9) I gcás go mainneoidh comhlacht poiblí nó tríú páirtí a sholáthraíonn 
aon seirbhísí  thar  ceann aon chomhlacht  poiblí  déanamh de réir  na 
gcaighdeán  a  bheidh  socraithe  don earnáil  ina  mbeidh  sé  aicmithe, 
féadfaidh an Coimisinéir  pionós nach mó ná €5,000 a  fhorchur.  Ní 
fhorchuirfear an pionós sin ach aon uair amháin in aon tréimhse áirithe 
5 bliana.  Ní  dhéanfaidh an Coimisinéir  amhlaidh go dtí  go mbeidh 
tuarascáil  iomlán  tugtha  aige  nó  aici  ar  sholáthar  seirbhísí  ag  an 
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gcomhlacht poiblí nó ag an tríú páirtí. Beidh an ceart ag an gcomhlacht 
poiblí nó ag an tríú páirtí achomharc a dhéanamh in aghaidh pionós a 
bheidh forchurtha laistigh de 30 lá ó thráth foilsithe na tuarascála, agus 
éistfidh agus cinnfidh an Coimisinéir an t-achomharc sin laistigh de 30 
lá ón tráth a chuirfear faoina bhráid nó faoina bráid é. Leagfaidh an 
Coimisinéir  an  tuarascáil  faoi  bhráid  dhá  Theach  an  Oireachtais 
laistigh  de  40  lá  tar  éis  a  foilsithe  nó,  má  dhéanann an  comhlacht 
poiblí  nó an tríú páirtí  a sholáthraíonn aon seirbhísí  thar  ceann aon 
chomhlacht poiblí achomharc in aghaidh fhorchur an phionóis, laistigh 
de 10 lá tar éis an cinneadh i dtaobh an achomhairc a fhoilsiú.

(10) D’ainneoin  aon  ní  i  bhfo-alt  (6)  thuas,  beidh  an  chumhacht  ag  an 
gCoimisinéir chun comhlacht poiblí nó tríú páirtí a sholáthraíonn aon 
seirbhísí  thar ceann aon chomhlacht  poiblí  a athaicmiú in earnáil  is 
ísle ná an earnáil ina mbeidh sé nó sí  aicmithe aon tráth áirithe. Ní 
dhéanfaidh  an  Coimisinéir  amhlaidh  go  dtí  go  mbeidh  tuarascáil 
iomlán  tugtha  aige  nó  aici  ar  sholáthar  seirbhísí  ag  an  gcomhlacht 
poiblí  nó ag an tríú páirtí.  I gcás go mbeidh tuarascáil  den sórt sin 
ullmhaithe ag an gCoimisinéir, féadfaidh sé nó sí pionós nach mó ná 
€5,000  a  fhorchur  ar  an  gcomhlacht  poiblí  nó  ar  an  tríú  páirtí.  Ní 
fhorchuirfear an pionós sin ach aon uair amháin in aon tréimhse áirithe 
5 bliana. Beidh an ceart ag an gcomhlacht poiblí nó ag an tríú páirtí 
achomharc a dhéanamh in aghaidh fhorchur an phionóis laistigh de 30 
lá  ó  thráth  foilsithe  na  tuarascála,  agus  éistfidh  agus  cinnfidh  an 
Coimisinéir an t-achomharc sin laistigh de 30 lá ón tráth a chuirfear 
faoina bhráid nó faoina bráid é. Leagfaidh an Coimisinéir an tuarascáil 
faoi  bhráid  dhá  Theach  an  Oireachtais  laistigh  de  40  lá  tar  éis  a 
foilsithe  nó,  má  dhéanann  an  comhlacht  poiblí  nó  an  tríú  páirtí 
achomharc in aghaidh fhorchur an phionóis, laistigh de 10 lá tar éis an 
cinneadh i dtaobh an achomhairc a fhoilsiú.

(11) D’ainneoin  aon  ní  i  bhfo-alt  (6)  thuas,  beidh  an  chumhacht  ag  an 
gCoimisinéir chun a cheadú do chomhlacht poiblí nó do thríú páirtí, a 
sholáthraíonn aon seirbhísí thar ceann aon chomhlacht poiblí, fanacht 
san earnáil chéanna ar feadh thréimhse bhreise 5 bliana. Ní dhéanfaidh 
an Coimisinéir  amhlaidh go dtí  go mbeidh tuarascáil  iomlán tugtha 
aige nó aici ar sholáthar seirbhísí ag an gcomhlacht poiblí nó ag an tríú 
páirtí.  I  gcás  go  mbeidh  tuarascáil  den  sórt  sin  ullmhaithe  ag  an 
gCoimisinéir, féadfaidh sé nó sí pionós nach mó ná €10,000 a fhorchur 
ar  an  gcomhlacht  poiblí  nó  ar  an  tríú  páirtí.  Beidh  an  ceart  ag an 
gcomhlacht  poiblí  nó  ag  an  tríú  páirtí  achomharc  a  dhéanamh  in 
aghaidh fhorchur  an phionóis  laistigh de 30 lá  ó  thráth foilsithe  na 
tuarascála, agus éistfidh agus cinnfidh an Coimisinéir an t-achomharc 
sin laistigh de 30 lá ón tráth a chuirfear faoina bhráid nó faoina bráid 
é. Leagfaidh an Coimisinéir an tuarascáil faoi bhráid dhá Theach an 
Oireachtais  laistigh de 40 lá tar  éis  a foilsithe nó,  má dhéanann an 
comhlacht poiblí nó an tríú páirtí achomharc in aghaidh fhorchur an 
phionóis,  laistigh de 10 lá tar éis dó nó di an cinneadh i dtaobh an 
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achomhairc a fhoilsiú.

(12) Beidh na freagrachtaí seo a leanas ar an gCoimisinéir:

(a) an caighdeán seirbhíse i ngach earnáil a shocrú;

(b) athbhreithniú  a  dhéanamh  go  rialta  ar  fheidhmíocht  gach 
comhlachta phoiblí i ngach earnáil, agus má mhainníonn comhlacht 
poiblí  an caighdeán sin  a  bhaint  amach,  tuarascáil  a  leagan faoi 
bhráid Thithe an Oireachtais ina leith;

(c) tacaíocht agus spreagadh a thabhairt do chomhlachtaí poiblí agus 
iad ag gluaiseacht i dtreo stádas Earnáil 1 a bhaint amach laistigh 
de 10 mbliana ar a mhéid.

(13) Tiocfaidh na forálacha seo i ngníomh an 1 Eanáir 2022 d’ainneoin aon 
achtachán eile.”.”.

—Caitríona Ní Chonghaile.

119. I leathanach 15, idir línte 3 agus 4, an méid seo a leanas a chur isteach:

“5. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 11:

“Comhlachtaí Poiblí
11A. Faoi réir an ailt seo, is comhlacht poiblí gach ceann díobh seo a leanas 

chun críocha an Achta seo:

(a) Roinn Stáit;

(b) aon  eintiteas  eile  arna  bhunú  le  haon  achtachán  nó  faoi  aon 
achtachán (seachas faoi Achtanna na gCuideachtaí);

(c) aon  eintiteas  eile  arna  bhunú  (seachas  faoi  Achtanna  na 
gCuideachtaí)  nó  arna  cheapadh  ag  an  Rialtas  nó  ag  Aire  den 
Rialtas, lena n-áirítear eintiteas arna bhunú (seachas faoi Achtanna 
na gCuideachtaí) ag Aire den Rialtas faoi aon scéim;

(d) cuideachta  (de  réir  bhrí  Achtanna  na  gCuideachtaí)  a  bhfuil 
tromlach de na scaireanna inti á shealbhú ag Aire den Rialtas nó 
thar ceann Aire den Rialtas;

(e) fochuideachta  (de  réir  bhrí  Achtanna  na  gCuideachtaí)  de  chuid 
cuideachta lena mbaineann mír (d);

(f) eintiteas (seachas fochuideachta lena mbaineann mír (e)) atá á rialú 
go díreach nó go neamhdhíreach ag eintiteas lena mbaineann mír 
(b), (c), (d) nó (e).”.”.

—Caitríona Ní Chonghaile.

120.I leathanach 15, idir línte 3 agus 4, an méid seo a leanas a chur isteach:

“5. Leasaítear alt 13 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh 
fho alt (2):
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“(2A) Aon phearsa aonair a bheidh ag feidhmiú de bhun conartha nó ar shlí 
eile  mar  ghníomhaire  thar  ceann  comhlacht  poiblí  a  chomhlíonann 
feidhmeanna an chomhlachta phoiblí sin, a mhéid amháin a bhaineann 
sé le comhlíonadh na bhfeidhmeanna áirithe sin.”.”.

—Bríd Nic Gabhann, Caitríona Ní Chonghaile.

121.I leathanach 15, líne 7, “caighdeán teanga forordaithe, is caighdeán” a scriosadh agus “aicmiú 
teanga forordaithe, is aicmiú” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

122.I leathanach 15, líne 10, an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh “d’ainneoin fho-alt (3).”:

“Ní dhéanfaidh aon aicmiú teanga forordaithe laghdú ar na dualgais a 
bhí i bhfeidhm ar chomhlacht poiblí faoi scéim go dtí sin, áfach.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

ALT 6
123.I leathanach 15, líne 14, “lá a cheapadh” a scriosadh agus an méid seo a leanas a chur ina ionad:

“lá a cheapadh, tráth nach déanaí ná 6 mhí tar éis Acht na dTeangacha 
Oifigiúla (Leasú), 2021 a rith,”.”.

—Aire Stáit ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán.

124.I leathanach 15, líne 14, “laistigh de 3 mhí ó achtú an ailt  seo” a chur isteach i ndiaidh “a 
cheapadh”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

125.I leathanach 15, idir línte 21 agus 22, an méid seo a leanas a chur isteach:

“(3A) Beidh an Coiste neamhspleách i gcomhlíonadh a chuid feidhmeanna.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

126.I leathanach 15, idir línte 21 agus 22, an méid seo a leanas a chur isteach:

“(3A) Is í an Ghaeilge teanga oibre an Choiste.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

127.I leathanach 15, líne 33, “de réir phróiseas na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí” a chur isteach 
i ndiaidh “gach duine acu”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

128.I leathanach 15, línte 34 agus 35 a scriosadh agus an méid seo a leanas a chur ina n-ionad:

“(2) Cinnteoidh an tAire gur duine ag a bhfuil inniúlacht sa Ghaeilge agus 
taithí  agus  saineolas  áirithe  ar  sholáthar  seirbhísí  nó  ar  éileamh ar 
sheirbhísí  trí  mheán na Gaeilge,  pleanáil  teanga, bainistiú athruithe, 
riarachán  poiblí  nó  taighde  a  cheapfar  mar  Chathaoirleach 
neamhspleách  agus  nach  mbeidh  an  té  a  cheapfar  fostaithe  ag 
comhlacht poiblí a thagann faoi mhír 1 (1) den Chéad Sceideal le linn 
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dó  nó  di  a  chuid  dualgas  nó  a  cuid  dualgas  mar  Chathaoirleach  a 
chomhlíonadh.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

129.I leathanach 15, línte 34 agus 35 a scriosadh agus an méid seo a leanas a chur ina n-ionad:

“(2) Cinnteoidh an tAire gur duine ag a bhfuil Gaeilge mhaith agus tuiscint 
mhaith ar chás na teanga a cheapfar mar Chathaoirleach neamhspleách 
agus ní bheidh an duine sin fostaithe i  gcomhlacht  poiblí  faoi mhír 
1(1) den Chéad Sceideal.”.

—Bríd Nic Gabhann, Gearóid Mac Fhionnáin.

130.I leathanach 15, líne 34, “, ag a bhfuil Gaeilge líofa,” a chur isteach i ndiaidh “Comhairleach”.

—Caitríona Ní Chonghaile.

131.I leathanach 15, líne 35, “neamhspleách” a chur isteach i ndiaidh “Chathaoirleach”.

—Caitríona Ní Chonghaile.

132.I leathanach 15, líne 38, “Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta” a scriosadh agus an méid seo a 
leanas a chur ina ionad:

“Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán nó 
do cibé Roinn ar a bhfuil freagracht maidir le dualgais i dtaobh na 
Gaeilge, na Gaeltachta nó phobal labhartha na Gaeilge” a chur in 
ionad “Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

133.I leathanach 17, idir línte 6 agus 7, an méid seo a leanas a chur isteach:

“(ca) aon chomhalta amháin a bheidh ainmnithe ag Foras na Gaeilge mar 
ionadaí d’Fhoras na Gaeilge,”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

134.I leathanach 17, idir línte 6 agus 7, an méid seo a leanas a chur isteach:

“(ca) aon chomhalta amháin a bheidh ainmnithe ag Údarás na Gaeltachta 
mar ionadaí d’Údarás na Gaeltachta,”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

135.I leathanach 17, líne 7, “7 gcomhalta eile” a scriosadh agus “2 chomhalta eile” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

136.I leathanach 17, líne 9, “agus” a scriosadh.

—Gearóid Mac Fhionnáin, Dara Mac Giolla Laoire, Éamon Ó Cuív, Aindrias Ó 
Muimhneacháin, Seosamh Mac Aodha, Fergus Ó Dubhda, Marc Ó Cathasaigh.

137.I leathanach 17, línte 10 agus 11 a scriosadh agus an méid seo a leanas a chur ina n-ionad:

“(e) 4  chomhalta  ar  a  laghad  a  bheidh  ainmnithe  mar  ionadaithe  do 
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phobal labhartha na Gaeilge, pobal na Gaeltachta, pobal labhartha 
na  Gaeilge  lasmuigh  den  Ghaeltacht,  eagraíochtaí  deonacha  na 
Gaeilge agus soláthraithe oideachais Gaeilge agus Gaeltachta,”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

138.I leathanach 17, líne 11, “do limistéar Gaeltachta.” a scriosadh agus an méid seo a leanas a chur 
in ionad:

“do phobal na Gaeltachta, agus

(f) aon chomhalta amháin a bheidh ainmnithe ag an Aire mar ionadaí 
do phobal na Gaeilge lasmuigh den Ghaeltacht.”.

—Bríd Nic Gabhann.

139.I leathanach 17, líne 11, “do” a scriosadh agus “as” a chur ina ionad.

—Gearóid Mac Fhionnáin.

140.I leathanach 17, líne 11, “do limistéar Gaeltachta.” a scriosadh agus an méid seo a leanas a chur 
ina ionad:

“do limistéar Gaeltachta, agus

(f) aon chomhalta amháin a bheidh ainmnithe ag an Aire mar ionadaí 
do phobal na Gaeilge lasmuigh den Ghaeltacht.”.

—Gearóid Mac Fhionnáin, Dara Mac Giolla Laoire, Éamon Ó Cuív, Aindrias Ó 
Muimhneacháin, Seosamh Mac Aodha, Fergus Ó Dubhda, Marc Ó Cathasaigh.

141.I leathanach 17, líne 11, “do limistéar Gaeltachta.” a scriosadh agus “do phobal na Gaeltachta, 
agus” a chur ina ionad.

—Caitríona Ní Chonghaile.

142.I leathanach 17, idir línte 11 agus 12, na míreanna seo a leanas a chur isteach:

“(f) aon chomhalta amháin a bheidh ainmnithe ag an Aire mar ionadaí 
do phobal na Gaeilge lasmuigh den Ghaeltacht, agus

(g) saineolaí teangeolaíochta.”.

—Caitríona Ní Chonghaile.

143.I leathanach 17, idir línte 11 agus 12, an méid seo a leanas a chur isteach:

“(3A) Nuair  a  bheidh  an  tAire  ag  ceapadh  comhaltaí  den  Choiste 
Comhairleach, cinnteoidh sé nó sí—

(a) go bhfuil taithí agus saineolas áirithe acu ar sholáthar seirbhísí nó 
ar  éileamh  ar  sheirbhísí  trí  mheán  na  Gaeilge,  pleanáil  teanga, 
bainistiú athruithe, riarachán poiblí nó taighde, agus

(b) go bhfuil  cothromaíocht  chuí  idir  fir  agus  mná  i  gcomhaltas  an 
Choiste.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.
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144.I leathanach 17, líne 21, “6 bliana” a scriosadh agus “5 bliana” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

145.I leathanach 17, líne 24, “trí imeacht aimsire” a scriosadh.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

146.I leathanach 17, líne 28, “6 bliana” a scriosadh agus “5 bliana” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

147.I leathanach 17, línte 42 agus 43 a scriosadh agus i leathanach 19, línte 1 go 9 a scriosadh.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

148.I leathanach 19, líne 10, “nó is í an tAire” a scriosadh agus “an Coiste féin” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

149.I leathanach 19, líne 14, “a luaithe is féidir” a scriosadh agus an méid seo a leanas a chur ina 
ionad “a luaithe is féidir ach tráth nach déanaí ná 2 bhliain”.”

—Aire Stáit ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán.

150.I leathanach 19, líne 14, “agus i  gcás ar  bith, tráth nach déanaí  ná bliain tar  éis  bhunú an 
Choiste Chomhairligh,” a chur isteach i ndiaidh “an lae bunaithe,”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

151.I leathanach 19, líne 17, “6 bliana” a scriosadh agus “5 bliana” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

152.I leathanach 19, líne 23, “caighdeán” a scriosadh agus “aicmiú” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

153.I leathanach 19, líne 26, “a fhéadfaidh comhlachtaí poiblí a úsáid” a scriosadh agus “a úsáidfidh 
comhlachtaí poiblí” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

154.I leathanach 19,  líne 31,  “,  spriocanna ama agus moltaí  sonracha” a chur isteach i  ndiaidh 
“comhairle”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

155.I leathanach 19, línte 31 go 33, “ina bhféadfar a gcuid cúraimí Bunreachtúla agus reachtúla i 
leith seirbhísí a sholáthar trí mheán na Gaeilge” a chur in ionad “a bhféadfar seirbhísí nach 
soláthraíonn na comhlachtaí trí mheán na Gaeilge a sholáthar amhlaidh”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

156.I leathanach 19, líne 38, “moltaí” a scriosadh agus “ag féachaint don chuspóir dá dtagraítear i 
bhfo-alt (3)(b), moltaí” a chur ina ionad.

—Aire Stáit ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán.
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157.I leathanach 21, línte 12 agus 13, “beidh aird ag an gCoiste Comhairleach ar” a scriosadh agus 
“cinnteoidh an Coiste Comhairleach” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

158.I leathanach 21, línte 12 agus 13 “beidh aird ag an gCoiste Comhairleach ar na cuspóirí seo a 
leanas” a scriosadh agus “beidh na cuspóirí seo a leanas ag an gCoiste Comhairleach” a chur 
ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail, Bríd Nic Gabhann, Gearóid 
Mac Fhionnáin, Caitríona Ní Chonghaile.

159.I leathanach 21, idir línte 13 agus 14, an méid seo a leanas a chur isteach:

“(a) gur  trí  mheán  na  Gaeilge  a  sholáthrófar  gach  seirbhís  a 
sholáthraíonn  comhlachtaí  poiblí  i  Limistéir  Pleanála  Teanga 
Ghaeltachta  faoin  31  Nollaig  2025  nó,  má  thugann  an  Coiste 
Comhairleach  cead  éigeandála  do  chomhlacht  poiblí  ar  leith 
imeacht ón gceangal sin, tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2030,”.

—Aengus Ó Snodaigh, Piaras Ó Dochartaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

160.I leathanach 21, líne 14, “(a) na seirbhísí” a scriosadh agus “(b) na seirbhísí” a chur ina ionad. 

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

161.I leathanach 21, línte 14 go 22 a scriosadh agus an méid seo a leanas a chur ina n-ionad:

“(a) na seirbhísí a sholáthraíonn comhlachtaí poiblí i Limistéir Pleanála 
Teanga Ghaeltachta a bheith ar fáil trí mheán na Gaeilge faoin 31 
Nollaig 2030,

(b) an líon seirbhísí  a sholáthraíonn comhlachtaí poiblí  trí  mheán na 
Gaeilge  a  mhéadú,  ag  féachaint  go  háirithe  do  sheirbhísí  a 
sholáthraíonn  comhlachtaí  poiblí  i  mBailte  Seirbhíse  Gaeltachta 
agus i Líonraí Gaeilge, agus

(c) an líon foirne de chuid comhlachtaí poiblí atá inniúil i nGaeilge a 
mhéadú ionas go mbeidh, faoin 31 Nollaig 2030, 20 faoin gcéad ar 
a laghad den fhoireann a earcófar chuig comhlachtaí poiblí inniúil 
amhlaidh.”.

—Bríd Nic Gabhann.

162.I leathanach 21, línte 14 agus 22 a scriosadh agus an méid seo a leanas a chur ina n-ionad:

“(a) na seirbhísí a sholáthraíonn comhlachtaí poiblí i Limistéir Pleanála 
Teanga Ghaeltachta a bheith ar fáil trí mheán na Gaeilge faoin 31 
Nollaig 2025,

(b) an líon seirbhísí  a sholáthraíonn comhlachtaí poiblí  trí  mheán na 
Gaeilge  a  mhéadú,  ag  féachaint  go  háirithe  do  sheirbhísí  a 
sholáthraíonn  comhlachtaí  poiblí  i  mBailte  Seirbhíse  Gaeltachta 
agus i Líonraí Gaeilge, agus
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(c) an líon foirne de chuid comhlachtaí poiblí atá inniúil i nGaeilge a 
mhéadú ionas go mbeidh, faoin 31 Nollaig 2025, 20 faoin gcéad ar 
a laghad den fhoireann a earcófar chuig comhlachtaí poiblí inniúil 
amhlaidh.”.

—Caitríona Ní Chonghaile.

163.I leathanach 21, líne 18, “agus” a scriosadh agus an méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(aa) an líon foirne iomlán de chuid comhlachtaí  poiblí  atá  inniúil  sa 
Ghaeilge a mhéadú ionas go mbeidh—

(i) faoin 31 Nollaig 2030, 10 faoin gcéad ar a laghad d’fhoireann 
na gcomhlachtaí poiblí inniúil amhlaidh,

(ii) faoin 31 Nollaig 2040, 20 faoin gcéad ar a laghad d’fhoireann 
na gcomhlachtaí poiblí inniúil amhlaidh,

(iii) faoin 31 Nollaig 2050, 30 faoin gcéad ar a laghad d’fhoireann 
na gcomhlachtaí poiblí inniúil amhlaidh,

agus”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

164.I leathanach 21, líne 18, “agus” a scriosadh.

—Gearóid Mac Fhionnáin.

165.I leathanach 21, líne 19, “(b) an líon foirne” a scriosadh agus “(c) an líon foirne” a chur ina 
ionad. 

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

166.I leathanach 21, línte 19 go 22 a scriosadh agus an méid seo a leanas a chur ina n-ionad:

“(b) an líon foirne iomlán de chuid comhlachtaí  poiblí  atá  inniúil  sa 
Ghaeilge a mhéadú ionas go mbeidh—

(i) faoin 31 Nollaig 2025, 20 faoin gcéad ar a laghad den fhoireann 
a earcófar chuig comhlachtaí poiblí inniúil amhlaidh,

(ii) faoin 31 Nollaig 2030, 30 faoin gcéad ar a laghad den fhoireann 
a earcófar chuig comhlachtaí poiblí inniúil amhlaidh,

(iii) faoin 31 Nollaig 2035, 40 faoin gcéad ar a laghad den fhoireann 
a earcófar chuig comhlachtaí poiblí inniúil amhlaidh,

(iv) faoin 31 Nollaig 2040, 50 faoin gcéad ar a laghad den fhoireann 
a earcófar chuig comhlachtaí poiblí inniúil amhlaidh.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

167.I leathanach 21, línte 20 agus 21, “a luaithe is indéanta tar éis an lae bunaithe” a scriosadh agus 
“faoin 31 Nollaig 2025” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.
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168.I leathanach 21, línte 20 agus 21, “a luaithe is indéanta tar éis an lae bunaithe” a scriosadh agus 
“faoin 31 Nollaig 2030” a chur ina ionad.

—Gearóid Mac Fhionnáin.

169.I leathanach 21, líne 22, “amhlaidh.” a scriosadh agus an méid seo a leanas a chur ina ionad:

“amhlaidh, agus

(c) gach  seirbhís  a  sholáthraíonn  comhlachtaí  poiblí  i  Limistéir 
Pleanála Teanga Ghaeltachta a bheith ar fáil trí mheán na Gaeilge 
faoin 31 Nollaig 2030.”.

—Gearóid Mac Fhionnáin.

170.I leathanach 21, idir línte 24 agus 25, an méid seo a leanas a chur isteach:

“(5) Déanfaidh  an  Coiste  Comhairleach  suirbhéireacht  ar  inniúlacht  sa 
Ghaeilge  sa  státseirbhís  gach  5  bliana  ó  bhunú  an  Choiste,  agus 
cuirfidh  siad  torthaí  na  suirbhéireachta  faoi  bhráid  an  Aire  agus 
Chomhchoiste  Oireachtais  na  Gaeilge,  na  Gaeltachta,  agus  Phobal 
Labhartha na Gaeilge, agus déanfaidh siadsan imscrúdú ar na nithe seo 
a leanas:

(a) líon na státseirbhíseach atá inniúil sa Ghaeilge;

(b) caighdeán inniúlachta na státseirbhíseach atá inniúil sa Ghaeilge; 

(c) líon na státseirbhíseach a labhraíonn Gaeilge san ionad oibre;

(d) caighdeán na Gaeilge atá á húsáid san áit oibre;

(e) na seirbhísí atá ar fáil don phobal trí Ghaeilge; agus

(f) caighdeán  na  Gaeilge  sna  seirbhísí  sin  atá  á  gcur  ar  fáil  trí 
Ghaeilge.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

171.I leathanach 21, líne 26, “18D. Déanfaidh an tAire” a scriosadh agus “18D. (1) Déanfaidh an 
tAire” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

172.I leathanach 21, líne 27, “3 mhí” a scriosadh agus “mhí amháin” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

173.I leathanach 21, líne 30, “agus, i gcás ar bith, nach déanaí ná 2 mhí ó cheadú an Aire” a chur 
isteach i ndiaidh “i ngníomh”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

174.I leathanach 21, líne 36, “agus Chomhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta, agus Phobal Labhartha 
na Gaeilge de chuid Thithe an Oireachtais” a chur isteach i ndiaidh “Tí den Oireachtas”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.
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175.I  leathanach  21,  líne  38,  “Cultúir,  Oidhreachta  agus  Gaeltachta”  a  scriosadh  agus 
“Turasóireachta,  Cultúir,  Ealaíon,  Gaeltachta,  Spóirt  agus  Meán nó cibé Roinne ar  a bhfuil 
freagracht i dtaobh na Gaeilge, na Gaeltachta nó phobal labhartha na Gaeilge” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

176.I leathanach 21, idir línte 38 agus 39, an méid seo a leanas a chur isteach: 

“(2) Is  é  nó  is  í  an  tAire  sinsearach  a  bheidh  freagrach  as  an  bPlean 
Náisiúnta a chur i ngníomh.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

177.I leathanach 21, idir línte 38 agus 39, an méid seo a leanas a chur isteach:

“(2) Beidh feidhm reachtúil ag an bPlean Náisiúnta a luaithe a bheidh sé i 
ngníomh, agus déanfaidh gach comhlacht  poiblí  na moltaí  a  bheidh 
ann a chomhlíonadh.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

178.I leathanach 21, idir línte 38 agus 39, an méid seo a leanas a chur isteach:

“18DA. Is  é  nó  is  í  an  tAire  sinsearach  ar  a  bhfuil  freagracht  maidir  leis  an 
nGaeltacht a bheidh freagrach as an bPlean Náisiúnta a chur i ngníomh.”.

—Bríd Nic Gabhann, Gearóid Mac Fhionnáin, Caitríona Ní Chonghaile.

179.I leathanach 21, idir línte 38 agus 39, an méid seo a leanas a chur isteach:

“18DA. Is é nó is í an tAire a bheidh freagrach as an bPlean Náisiúnta a chur i 
ngníomh.”.

—Dara Mac Giolla Laoire, Éamon Ó Cuív, Aindrias Ó Muimhneacháin, Seosamh Mac 
Aodha, Fergus Ó Dubhda, Marc Ó Cathasaigh.

180.I leathanach 23, líne 2, “gach tréimhse 2 bhliain” a scriosadh agus “gach bliana” a chur ina 
ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

181.I leathanach 23, líne 4, “roimhe sin” a scriosadh agus “roimh an gcéad tuarascáil agus le linn 
gach bliana ina dhiaidh sin” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

182.I leathanach 23, líne 18, “agus Chomhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta, agus Phobal Labhartha 
na Gaeilge de chuid Thithe an Oireachtais” a chur isteach i ndiaidh “Tí den Oireachtas”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

183.I leathanach 23,  línte  20 agus 21,  “Cultúir,  Oidhreachta  agus Gaeltachta”  a scriosadh agus 
“Turasóireachta,  Cultúir,  Ealaíon,  Gaeltachta,  Spóirt  agus  Meán nó cibé Roinne ar  a bhfuil 
freagracht  maidir  le  dualgais  i  dtaobh  na  Gaeilge,  na  Gaeltachta  nó  phobal  labhartha  na 
Gaeilge” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.
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184.I leathanach 23, líne 21, “Gaeltachta.”.” a scriosadh agus “Gaeltachta.” a chur ina ionad.

—Aire Stáit ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán.

185.I leathanach 23, idir línte 21 agus 22, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Foireann comhlachtaí poiblí
18F. (1) Déanfaidh an Coiste Comhairleach, tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 

2030,  faisnéis  a  thabhairt  don  Aire  maidir  leis  an  gcéatadán  den 
fhoireann  arna  n-earcú  chuig  comhlachtaí  poiblí,  amhail  ar  agus  ó 
dháta rite  Acht na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2021, atá inniúil sa 
Ghaeilge.

(2) Más  rud  é,  ar  fhaisnéis  a  fháil  a  bheidh  tugtha  ag  an  gCoiste 
Comhairleach de réir fho-alt (1), gur deimhin leis an Aire nár baineadh 
amach an cuspóir dá dtagraítear in alt 18C(3)(b), déanfaidh an tAire 
ordú, tráth nach déanaí ná an 1 Iúil 2031, le toiliú an Taoisigh agus an 
Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, ina sonrófar an dáta faoina 
mbeidh an cuspóir sin le baint amach.

(3) Le linn don Aire ordú a dhéanamh faoi fho-alt (2), beidh aird aige nó 
aici ar na nithe seo a leanas:

(a) an dul chun cinn a bheidh déanta de bhun an Phlean Náisiúnta;

(b) an céatadán d’fhoireann comhlachtaí poiblí atá inniúil sa Ghaeilge;

(c) aon phainéil roghnúcháin reatha, arna mbunú ag an tSeirbhís um 
Cheapacháin  Phoiblí  nó  ag  aon  chomhlacht  poiblí  eile  chun 
folúntais  i  gcomhlacht  poiblí  a  líonadh,  arb éard atá  iontu,  nó a 
fholaíonn, daoine atá inniúil sa Ghaeilge;

(d) treochtaí  i  líon  na  n-iarratas,  ar  obair  i  gcomhlachtaí  poiblí,  ó 
dhaoine atá inniúil sa Ghaeilge;

(e) treochtaí i líon na mac léann atá ag tabhairt faoi bhunoideachas nó 
iar bhunoideachas trí mheán na Gaeilge;

(f) an  céatadán  den  daonra,  arna  fhionnadh  ag  an  bPríomh-Oifig 
Staidrimh sa tuarascáil daonáirimh is déanaí a bheidh foilsithe ag 
an oifig sin, a labhraíonn Gaeilge ar bhonn laethúil;

(g) cibé ní eile is cuí leis an Aire.

(4) Sula ndéanfaidh an tAire an t-ordú faoi fho-alt (2), rachaidh sé nó sí i 
gcomhairle leis na daoine seo a leanas agus beidh aird aige nó aici ar a 
dtuairimí—

(a) an Coimisinéir,

(b) an Coiste Comhairleach, agus

(c) cibé duine eile is cuí leis an Aire.

(5) Déanfar ordú arna dhéanamh faoi fho-alt (2) a leagan faoi bhráid gach 
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Tí  den  Oireachtas  a  luaithe  is  féidir  tar  éis  a  dhéanta  agus,  má 
dhéanann  ceachtar  Teach  acu  sin,  laistigh  den  21  lá  a  shuífidh  an 
Teach  sin  tar  éis  an  t-ordú  a  leagan  faoina  bhráid,  rún  a  rith  ag 
neamhniú an ordaithe, beidh an t-ordú ar neamhní dá réir sin, ach sin 
gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin ordú.”.”.

—Aire Stáit ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán.

ALT 7
186.I leathanach 23, líne 24, “Caighdeáin” a scriosadh agus “Aicmithe” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

187.I leathanach 23, línte 24 go 42 a scriosadh, leathanaigh 25 agus 27 a scriosadh agus i leathanach 
29, línte 1 go 4 a scriosadh agus an méid seo a leanas a chur ina n-ionad:

“Aicmithe a thabhairt isteach
19A. (1) Déanfar  gach  comhlacht  poiblí  a  aicmiú  i  gceann  amháin  de  thrí 

earnáil. Déanfar tríú páirtí, pearsa aonair nó comhlacht a sholáthraíonn 
seirbhísí thar ceann comhlacht poiblí a aicmiú san earnáil chéanna leis 
an  gcomhlacht  poiblí  dá  soláthraíonn sé  na  seirbhísí  sin.  I  gcás  go 
soláthraíonn  tríú  páirtí  seirbhísí  thar  ceann  níos  mó  ná  comhlacht 
poiblí amháin, déanfar an tríú páirtí sin a aicmiú ar leithligh i leith na 
seirbhísí a sholáthraíonn sé do gach ceann de na comhlachtaí poiblí 
éagsúla.

(2) Is iad na trí  earnáil  Earnáil  1,  Earnáil  2,  agus Earnáil  3.  Déanfaidh 
comhlachtaí poiblí agus tríú páirtithe a sholáthróidh aon seirbhísí thar 
ceann aon chomhlacht poiblí a aicmeofar in Earnáil 1 an t-aicmiú is 
airde a sholáthar ó thaobh seirbhísí  poiblí a sholáthar in dá theanga 
oifigiúla an Stáit. Déanfaidh comhlachtaí poiblí agus tríú páirtithe a 
sholáthróidh  aon  seirbhísí  thar  ceann  aon  chomhlacht  poiblí  a 
aicmeofar in Earnáil 2 aicmiú níos ísle a sholáthar ó thaobh seirbhísí 
poiblí  a  sholáthar  in  dhá  theanga  oifigiúla  an  Stáit.  Déanfaidh 
comhlachtaí poiblí agus tríú páirtithe a sholáthróidh aon seirbhísí thar 
ceann aon chomhlacht poiblí a aicmeofar in Earnáil 3 an t-aicmiú is 
ísle a sholáthar ó thaobh seirbhísí  poiblí  a sholáthar in dhá theanga 
oifigiúla an Stáit.

(3) Déanfaidh comhlacht poiblí a aicmeofar in Earnáil 1 na seirbhísí go 
léir  a  sholáthróidh  sé  a  sholáthar  in  dhá theanga oifigiúla  an Stáit. 
Déanfaidh  sé  na  seirbhísí  sin  a  sholáthar  ar  comhchéim ó  thaobh 
aicmiú,  inrochtaineachta,  cáilíochta  agus  tráthúlachta,  is  cuma  cén 
teanga  oifigiúil  ina  mbeidh  sé  ag  soláthar  seirbhíse.  Maidir  le  tríú 
páirtithe a sholáthraíonn seirbhísí thar ceann an chomhlachta phoiblí, 
soláthróidh siad na seirbhísí sin de réir na n-aicmithe céanna.

(4) Déanfaidh  comhlacht  poiblí  a  aicmeofar  in  Earnáil  2  líon 
comhaontaithe seirbhísí a sholáthar in dhá theanga oifigiúla an Stáit. 
Déanfaidh sé na seirbhísí sin a sholáthar de réir aicmiú comhaontaithe, 
ó thaobh inrochtaineachta, cáilíochta agus tráthúlachta. Maidir le tríú 
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páirtithe a sholáthraíonn seirbhísí thar ceann an chomhlachta phoiblí, 
soláthróidh siad na seirbhísí sin de réir na n-aicmithe céanna.

(5) Déanfaidh  comhlacht  poiblí  a  aicmeofar  in  Earnáil  3  líon 
comhaontaithe seirbhísí a sholáthar in dhá theanga oifigiúla an Stáit. 
Déanfaidh sé na seirbhísí sin a sholáthar de réir aicmiú comhaontaithe, 
ó thaobh inrochtaineachta, cáilíochta agus tráthúlachta. Maidir le tríú 
páirtithe a sholáthraíonn seirbhísí thar ceann an chomhlachta phoiblí, 
soláthróidh siad na seirbhísí sin de réir na n-aicmithe céanna.

(6) Socróidh an Coimisinéir Teanga na haicmithe foriomlána i leith gach 
ceann  de  na  trí  earnáil.  Sannfaidh  sé  nó  sí  gach  comhlacht  poiblí 
d’earnáil  áirithe  tar  éis  dul  i  gcomhairle  leis  an gcomhlacht  poiblí. 
Maidir  le  hEarnáil  2 agus le hEarnáil  3,  beidh an chumhacht ag an 
gCoimisinéir  Teanga  chun  comhaontú  le  hathrú  ar  na  haicmithe  a 
chuirfear i bhfeidhm maidir le comhlachtaí poiblí éagsúla laistigh de 
na  teorainneacha  foriomlána  a  shocrófar  do  gach  ceann  de  na 
hearnálacha sin.

(7) Maidir leis na comhlachtaí poiblí agus na tríú páirtithe a sholáthraíonn 
aon seirbhísí thar ceann aon chomhlacht poiblí a aicmeofar in Earnáil 
2  nó a  aicmeofar  in  Earnáil  3,  ní  fhanfaidh  aon  cheann díobh san 
Earnáil  sin  ar  feadh  tréimhse  is  faide  ná  5  bliana.  Aistreofar  gach 
comhlacht  poiblí  agus  tríú  páirtí  a  sholáthraíonn  aon  seirbhísí  thar 
ceann aon chomhlacht poiblí tar éis 5 bliana chuig Earnáil níos airde 
ionas go n-aicmeofar in Earnáil 1 é laistigh de 10 mbliana.

(8) Déanfaidh  an  Coimisinéir  Teanga  faireachán  ar  fheidhmíocht  gach 
comhlachta phoiblí agus tríú páirtí a sholáthraíonn aon seirbhísí thar 
ceann aon chomhlacht  poiblí  de  réir  na  n-aicmithe don Earnáil  ina 
mbeidh an comhlacht poiblí sin nó an tríú páirtí sin aicmithe.

(9) I gcás go mainneoidh comhlacht poiblí nó tríú páirtí a sholáthraíonn 
aon seirbhísí thar ceann aon chomhlacht poiblí déanamh de réir na n-
aicmithe a shocrófar don earnáil ina mbeidh sé aicmithe, féadfaidh an 
Coimisinéir  Teanga  pionós  suas  le  €15,000  a  fhorchur.  Ní 
fhorchuirfear an pionós sin ach uair amháin in aon tréimhse áirithe 5 
bliana. Ní dhéanfaidh sé nó sí amhlaidh go dtí go mbeidh tuarascáil 
iomlán  tugtha  ag an  gCoimisinéir  i  dtaobh soláthar  seirbhísí  ag an 
gcomhlacht poiblí nó ag an tríú páirtí. Beidh an ceart ag an gcomhlacht 
poiblí nó ag an tríú páirtí achomharc a dhéanamh in aghaidh pionós a 
fhorchur  laistigh de 30 lá  ón tráth  a  fhoilseofar  an tuarascáil,  agus 
éistfidh an Coimisinéir Teanga an t-achomharc sin agus tabharfaidh sé 
nó sí rialú air laistigh de 30 lá ón tráth a chuirfear faoina bhráid nó 
faoina  bráid  é.  Leagfaidh  an  Coimisinéir  Teanga  an  tuarascáil  faoi 
bhráid  dhá  Theach  an  Oireachtais  laistigh  de  40  lá  ón  tráth  a 
fhoilseoidh sé nó sí í nó, má dhéanann an comhlacht poiblí nó an tríú 
páirtí a sholáthraíonn aon seirbhísí thar ceann aon chomhlacht poiblí 
achomharc in aghaidh pionós a fhorchur, laistigh de 10 lá ón dáta a 
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fhoilseoidh sé nó sí an bhreith ar an achomharc.

(10) D’ainneoin  aon  ní  i  bhfo-alt  (6),  beidh  an  chumhacht  ag  an 
gCoimisinéir   Teanga  chun  comhlacht  poiblí  nó  tríú  páirtí  a 
sholáthraíonn  aon  seirbhísí  thar  ceann  aon  chomhlacht  poiblí  a 
athaicmiú in earnáil níos ísle ná an earnáil ina mbeidh sé aicmithe aon 
tráth  áirithe.  Ní  dhéanfaidh  sé  nó  sí  amhlaidh  go  dtí  go  mbeidh 
tuarascáil iomlán tugtha aige nó aici i dtaobh soláthar seirbhísí ag an 
gcomhlacht poiblí nó ag an tríú páirtí. I gcás go mbeidh tuarascáil den 
sórt  sin  ullmhaithe  aige  nó  aici,  féadfaidh  sé  nó  sí  pionós  suas  le 
€15,000 a fhorchur ar  an gcomhlacht  poiblí  nó ar  an tríú páirtí.  Ní 
fhorchuirfear an pionós sin ach uair amháin in aon tréimhse áirithe 5 
bliana.  Beidh an ceart  ag an gcomhlacht  poiblí  nó ag an tríú páirtí 
achomharc a dhéanamh in aghaidh pionós a fhorchur laistigh de 30 lá 
ón  tráth  a  fhoilseofar  an  tuarascáil,  agus  éistfidh  an  Coimisinéir 
Teanga an t-achomharc sin agus tabharfaidh sé nó sí rialú air laistigh 
de 30 lá ón tráth a chuirfear faoina bhráid nó faoina bráid é. Leagfaidh 
an  Coimisinéir  Teanga  an  tuarascáil  faoi  bhráid  dhá  Theach  an 
Oireachtais laistigh de 40 lá ón tráth a fhoilseoidh sé nó sí í nó, má 
dhéanann an comhlacht poiblí nó an tríú páirtí achomharc in aghaidh 
pionós a fhorchur, laistigh de 10 lá ón dáta a fhoilseoidh sé nó sí an 
bhreith ar an achomharc.

(11) D’ainneoin  aon  ní  i  bhfo-alt  (6),  beidh  an  chumhacht  ag  an 
gCoimisinéir Teanga chun a cheadú do chomhlacht poiblí nó do thríú 
páirtí a sholáthraíonn aon seirbhísí thar ceann aon chomhlacht poiblí 
fanacht  san earnáil  chéanna go ceann tréimhse bhreise 5 bliana.  Ní 
dhéanfaidh  sé  nó  sí  amhlaidh  go  dtí  go  mbeidh  tuarascáil  iomlán 
tugtha aige nó aici i dtaobh soláthar seirbhísí ag an gcomhlacht poiblí 
nó ag an tríú páirtí. I gcás go mbeidh tuarascáil den sórt sin ullmhaithe 
aige nó aici, féadfaidh sé nó sí pionós suas le €30,000 a fhorchur ar an 
gcomhlacht poiblí nó ar an tríú páirtí. Beidh an ceart ag an gcomhlacht 
poiblí nó ag an tríú páirtí achomharc a dhéanamh in aghaidh pionós a 
fhorchur  laistigh de 30 lá  ón tráth  a  fhoilseofar  an tuarascáil,  agus 
éistfidh an Coimisinéir Teanga an t-achomharc sin agus tabharfaidh sé 
nó sí rialú air laistigh de 30 lá ón tráth a chuirfear faoina bhráid nó 
faoina  bráid  é.  Leagfaidh  an  Coimisinéir  Teanga  an  tuarascáil  faoi 
bhráid  dhá  Theach  an  Oireachtais  laistigh  de  40  lá  ón  tráth  a 
fhoilseoidh sé nó sí í nó, má dhéanann an comhlacht poiblí nó an tríú 
páirtí  achomharc in aghaidh pionós a fhorchur, laistigh de 10 lá ón 
dáta a fhoilseoidh sé nó sí an bhreith ar an achomharc.

(12) Aon airgead a gheofar trí phionóis a fhorchur de réir fho-ailt (9), (10) 
agus (11), coimeádfaidh an Coimisinéir Teanga é sa Chiste Gaeilge atá 
faoina réir aige nó aici.

(13) Nuair a bhainfear luach €100,000 amach sa Chiste, féadfaidh sé nó sí 
an  t-airgead  a  dháileadh  mar  dheontas  ar  thogra  ar  leith  chun  an 
Ghaeilge a chur chun cinn as measc iarratais a gheofar ón bpobal.
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(14) Tar éis luach €100,000 a bhaint amach sa Chiste agus an t airgead a 
bheith dáilte i  ndeontais don phobal,  tosóidh an Coimisinéir arís ag 
bailiú aon airgead a gheofar trí phionóis a fhorchur de réir fho-ailt (9), 
(10) agus (11). 

(15) Beidh na cúraimí seo a leanas ar an gCoimisinéir Teanga:

(a) an t-aicmiú seirbhíse i ngach Éarnáil a shocrú;

(b) athbhreithniú  a  dhéanamh  go  rialta  ar  fheidhmíocht  gach 
comhlachta phoiblí i ngach earnáil, agus má mhainníonn comhlacht 
poiblí  an  t-aicmiú  sin  a  chomhlíonadh,  tuarascáil  a  leagan  faoi 
bhráid Thithe an Oireachtais ina leith;

(c) tacaíocht  agus  spreagadh  a  thabhairt  do  chomhlachtaí  poiblí  a 
bheidh ag féachaint le stádas Éarnáil 1 a bhaint amach laistigh de 
10 mbliana ar a mhéad.

(16) Tiocfaidh na forálacha seo i ngníomh an 1 Eanáir 2025 d’ainneoin aon 
achtachán eile.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

188.I  leathanach  23,  líne  25,  “caighdeáin  teanga  a  fhorordú,  is  caighdeáin”  a  scriosadh  agus 
“aicmithe teanga a fhorordú, is aicmithe” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

189.I leathanach 23,  línte 26 agus 27, an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh “le haicme 
comhlachtaí poiblí”:

“nó  maidir  le  haon  tríú  páirtí  a  sholáthróidh  aon  seirbhísí  thar 
ceann aon chomhlacht poiblí  san aicme chéanna ina gcuirfear an 
comhlacht poiblí sin, fad a bhaineann sé leis na seirbhísí sin,”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

190.I leathanach 23, líne 28, “féadfaidh” a scriosadh agus “déanfaidh” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

191.I leathanach 23, ó “, le toiliú an Aire” ar líne  28, síos go dtí “san aicme comhlachtaí poiblí,” 
agus na focail sin san áireamh, i líne 30 a scriosadh.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

192.I leathanach 23, líne 28, “, tar éis comhchomhairle a dhéanamh leis an gCoiste Comhairleach,” 
a chur isteach i ndiaidh “an tAire”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

193.I leathanach 23, líne 33, “Féadfaidh” a scriosadh agus “Déanfaidh” a chur ina ionad. 

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail, Caitríona Ní Chonghaile.
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194.I  leathanach  23,  líne  33,  “caighdeáin  teanga  a  fhorordú,  is  caighdeáin”  a  scriosadh  agus 
“aicmithe teanga a fhorordú, is aicmithe” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

195.I leathanach 23,  línte  35 agus 36,  “féadfaidh feidhm a bheith  ag” a scriosadh agus “beidh 
feidhm ag” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

196.I leathanach 23, líne 36, “caighdeáin” a scriosadh agus “aicmithe” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

197.I leathanach 23, líne 38, “caighdeáin” a scriosadh agus “haicmithe” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

198.I  leathanach  23,  línte  38  agus  39,  “féadfaidh  caighdeáin  a  bheith  ar  áireamh  iontu  lena 
sonrófar” a scriosadh agus “sonrófar iontu” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

199.I leathanach 23, línte 38 agus 39, “féadfaidh caighdeáin a bheith ar áireamh iontu” a scriosadh 
agus “beidh ar áireamh iontu caighdeáin” a chur ina ionad.

—Bríd Nic Gabhann, Gearóid Mac Fhionnáin, Caitríona Ní Chonghaile.

200.I leathanach 25, líne 25, “agus” a scriosadh.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail, Gearóid Mac Fhionnáin.

201.I leathanach 25, líne 26, “lena mbainfidh spriocdháta nach déanaí ná an 31 Nollaig 2025 agus” 
a chur isteach i ndiaidh “scála ama”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

202.I leathanach 25, líne 28, “comhlachtaí poiblí.” a scriosadh agus an méid seo a leanas a chur ina 
ionad:

“comhlachtaí poiblí, agus

(f) scála  ama  ar  laistigh  de  a  bheidh  na  córais  faisnéise  agus 
chumarsáide, agus aon chórais eile (cibé acu is córais leictreonacha 
nó  eile  iad),  a  úsáideann  an  comhlacht  le  linn  dó  cumarsáid  a 
dhéanamh leis  an bpobal  i  gcoitinne,  nó le haicme den phobal  i 
gcoitinne, de réir  mar is  cuí,  cumraithe ar  shlí  gur féidir  leis  na 
córais sin ainm (lena n-áirítear foirm athartha nó foirm mháthartha 
an ainm, ainm áitiúil, agus an síneadh fada ar ghutaí sa Ghaeilge), 
seoladh (lena n-áirítear an síneadh fada ar ghutaí sa Ghaeilge) nó 
teideal duine (lena n áirítear an síneadh fada ar ghutaí sa Ghaeilge 
agus an ceart gan aon teideal a úsáid) i nGaeilge a thaifeadadh agus 
a  úsáid  i  gceart  i  ndáil  leis  na  seirbhísí  a  thairgeann  nó  a 
sholáthraíonn an comhlacht.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.
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203.I leathanach 25, líne 28, “comhlachtaí poiblí.” a scriosadh agus an méid seo a leanas a chur ina 
ionad:

“comhlachtaí poiblí, agus

(f) seirbhísí a bheidh le soláthar, trí mheán na Gaeilge agus an Bhéarla 
araon, ag an gcomhlacht poiblí d’fhostaithe comhlachtaí poiblí le 
linn dóibh a bheith ag plé lena bhfostóir i gcúrsa a bhfostaíochta.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

204.I leathanach 25, líne 28, “comhlachtaí poiblí.” a scriosadh agus an méid seo a leanas a chur ina 
ionad:

“comhlachtaí poiblí, agus

(f) míniú ar na poist nach bhfuil dóthain daoine a bhfuil Gaeilge acu, 
agus atá cáilithe chun iad a líonadh, ann dóibh, agus plean chun an 
fhadhb sin a réiteach trí oideachas agus oiliúint a fhorbairt ag an 
tríú leibhéal agus sa bhreisoideachas do na poist sin.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

205.I leathanach 25, líne 28, “comhlachtaí poiblí.” a scriosadh agus an méid seo a leanas a chur ina 
ionad:

“comhlachtaí poiblí, agus

(f) scála  ama  ar  laistigh  de  a  bheidh  na  córais  faisnéise  agus 
chumarsáide, agus aon chórais eile (cibé acu córais leictreonacha 
nó eile), a úsáideann an comhlacht ina chumarsáidí leis an bpobal i 
gcoitinne, nó le haicme den phobal i gcoitinne, de réir mar is cuí, 
cumraithe ar mhodh lena gceadófar, leis na córais sin, ainm (lena n-
áirítear  foirm  athartha  nó  foirm  mháthartha  an  ainm  agus  an 
síneadh  fada  ar  ghutaí  sa  Ghaeilge),  seoladh  (lena  n-áirítear  an 
síneadh fada ar ghutaí sa Ghaeilge) nó teideal duine (lena n-áirítear 
an síneadh fada ar  ghutaí  sa  Ghaeilge) i  nGaeilge a thaifeadadh 
agus a  úsáid  i  gceart  i  ndáil  leis  na  seirbhísí  a  thairgeann nó a 
sholáthraíonn  an  comhlacht  agus  a  fhágfaidh  go  bhféadfaidh  an 
Ghaeilge a bheith mar an teanga oibre sna hoifigí sin.”.

—Bríd Nic Gabhann, Gearóid Mac Fhionnáin, Caitríona Ní Chonghaile.

206.I leathanach 25, líne 28, “comhlachtaí poiblí.” a scriosadh agus an méid seo a leanas a chur ina 
ionad:

“comhlachtaí poiblí, agus

(f) seirbhísí a bheidh le soláthar, trí mheán na Gaeilge agus an Bhéarla 
araon, ag an gcomhlacht poiblí d’fhostaithe comhlachtaí poiblí le 
linn  dóibh  a  bheith  ag  déileáil  lena  bhfostóir  i  gcúrsa  a  gcuid 
fostaíochta.”.

—Bríd Nic Gabhann, Gearóid Mac Fhionnáin, Caitríona Ní Chonghaile.
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207.I leathanach 25, líne 28, “comhlachtaí poiblí.” a scriosadh agus an méid seo a leanas a chur ina 
ionad:

“comhlachtaí poiblí, agus

(f) scála ama ar laistigh de a thiocfaidh an Ghaeilge chun bheith mar 
an  teanga  réamhshocraithe  trína  ndéanfaidh  comhlachtaí  poiblí 
seirbhísí a sholáthar i Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta agus 
déanfar tairiscintí  maidir  le  seirbhísí  poiblí  go réamhghníomhach 
trí mheán na Gaeilge.”.

—Bríd Nic Gabhann.

208.I leathanach 25, líne 28, “comhlachtaí poiblí.” a scriosadh agus an méid seo a leanas a chur ina 
ionad:

“comhlachtaí poiblí, agus

(f) scála  ama ar  laistigh de a  dhéanfar  seirbhísí  ar  ardchaighdeán a 
sholáthar  trí  mheán  na  Gaeilge  i  ngach  fearann  a  bhaineann  le 
húsáid teanga sna Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta.”.

—Bríd Nic Gabhann.

209.I leathanach 25, idir línte 28 agus 29, an méid seo a leanas a chur isteach: 

“(3A) Déanfaidh an tAire aicmiú a bhunú laistigh de 6 mhí ó achtú an Achta 
seo  chun  a  chinntiú  go  mbeidh  seirbhísí  uile  an  Stáit  ar  fáil  sa 
Ghaeltacht trí Ghaeilge roimh an 31 Nollaig 2025.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Piaras Ó Dochartaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

210.I leathanach 25, idir línte 28 agus 29, an méid seo a leanas a chur isteach:

“(3A) Is  í  an  Ghaeilge  an  teanga  réamhshocraithe  trína  ndéanfaidh 
comhlachtaí  poiblí  seirbhísí  a  sholáthar  i  Limistéir  Pleanála Teanga 
Ghaeltachta  agus  déanfar  tairiscintí  maidir  le  seirbhísí  poiblí  go 
réamhghníomhach trí mheán na Gaeilge faoin 31 Nollaig 2025.”.

—Caitríona Ní Chonghaile.

211. I leathanach 25, idir línte 28 agus 29, an méid seo a leanas a chur isteach:

“(3A) Déanfar seirbhísí ar ardchaighdeán a sholáthar trí mheán na Gaeilge i 
ngach  fearann a  bhaineann le  húsáid  teanga  sna  Limistéir  Pleanála 
Teanga  Ghaeltachta  agus  déanfar  tairiscintí  maidir  le  seirbhísí  go 
réamhghníomhach trí mheán na Gaeilge faoin 31 Nollaig 2025.”.

—Caitríona Ní Chonghaile.

212.I leathanach 25, líne 29, “caighdeáin” a scriosadh agus “aicmithe” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.
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213.I leathanach 25, líne 33 a scriosadh agus “(c) aon aicmiú teanga a fhorordófar faoin alt seo, is 
aicmiú” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

214.I leathanach 27, línte 2 agus 3, “agus aird ar leith ar Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta” a 
scriosadh agus an méid seo a leanas a chur ina ionad: 

“agus an sprioc go ndéanfaidh comhlacht poiblí, a fhreastalaíonn ar 
Limistéar Pleanála Teanga Gaeltachta mar chuid dá limistéar feidhme, 
a chuid seirbhísí ar fad a sholáthar i nGaeilge do phobal na Gaeltachta 
sa Limistéar Pleanála Teanga sin roimh an 31 Nollaig 2025”.

—Aengus Ó Snodaigh, Piaras Ó Dochartaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

215.I leathanach 27, líne 7, “caighdeáin” a scriosadh agus “aicmithe” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

216.I leathanach 27, líne 8, “caighdeán” a scriosadh agus “haicmiú” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

217.I leathanach 27, líne 12, “caighdeán” a scriosadh agus “aicmiú” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

218.I leathanach 27, líne 13, “gcaighdeán” a scriosadh agus “aicmiú” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

219.I leathanach 27, líne 14, “caighdeáin” a scriosadh agus “aicmithe” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

220.I leathanach 27, líne 21, “caighdeáin” a scriosadh agus “haicmithe” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

221.I leathanach 27, líne 25, “dréachtchaighdeáin” a scriosadh agus “dréacht-aicmithe” a chur ina 
ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

222.I leathanach 27, líne 27, “caighdeán” a scriosadh agus “aicmiú” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

223.I leathanach 27, líne 29, “ndréachtchaighdeán” a scriosadh agus “ndréacht-aicmithe” a chur ina 
ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

224.I leathanach 27, líne 30, “dréachtchaighdeáin” a scriosadh agus “dréacht-aicmithe” a chur ina 
ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.
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225.I leathanach 27, líne 32, “ar feadh tréimhse bhreise nach faide ná 3 mhí agus ar bhonn cúis 
ainmnithe eisceachtúil amháin, le toiliú an Choiste Chomhairligh” a chur isteach i ndiaidh “a 
fhadú”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

226.I leathanach 27, líne 33, “de chaighdeáin” a scriosadh agus “d’aicmithe” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

227.I leathanach 27, líne 36, “chaighdeáin” a scriosadh agus “aicmithe” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

228.I leathanach 29, líne 5, “caighdeáin” a scriosadh agus “aicmithe” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

229.I leathanach 29, línte 6 go 11 a scriosadh agus an méid seo a leanas a chur ina n-ionad: 

“19B.   (1) I gcás go mbeidh aicmiú teanga forordaithe,  faoi  alt  19A(2),  ag an 
Aire,  is  aicmiú  teanga  a  mbeidh  feidhm aige  maidir  le  comhlacht 
poiblí, déanfaidh an comhlacht an t-aicmiú, nó cuid den aicmiú, de réir 
mar a bheidh, a chomhlíonadh, mura mbeidh maolú deonaithe agus go 
dtí go mbeidh maolú deonaithe i leith an aicmithe nó i leith cuid den 
aicmiú.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

230.I leathanach 29, líne 6, “caighdeán” a scriosadh agus “aicmiú” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

231.I leathanach 29, líne 7, “caighdeán” a scriosadh agus “aicmiú” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

232.I leathanach 29, líne 9, “chaighdeáin” a scriosadh agus “aicmithe” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

233.I leathanach 29, líne 10, “chaighdeán, an caighdeán, nó cuid den chaighdeán” a scriosadh agus 
“aicmiú, an t-aicmiú, nó cuid den aicmiú” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

234.I leathanach 29, líne 12, “gcaighdeán” a scriosadh agus “aicmiú” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

235.I leathanach 29, líne 13, “caighdeán” a scriosadh agus “aicmiú” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

236.I leathanach 29, líne 17, “chaighdeáin” a scriosadh agus “aicmithe” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.
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237.I leathanach 29, líne 18, “caighdeán teanga a fhorordú, is caighdeán” a scriosadh agus “aicmiú 
teanga a fhorordú, is aicmiú” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

238.I leathanach 29, líne 21, “gcaighdeán” a scriosadh agus “aicmiú” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

239.I leathanach 29, líne 22, “chaighdeán” a scriosadh agus “aicmiú” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

240.I leathanach 29, líne 25, “caighdeán” a scriosadh agus “t-aicmiú” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

241.I leathanach 29, líne 26, “chaighdeán” a scriosadh agus “aicmiú” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

242.I leathanach 29, líne 36, “chaighdeáin” a scriosadh agus “aicmithe” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

243.I leathanach 29, líne 43, “caighdeán” a scriosadh agus “t-aicmiú” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

244.I leathanach 31, líne 11, “féadfaidh an tAire dul i gcomhairle” a scriosadh agus “rachaidh an 
tAire i gcomhairle” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

245.I leathanach 31, líne 12, “nó” a scriosadh agus “agus leis an gCoiste Comhairleach, chomh 
maith” a chur ina ionad. 

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

246.I leathanach 31, líne 15, “gcaighdeán” a scriosadh agus “aicmiú” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

247.I leathanach 31, líne 16, “chaighdeán” a scriosadh agus “aicmiú” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

248.I leathanach 31, líne 23, “caighdeán” a scriosadh agus “aicmiú” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

249.I leathanach 31, líne 24, “gcaighdeán” a scriosadh agus “aicmiú” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

250.I leathanach 31, líne 26, “chun an Ghaeilge a chur chun cinn” a chur isteach i  ndiaidh “an 
Aire,”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.
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251.I leathanach 31, líne 29, “3 bliana” a scriosadh agus “2 bhliain” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

252.I leathanach 31, líne 30, “gcaighdeán” a scriosadh agus “aicmiú” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

253.I leathanach 31, líne 31, “chaighdeán” a scriosadh agus “aicmiú” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

254.I leathanach 31, líne 43, “caighdeán” a scriosadh agus “t-aicmiú” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

255.I leathanach 33, líne 2, “caighdeáin” a scriosadh agus “aicmithe” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

256.I leathanach 33, líne 3, “Féadfaidh” a scriosadh agus “Déanfaidh” a chur ina ionad. 

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

257.I leathanach 33, líne 3, “, laistigh de thrí mhí tar éis dó nó di na haicmithe teanga a eisiúint,” a 
chur isteach i ndiaidh “an tAire”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

258.I leathanach 33, líne 5, “caighdeáin” a scriosadh agus “aicmithe” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

259.I leathanach 33, línte 6 agus 7, “an tAire, a luaithe is indéanta, aon treoirlínte a eiseofar faoi 
fho-alt (1) a fhoilsiú” a scriosadh agus “an tAire aon treoirlínte a eiseofar faoi fho-alt (1) a 
fhoilsiú, an dáta céanna a eiseofar iad,” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

260.I  leathanach  33,  línte  7  agus  8,  “Cultúir,  Oidhreachta  agus  Gaeltachta”  a  scriosadh  agus 
“Turasóireachta,  Cultúir,  Ealaíon,  Gaeltachta,  Spóirt  agus  Meán nó cibé Roinne ar  a bhfuil 
freagracht  maidir  le  dualgais  i  dtaobh  na  Gaeilge,  na  Gaeltachta  nó  phobal  labhartha  na 
Gaeilge” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

261.I leathanach  33,  líne 8,  “agus Gaeltachta.”.”  a scriosadh agus an méid seo a leanas  a chur 
isteach:

“agus Gaeltachta.

Urghairí i ndáil le sáruithe
19E. (1) I gcás go mainneoidh nó go ndiúltóidh nó go bhfailleoidh comhlacht 

poiblí déanamh de réir aon fhoráil den Acht seo nó de réir aon fhoráil 
de rialacháin arna ndéanamh de bhun an Achta seo, féadfaidh an Ard-
Chúirt, ar iarratas a fháil ó aon duine, cibé acu atá nó nach bhfuil leas 
ar leith sa mhainneachtain sin nó sa diúltú sin nó san fhailliú sin ag an 
duine sin,  a  cheangal  ar  aon chomhlacht  poiblí,  le  hordú,  aon ní  a 
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dhéanamh nó gan é a dhéanamh, nó scor d'aon ní a dhéanamh, de réir 
mar a bheidh, is ní is dóigh leis an gCúirt is gá, agus a shonróidh sí san 
ordú, chun go mbeidh an comhlacht  poiblí  ag déanamh de réir  aon 
fhoráil  den  Acht  seo  nó  de  réir  aon  fhoráil  de  rialacháin  arna 
ndéanamh de bhun an Achta seo amhlaidh.

(2) Is trí  fhoriarratas  a  dhéanfar  iarratas  chun na hArd-Chúirte  ar  ordú 
faoin alt seo agus féadfaidh an Chúirt, le linn di an ní a bhreithniú, 
cibé  ordú  eatramhach  nó  idirbhreitheach  (más  ann)  is  cuí  léi  a 
dhéanamh.”.”.

—Bríd Nic Gabhann, Caitríona Ní Chonghaile.

ALT 8
262.I leathanach 33, idir línte 8 agus 9, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar alt 21 den Phríomh-Acht
8. Leasaítear alt 21 den Phríomh-Acht tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 

(a):

“(aa) faireachán a dhéanamh, más cuí leis nó léi déanamh amhlaidh, ar 
chomhlíonadh  aon  achtacháin  eile  ag  comhlachtaí  poiblí,  is 
achtachán a bhaineann le stádas nó úsáid teanga oifigiúla,”.”.

—Aire Stáit ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán.

263.I leathanach 33, idir línte 8 agus 9, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar alt 29 den Phríomh-Acht
8. Leasaítear alt 29 den Phríomh-Acht trí “den Acht seo, nó fhorálacha aon achtacháin, nó 

aon fhorálacha áirithe d’aon achtachán a bhaineann le stádas nó úsáid teanga oifigiúla,” a 
chur in ionad “den Acht seo,”.”.

—Aire Stáit ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán.

264.I leathanach 33, idir línte 8 agus 9, an méid seo a leanas a chur isteach: 

“Cuideachtaí Airgeadais, Fóntais agus Cumarsáide
8. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an gCuid nua seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Chuid 

3:

“CUID 3A

CUIDEACHTAÍ AIRGEADAIS, FÓNTAIS AGUS CUMARSÁIDE

Dualgais  cuideachtaí  airgeadais,  fóntais  agus  cumarsáide  seirbhís  sna 
teangacha oifigiúla a sholáthar
19A. (1) I gcás go ndéanfaidh duine cumarsáid i dteanga oifigiúil le comhlacht 
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a chuireann seirbhís airgeadais, fóntais nó cumarsáide ar fáil faoi rialú 
Bhanc Ceannais na hÉireann, an Choimisiúin um Rialáil Fóntais nó an 
Choimisiúin  um  Rialáil  Cumarsáide,  i  scríbhinn  nó  leis  an  bpost 
leictreonach, freagróidh an comhlacht sin sa teanga chéanna roimh an 
31 Nollaig 2030.

(2) I  gcás  go  ndéanfaidh  comhlacht,  a  chuireann  seirbhís  airgeadais, 
fóntais nó cumarsáide ar fáil faoi rialú Bhanc Ceannais na hÉireann, 
an  Choimisiúin  um  Rialáil  Fóntais  nó  an  Choimisiúin  um Rialáil 
Cumarsáide, cumarsáid i scríbhinn, leis an bpost leictreonach, nó trí 
sheirbhís  leictreonach nó ar  líne,  lena n-áirítear  uathmheaisín  bainc 
agus  seirbhísí  baincéireachta  ar  líne,  le  tomhaltóir,  cinnteoidh  an 
comhlacht go mbeidh an deis ag an tomhaltóir cumarsáid phearsanta, 
lena n-áirítear billí, a fháil agus seirbhísí idirghníomhacha a úsáid sa 
teanga oifigiúil is rogha leis nó léi roimh an 31 Nollaig 2030.

(3) Maidir  le  haon  seirbhís  airgeadais,  fóntais  nó  cumarsáide  a 
sholáthraítear  i  limistéar  Gaeltachta,  mar  a  mhínítear  faoi  Acht  na 
Gaeltachta, 2012, ní foláir don chuideachta atá freagrach don phobal 
as an tseirbhís sin a sholáthar í a sholáthar go hiomlán trí  Ghaeilge 
roimh an 31 Nollaig 2030.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Piaras Ó Dochartaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail, Ruairí 
Ó Murchú.

265.I leathanach 33, idir línte 8 agus 9, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Cuideachtaí Príobháideacha
8. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an gCuid nua seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Chuid 

3:

“CUID 3A

CUIDEACHTAÍ PRÍOBHÁIDEACHA

Dualgais cuideachtaí príobháideacha maidir le hainmneacha, seoltaí agus 
teidil daoine
19A. (1) Beidh sé de dhualgas ar gach cuideachta phríobháideach, arna bunú de 

réir  Achtanna  na  gCuideachtaí,  ainm nó teideal  nó  seoladh  duine  i 
nGaeilge (lena n-áirítear síntí fada), nó iad go léir, a thaifeadadh agus 
a úsáid i gceart i nGaeilge.

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 31 Nollaig 2027.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.
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266.I leathanach 33, idir línte 8 agus 9, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Cuideachtaí Príobháideacha
8. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an gCuid nua seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Chuid 

3:

“CUID 3A

CUIDEACHTAÍ PRÍOBHÁIDEACHA

Dualgais cuideachtaí príobháideacha maidir le hainmneacha, seoltaí agus 
teidil daoine
19A. Cinnteoidh gach cuideachta phríobháideach arna bunú de réir Achtanna 

na gCuideachtaí  go mbeidh na córais faisnéise agus chumarsáide, agus 
aon chórais eile (cibé acu is córais leictreonacha nó eile iad), a úsáideann 
an  chuideachta  le  linn  di  cumarsáid  a  dhéanamh  leis  an  bpobal  i 
gcoitinne,  nó  le  haicme  den  phobal  i  gcoitinne,  de  réir  mar  is  cuí, 
cumraithe ar shlí gur féidir leis na córais sin ainm (lena n-áirítear foirm 
athartha nó foirm mháthartha an ainm agus an síneadh fada ar ghutaí sa 
Ghaeilge),  ainm  áitiúil  (lena  n-áirítear  an  síneadh  fada  ar  ghutaí  sa 
Ghaeilge), seoladh (lena n-áirítear an síneadh fada ar ghutaí sa Ghaeilge) 
nó teideal  duine (lena n-áirítear  an síneadh fada ar ghutaí  sa Ghaeilge 
agus an ceart  gan aon teideal a úsáid) i  nGaeilge a thaifeadadh agus a 
úsáid i gceart i ndáil leis na seirbhísí a thairgeann nó a sholáthraíonn an 
chuideachta tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2027.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

267.I leathanach 33, idir línte 8 agus 9, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Cuideachtaí Príobháideacha
8. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an gCuid nua seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Chuid 

3:

“CUID 3A

CUIDEACHTAÍ PRÍOBHÁIDEACHA

Cuideachtaí Príobháideacha
19A. (1) Beidh na dualgais chéanna atá ar chomhlachtaí poiblí faoin Acht seo ar 

aon  chuideachtaí  príobháideacha  arna  mbunú  de  réir  Achtanna  na 
gCuideachtaí a bhfuil 250 duine nó os a chionn fostaithe acu.

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 31 Nollaig 2030 maidir le haon 
dualgais  ar  leith  san  Acht  seo  a  bhaineann  le  feidhmiú  i  limistéar 
Gaeltachta, nó seirbhís a sholáthar i limistéar Gaeltachta, agus an 31 
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Nollaig 2035 i gcás gach dualgais eile.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

268.I leathanach 33, idir línte 8 agus 9, an méid seo a leanas a chur isteach:

“An ceart chun an Ghaeilge a úsáid
8. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an gCuid nua seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Chuid 

3:

“CUID 3A

AN CEART CHUN AN GHAEILGE A ÚSÁID

An ceart chun an Ghaeilge a Úsáid
19A. Is í an Ghaeilge an teanga náisiúnta, agus dá réir, aithnítear go bhfuil an 

ceart ag gach duine cumarsáid a dhéanamh trí mheán na Gaeilge sa Stát.

Iarraidh chun an Choimisinéara maidir leis an gceart chun an Ghaeilge a 
úsáid a chosaint
19B. (1) Féadfaidh duine a iarraidh ar an gCoimisinéir imscrúdú a dhéanamh 

chun a fháil amach an ndearna duine eile trasnaíocht ar cheart an duine 
chéadluaite maidir le cumarsáid a dhéanamh trí mheán na Gaeilge (an 
“trasnaíocht líomhnaithe”).

(2) Ní mór an méid seo a leanas a chur in iúl san iarraidh—

(a) an dara duine a luaitear, agus

(b) an trasnaíocht líomhnaithe.

Cumarsáid trí mheán na Gaeilge
19C. Sa Chuid seo, ciallaíonn “cumarsáid trí mheán na Gaeilge” cumarsáid trí 

mheán na Gaeilge idir beirt, a mhéid atá an bheirt sin—

(a) sa stát, agus

(b) ag  iarraidh  an  Ghaeilge  a  úsáid  le  linn  dóibh  cumarsáid  a 
dhéanamh.

Trasnaíocht ar an gceart maidir le cumarsáid a dhéanamh trí mheán na 
Gaeilge
19D. (1) Sa  Chuid  seo,  glacfar  leis  go  ndearna  an  dara  duine  a  luaitear 

trasnaíocht  ar  cheart  an  duine  chéadluaite  maidir  le  cumarsáid  a 
dhéanamh trí  mheán na  Gaeilge  le  tríú  duine  in  aon  cheann de  na 
cásanna seo a leanas—

(a) más rud é go dtabharfaidh an dara duine a luaitear fógra nár chóir 
don  duine  céadluaite  nó  don  tríú  duine  cumarsáid  áirithe  a 
dhéanamh trí mheán na Gaeilge,
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(b) más rud é go dtabharfaidh an dara duine a luaitear fógra don duine 
céadluaite nó don tríú duine á rá go bhféadfaidh sé go ndéanfar 
dochar  don  duine  céadluaite  nó  don  tríú  duine  mar  gheall  ar 
chumarsáid áirithe arna déanamh trí mheán na Gaeilge,

(c) más  rud  é  go  ndéanfaidh  an  dara  duine  a  luaitear,  nó  duine  ag 
gníomhú  thar  ceann  an  dara  duine  a  luaitear,  dochar  don duine 
céadluaite nó don tríú duine mar gheall ar chumarsáid áirithe arna 
déanamh trí mheán na Gaeilge.

(2) Chun críocha na Coda seo, beidh feidhm ag an gCuid seo cibé acu atá 
nó nach bhfuil—

(a) údarás ag an dara duine a luaitear nó ag duine eile fógra den sórt 
sin a thabhairt, agus

(b) údarás ag an dara duine a luaitear nó ag aon duine eile a bhfuil an 
fógra a chur i ngníomh.

(3) Sa  Chuid  seo,  folóidh  aon  tagairt  do  dhochar  a  dhéanamh,  tagairt 
d’imeaglú, bulaíocht, ciapadh nó náiriú.

Imscrúduithe
19E.  (1) Más  rud  é  go  ndéanfaidh  an  duine  céadluaite  iarraidh  chun  an 

Choimisinéara, tabharfaidh an Coimisinéir breith i dtaobh imscrúdú a 
dhéanamh ar thrasnaíocht líomhnaithe, nó gan imscrúdú a dhéanamh 
uirthi. Le linn don Choimisinéir an bhreith sin a thabhairt—

(a) ní foláir dó nó di aird a thabhairt ar an gcomhthéacs ina bhfuil an 
trasnaíocht líomhnaithe tar éis tarlú (lena n-áirítear aon chaidreamh 
atá idir an dara duine a luaitear agus an duine céadluaite, agus idir 
an dara duine a luaitear agus an tríú duine),

(b) féadfaidh sé nó sí a iarraidh ar an duine céadluaite, an dara duine a 
luaitear, nó aon duine eile, faisnéis nó tuairimí a bhaineann leis an 
trasnaíocht líomhnaithe a sholáthar, agus

(c) ní  foláir  dó  nó  di,  i  gcás  go  n-iarrfaidh  sé  nó  sí  ar  an  duine 
céadluaite  nó  ar  an  dara  duine  a  luaitear  faisnéis  nó  tuairimí  a 
sholáthar,  an  fhaisnéis  a  bhaineann leis  an  imscrúdú a  thabhairt 
dóibh.

(2) Ní  choiscfidh  aon  ní  san  alt  seo  ar  an  gCoimisinéir  aon  ní  a 
mheasfaidh sé nó sí is iomchuí a chur san áireamh le linn dó nó di 
breith  a  thabhairt  i  dtaobh  imscrúdú  a  dhéanamh  ar  thrasnaíocht 
líomhnaithe.

(3) Más rud é go dtabharfaidh an Coimisinéir breith imscrúdú a dhéanamh 
ar thrasnaíocht líomhnaithe—

(a) ní foláir dó nó di an bhreith a chur in iúl don duine céadluaite agus 
don dara duine a luaitear,
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(b) ní  foláir  dó  nó  di  an  fhaisnéis  a  bhaineann  leis  an  imscrúdú  a 
sholáthar  don  duine  céadluaite  agus  don  dara  duine  a  luaitear 
(muna bhfuil sí soláthartha roimhe sin faoi mhír (c)),

(c) féadfaidh sé nó sí a iarraidh ar an duine céadluaite, an dara duine a 
luaitear nó ar aon duine eile faisnéis nó tuairimí a bhaineann leis an 
trasnaíocht líomhnaithe a sholáthar, agus

(d) ní foláir dó nó di, a mhéid is indéanta, deis a thabhairt don dara 
duine a luaitear freagra a thabhairt ar na líomhaintí arna ndéanamh 
ag an duine céadluaite nó ag aon duine eile.

(4) Más  rud  é  go  dtabharfaidh  an  Coimisinéir  breith  gan  imscrúdú  a 
dhéanamh, ní foláir dó nó di an méid seo a leanas a chur in iúl don 
duine céadluaite—

(a) an bhreith, agus

(b) na cúiseanna atá leis an mbreith sin.

(5) Ní foláir don Choimisinéir na dualgais a leagtar síos faoi fho-ailt (1) 
nó (2) a chomhall a luaithe is féidir tar éis dó nó di breith a thabhairt.

(6) San alt seo, folaíonn ‘an fhaisnéis a bhaineann leis an imscrúdú’—

(a) faisnéis faoin nós imeachta le haghaidh imscrúduithe  a sheoladh 
faoin alt seo, agus

(b) faisnéis  faoi  chumhachtaí  an  Choimisinéara  i  ndáil  le 
himscrúduithe den sórt sin.

(7) Féadfaidh an Coimisinéir, tráth ar bith, deireadh a chur le himscrúdú ar 
thrasnaíocht  líomhnaithe.  I  gcás  go  dtabharfaidh  sé  nó  sí  breith 
amhlaidh, ní foláir dó nó di an méid seo a leanas a dhéanamh—

(a) an bhreith a chur in iúl don duine céadluaite agus an dara duine a 
luaitear, agus

(b) na  cúiseanna  atá  leis  an  mbreith  sin  a  chur  in  iúl  don  duine 
céadluaite,

a luaithe is féidir tar éis dó nó di an bhreith a thabhairt.

Cinneadh a dhéanamh i dtaobh trasnaíocht líomhnaithe
19F.  (1) Más  rud  é  go  gcinnfidh  an  Coimisinéir  imscrúdú  a  dhéanamh  ar 

thrasnaíocht líomhnaithe, agus mura gcinnfidh sé nó sí deireadh a chur 
leis an imscrúdú, ní foláir don Choimisinéir cinneadh a dhéanamh i 
dtaobh an bhfuil nó nach bhfuil trasnaíocht déanta ag an dara duine a 
luaitear ar cheart an duine chéadluaite maidir le cumarsáid a dhéanamh 
trí mheán na Gaeilge.

(2) I gcás go gcinnfidh an Coimisinéir go bhfuil trasnaíocht déanta ag an 
dara  duine  a  luaitear  ar  cheart  an  duine  chéadluaite  maidir  le 
cumarsáid  a  dhéanamh  trí  mheán  na  Gaeilge,  ní  foláir  don 
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Choimisinéir  a  thuairimí nó a tuairimí  ar  an trasnaíocht  a thabhairt 
(lena n-áirítear más rud é go bhfuil sé nó sí den tuairim gur féidir an 
trasnaíocht a chosaint).

(3) Sula ndéanfaidh an Coimisinéir cinneadh nó a thuairimí nó a tuairimí a 
thabhairt  faoin  alt  seo,  ní  foláir  dó  nó  di  an  méid  seo  a  leanas  a 
dhéanamh—

(a) an cinneadh atá beartaithe ag an gCoimisinéir a dhéanamh agus na 
tuairimí atá beartaithe aige nó aici a thabhairt a chur in iúl don dara 
duine a luaitear, agus

(b) a  mhéid  is  indéanta,  deis  a  thabhairt  don  dara  duine  a  luaitear 
freagra  a  thabhairt  ar  an  gcinneadh  agus  ar  na  tuairimí  atá 
beartaithe.

(4) Ní foláir don Choimisinéir an cinneadh arna dhéanamh aige nó aici i 
ndáil  leis  an  iarraidh  ón  duine  céadluaite,  agus  a  thuairimí  nó  a 
tuairimí,  a  chur  in  iúl  don duine céadluaite  agus  don dara  duine  a 
luaitear, más rud é go gcinnfidh sé nó sí go bhfuil trasnaíocht déanta ar 
cheart an duine chéadluaite maidir le cumarsáid a dhéanamh trí mheán 
na Gaeilge, a luaithe is féidir tar éis dó nó di an cinneadh a dhéanamh.

(5) Féadfaidh an Coimisinéir comhairle a thabhairt don duine céadluaite, 
don dara duine a luaitear agus d’aon duine eile—

(a) maidir leis an trasnaíocht líomhnaithe, nó

(b) maidir le haon ní a bhaineann leis an trasnaíocht líomhnaithe.

Tuarascáil ar Chinntí
19G. (1) Féadfaidh an Coimisinéir tuarascáil a ullmhú agus a chur faoi bhráid 

an Aire—

(a) maidir leis an iarraidh, agus

(b) maidir  leis  an  ngníomh  atá  déanta  ag  an  gCoimisinéir  mar 
fhreagairt don iarraidh.

(2) Ní  foláir  don  Choimisinéir  cóip  d’aon  tuarascáil  den  sórt  sin  a 
bhaineann leis an duine céadluaite agus leis an dara duine a luaitear a 
sholáthar dóibh.

(3) Féadfaidh an Coimisinéir tuarascáil arna cur faoi bhráid an Aire, nó 
leagan den tuarascáil, nó doiciméid eile a bhaineann, go hiomlán nó go 
páirteach, lena bhfuil sa tuarascáil, a fhoilsiú más rud é—

(a) go gcuirfidh sé  nó sí  in  iúl  don duine céadluaite  agus don dara 
duine a luaitear go bhfuil sé beartaithe aige nó aici an doiciméad a 
fhoilsiú,

(b) a  mhéid  is  indéanta,  go  dtabharfaidh  sé  nó  sí  deis  don  duine 
céadluaite, don dara duine a luaitear nó d’aon duine eile is cuí leis 
an  gCoimisinéir,  a  thuairimí  nó  a  tuairimí  a  chur  in  iúl  don 
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Choimisinéir maidir le doiciméid a fhoilsiú go poiblí, agus

(c) go n-aontóidh an duine céadluaite agus an dara duine a luaitear leis 
an doiciméad a fhoilsiú go poiblí, nó go bhfuil an Coimisinéir den 
tuairim gur ar mhaithe le leas an phobail an doiciméad a fhoilsiú go 
poiblí.  Le  linn  dó  nó  di  cinneadh  a  dhéanamh  i  leith  leas  an 
phobail, beidh aird ag an gCoimisinéir ar leas an duine chéadluaite 
agus an dara duine a luaitear, agus ar leas aon duine eile is cuí leis 
an gCoimisinéir.

(4) Más rud é go dtabharfaidh an Coimisinéir breith nach ndearna an dara 
duine a luaitear trasnaíocht ar cheart an duine chéadluaite maidir le 
cumarsáid a dhéanamh trí mheán na Gaeilge, ní dhéanfar céannacht an 
dara duine a luaitear a nochtadh in aon doiciméad nó in aon tuarascáil 
a fhoilseofar go poiblí.

Úsáid na Gaeilge san Ionad Oibre
19H. (1) Ní ceadmhach d’aon fhostóir cosc a chur ar aon fhostaí dá chuid nó dá 

cuid  an  Ghaeilge  a  labhairt  nó  a  scríobh nó  an  leagan  Gaeilge  de 
logainm Éireannach a rá nó a scríobh i gcúrsa a chuid fostaíochta nó a 
cuid fostaíochta, ach amháin i gcásanna ar leith ar ócáidí áirithe inar 
féidir  leis  an  bhfostóir  a  chruthú  go  hoibiachtúil  go  bhfuil  sé 
riachtanach labhairt nó scríobh na Gaeilge a thoirmeasc chun gnó an 
fhostóra a chur i gcrích.

(2) I gcás go gcinnfidh an Coimisinéir, de bhun imscrúdú arna seoladh de 
bhun Chuid 4, gur sháraigh fostóir fo-alt (1), féadfaidh an Coimisinéir 
a  ordú  don fhostóir  sin  cúiteamh nach  mó ná  €5,000 a  íoc  leis  an 
bhfostaí lena mbaineann an sárú sin.

An ceart chun an Ghaeilge a úsáid sa Tuarascáil Bhliantúil
19I. Déanfar tagairt  i dtuarascáil  bhliantúil  an Choimisinéara, de réir alt  30 

den Acht seo, de na nithe seo a leanas—

(a) na hiarrataí arna ndéanamh chun an Choimisinéara sa tréimhse lena 
mbaineann an tuarascáil,

(b) na gníomhartha a bheidh déanta ag an gCoimisinéir mar fhreagairt 
do na hiarrataí arna ndéanamh sa tréimhse sin, agus

(c) tuairimí an Choimisinéara ar leordhóthanacht agus éifeachtacht na 
reachtaíochta  i  ndáil  le  cearta  na  ndaoine  atá  ag  iarraidh  an 
Ghaeilge a úsáid.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

269.I leathanach 33, idir línte 8 agus 9, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Impleachtaí a bhaineann le neamhchomhlíonadh
8. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an gCuid nua seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Chuid 

3:
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“CUID 3A

IMPLEACHTAÍ A BHAINEANN LE NEAMHCHOMHLÍONADH

Urghairí i ndáil le sáruithe
19A. (1) I gcás go mainneoidh nó go ndiúltóidh nó go bhfailleoidh comhlacht 

poiblí nó aon pháirtí iomchuí déanamh de réir aon fhoráil den Acht seo 
nó de réir aon fhoráil de rialacháin arna ndéanamh de bhun an Achta 
seo, nó de réir forálacha aon Achta eile a bhaineann le teanga oifigiúil 
a úsáid, féadfaidh an Ard-Chúirt,  ar  iarratas ón gCoimisinéir,  nó ón 
Aire, nó ó aon duine eile, cibé acu atá nó nach bhfuil leas ar leith sa 
mhainneachtain sin nó sa diúltú sin nó san fhailliú sin ag an duine, a 
cheangal  ar  aon  chomhlacht  poiblí  nó  páirtí  le  hordú,  aon  ní  a 
dhéanamh nó gan é a dhéanamh, nó scor d’aon ní a dhéanamh, de réir 
mar a bheidh, chun déanamh de réir aon fhoráil den Acht seo nó de 
réir aon fhoráil de rialacháin arna ndéanamh de bhun an Achta seo, nó 
de réir forálacha aon Achta eile a bhaineann le teanga oifigiúil a úsáid, 
is ní is dóigh leis an gCúirt is gá, agus a shonróidh sí san ordú, lena n-
áirítear cúiteamh nach mó ná €10,000 a íoc leis an iarratasóir.

(2) Is trí  fhoriarratas  a  dhéanfar  iarratas  chun na hArd-Chúirte  ar  ordú 
faoin alt seo agus féadfaidh an Chúirt, le linn di an ní a bhreithniú, 
cibé  ordú  eatramhach  nó  idirbhreitheach  (más  ann)  is  cuí  léi  a 
dhéanamh.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

270.I leathanach 33, idir línte 8 agus 9, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar alt 21 den Phríomh-Acht
8. Leasaítear alt 21(1) den Phríomh-Acht—

(a) i  mír  (a),  trí  “,  nó ar  chomhlíonadh fhorálacha aon Achta eile a bhaineann le 
teanga oifigiúil a úsáid,” a chur isteach i ndiaidh “an Achta seo”,

(b) i mír (b), trí “nó forálacha aon Achta eile a bhaineann le teanga oifigiúil a úsáid” 
a chur isteach i ndiaidh “an Achta seo”, agus

(c) i  míreanna (d) agus (e),  trí  “nó faoi fhorálacha aon Achta eile a bhaineann le 
teanga oifigiúil a úsáid” a chur isteach i ndiaidh “faoin Acht seo”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

271.I leathanach 33, idir línte 8 agus 9, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar alt 21 den Phríomh-Acht
8. Leasaítear alt 21(1) den Phríomh-Acht tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh 

mhír (f):

“(g) imscrúdú  a  dhéanamh,  cibé  acu  ar  a  thionscnamh  nó  ar  a 
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tionscnamh  féin,  ar  iarraidh  ó  Aire,  ó  Theachta  Dála  nó  ó 
Sheanadóir, ar aon phíosa reachtaíochta nó ar aon Bhille a bheidh 
os comhair an Oireachtais, chun a fháil amach an amhlaidh atá aon 
fhoráil  ar  neamhréir  le  cur  chun  cinn  ceachtar  de  dhá  theanga 
oifigiúla  an  Stáit  nó  le  cearta  teanga  aon  duine.  Déanfaidh  an 
Coimisinéir tuarascáil ar fhionnachtana an imscrúduithe sin agus ar 
an tionchar a bheidh ag an reachtaíocht nó ag an mBille sin, má 
ritear í nó é, a chur faoi bhráid aon Aire is cuí leis an gCoimisinéir 
agus  faoi  bhráid  Chomhchoiste  na  Gaeilge,  na  Gaeltachta  agus 
Phobal Labhartha na Gaeilge agus cuirfidh sé nó sí faoi deara cóip 
den tuarascáil a leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais. Foilseofar 
an tuarascáil sin i meabhrán míniúcháin an Bhille.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

272.I leathanach 33, idir línte 8 agus 9, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar alt 21 den Phríomh-Acht
8. Leasaítear alt 21 (1) den Phríomh-Acht, i bhfo-alt (1), tríd an mír seo a leanas a chur 

isteach i ndiaidh mhír (f):

“(g) imscrúdú  a  dhéanamh,  cibé  acu  ar  a  thionscnamh  féin  nó  ar  a 
tionscnamh  féin,  ar  iarraidh  ó  Aire,  ó  chomhlacht  poiblí,  ó 
Theachta Dála nó ó Sheanadóir, nó de bhun gearán a bheidh déanta 
leis nó léi ag aon duine, maidir le haon straitéis, scéim, togra nó 
tuarascáil atá á hullmhú nó á ullmhú nó á heisiúint nó á eisiúint ag 
an Stát, ag an Rialtas, nó ag aon chomhlacht poiblí, i ndáil le stádas 
nó le húsáid teanga oifigiúla, chun a fháil amach an amhlaidh atá sí 
nó  sé  ar  neamhréir  le  cur  chun  cinn  ceachtar  de  dhá  theanga 
oifigiúla  an  Stáit  nó  le  cearta  teanga  aon  duine.  Déanfaidh  an 
Coimisinéir tuarascáil ar fhionnachtana an imscrúduithe sin agus ar 
an tionchar a bheidh ag an straitéis, scéim, togra nó tuarascáil, má 
chuirtear i bhfeidhm í nó é, a chur faoi bhráid aon Aire is cuí leis an 
gCoimisinéir  agus  faoi  bhráid  Chomhchoiste  na  Gaeilge,  na 
Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge agus cuirfidh sé nó sí 
faoi  deara  cóip  den  tuarascáil  a  leagan  faoi  bhráid  Thithe  an 
Oireachtais.  Féadfaidh  an  Coimisinéir  faireachán  leanúnach  a 
dhéanamh  ar  aon  straitéis,  scéim,  togra  nó  tuarascáil  a  mbeidh 
imscrúdú  déanta  ina  leith,  agus  trácht  a  dhéanamh  orthu  ina 
thuarascáil bhliantúil nó ina tuarascáil bhliantúil.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

273.I leathanach 33, idir línte 8 agus 9, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar alt 21 den Phríomh-Acht
8. Leasaítear alt 21(1) den Phríomh-Acht tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh 

mhír (f):
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“(g) imscrúdú a dhéanamh ar aon mhaolú ar aicmithe teanga a dhéanfar 
de réir alt 19C agus—

(i) a fháil amach an amhlaidh go bhfuil nó nach bhfuil gá le maolú 
ar leith,

(ii) maolú a chealú más rud é go bhfuil sé nó sí den tuairim nach 
bhfuil gá leis, agus

(iii) tuarascáil  maidir le haon bhreith arna déanamh de réir an ailt 
seo a chur faoi bhráid Chomhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta 
agus Phobal Labhartha na Gaeilge.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

274.I leathanach 33, idir línte 8 agus 9, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Seirbhísí Idirghníomhacha Cúnaimh
8. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an gCuid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Chuid 3:

“CUID 3A

SEIRBHÍSÍ IDIRGHNÍOMHACHA CÚNAIMH

Dualgais cuideachtaí príobháideacha maidir le hinnill chúnaimh
19A. I gcás go mbeidh inneall nó feiste idirghníomhach chúnaimh á úsáid nó á 

húsáid in aon ghnó nó in aon áit phoiblí sa Stát chun freastal a dhéanamh 
ar thomhaltóir  nó ar  an bpobal  i  gcoitinne,  cinnteoidh gach comhlacht 
poiblí agus gach cuideachta phríobháideach atá bunaithe de réir Achtanna 
na gCuideachtaí,  maidir le haon seirbhís idirghníomhach a chuirfear  ar 
fáil,  go mbeidh  sí  ar  fáil  sa  dá  theanga oifigiúla,  ar  a  laghad,  ar  aon 
inneall  nó  feiste  den  sórt  sin  faoina  riar,  tráth  nach  déanaí  ná  an  31 
Nollaig 2025.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

275.I leathanach 33, idir línte 8 agus 9, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar alt 21 den Phríomh-Acht
8. Leasaítear alt 21 den Phríomh-Acht, i bhfo-alt (1),  tríd an mír seo a leanas a chur isteach 

i ndiaidh mhír (f):

“(g) an prionsabal a chosaint nach gcaithfear leis an nGaeilge ar bhonn 
is lú fabhar ná mar a chaithfear leis an mBéarla.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.
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276.I leathanach 33, idir línte 8 agus 9, an méid seo a leanas a chur isteach: 

“Leasú ar alt 21 den Phríomh-Acht
8. Leasaítear alt 21 den Phríomh-Acht trí na míreanna seo a leanas a chur isteach i ndiaidh 

mhír (f):

“(g) scrúdú  a  dhéanamh  ar  gach  Bille  a  thionscnófar  i  dTithe  an 
Oireachtais agus tuarascáil a thabhairt ar an tionchar a bheadh ag 
an  mBille  sin,  dá  rithfí  é,  ar  stádas  agus  ar  úsáid  theangacha 
oifigiúla  an  Stáit  agus  foilseofar  an  tuarascáil  sin  i  Meabhrán 
Mínitheach an Bhille, agus

(h) scrúdú a dhéanamh ar gach straitéis de chuid an Stáit, an Rialtais 
nó  aon  chomhlacht  poiblí  i  ndáil  le  stádas  nó  le  húsáid  teanga 
oifigiúla agus tuarascáil a thabhairt do gach Teach den Oireachtas 
go bliantúil maidir leis an gcéanna.”.”.

—Bríd Nic Gabhann, Caitríona Ní Chonghaile.

277.I leathanach 33, línte 9 go 16 a scriosadh agus an méid seo a leanas a chur ina n-ionad:

“Leasú ar alt 31 den Phríomh-Acht
8. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 31:

“Coimisiún Logainmneacha a bhunú
31.    (1) Déanfaidh an tAire, le hordú, coimisiún, ar a dtabharfar An Coimisiún 

Logainmneacha, a bhunú chun:

(a) scrúdú  a  dhéanamh  ar  leaganacha  Gaeilge  de  logainmneacha, 
eadhon—

(i) ainmneacha bailte  fearainn,  paróistí,  barúntachtaí,  dúichí  agus 
limistéir eile tíre,

(ii) ainmneacha poist bailte, sráidbhailte, mórbhailte agus cathracha, 
agus

(iii) ainmneacha  príomháiteanna  eile  nach  n-áirítear  faoi 
fhomhíreanna (i) agus (ii),

(b) taighde a dhéanamh i dtaobh leaganacha cearta bunaidh Gaeilge na 
logainmneacha  sin  sa  mhéid  go  raibh,  nó  go  bhfuil,  leaganacha 
Gaeilge orthu agus na leaganacha Gaeilge sin a dheimhniú, agus

(c) liostaí de leaganacha Gaeilge na logainmneacha sin a ullmhú lena 
bhfoilsiú agus lena n-úsáid go hoifigiúil.

(2) Cinnteoidh an tAire an méid seo a leanas—

(a) go mbeidh an leibhéal inniúlachta is gá i nGaeilge agus taithí agus 
saineolas áirithe i leith an leagain Gaeilge de logainmneacha ag an 
duine  a  cheapfar  mar  Chathaoirleach  neamhspleách  agus  nach 
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mbeidh an duine a cheapfar fostaithe ag comhlacht poiblí a thagann 
faoi réim mhír 1(1) den Chéad Sceideal le linn dó nó di a chuid nó 
a cuid dualgais mar Chathaoirleach a chomhall,

(b) go mbeidh an leibhéal inniúlachta is gá i nGaeilge agus taithí agus 
saineolas  áirithe  i  leith  an leagain Gaeilge  de logainmneacha ag 
gach comhalta eile a cheapfar ar an gCoimisiún.

(3) Féadfaidh an tAire aon ní a dhéanamh le rialacháin a mheasfaidh sé nó 
sí is gá nó is fóirsteanach chun éifeacht a thabhairt don alt seo agus 
chun  an  Coimisiún  Logainmneacha  a  rialáil,  lena  n-áirítear 
feidhmeanna an Choimisiúin dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a leathnú.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

ALT 9
278.I leathanach 33, líne 13, “ag a bhfuil  an leibhéal  inniúlachta is gá i  nGaeilge agus” a chur 

isteach i ndiaidh “cibé daoine”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

279.I  leathanach  33,  líne  14,  “de  réir  mar  is  cuí  leis  nó  léi”  a  scriosadh  agus  “go  háirithe  le 
leaganacha Gaeilge de logainmneacha” a chur ina ionad.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

ALT 10
280.I leathanach 33, idir línte 16 agus 17, an t-alt nua seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht
10. Leasaítear an Chéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht—

(a) i mír 1—

(i) trí fhomhír (4) a scriosadh, agus

(ii) i bhfomhír (5), tríd an gclásal seo a leanas a chur in ionad chlásal (d):

“(d) aon chomhlacht, eagraíocht nó grúpa eile—

(i) a bhfuil feidhmeanna a bhaineann leis an bpobal i 
gcoitinne, nó le haicme den phobal i gcoitinne, tugtha dó 
nó di le haon achtachán, nó

(ii) a gceadaítear dó nó di nó a gceanglaítear air nó uirthi le 
haon cheadúnas nó údarás arna dheonú nó arna thabhairt 
faoi aon achtachán feidhmeanna a chomhlíonadh faoin 
achtachán sin nó faoi aon achtachán eile a bhaineann leis 
an bpobal i gcoitinne nó le haicme den phobal i 
gcoitinne.”,

(b) i mír 2, trí “chlásal (d) de mhír 1(5)” a chur in ionad “chlásal (b) de mhír 1(5)”,

(c) i mír 3, trí na focail “fomhír (1) nó” a chur isteach roimh na focail “fomhír (2) de 
mhír 1”, agus
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(d) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 3:

“3A. Le linn don Aire rialacháin a dhéanamh i leith comhlachta, eagraíochta 
nó grúpa de réir an Sceidil seo, beidh aird aige nó aici ar chríocha an 
Achta seo agus, le linn dó nó di déanamh amhlaidh, cuirfidh sé nó sí 
na nithe seo a leanas i gcuntas:

(a) an leibhéal cumarsáide, cibé acu i scríbhinn nó leis an bpost 
leictreonach, leis an teileafón nó i bpearsa, idir an comhlacht, 
an eagraíocht nó an grúpa lena mbaineann agus an pobal i 
gcoitinne nó aicme den phobal i gcoitinne;

(b) an leibhéal cumarsáide, cibé acu i scríbhinn nó leis an bpost 
leictreonach, leis an teileafón nó i bpearsa, idir an comhlacht, 
an eagraíocht nó an grúpa lena mbaineann agus an pobal i 
gcoitinne nó aicme den phobal i gcoitinne a chónaíonn i 
Limistéar Gaeltachta, i Limistéar Pleanála Teanga Gaeltachta, 
i mBaile Seirbhíse Gaeltachta nó i Líonra Gaeilge.”.”.

—Aire Stáit ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán.

281.I leathanach 33, idir línte 16 agus 17, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar an bPríomh-Acht
10. Leasaítear Cuid 6 den Phríomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 

36:

“37.  (1) San alt seo, ciallaíonn ‘Acht 1979’ an tAcht um Údarás na Gaeltachta, 
1979.

(2) Aithnítear, san alt seo, an ról atá ag Údarás na Gaeltachta faoi alt 8(1) 
d’Acht  1979  mar  an  príomhchomhlacht  poiblí  chun  caomhnú  agus 
leathadh na Gaeilge mar phríomh-mheán cumarsáide sa Ghaeltacht a 
spreagadh, agus an ról a bhí ag Gluaiseacht Shibhialta na Gaeltachta i 
leith a bhunaithe.

(3) D’fhonn rannpháirtíocht  phobal  na  Gaeltachta  i  bhforbairt  agus  dul 
chun cinn na Gaeilge sa Ghaeltacht a chinntiú, déanfar Acht 1979 a 
leasú mar a leanas—

(a) in alt 6, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

‘(2) Is iad a bheidh ar an Údarás, cathaoirleach a gceapfaidh an 
tAire  é  nó í,  agus  naoi  gcomhalta  dhéag eile  ar  daoine a 
thoghfar  de  réir  Chuid  IV seacht  gcomhalta  dhéag  díobh 
agus ar daoine a gceapfaidh an tAire iad beirt  chomhaltaí 
díobh.’;

(b) an t-alt seo a leanas a chur isteach in ionad alt 29:

‘29. (1) Is toghlach chun críocha na Coda seo gach limistéar díobh 
seo a leanas:
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(a) an limistéar arb é na codanna sin den Ghaeltacht é atá i 
gcontae Dhún na nGall;

(b) an limistéar arb é na codanna sin den Ghaeltacht é atá i 
gcontae Mhaigh Eo;

(c) an limistéar arb é na codanna sin den Ghaeltacht é atá i 
gcontae na Gaillimhe;

(d) an limistéar arb é na codanna sin den Ghaeltacht é atá i 
gcontae na Mí;

(e) an limistéar arb é na codanna sin den Ghaeltacht é atá i 
gcontae Chiarraí;

(f) an limistéar arb é na codanna sin den Ghaeltacht é atá i 
gcontae Chorcaí;

(g) an limistéar arb é na codanna sin den Ghaeltacht é atá i 
gcontae Phort Láirge.

(2) I dtoghchán—

(a) toghfaidh  an  toghlach  a  shonraítear  i  bhfo-alt  (1)(a) 
ceathrar,

(b) toghfaidh  an  toghlach  a  shonraítear  i  bhfo-alt  (1)(b) 
beirt,

(c) toghfaidh  an  toghlach  a  shonraítear  i  bhfo-alt  (1)(c) 
seisear,

(d) toghfaidh  an  toghlach  a  shonraítear  i  bhfo-alt  (1)(d) 
duine amháin,

(e) toghfaidh  an  toghlach  a  shonraítear  i  bhfo-alt  (1)(e) 
beirt,

(f) toghfaidh  an  toghlach  a  shonraítear  i  bhfo-alt  (1)(f) 
duine amháin, agus

(g) toghfaidh  an  toghlach  a  shonraítear  i  bhfo-alt  (1)(g) 
duine amháin.’;

agus

(c) sa  Chéad  Sceideal,  tríd  an  mír  seo  a  leanas  a  chur  in  ionad 
mhíreanna 2 agus 3:

‘2. Beidh comhalta den Údarás, seachas comhalta a cheapfar de 
réir alt 6(2)(a)(vi), i seilbh oifige, mura túisce a éagfaidh an 
comhalta, a éireoidh sé nó sí as oifig, a thiocfaidh sé nó sí 
faoi  dhícháilíocht  nó a  chuirfear  as oifig é nó í,  ar  feadh 
tréimhse nach faide ná cúig bliana.’.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Piaras Ó Dochartaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.
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282.I leathanach 33, idir línte 16 agus 17, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht
10. Leasaítear  an  Chéad  Sceideal  a  ghabhann  leis  an  bPríomh-Acht,  i  mír  1,  trí  na 

fomhíreanna seo a leanas a chur in ionad fhomhíreanna (1) go (5):

“(1) Gach  Roinn  Rialtais,  gach  oifig  nó  eagraíocht  atá  bunaithe  i 
mBunreacht na hÉireann, agus na hoifigí seo a leanas:

(a) An Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí;

(b) Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim;

(c) Oifig an Stiúrthóra Gnóthaí Tomhaltóirí;

(d) Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí; agus

(e) An Phríomh-Oifig Staidrimh,

(2) Gach  gníomhaireacht,  bord  agus  cuideachta  stáit  (tráchtála  agus 
neamhthráchtála),

(3) údarás áitiúil,

(4) bord sláinte agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte,

(5) bainc mhiondíola atá faoi rialú Bhanc Ceannais na hÉireann,

(6) gach comhlacht, eagraíocht nó grúpa a fhaigheann airgead go díreach ó 
Aire den Rialtas, ó Roinn Stáit, ón bPríomh-Chiste nó ó chomhlacht 
poiblí  eile  in  imthosca  inarb  éard  é  an  méid,  nó  comhiomlán  na 
méideanna,  a  fhaightear  amhlaidh  50  faoin  gcéad  nó  níos  mó  de 
chaiteachas reatha an chomhlachta, na heagraíochta nó an ghrúpa sin i 
mbliain airgeadais, nó a bhfuil tromlach na scaireanna inti á shealbhú 
ag Aire den Rialtas nó thar ceann Aire den Rialtas,

(7) aon chomhlacht, eagraíocht nó grúpa ar comhlacht poiblí é nó í ar an 
dáta  a  thiocfaidh  an  Sceideal  seo  i  ngníomh ach  a  thiocfaidh  faoi 
úinéireacht phríobháideach agus faoi rialú príobháideach ina dhiaidh 
sin,

(8) aon chomhlacht, eagraíocht nó grúpa a chomhlíonann feidhmeanna a 
bhí dílsithe le dlí roimhe sin do chomhlacht, eagraíocht nó grúpa faoi 
úinéireacht phoiblí nó rialú poiblí,

(9) aon chomhlacht, eagraíocht nó grúpa eile a bhfuil feidhmeanna i ndáil 
leis an bpobal i gcoitinne, nó le haicme den phobal i gcoitinne, tugtha 
nó  ceadaithe  dó  nó  di  le  haon  achtachán  nó  le  haon  chonarthaí 
oibleagáide  seirbhíse  poiblí  nó  le  haon  cheadúnas  nó  údarás  arna 
thabhairt faoi aon achtachán, a mhéid a bhaineann le comhlíonadh na 
bhfeidhmeanna áirithe sin.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.
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283.I leathanach 33, idir línte 16 agus 17, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht
10. Leasaítear mír 1 den Chéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht tríd an bhfomhír 

seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (4):

“(4A) Bainc mhiondíola atá faoi rialú Bhanc Ceannais na hÉireann.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Piaras Ó Dochartaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

284.I leathanach 33, idir línte 16 agus 17, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht
10. Leasaítear mír 1 den Chéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht tríd an bhfomhír 

seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (4):

“(4A) Gach comhlacht, eagraíocht nó grúpa a fhaigheann airgead go 
díreach ó Aire den Rialtas, ó Roinn Stáit, ón bPríomh-Chiste nó ó 
chomhlacht poiblí eile in imthosca inarb éard é an méid, nó 
comhiomlán na méideanna, a fhaightear amhlaidh 50 faoin gcéad 
nó níos mó de chaiteachas reatha an chomhlachta, na heagraíochta 
nó an ghrúpa sin i mbliain airgeadais, nó a bhfuil tromlach na 
scaireanna inti á shealbhú ag Aire den Rialtas nó thar ceann Aire 
den Rialtas.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

285.I leathanach 33, idir línte 16 agus 17, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar alt 7 d’Acht na nGiúiréithe, 1976
10. Leasaítear Acht na nGiúiréithe, 1976 tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 7:

“Neamhinroghnacht
7.      (1) Beidh na daoine a shonraítear i gCuid I den Chéad Sceideal neamh-

inroghnaithe le haghaidh seirbhíse giúiré.

(2) Más rud é gurb í an Ghaeilge an teanga atá roghnaithe ag an gcúisí a 
úsáid sna himeachtaí os comhair na cúirte in aon chás ar leith, nó más 
rud é go mbeidh an chúirt  ina suí  i  gceantar  Gaeltachta,  beidh aon 
duine nach mbeidh inniúil ar fhianaise agus aighneachtaí as Gaeilge a 
thuiscint gan cúnamh ó ateangaire neamh-inroghnaithe le haghaidh an 
cháis sin.

(3) Más rud é gurb é an Béarla an teanga atá roghnaithe ag an gcúisí a 
úsáid sna himeachtaí os comhair na cúirte in aon chás ar leith, beidh 
aon duine nach mbeidh inniúil ar fhianaise agus aighneachtaí as Béarla 
a thuiscint gan cúnamh ó ateangaire neamh-inroghnaithe le haghaidh 
an cháis sin.”.”.
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—Aengus Ó Snodaigh, Piaras Ó Dochartaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

286.I leathanach 33, idir línte 16 agus 17, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar alt 33 den Phríomh-Acht
10. Leasaítear alt 33 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh 

fho-alt (3):

“(4) In aon logainm nua arna dhearbhú ag an Aire nó ag údarás áitiúil le 
haghaidh aon fhorbairt nua ó theacht i ngníomh Acht na dTeangacha 
Oifigiúla (Leasú), 2021, ní dhearbhófar ach an leagan Gaeilge agus is 
ag an logainm Gaeilge amháin a bheidh feidhm agus éifeacht.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

287.I leathanach 33, idir línte 16 agus 17, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar an bPríomh-Acht
10. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 36:

“37. Déanfaidh an tAire, i gcomhairle leis an Aire Airgeadais, agus tráth nach 
déanaí  ná  6  mhí  ó  theacht  i  ngníomh  Acht  na  dTeangacha  Oifigiúla 
(Leasú),  2021,  tuarascáil  a  ullmhú,  a  eisiúint  agus  a  chur  faoi  bhráid 
Chomhchoiste  Oireachtais  na  Gaeilge,  na  Gaeltachta  agus  Phobal 
Labhartha  na  Gaeilge,  maidir  leis  na  féidearthachtaí  atá  ann  chun  an 
Ghaeilge  sa  Ghaeltacht  a  neartú  trí  sheirbhísí  poiblí  agus  infheistíocht 
phríobháideach, lena ngabhfaidh coinníollacha teanga, a mhealladh go dtí 
limistéir  Ghaeltachta,  lena  n-áirítear  lascainí  ar  chostais  agus 
Saorlimistéar Gaeltachta a bhunú ar bhonn Limistéar Neamhchustam na 
Sionna.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

288.I leathanach 33, idir línte 16 agus 17, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar an bPríomh-Acht
10. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 36:

“Príomh-Shochtheangeolaí
37. (1) Féadfaidh an tAire duine a cheapadh, is duine ag a mbeidh saineolas 

áirithe  sa  tsochtheangeolaíocht  agus inniúlacht  sa  Ghaeilge,  laistigh 
den Roinn nó thar ceann ollscoil nó foras tríú leibhéal, le bheith ina 
Phríomh-Shochtheangeolaí  nó  ina  Príomh-Shochtheangeolaí,  tar  éis 
dul i gcomhairle leis an gCoiste Comhairleach.

(2) Is iad feidhmeanna an Phríomh-Shochtheangeolaí—

(a) taighde  leanúnach  a  chomhordú  ar  chás  sochtheangeolaíoch  na 
Gaeilge  sa  Stát  agus  go  háirithe  ar  chás  sochtheangeolaíoch  na 
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Gaeltachta, 

(b) tuarascáil bhliantúil ar thorthaí a chuid nó a cuid taighde a fhoilsiú 
agus a chur faoi bhráid an Aire agus Chomhchoiste Oireachtais na 
Gaeilge,  na Gaeltachta agus Phobal  Labhartha na Gaeilge roimh 
dheireadh gach bliana ó dháta a cheaptha nó a ceaptha, agus

(c) grinnscrúdú  a  dhéanamh,  de  réir  mar  is  cuí  leis  an  bPríomh-
Shochtheangeolaí, ar an tionchar a bheidh ag aon Bhille nó beartas 
a mholfaidh an Rialtas ar  shochtheangeolaíocht  an Stáit  agus na 
Gaeltachta, agus tuarascáil ar an tionchar sin a chur faoi bhráid an 
Aire  agus  Chomhchoiste  Oireachtais  na  Gaeilge,  na  Gaeltachta 
agus Phobal Labhartha na Gaeilge.

(3) Beidh aird ag an gCoiste Comhairleach agus ag an Aire ar thaighde an 
Phríomh-Shochtheangeolaí  le  linn  dó  nó  di  aon  phlean,  straitéis, 
beartas,  reachtaíocht  nó  doiciméad  a  ullmhú  a  bhaineann  le 
sochtheangeolaíocht an Stáit.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

289.I leathanach 33, idir línte 16 agus 17, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar an bPríomh-Acht
10. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 36:

“Príomh-Shochtheangeolaí
37. (1) Déanfaidh an tAire duine a cheapadh roimh an 31 Nollaig 2021, is 

duine  ag  a  mbeidh  saineolas  áirithe  sa  tsochtheangeolaíocht  agus 
inniúlacht sa Ghaeilge, laistigh den Roinn nó thar ceann ollscoil  nó 
foras  tríú  leibhéal,  le  bheith  ina  Phríomh-Shochtheangeolaí  nó  ina 
Príomh-Shochtheangeolaí,  tar  éis  dul  i  gcomhairle  leis  an  gCoiste 
Comhairleach.

(2) Is iad feidhmeanna an Phríomh-Shochtheangeolaí—

(a) taighde  leanúnach  a  chomhordú  ar  chás  sochtheangeolaíoch  na 
Gaeilge sa Stát agus, go háirithe, sa Ghaeltacht,

(b) tuarascáil bhliantúil ar thorthaí a chuid nó a cuid taighde a fhoilsiú 
agus a chur faoi bhráid an Aire agus Chomhchoiste Oireachtais na 
Gaeilge,  na Gaeltachta agus Phobal  Labhartha na Gaeilge roimh 
dheireadh gach bliana ó dháta a cheaptha nó a ceaptha, agus

(c) grinnscrúdú  a  dhéanamh,  de  réir  mar  is  cuí  leis  an  bPríomh-
Shochtheangeolaí, ar an tionchar a bheidh ag aon Bhille nó beartas 
a mholfaidh an Rialtas ar  shochtheangeolaíocht  an Stáit  agus na 
Gaeltachta, agus tuarascáil ar an tionchar sin a chur faoi bhráid an 
Aire  agus  Chomhchoiste  Oireachtais  na  Gaeilge,  na  Gaeltachta 
agus Phobal Labhartha na Gaeilge.
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(3) Beidh aird ag an gCoiste Comhairleach agus ag an Aire ar thaighde an 
Phríomh  Shochtheangeolaí  le  linn  dó  nó  di  aon  phlean,  straitéis, 
beartas,  reachtaíocht  nó  doiciméad  a  ullmhú  a  bhaineann  le 
sochtheangeolaíocht an Stáit.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

290.I leathanach 33, idir línte 16 agus 17, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar an bPríomh-Acht
10. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 36:

“Staidéar Cuimsitheach
37. (1) Féadfaidh an tAire staidéar cuimsitheach a eagrú, agus leas á bhaint as 

saineolaithe de chuid ollscoileanna agus forais tríú leibhéal eile, faoi 
gach beartas, straitéis, plean, reachtaíocht agus doiciméad a bhaineann 
le gníomhaíochtaí Stáit agus comhlachtaí Stáit i dtaobh na Gaeilge, ar 
beartais,  straitéisí,  pleananna,  reachtaíocht  agus  doiciméid  iad  a 
cruthaíodh  ó  bhunú  an  Stáit,  d’fhonn  iniúchadh  a  dhéanamh  ar  an 
tionchar a bhí acu ar shochtheangeolaíocht an Stáit.

(2) Beidh de chuspóir  le  haon staidéar a eagraítear  de réir  (fho-alt)  (1) 
tuarascáil chuimsitheach a fhoilsiú agus an tuarascáil sin a chur faoi 
bhráid  gach  Tí  den  Oireachtas  agus  Chomhchoiste  Oireachtais  na 
Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge tar éis 10 
mbliana, de réir mar is cuí leis an Aire.

(3) Beidh aird ag an Rialtas agus ag comhlachtaí poiblí  ar na moltaí sa 
tuarascáil sin le linn dóibh aon bheartas, straitéis, plean, reachtaíocht 
nó doiciméad a ullmhú tar éis fhoilsiú na tuarascála.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

291.I leathanach 33, idir línte 16 agus 17, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar an bPríomh-Acht
10. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 36:

“Staidéar Cuimsitheach
37. (1) Féadfaidh an tAire staidéar cuimsitheach a eagrú, agus leas á bhaint as 

saineolaithe de chuid ollscoileanna agus forais tríú leibhéal eile, faoi 
gach beartas, straitéis, plean, reachtaíocht agus doiciméad a bhaineann 
le gníomhaíochtaí Stáit agus comhlachtaí Stáit i dtaobh na Gaeilge, ar 
beartais,  straitéisí,  pleananna,  reachtaíocht  agus  doiciméid  iad  a 
cruthaíodh  ó  bhunú  an  Stáit,  d’fhonn  iniúchadh  a  dhéanamh  ar  an 
tionchar a bhí acu ar shochtheangeolaíocht an Stáit.

(2) Foilseoidh  an  tAire  tuarascáil  chuimsitheach  a  bheidh  bunaithe  ar 
thorthaí an staidéir sin, agus cuirfidh sé nó sí faoi bhráid gach Tí den 
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Oireachtas agus Chomhchoiste Oireachtais na Gaeilge, na Gaeltachta 
agus Phobal Labhartha na Gaeilge í roimh an 31 Nollaig 2025.

(3) Beidh aird ag an Rialtas agus ag comhlachtaí poiblí  ar na moltaí sa 
tuarascáil sin le linn dóibh aon bheartas, straitéis, plean, reachtaíocht 
nó doiciméad a ullmhú tar éis fhoilsiú na tuarascála.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

292.I leathanach 33, idir línte 16 agus 17, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar an bPríomh-Acht
10. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 36:

“37. Maidir le seirbhís i gceachtar den dá theanga bhunreachtúla, ní bheidh sí 
teoranta don reachtaíocht seo agus, i gcás go n-iarrtar seirbhís nach bhfuil 
clúdaithe faoin aicmiú, ní mór gach iarracht phraiticiúil a dhéanamh chun 
an tseirbhís a sholáthar, má iarrtar í. I gcás go mbeidh aon easaontas ann 
mar gheall  ar an mbrí atá le ‘gach iarracht phraiticiúil’,  is é nó is í an 
Coimisinéir Teanga a dhéanfaidh an cinneadh ar an gceist.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

293.I leathanach 33, idir línte 16 agus 17, an méid seo a leanas a chur isteach: 

“Leasú ar an bPríomh-Acht
10. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 36:

“Síneacha tráchta
37. (1) San alt seo—

ciallaíonn ‘Acht 1961’ an tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 1961;

tá le ‘sín tráchta’ an bhrí chéanna atá leis in alt 95 (arna leasú le halt 
37(a)(ii) den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 1994) d’Acht 1961.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le síneacha tráchta lena n-áirítear na 
síneacha sin a bhfuil feidhm ag Rialacháin faoi alt 95(2) d’Acht 1961 
maidir leo agus na síneacha sin a bhfuil feidhm ag ordachán faoi alt 
95(16) den Acht sin maidir leo.

(3) Faoi réir fhorálacha an ailt seo, maidir le haon sín tráchta a chuirfear 
in  airde  in  aon suíomh sa  Stát,  is  i  nGaeilge  nó  i  nGaeilge  agus i 
mBéarla a bheidh sí d’ainneoin aon achtachán eile. I gcás sín tráchta i 
nGaeilge agus i mBéarla araon—

(a) beidh an téacs i nGaeilge ann ar dtús,

(b) beidh an téacs i nGaeilge chomh feiceálach, chomh sofheicthe agus 
chomh hinléite  céanna  leis  an téacs  i  mBéarla  agus  beidh  sé  sa 
chlófhoireann chéanna, sa chló céanna agus sa stíl chéanna,
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(c) ní bheidh na litreacha sa téacs i nGaeilge níos lú, ó thaobh méide 
de, ná na litreacha sa téacs i mBéarla,

(d) maidir  leis  an  téacs  i  nGaeilge,  cuirfidh  sé  in  iúl  an  fhaisnéis 
chéanna leis an bhfaisnéis a chuireann an téacs i mBéarla in iúl,

(e) ní  dhéanfar  focal  sa  téacs  i  nGaeilge  a  ghiorrú  mura  rud  é  go 
mbeidh an focal  sa téacs i  mBéarla,  arb é an t-aistriúchán air  é, 
giorraithe freisin,

(f) i gcás gurb ionann an téacs i nGaeilge agus an téacs i mBéarla nó 
gurb ionann logainm i nGaeilge agus i mBéarla is leor an leagan 
Gaeilge,

(g) d’ainneoin  ghinearáltacht  an  ailt  seo,  féadfar  síneacha  tráchta a 
chur  in airde ar  síneacha iad atá de  réir  Chóras  Idirnáisiúnta na 
nAonad arna  ghlacadh ag an  Bureau  Internationale  des  Poids  et 
Mesures,  arna  bhunú  le  Coinbhinsiún  an  Mhéadair  a  síníodh  i 
bPáras in 1875, agus

(h) i  gcás  ordú  logainmneacha  faoi  alt  32  a  bheith  i  bhfeidhm, de 
thuras na huaire,  déanfar an leagan Gaeilge den fhocal nó de na 
focail a bheidh sonraithe san ordú a úsáid in aon síneacha tráchta a 
chuirfear in airde.

(4) I gcás go mbeartófar sín tráchta i nGaeilge agus i mBéarla a shuíomh 
agus, de thoradh téacs sa dá theanga sin a bheith uirthi,  go mbeadh an 
tsín ró-mhór, gur dheacair í a léamh nó gur dhócha go mbeadh sí ina 
bacainn, nó gur dhócha, le linn do dhaoine í a léamh, gur bhaol dóibh 
féin nó do dhaoine eile a bheadh inti, féadfar, ina ionad sin, dhá shín a 
chur  ag  an  suíomh  sin,  a  mbeidh  an  fhaisnéis  lena  mbaineann  i 
nGaeilge ar cheann amháin díobh agus i mBéarla ar an gceann eile, ar 
choinníoll go ndéanfar na forálacha i míreanna (b) go (h) d’fho-alt (3) 
a chomhlíonadh.”.”.

—Bríd Nic Gabhann, Caitríona Ní Chonghaile.

294.I leathanach 33, idir línte 16 agus 17, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar an bPríomh-Acht
10. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 36:

“Toirmeasc ar an nGaeilge a chosc san ionad oibre
37. (1) Ní ceadmhach d’aon fhostóir cosc a chur ar aon fhostaí dá chuid nó dá 

cuid  an  Ghaeilge  a  labhairt  nó  a  scríobh nó  an  leagan  Gaeilge  de 
logainm Éireannach a rá nó a scríobh i gcúrsa a chuid fostaíochta nó a 
cuid fostaíochta, ach amháin i gcásanna ar leith ar ócáidí áirithe inar 
féidir  leis  an  bhfostóir  a  chruthú  go  hoibiachtúil  go  bhfuil  sé 
riachtanach labhairt nó scríobh na Gaeilge a thoirmeasc chun gnó an 
fhostóra a chur i gcrích.

89



[ALT 10]

(2) I gcás go gcinnfidh an Coimisinéir, de bhun imscrúdú arna sheoladh de 
bhun Chuid 4, gur sháraigh fostóir fo-alt (1), féadfaidh an Coimisinéir 
a  ordú  don fhostóir  sin  cúiteamh nach  mó ná  €5,000 a  íoc  leis  an 
bhfostaí lena mbaineann an sárú sin.”.”.

—Bríd Nic Gabhann, Caitríona Ní Chonghaile.

295.I leathanach 33, idir línte 16 agus 17, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar an bPríomh-Acht
10. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 36:

“Comhaltaí de bhoird Stáit
37. Le linn don Aire lena mbaineann den Rialtas comhaltaí de bhoird Stáit a 

ainmniú,  cinnteoidh  sé  nó  sí  go mbeidh  ionadaithe  thar  ceann  phobal 
labhartha na Gaeilge ar gach bord Stáit.”.”.

—Bríd Nic Gabhann, Caitríona Ní Chonghaile.

296.I leathanach 33, idir línte 16 agus 17, an méid seo a leanas a chur isteach: 

“Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht
10. Leasaítear an Chéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht, i mír 1, tríd an bhfomhír 

seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (4):

“(4)(a) banc miondíola,”.”.

—Bríd Nic Gabhann, Caitríona Ní Chonghaile.

297.I leathanach 33, idir línte 16 agus 17, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht
10. Leasaítear an Chéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht, i mír 1, tríd an méid seo 

a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (2):

“(2A) aon phearsa aonair atá ag gníomhú de bhun conartha nó ar shlí eile 
mar  ghníomhaire  thar ceann comhlacht  poiblí  agus a  chomhlíonann 
feidhmeanna an chomhlachta phoiblí sin, a mhéid amháin a bhaineann 
le comhlíonadh na bhfeidhmeanna áirithe sin.”.”.

—Dara Mac Giolla Laoire, Éamon Ó Cuív, Aindrias Ó Muimhneacháin, Seosamh Mac 
Aodha, Fergus Ó Dubhda, Marc Ó Cathasaigh.

ALT 11
298.I leathanach 33, idir línte 23 agus 24, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar alt 6 den Acht um Údarás na Gaeltachta, 1979
11. Leasaítear alt 6 den Acht um Údarás na Gaeltachta, 1979, tríd an bhfo-alt seo a leanas a 

chur in ionad fho-alt 2:
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“(2) Is iad a bheidh ar an Údarás cathaoirleach, a gceapfaidh an tAire é nó 
í, agus naoi gcomhalta dhéag eile ar daoine a thoghfar de réir Chuid IV 
seacht gcomhalta dhéag díobh agus ar daoine a gceapfaidh an tAire iad 
beirt chomhaltaí díobh.”.

Leasú ar alt 29 den Acht um Údarás na Gaeltachta, 1979
12. Leasaítear an tAcht um Údarás na Gaeltachta, 1979 tríd an alt  seo a leanas a chur in 

ionad alt 29:

“29. (1) Is  toghlach  chun  críocha  na  Coda  seo  gach  limistéar  díobh  seo  a 
leanas: 

(a) an limistéar arb é na codanna sin den Ghaeltacht é atá i gcontae 
Dhún na nGall,

(b) an limistéar arb é na codanna sin den Ghaeltacht é atá i gcontae 
Mhaigh Eo,

(c) an limistéar arb é na codanna sin den Ghaeltacht é atá i gcontae na 
Gaillimhe,

(d) an limistéar arb é na codanna sin den Ghaeltacht é atá i gcontae na 
Mí,

(e) an limistéar arb é na codanna sin den Ghaeltacht é atá i gcontae 
Chiarraí,

(f) an limistéar arb é na codanna sin den Ghaeltacht é atá i gcontae 
Chorcaí, agus

(g) an limistéar arb é na codanna sin den Ghaeltacht é atá i gcontae 
Phort Láirge.

(2) I dtoghchán—

(a) toghfaidh an toghlach a shonraítear i bhfo-alt (1)(a) ceathrar,

(b) toghfaidh an toghlach a shonraítear i bhfo-alt (1)(b) beirt,

(c) toghfaidh an toghlach a shonraítear i bhfo-alt (1)(c) seisear,

(d) toghfaidh an toghlach a shonraítear i bhfo-alt (1)(d) duine amháin,

(e) toghfaidh an toghlach a shonraítear i bhfo-alt (1)(e) beirt,

(f) toghfaidh an toghlach a shonraítear i bhfo-alt (1)(f) duine amháin, 
agus

(g) toghfaidh  an  toghlach  a  shonraítear  i  bhfo-alt  (1)(g)  duine 
amháin.”.

Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann leis an Acht um Údarás na Gaeltachta, 1979
13. Leasaítear an Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht um Údarás na Gaeltachta, 1979, 
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tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhíreanna 2 agus 3:

“2. Beidh comhalta den Údarás, seachas comhalta a cheapfar de réir alt 
6(2)(a)(vi), i seilbh oifige, mura túisce a éagfaidh an comhalta, a 
éireoidh sé nó sí as oifig, a thiocfaidh sé nó sí faoi dhícháilíocht nó a 
chuirfear as oifig é nó í, ar feadh tréimhse nach faide ná cúig 
bliana.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Piaras Ó Dochartaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

299.I leathanach 33, idir línte 23 agus 24, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar alt 31 den Acht Oideachais, 1998
11. Leasaítear alt 31 den Acht Oideachais, 1998 tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad 

fho alt (7):

“(7) Déanfaidh  an  tAire  tacaíocht  rúnaíochta,  taighde  agus  riaracháin  a 
chur ar fáil don chomhlacht a bhunófar faoin alt seo.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Donnchadh Ó Laoghaire, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

300.I leathanach 33, idir línte 23 agus 24, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar an Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000
11. Leasaítear an tAcht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 tríd an gCuid seo a leanas a chur 

isteach i ndiaidh Chuid X: 

“CUID XAC

MEASÚNACHT TIONCHAIR TEANGEOLAÍOCHTA

Ceanglais maidir le ráiteas tionchair teangeolaíochta
177AF. (1) Más  rud  é  go  ndéanfar  iarratas  pleanála  i  leith  forbairt  i  limistéar 

Gaeltachta,  de  réir  Acht  na  Gaeltachta,  2012,  déanfar,  i  dteannta 
ceanglais  na  rialachán  ceada  a  bheith  comhlíonta  i  dtaca  leis  an 
iarratas, ráiteas tionchair teangeolaíochta a chur ag gabháil leis, arna 
ullmhú  ag  saineolaí  neamhspleách  sa  teangeolaíocht  agus/nó  sa 
phleanáil  teanga,  agus  ní  foláir  a  chruthú  go  hoibiachtúil  ann  go 
gcuirfidh an fhorbairt mholta le húsáid na Gaeilge seachas le húsáid an 
Bhéarla go háitiúil sa limistéar Gaeltachta.

(2) Sula  ndéanfaidh  údarás  áitiúil  cinneadh  faoin  iarratas  pleanála,  ní 
foláir  dó  moladh  dearfach  a  iarraidh  agus  a  fháil  ón  eagraíocht 
roghnaithe de réir alt 7 (6), (10)(a) nó (13)(a) d’Acht na Gaeltachta, 
2012,  chun  plean  teanga  an  limistéir  a  chur  i  ngníomh,  agus  ón 
gCoimisinéir Teanga, ina léireofar nach mbeidh an fhorbairt mholta ar 
neamhréir le plean teanga an limistéir.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Piaras Ó Dochartaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.
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301.I leathanach 33, idir línte 23 agus 24, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar an Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000
11. Leasaítear an tAcht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 tríd an gCuid seo a leanas a chur 

isteach i ndiaidh Chuid X:

“CUID XAC

COINNÍOLLACHA AGUS MEASÚNÚ TEANGA

Coinníollacha Teanga
177AF. Maidir le haon choinníollacha teanga atá leagtha síos maidir le forbairt 

mholta, ní foláir modh a léiriú chun inniúlacht Ghaeilge an duine atá ag 
lorg  seilbh  tí  a  mheasúnú,  agus  beidh  mar  bhunleibhéal  tagartha  don 
inniúlacht chuí sa Ghaeilge líofacht de leibhéal B2 nó níos airde ar an 
gCreat Comhchoiteann Tagartha Eorpach le haghaidh Teangacha.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Piaras Ó Dochartaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

302.I leathanach 33, idir línte 23 agus 24, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar alt 33 d’Acht an Gharda Síochána, 2005
11. Leasaítear alt 33 d’Acht an Gharda Síochána, 2005 tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in 

ionad fho alt (2):

“(2) Cinnteoidh Coimisinéir an Gharda Síochána go mbeidh gach comhalta 
den Gharda Síochána a bheidh ar stáisiún i gceantar a bhfuil limistéar 
Gaeltachta ar áireamh ann sách inniúil sa Ghaeilge chun gur féidir leis 
nó léi í a úsáid go saoráideach i gcomhlíonadh a dhualgas nó a dualgas 
faoin 31 Nollaig 2025.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

303.I leathanach 33, idir línte 23 agus 24, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar alt 33 d’Acht an Gharda Síochána, 2005
11. Leasaítear  alt  33(3)  d’Acht  an  Gharda  Síochána,  2005,  sa  mhíniú  ar  “limistéar 

Gaeltachta”, trí “tá le “limistéar Gaeltachta” an bhrí chéanna atá leis i gCuid 2 d’Acht na 
Gaeltachta, 2012” a chur in ionad “ciallaíonn “limistéar Gaeltachta” limistéar a mbeidh 
cinnte de thuras na huaire le hordú arna dhéanamh faoi alt 2 den Acht Airí agus Rúnaithe 
(Leasú), 1956 gur limistéar Gaeltachta é.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.
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304.I leathanach 33, idir línte 23 agus 24, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar alt 123 den Acht Craolacháin, 2009
11. Leasaítear alt 123 den Acht Craolacháin, 2009, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach 

i ndiaidh fho-alt (5):

“(6) Cinnteoidh  an  tAire  go  mbeidh  cóimheas  idir  an  maoiniú  poiblí  a 
fhaigheann RTÉ agus TG4 in aghaidh na bliana faoin 31 Nollaig 2025 
agus dá éis, ionas nach bhfaighidh TG4 ón Stát méid is lú ná aon trian 
d’iomlán an mhaoinithe a fhaigheann RTÉ.”.”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

305.I leathanach 33, línte 24 go 34 a scriosadh.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.

ALT 13
306.I leathanach 35, línte 5 go 8 a scriosadh agus an méid seo a leanas a chur ina n-ionad:

“(3) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh an lá tar éis an tAcht seo a rith, agus 
maidir leis na forálacha sonracha den Acht seo, a bhfuil lá socraithe 
faoin Acht seo chun na forálacha sin a chur i ngníomh, tiocfaidh siad i 
ngníomh  an  lá  sin,  mar  a  bheidh  socraithe  do  gach  ceann  de  na 
forálacha sin faoin Acht seo.”.

—Caitríona Ní Chonghaile.

AN TEIDEAL
307.I leathanach 7, líne 4, an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh “2003”:

“, chun úsáid na Gaeilge mar theanga choiteann i ngach gné de shaol na hÉireann a chur 
chun cinn; dá chinntiú go mbeidh céatadán éifeachtach d’fhostaithe sa tseirbhís phoiblí 
agus d’earcaigh chun na seirbhíse poiblí ábalta a gcuid dualgas a chomhlíonadh go 
dátheangach; do thabhairt cumhachtaí breise don Choimisinéir Teanga; do dhéanamh 
caighdeáin teanga a leagan síos; dá chinntiú go mbeidh an ceart ag aon duine ainm agus 
seoladh i nGaeilge a úsáid; dá chinntiú go mbeidh seirbhísí trí mheán na Gaeilge ar fáil 
do phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta”.

—Caitríona Ní Chonghaile.

308.I leathanach 7, líne 5, “agus forálacha ilghnéitheacha” a chur isteach i ndiaidh “gaolmhara”.

—Aengus Ó Snodaigh, Pa Ó Dálaigh, Mairéad Ní Fhearghail.
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