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*Léiríonn réiltín gur leasú ón Rialtas an leasú

ALT 2
1. 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  B1  nó  níos  airde  ar  an 
gCreat Comhchoiteann Tagartha Eorpach le haghaidh Teangacha;”.

—Na Seanadóirí Niall Ó Donnghaile, Fiontán Warfield, Lynn Ní Bhaíolláin, Pól Ó 
Gábháin.

ALT 3
*2. I leathanach 9, líne 23, “comhalta foirne eile den chomhlacht a cheapadh” a scriosadh agus 

“comhalta foirne eile den chomhlacht a cheapadh, ón mbainistíocht shinsearach,” a chur ina 
ionad.

3. I leathanach 9, líne 23, “atá mar chomhalta den fhoireann shinsearach bainistíochta” a chur 
isteach i ndiaidh “comhalta foirne eile”.

—Na Seanadóirí Seán Ó Cadhain, Lorraine Ní Chlúmháin-Uí Laoi, Niall Ó Donnghaile,  
Fiontán Warfield, Lynn Ní Bhaíolláin, Pól Ó Gábháin.

ALT 4
4. I leathanach 9, idir línte 29 agus 30, 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

Cairt a ullmhú don Ghaeilge
5. (1) Déanfaidh  an  tAire,  tar  éis  dul  i  gcomhairle  le  pobal  labhartha  na 

Gaeilge agus le hOifig Choimisinéir na dTeangacha Oifigiúla maidir le 
riachtanais  an  phobail,  agus  tráth  nach  déanaí  ná  bliain  ó  Acht  na 
dTeangacha  Oifigiúla  (Leasú),  2021 a  achtú,  dréacht-Chairt,  ar  a 
dtabharfar Cairt na Gaeilge, a ullmhú agus a chur faoi bhráid Thithe an 
Oireachtais, is cairt a bheidh bunaithe ar mhúnla Chairt na Fraincise, 
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nó  an  Charte  de  la  langue  française sa  Fhraincis,  in  Québec  i 
gCeanada, agus lena ndéanfar bunchearta teanga cainteoirí Gaeilge sa 
Stát a shoiléiriú agus a threisiú ar bhonn reachtúil, le toil Thithe an 
Oireachtais.

(2) Sonrófar sa dréacht-Chairt a luaitear i bhfo-alt (1):

(a) amchlár ina mbeidh spriocdhátaí faoina mbeidh sé beartaithe ag an 
Rialtas na forálacha éagsúla den Chairt a bheith curtha i bhfeidhm 
ina n-iomláine;

(b) moladh i leith ceart do gach duine go ndéanfadh na comhlachtaí seo 
a leanas cumarsáid leis nó léi i nGaeilge:

(i) comhlachtaí riaracháin shibhialta;

(ii) comhlachtaí seirbhísí sláinte agus sóisialta;

(iii) cuideachtaí fóntais phoiblí;

(iv) cuideachtaí Stáit;

(v) eagraíochtaí Státmhaoinithe;

(vi) corparáidí gairmiúla;

(vii) ceardchumainn; agus

(viii) gach cuideachta a dhéanann gnó sa Ghaeltacht;

(c) moladh i leith ceart do gach duine Gaeilge a labhairt in aon tionól 
poiblí;

(d) moladh  i  leith  ceart  d’oibrithe  sa  Ghaeltacht  a  gcuid  oibre  a 
dhéanamh trí mheán na Gaeilge;

(e) moladh  i  leith  ceart  do  thomhaltóirí  earraí  agus  seirbhísí  sa 
Ghaeltacht go gcuirfí ar an eolas iad i nGaeilge agus go ndéanfaí 
freastal orthu i nGaeilge;

(f) moladh i leith ceart do gach duine atá i dteideal oideachas sa Stát 
an t-oideachas sin a fháil trí mheán na Gaeilge;

(g) moladh i leith dhualgas an Stáit gach a dhéanamh laistigh dá raon 
gníomhaíochta chun an Ghaeilge, mar phríomhtheanga oifigiúil, a 
bhunú agus a chaomhnú ina stádas mar an teanga náisiúnta agus í a 
aithint mar an teanga náisiúnta chun gach críche oifigiúla.”.”.

—Na Seanadóirí Niall Ó Donnghaile, Fiontán Warfield, Lynn Ní Bhaíolláin, Pól Ó 
Gábháin.

5. I leathanach 9, idir línte 29 agus 30, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar alt 7 den Phríomh-Acht 
4. Leasaítear alt  7 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur isteach i  ndiaidh 
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“teangacha oifigiúla.”:

“(a) Déanfaidh  an  tAire,  tar  éis  taighde  a  dhéanamh  ar  riaráistí  na 
nAchtanna nach bhfuil  clóite agus foilsithe ach i  gceann amháin 
den dá theanga oifigiúla go dtí sin, tráth nach déanaí ná bliain tar 
éis an tAcht seo a achtú, tuarascáil  a chur faoi bhráid Thithe an 
Oireachtais  ina  leagfar  amach  scála  ama  chun  na  riaráistí  a 
ghlanadh a luaithe is féidir agus moltaí praiticiúla chun oibriú chun 
gach Bille agus gach Acht den Oireachtas a achtú, a chló agus a 
fhoilsiú i ngach ceann de na teangacha oifigiúla.

(b) 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.”.”.

—Na Seanadóirí Niall Ó Donnghaile, Fiontán Warfield, Lynn Ní Bhaíolláin, Pól Ó 
Gábháin.

6. I leathanach 9, idir línte 29 agus 30, 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 (1):

“(1A) Déanfaidh  an  tAire,  tar  éis  dul  i  gcomhairle  leis  an  gCoimisinéir 
Teanga, agus tráth nach déanaí ná bliain tar éis an tAcht seo a achtú, 
tuarascáil a chur faoi bhráid Thithe an Oireachtais ina leagfar amach 
na féidearthachtaí atá ann chun an chosaint atá ann don cheart atá ag 
duine chun an Ghaeilge a labhairt in aon chúirt de réir fho-alt (1) a 
leathnú lasmuigh den chomhthéacs cúirte ionas go mbeidh cosaint ann 
don cheart atá ag gach duine chun cumarsáid a dhéanamh trí mheán na 
Gaeilge in aon áit sa Stát, lena n-áirítear aon tionól poiblí, ionad oibre 
nó comhthéacs sóisialta,  agus maidir  le  córas pionós a d’fhéadfaí  a 
chur i ngníomh dóibh siúd a dhéanann sárú ar an gceart sin, ar bhonn 
mhúnla an Bhirt Breatnaise sa Bhreatain Bheag.”.”.

—Na Seanadóirí Niall Ó Donnghaile, Fiontán Warfield, Lynn Ní Bhaíolláin, Pól Ó 
Gábháin.

7. I leathanach 9, idir línte 29 agus 30, an méid seo a leanas a chur isteach: 

“Leasú ar ailt 9, 33 agus 34 den Phríomh-Acht 
4. Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) In alt 9, 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 
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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  nua  a 
chuirfear in airde tar éis theacht i ngníomh an Achta seo, nó i gcás 
aon athnuachan nó athchóiriú a dhéanfar ar sheansín tráchta tar éis 
theacht i ngníomh an Achta seo, 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) Ní bheidh feidhm ag an bhfo-alt  seo maidir  le síneacha a bhí in 
airde  roimh  theacht  i  ngníomh  an  Achta  seo  seachas  i  gcás  go 
mbeidh athnuachan nó athchóiriú á déanamh nó á dhéanamh orthu. 

(d) 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 
mBéarla nó níos feiceálaí ná é, chomh sofheicthe leis nó níos 
sofheicthe ná é, agus chomh hinléite leis nó níos inléite ná é; 

(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. 

(e) 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 rómhór, gur dheacair í a léamh nó gur dhócha go 

4



[ALT 4]

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.

(f) I gcás coimhlint nó díospóid maidir le logainm i suíomh ar bith sa 
Stát, déanfar cinneadh maidir leis an leagan oifigiúil ceart de réir 
ailt 31 agus 32, agus cloífidh gach comhartha bóthair lena gcinntí.”,

(b) In alt 33, trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (1) agus (2):

“(1) Ar an agus ón 1 Eanáir 2025, ní bheidh feidhm ná éifeacht ach amháin 
ag an leagan Gaeilge de logainm, lena n-áirítear  an síneadh fada ar 
ghutaí, ach sin gan dochar d’aon ní arna dhéanamh roimh an dáta sin 
nó dá éis lena n-áirítear úsáid an leagain sin seachas a úsáid—

(a) in aon Acht den Oireachtas a rithfear tar éis an dáta thuasluaite nó 
in aon ionstraim reachtúil  a dhéanfar tar éis an dáta sin faoi aon 
Acht,

(b) i cibé léarscáileanna a fhorordófar, is léarscáileanna arna n-ullmhú 
agus arna bhfoilsiú ag Suirbhéireacht Ordanáis Éireann nó le cead 
uaithi tar éis an dáta thuasluaite,

(c) ar chomhartha bóthair nó sráide nua nó athchóirithe arna chur suas 
ag údarás áitiúil nó thar a cheann tar éis an dáta thuasluaite, nó

(d) ar  chomhartha  nó  ar  fhógrán  nua  nó  athchóirithe,  nó  i 
gcomhfhreagras nó i gcumarsáid oifigiúil  arna chur suas nó arna 
cur suas nó arna eisiúint nó arna heisiúint i nGaeilge, i mBéarla, nó 
in aon teanga eile, ag comhlacht poiblí ar bith, nó ag tríú páirtí a 
sholáthraíonn seirbhís don phobal thar ceann comhlacht poiblí, lena 
n-áirítear seirbhísí iompair phoiblí, tar éis an dáta thuasluaite.

(2) Féadfaidh  an  tAire,  tar  éis  dul  i  gcomhairle  leis  an  gcomhlacht  dá 
dtagraítear  in  alt  31 den Acht  seo de bhun iarratas  ó  údarás  áitiúil 
maidir le háit nó suíomh ar leith arna riaradh ag an údarás áitiúil sin, 
agus  i  gcás  eisceachtúil  amháin  ina  bhfuil  luach  oidhreachta  nó 
eacnamaíochta ar leith ag baint le feiceálacht leagain eile dá logainm, 
a  dhearbhú  le  hordú  gur  féidir  leagan  den  logainm i  dteanga  eile 
seachas an Ghaeilge a úsáid ar léarscáileanna nó ar chomhartha nó ar 
fhógrán nó i gcomhfhreagras nó cumarsáid oifigiúil eile i dteannta an 
logainm oifigiúil Gaeilge.

(3) Déanfaidh an tAire gach ordú lena mbaineann fo-alt  (2) a chur faoi 
bhráid gach 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, beith an t-ordú ar neamhní dá réir sin, ach sin 
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gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin ordú.

(4) Ní cheadófar dearbhú faoi fho-alt (2)—

(a) i ndáil le haon áit i limistéar Gaeltachta, de réir Acht na Gaeltachta, 
2012,

(b) i ndáil le haon logainm a bhfuaimnítear a leagan sa teanga nó sna 
teangacha eile mar a fhuaimnítear an logainm oifigiúil Gaeilge, nó

(c) i  ndáil  le  haitheantas  stáit  a  thabhairt  do  logainm  Béarla  a 
cruthaíodh  mar  chuid  d’iarrachtaí  na  Suirbhéireachta  Ordanáise 
béarlú  a dhéanamh ar logainmneacha dúchasacha idir  1824 agus 
1846.

(5) I  gcás  go  ndéanfaidh  an  tAire  dearbhú  faoi  fho-alt  (2),  beidh  an 
logainm oifigiúil Gaeilge scríofa i gcló atá níos mó agus níos feiceálaí 
ná an teanga nó na teangacha eile.

(6) I gcás coimhlint nó díospóid maidir le logainm i suíomh ar bith sa Stát, 
déanfaidh an comhlacht dá dtagraítear in alt 31 den Acht seo, cinneadh 
maidir  leis  an  leagan  oifigiúil  ceart,  agus  cloífidh  gach  comhlacht 
poiblí lena chinntí.”,

(c) In alt 34, trí “agus i dteangacha eile de réir mar is cuí de réir Acht na dTeangacha 
Oifigiúla, 2003” a chur in ionad “nó i mBéarla agus i nGaeilge”.”.

—Na Seanadóirí Niall Ó Donnghaile, Fiontán Warfield, Lynn Ní Bhaíolláin, Pól Ó 
Gábháin.

8. I leathanach 9, idir línte 29 agus 30, 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.”.”.

—Na Seanadóirí Niall Ó Donnghaile, Fiontán Warfield, Lynn Ní Bhaíolláin, Pól Ó 
Gábháin.

*9. I leathanach 9, líne 32 a scriosadh agus an méid seo a leanas a chur ina hionad:

“(a) i bhfo-alt (1)—

(i) trí “nó fógrán” a scriosadh gach áit a bhfuil sé, agus

(ii) trí  “stáiseanóireachta  nó  comharthaí”  a  chur  in  ionad  “stáiseanóireachta, 
comharthaí”,

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):”.
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10. I leathanach 11, líne 6, an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh “a bheidh an chumarsáid.”: 

“I  gcás  gur  i  nGaeilge  agus  i  mBéarla  a  bheidh  an  chumarsáid, 
cinnteoidh an comhlacht poiblí:

(a) go mbeidh an téacs i nGaeilge ann ar dtús,

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

(c) nach  mbeidh  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) nach ndéanfar focal sa téacs i nGaeilge a ghiorrú mura rud é go 
bhfuil an focal sa téacs i mBéarla, ar aistriúchán air é, giorraithe 
freisin.”.

—Na Seanadóirí Seán Ó Cadhain, Lorraine Ní Chlúmháin-Uí Laoi, Niall Ó Donnghaile,  
Fiontán Warfield, Lynn Ní Bhaíolláin, Pól Ó Gábháin.

ALT 5
11. I leathanach 11, líne 14, “féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle le cibé Aire (más ann) den 

Rialtas is cuí leis an Aire, ag féachaint d’fheidhmeanna an chomhlachta phoiblí, an comhlacht a 
fhorordú chun críocha an ailt seo.” a scriosadh agus an méid seo a leanas a chur ina ionad: 
“déanfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle le cibé Aire (más ann) den Rialtas is cuí leis an 
Aire, ag féachaint d’fheidhmeanna an chomhlachta phoiblí, gach comhlacht a fhorordú chun 
críocha an ailt seo faoin 31 Nollaig 2024.”.

—Na Seanadóirí Seán Ó Cadhain, Lorraine Ní Chlúmháin-Uí Laoi, Niall Ó Donnghaile,  
Fiontán Warfield, Lynn Ní Bhaíolláin, Pól Ó Gábháin.

12. I leathanach 11, idir línte 17 agus 18, 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.”.

—Na Seanadóirí Niall Ó Donnghaile, Fiontán Warfield, Lynn Ní Bhaíolláin, Pól Ó 
Gábháin.

13. I leathanach 13, i ndiaidh line 43, an méid seo a leanas a chur isteach: 

“(5) (a) Ní  dhéanfaidh  aon  fhoirm oifigiúil  arna  heisiúint  ag  comhlacht 
poiblí iallach a chur ar dhuine féiniúlacht inscne a roghnú nó a chur 
in iúl i gceachtar den dá theanga oifigiúla.

(b) Féadfaidh foirm oifigiúil, le cead ar leith ón Aire de bhun iarratas 
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ón  gcomhlacht  poiblí  atá  freagrach  as  an  bhfoirm  sin,  deis  a 
thabhairt do dhuine inscne a roghnú nó a chur in iúl fad a bheidh 
rogha i gcónaí ann féiniúlacht neamh-dhénártha a roghnú nó a chur 
in iúl nó gan inscne ar bith a roghnú nó a chur in iúl, agus fad a 
bheidh gach rogha ar fáil sa dá theanga oifigiúla.”.

—Na Seanadóirí Niall Ó Donnghaile, Fiontán Warfield, Lynn Ní Bhaíolláin, Pól Ó 
Gábháin.

14. I leathanach 15, líne 4, “nó roimh an 31 Nollaig 2024,” a chur isteach i ndiaidh “nó á athrú 
aige,”.

—Na Seanadóirí Seán Ó Cadhain, Lorraine Ní Chlúmháin-Uí Laoi, Niall Ó Donnghaile,  
Fiontán Warfield, Lynn Ní Bhaíolláin, Pól Ó Gábháin.

15. I leathanach 15, líne 32, “nó i nGaeilge agus i mBéarla araon” a scriosadh.

—Na Seanadóirí Seán Ó Cadhain, Lorraine Ní Chlúmháin-Uí Laoi, Niall Ó Donnghaile,  
Fiontán Warfield, Lynn Ní Bhaíolláin, Pól Ó Gábháin.

16. I leathanach 15, línte 33 go 43 a scriosadh.

—Na Seanadóirí Seán Ó Cadhain, Lorraine Ní Chlúmháin-Uí Laoi, Niall Ó Donnghaile,  
Fiontán Warfield, Lynn Ní Bhaíolláin, Pól Ó Gábháin.

17. I leathanach 17, idir línte 15 agus 16, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Dualgas  comhlachtaí  poiblí  maidir  le  seirbhísí  ar  líne  agus 
idirghníomhacha
9F. Déanfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an gCoiste Comhairleach, 

agus tráth nach déanaí ná bliain tar éis an fhoráil seo a achtú, tuarascáil a 
chur  faoi  bhráid  Thithe  an  Oireachtais  ina  leagfar  amach  moltaí 
praiticiúla a fhéadfar a chur sna caighdeáin atá le forordú de réir alt 19A 
chun a chinntiú,  maidir  le  gach faisnéis a chuirfear  ar  fáil  ar  shuíomh 
idirlín nó ar sheirbhís idirghníomhach de chuid comhlacht poiblí,  gur i 
nGaeilge  nó  i  nGaeilge  agus  i  mBéarla  araon  go  comhuaineach  a 
chuirfear  ar  line í  tar  éis spriocdháta a mholfaidh agus a shonróidh an 
tAire.”.

—Na Seanadóirí Niall Ó Donnghaile, Fiontán Warfield, Lynn Ní Bhaíolláin, Pól Ó 
Gábháin.

18. I leathanach 17, idir línte 15 agus 16, an méid seo a leanas a chur isteach: 

“Dualgas maidir le Faisnéis Shainordaitheach agus Lipéadú ar Tháirgí
9F. (1) Déanfaidh an tAire tuarascáil a ullmhú agus a chur faoi bhráid Thithe 

an  Oireachtais,  tráth  nach  déanaí  ná  bliain  tar  éis  an  fhoráil  seo  a 
achtú, ina leagfar amach scála ama agus moltaí praiticiúla i dtreo na 
críocha oifigiúla chun ar gá faisnéis a sholáthar i nGaeilge nó sa dá 
theanga oifigiúla, leis an téacs Gaeilge chomh feiceálach ar a laghad 
leis  an  téacs  Béarla,  a  leathnú  ionas  go  gclúdófar  lipéadú  agus 
pacáistiú  ar  tháirgí  do  thomhaltóirí  sa  Stát,  lena  n-áirítear  faisnéis 
shainordaitheach  ar  tháirgí  de  réir  rialacháin  faoi  alt  3  d’Acht  na 
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gComhphobal Eorpach, 1972, agus fógraí rabhaidh lena n-áirítear na 
táirgí sin lena mbaineann alt 12 den Acht Sláinte Poiblí (Alcól), 2018, 
ar mhúnla na gcoinníollacha teanga a bhaineann leis an Acht agus leis 
na  Rialacháin  um Pacáistiú  agus  Lipéadú  Táirgí  do  Thomhaltóirí  i 
gCeanada.

(2) Ba chóir don scála ama agus do na moltaí a bheidh san áireamh sa 
tuarascáil arna hullmhú de réir fho-alt (1) a bheith dírithe ar an sprioc 
go dtabharfar isteach pacáistiú agus lipéadú sainordaitheach i nGaeilge 
nó dátheangach roimh an 1 Eanáir 2025.”.

—Na Seanadóirí Niall Ó Donnghaile, Fiontán Warfield, Lynn Ní Bhaíolláin, Pól Ó 
Gábháin.

19. I leathanach 17, idir línte 15 agus 16, an méid seo a leanas a chur isteach: 

“Dualgas  gan  mímhisneach  a  chur  ar  dhuine  maidir  leis  an  teanga 
náisiúnta
9F. Ní  fhéadfaidh  aon  chomhlacht  poiblí  nó  eintiteas  atá  maoinithe  go 

páirteach nó go hiomlán ag comhlacht poiblí,  lena n-áirítear daoine atá 
fostaithe  ag comhlacht  nó eintiteas  den sórt  sin,  le  linn dóibh a  gcuid 
dualgas a chomhlíonadh ar son an chomhlachta nó an eintitis, a mholadh 
do dhuine 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 ar a 
cumas inniúlacht a bhaint amach inti.”.

—Na Seanadóirí Niall Ó Donnghaile, Fiontán Warfield, Lynn Ní Bhaíolláin, Pól Ó 
Gábháin.

20. I leathanach 17, idir línte 15 agus 16, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Caighdeáin teanga sa tsainfháil phoiblí
9F. I gcás go ngabhfaidh comhlacht poiblí do phróiseas sainfhála poiblí lena 

bhféachfaidh an comhlacht poiblí le conradh a dhámhachtain as seirbhís 
phoiblí  a  sholáthar,  ní  foláir  don  chomhlacht  poiblí  sin  a  chinntiú  go 
ndéanfar breithniú cuí ar chumas an pháirtí faoi chonradh na caighdeáin 
teanga  do  sheirbhísí  pobal-inrochtana  a  leagtar  amach  in  Alt  9E  a 
chomhlíonadh, agus go dtabharfar ualú cuí don chéanna.”.

—An Seanadóir Alice-Mary Ní Uiginn.

ALT 6
*21. I leathanach 17, líne 17, “tríd an méid” a scriosadh agus “tríd an alt” a chur ina ionad.

22. I leathanach 17, líne 22, “d'aon fhógraíocht arna déanamh ag an gcomhlacht” a scriosadh agus 
“d'aon bhuiséad fógraíochta a úsáidfidh an comhlacht” a chur ina ionad.

—Na Seanadóirí Seán Ó Cadhain, Lorraine Ní Chlúmháin-Uí Laoi, Niall Ó Donnghaile,  
Fiontán Warfield, Lynn Ní Bhaíolláin, Pól Ó Gábháin.
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ALT 8
23. I leathanach 19, idir línte 29 agus 30, an méid seo a leanas a chur isteach:

“(5) Beidh an tAire  agus an tAire  Caiteachais Phoiblí  agus  Athchóirithe 
freagrach do Thithe an Oireachtais as feidhmiú agus obair an Choiste 
Chomhairligh.”.

—An Seanadóir Seán Ó Cadhain.

24. I leathanach 21, idir línte 17 agus 18, an méid seo a leanas a chur isteach:

“(4) Aon chomhaltaí a cheapfar faoi alt 18B(3)(a), (b) agus (c), beidh siad 
ag grád Príomhoifigigh Cúnta, ar a laghad, laistigh de struchtúr gráid 
na státseirbhíse.”.

—An Seanadóir Seán Ó Cadhain.

25. I leathanach 25, líne 14, “gach 5 bliana tar éis an lae bunaithe” a scriosadh agus “bliain amháin 
tar éis an lae bunaithe agus gach 3 bliana ina dhiaidh sin” a chur ina ionad.

—An Seanadóir Seán Ó Cadhain.

26. I leathanach 27, líne 26, “laistigh de 3 mhí” a scriosadh agus an méid seo a leanas a chur ina 
ionad:

“(1) tráth nach déanaí ná bliain tar éis an fhoráil seo a achtú, treoirlínte a 
fhorordú d’aon chomhlacht poiblí iomchuí maidir le stádas agus úsáid 
na Gaeilge a chosaint i Limistéir Pleanála Teanga Gaeltachta.

(a) Folaíonn  comhlacht  poiblí  iomchuí  de  réir  fho-alt  (1)  aon 
chomhlacht poiblí a liostaítear sa Chéad Sceideal a bhfuil ról aige 
mar údarás pleanála do Limistéar Pleanála Teanga Gaeltachta.

(b) Déanfar na treoirlínte a fhorordófar de réir fho-alt (1) a fhorbairt tar 
éis dul i  gcomhairle leis an Aire Tithíochta, Rialtais Áitiúil  agus 
Oidhreachta, le húdaráis áitiúla a bhfuil ceantair Ghaeltachta arna 
riaradh  acu,  leis  an  mBord  Pleanála,  leis  na  heagraíochtaí  sin  a 
roghnófar de réir ailt 7(6), 10(a) agus (13)(a) d’Acht na Gaeltachta, 
2012, agus le daoine a bhfuil cónaí orthu i gceantair Ghaeltachta, 
agus beidh na nithe seo a leanas i bhforálacha iontu:

(i) cosc  iomlán  ar  fhorbairtí  nach  dtugann  aird  ar  riachtanais 
shochtheangeolaíocha  na  bpobal  Gaeltachta,  nó  a  bhfuil  an 
chosúlacht ann go ndéanfaidh siad dochar do thréithe Gaeltachta 
na  bpobal  máguaird  nó  do  chuspóirí  an  Phlean  Teanga  arna 
fhorordú don Limistéar sin ar leith,

(ii) an tslí inar chóir forbairtí a chuirfeadh le húsáid na Gaeilge in 
áit  an  Bhéarla  go  háitiúil  sa  Limistéar  Pleanála  Teanga 
Gaeltachta a ghríosú, a spreagadh, agus a éascú tríd an bpróiseas 
pleanála,

(iii) an tslí  inar  chóir  measúnacht  tionchair  shochtheangeolaíoch a 
dhéanamh i ndáil le hiarratais phleanála, agus ról na saineolaithe 
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neamhspleácha ar an bpleanáil teanga sa phróiseas,

(iv) cad is cuí mar mhodh éifeachtach chun cumas Gaeilge an duine 
atá ag lorg seilbh ar mhaoin i gceantar Gaeltachta a mheas, agus

(v) cén leibhéal nó cé na leibhéil, de réir mar is cuí do chomhthéacs 
sochtheangeolaíoch  na  gceantar  Gaeltachta,  ar  Chomhchreat 
Tagartha  na  hEorpa  um  Theangacha,  is  cóir  a  úsáid  mar 
bhunriachtanas do chónaitheoirí nua chun seilbh a ghlacadh ar 
mhaoin i gceantair Ghaeltachta.

(2) laistigh de 3 mhí”.

—Na Seanadóirí Niall Ó Donnghaile, Fiontán Warfield, Lynn Ní Bhaíolláin, Pól Ó 
Gábháin.

27. I leathanach 27, línte 34 go 38 a scriosadh agus an méid seo a leanas a chur ina n-ionad:

“(b) an dáta a shonrú faoina ndéanfar na seirbhísí go léir arna soláthar 
ag comhlacht poiblí nó ag aicme comhlachtaí poiblí do Limistéar 
Pleanála Teanga Gaeltachta a sholáthar trí mheán na Gaeilge agus 
féadfar  dátaí  éagsúla  a  shonrú  i  leith  Limistéir  Pleanála  Teanga 
Ghaeltachta éagsúla, ach ní bheidh an dáta níos déanaí ná an 31 
Nollaig 2030.”.

—Na Seanadóirí Seán Ó Cadhain, Lorraine Ní Chlúmháin-Uí Laoi, Niall Ó Donnghaile,  
Fiontán Warfield, Lynn Ní Bhaíolláin, Pól Ó Gábháin.

*28. I leathanach 29, líne 2, “nach déanaí an” a scriosadh agus “nach déanaí ná an” a chur ina ionad.

ALT 9
29. I leathanach 29, línte 27 go 43, leathanaigh 31 agus 33, agus i leathanach 35, línte 1 go 8 a 

scriosadh agus an méid seo a leanas a chur ina n-ionad:

“Caighdeáin 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 caighdeán is 
airde 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  2  caighdeán  níos  ísle  a  sholáthar  ó  thaobh 
seirbhísí poiblí a sholáthar in dhá theanga oifigiúla an Stáit. Déanfaidh 
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comhlachtaí poiblí agus tríú páirtithe a sholáthróidh aon seirbhísí thar 
ceann aon chomhlacht poiblí a aicmeofar in Earnáil 3 an caighdeán 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 
caighdeáin, 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 gcaighdeán 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  caighdeán 
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 
gcaighdeán 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  caighdeán 
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 
gcaighdeán céanna. 

(6) Socróidh  an  Coimisinéir  Teanga  na  caighdeáin  fhoriomlána  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  caighdeáin  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 gcaighdeán don Earnáil  ina 
mbeidh an comhlacht poiblí sin nó an tríú páirtí sin aicmithe. 
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(9) Beidh na cúraimí seo a leanas ar an gCoimisinéir Teanga: 

(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 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 Earnáil 1 a bhaint amach laistigh de 
10 mbliana ar a mhéad. 

(10) Beidh feidhm ag na caighdeáin agus ag na forálacha seo amhail ón 1 
Eanáir 2025 d’ainneoin aon achtachán eile.”.

—Na Seanadóirí Niall Ó Donnghaile, Fiontán Warfield, Lynn Ní Bhaíolláin, Pól Ó 
Gábháin.

30. I leathanach 35, idir línte 20 agus 21, an méid seo a leanas a chur isteach:

“(3) Ullmhóidh agus eiseoidh an Coiste Comhairleach tuarascáil, tráth nach 
déanaí  ná  bliain  amháin tar  éis  theacht  i  ngníomh an Achta  seo,  a 
bheidh bunaithe ar an gcuspóir comhlachtaí poiblí a spreagadh chun a 
gcuid dualgas teanga a chomhlíonadh, ina leagfaidh sé amach—

(a) moltaí sonracha i ndáil leis na féidearthachtaí a bhainfeadh le córas 
chun  fíneálacha  agus  pionóis  airgid  a  fhorchur  ar  chomhlachtaí 
poiblí  a  sháróidh  na  dualgais  teanga  a  chuirfear  orthu  sna 
caighdeáin agus sa reachtaíocht,

(b) an ról  is  féidir  a  bheith  ag an gCoimisinéir  Teanga sa phróiseas 
faireacháin,

(c) modhanna  inar  féidir  an  t-airgead  arna  bhailiú  de  thairbhe 
fíneálacha a úsáid chun an Ghaeilge a chur chun cinn, agus

(d) amchlár féideartha chun an córas molta nó na córais mholta a chur i 
bhfeidhm.

(4) Cuirfidh an Coiste an tuarascáil  faoi bhráid an Aire agus Thithe an 
Oireachtais a luaithe is féidir tar éis an dáta a eiseofar í.”.

—Na Seanadóirí Niall Ó Donnghaile, Fiontán Warfield, Lynn Ní Bhaíolláin, Pól Ó 
Gábháin.

ALT 10
31. I  leathanach  39,  líne  22,  an  méid  seo  a  leanas  a  chur  isteach  i  ndiaidh  “úsáid  teanga 

oifigiúla,”.”:

“(2) Leasaítear alt 21 den Phríomh-Acht tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh 
mhír (b):

“(bb) gach  beart  riachtanach  atá  faoi  réim a  údaráis  nó  a  húdaráis  a 
dhéanamh chun a chinntiú go gcomhlíonfaidh comhlachtaí poiblí 
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forálacha aon Achta eile a bhaineann le teanga oifigiúil a úsáid,”.

(3) Leasaítear alt 21 den Phríomh-Acht tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh 
mhír (d):

“(dd) comhairle nó cúnamh eile a sholáthar, de réir mar is cuí leis nó léi, 
don phobal  maidir  lena gcearta  faoi  fhorálacha aon Achta  eile a 
bhaineann le teanga oifigiúil a úsáid,”.

(4) Leasaítear alt 21 den Phríomh-Acht tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh 
mhír (e):

“(ee) comhairle nó cúnamh eile a sholáthar, de réir mar is cuí leis nó léi, 
do chomhlachtaí  poiblí  maidir  lena n-oibleagáidí  faoi  fhorálacha 
aon Achta eile a bhaineann le teanga oifigiúil a úsáid, agus”.”.

—Na Seanadóirí Niall Ó Donnghaile, Fiontán Warfield, Lynn Ní Bhaíolláin, Pól Ó 
Gábháin.

32. I  leathanach  39,  líne  22,  an  méid  seo  a  leanas  a  chur  isteach  i  ndiaidh  “úsáid  teanga 
oifigiúla,”.”: 

“(2) Déanfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an gCoimisinéir Teanga, agus tráth 
nach déanaí ná bliain tar éis achtú an Achta seo, tuarascáil a ullmhú agus a chur faoi 
bhráid Thithe an Oireachtais,  ina leagfar  amach na féidearthachtaí  a bhainfeadh le 
feidhmeanna breise a thabhairt don Choimisinéir Teanga i leith na nithe seo a leanas:

(a) iniúchadh a dhéanamh chun a fhíorú ar dearbhaíodh maolú ar chaighdeán teanga 
de réir alt 19C gan cúis shásúil ná plean sásúil de réir fho-alt (2) den alt sin;

(b) iniúchadh a dhéanamh an amhlaidh go ndéanfaidh aon fhoráil de Bhille a bheidh 
os  comhair  an  Oireachtais,  nó  aon  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, neamhréir le 
cur chun cinn na Gaeilge mar phríomhtheanga oifigiúil nó le cearta teanga aon 
duine.”.

—Na Seanadóirí Niall Ó Donnghaile, Fiontán Warfield, Lynn Ní Bhaíolláin, Pól Ó 
Gábháin.

ALT 13
*33. I leathanach 41, líne 27, “chun an Choiste Chomhairligh” a scriosadh agus “chun an Choiste 

Logainmneacha” a chur ina ionad.

34. I leathanach 43, idir línte 22 agus 23, an méid seo a leanas a chur isteach:

“(e) déanfaidh sé córas achomhairc a sholáthar, trí chomhaontú leis an 
Aire,  chun  a  cheadú  don  phobal  agóid  a  dhéanamh  i  gcoinne 
Logainm  oifigiúil,  mar  a  cinneadh  roimhe  sin  ag  an  gCoiste 
Logainmneacha, in Ordú Logainmneacha.”

—An Seanadóir Seán Ó Cadhain.
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[ALT 15]

ALT 15
35. I leathanach 43, idir línte 33 agus 34, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar alt 33 den Phríomh-Acht 
15. 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.”.”.

—Na Seanadóirí Niall Ó Donnghaile, Fiontán Warfield, Lynn Ní Bhaíolláin, Pól Ó 
Gábháin.

36. I leathanach 45, líne 11, an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh “de mhír 1(5)”,”: 

“agus trí “Banc Ceannais na hÉireann agus gach comhlacht a bheidh faoina rialú 
agus ag feidhmiú mar bhanc miondíola 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 20 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” a 
chur in ionad “Banc Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann”.”.

—Na Seanadóirí Niall Ó Donnghaile, Fiontán Warfield, Lynn Ní Bhaíolláin, Pól Ó 
Gábháin.

ALT 17
37. I leathanach 45, idir línte 38 agus 39, an méid seo a leanas a chur isteach:

“Leasú ar alt 33 d’Acht an Gharda Síochána, 2005
17. 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.”.”.

—Na Seanadóirí Niall Ó Donnghaile, Fiontán Warfield, Lynn Ní Bhaíolláin, Pól Ó 
Gábháin.

15


